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É com imenso prazer que a Câmara Municipal de 
Silves leva até vós o Plano Educativo do Castelo 
de Silves e Museus para o ano letivo 2015/2016. 
O mesmo objetiva estabelecer pontes profícuas 
e duradouras com a comunidade, transportando 
até si, de uma forma lúdica e pedagógica, a 
expressão da nossa história e o nosso 
património cultural material e imaterial. 

As ações nele contidas darão uma especial 
atenção ao público escolar, de forma a criar laços 
estreitos entre professores e alunos do nosso 
concelho, associações e clubes das escolas, 
públicos com necessidades específicas e 
seniores. 

De forma a estabelecer um programa objetivo, 
eng lobamos  a ções  que  deve rão  se r 
equacionadas em três grandes áreas:

 
» Pedagógica - envolvendo sobretudo 
instituições de ensino público e privado, entre as 
quais agrupamentos de escolas, ATLs, IPSSs com 
creche e Jardim de Infância.
» Intervenção comunitária - projetada para um 
tipo de público mais alargado no âmbito da 
comunidade (adultos e idosos), para instituições 
de ensino especial e grupos com mobilidade 
reduzida.
» Rede Municipal e Nacional – atividades a 
desenvolver no âmbito de projetos municipais de 
ocupação de tempos livres, como sejam as Férias 
da Páscoa e as Férias de Verão, projetos em 
parceria com os Polos ao Longo da Vida e 
projetos comuns da Rede de Museus do Algarve. 
Incluem-se aqui também as atividades em dias 
comemorativos, como o Dia dos Museus, o Dia 
dos Monumentos e Sítios, as Jornadas Europeias 
do Património, o Dia dos Castelos e ainda o Dia 
da Cidade, aniversário dos Museus, Feira 
Medieval de Silves e exposições temporárias do 
Município em que seja solicitada a nossa 
participação. 

As atividades que conceptualizámos ser-vos-ão 
apresentadas em brochura, podendo os grupos 
organizados e as instituições, tendo em conta os 
seus planos curr iculares ou interesses 
específicos, participar nas mesmas.
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Atividades 
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do ano

Todas as atividades estão sujeitas a marcação 
prévia, devendo ser solicitadas no mínimo com 
20 dias úteis de antecedência face à data 
pretendida para realização das mesmas. O 
não cumprimento deste prazo poderá 
corresponder à incompatibilidade com outras 
marcações e consequentemente implicar a não 
realização. 
Para marcação de atividades ou visitas deverá 
o requerente preencher um formulário próprio, 
disponibilizado online no site do Município de 
Silves, que poderá ser preenchido e submetido 
diretamente através do referido portal ou, em 
alternativa, ser descarregado em formato pdf 
(editável) e enviado através de email ou ofício 
a solicitar a atividade. Nesse documento 
deverá responder a todas as questões, 
possibilitando, assim, uma melhor gestão e 
preparação de acordo com as necessidades 
específicas de cada grupo.
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O MUSEU DE ARQUEOLOGIA 
SAI À RUA 

Apresentação do museu e das suas atividades 
complementado com a sua contextualização 
histórica seguida da observação / reconhecimento 
de réplicas de peças arqueológicas.

OBJETIVOS Proporcionar aos públicos 
impossibilitados fisicamente de efetuar a visita ao 
Museu Municipal de Arqueologia um 
conhecimento geral sobre o mesmo e sobre os 
seus objetivos enquanto instituição pública
LOCAL Locais referidos em “público-alvo”
DURAÇÃO Cerca de 1h00
PÚBLICO-ALVO Utentes de Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, Associações e 
Estabelecimento Prisional 

DESCOBRINDO MUSEUS

Visitas acompanhadas à exposição permanente 
dos museus.

OBJETIVOS  Proporcionar um conhecimento 
orientado sobre as exposições permanentes e 
temporárias dos museus
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia e Museu 
do Traje e das Tradições
DURAÇÃO  Duração média de 1h00 (de acordo 
com a especificidade de cada grupo)
PÚBLICO-ALVO  Grupos escolares, instituições, 
fundações e associações 

LENDAS E FANTOCHADAS

Teatro de fantoches com representação de lendas 
e estórias de Silves no tempo de mouros e 
cristãos. 

OBJETIVOS  Dar a conhecer, através da expressão 
oral e do teatro de fantoches, as lendas que 
fazem parte do nosso património imaterial.
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia 
DURAÇÃO  De acordo com disponibilidade e 
solicitações
PÚBLICO-ALVO  Grupos organizados com idades          
compreendidas entre os 3 e os 9 anos

VISITAS ACOMPANHADAS 
+ JOGOS COM HISTÓRIA

Após a visita à exposição permanente, os 
visitantes poderão efetuar puzzles e jogos de 
tabuleiro antigos, nomeadamente o jogo do 
Alquerque e o jogo da memória.

OBJETIVOS Proporcionar ao público um 
conhecimento mais detalhado sobre a exposição, 
em especial sobre jogos antigos, bem como 
fomentar o espírito de equipa e a capacidade de 
memorização
LOCAL Museu Municipal de Arqueologia 
DURAÇÃO Duração estimada de 2h00
PÚBLICO-ALVO Público em geral, 
desde que inseridos em grupos 
previamente organizados

Atividades ao longo do ano
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O MUSEU VAI À ESCOLA

Execução de diversas atividades de carácter 
pedagógico no âmbito da divulgação do 
património cultural. 

OBJETIVOS Sensibilizar para a preservação do 
património e a importância da arqueologia para a 
divulgação/preservação do Património
LOCAL Escolas do Concelho
DURAÇÃO A definir de acordo com solicitação e 
recursos existentes
PÚBLICO-ALVO Grupo organizados de crianças e 
jovens entre os 6 e os 16 anos de idade; 
grupos com necessidades educativas especiais
 

A VIDA ENTRE BÁRBAROS 
E ROMANOS

I II III IV V VI VII VIII IX

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

O QUE COMIAM OS MOUROSMATEMATIZAR: LETRAS E NÚMEROS

Tendo como base a numeração romana os alunos 
serão convidados a efetuar a correspondência de 
letras com números árabes, bem como, conhecer 
o significado destes, usando para o efeito 
tabuleiros retangulares em madeira separados ao 
meio.

OBJETIVOS Consolidar a aprendizagem da 
numeração romana e da numeração árabe em 
contexto externo à sala de aula
LOCAL Museu Municipal de Arqueologia 
DURAÇÃO Duração mínima de 1h00
PÚBLICO-ALVO Atividades direcionadas 
para crianças do 3.º ano do 1.º ciclo 
do ensino básico 

Atividades ao longo do ano

A partir da história da moeda romana, os 
participantes serão convidados a criar a sua 
própria moeda e a elaborar um mapa do Império 
Romano e da presença dos povos germânicos na 
Península Ibérica. Esta atividade será precedida 
de uma explicação sobre a figura do imperador 
no Império Romano e a cunhagem da moeda, 
como forma de unificação do império e de 
viabilização da atividade comercial.

OBJETIVOS  Assinalar a importância do império 
romano na península ibérica, a sua queda e a 
posterior presença dos povos que lhes 
sucederam. Fomentar a criatividade individual e 
coletiva
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia 
DURAÇÃO  Duração estimada de 2h00 
PÚBLICO-ALVO  Grupos organizados de crianças e 
jovens entre os 7 e os 13 anos e grupos com 
necessidades educativas especiais   

A partir da visita à exposição permanente e com o 
apoio de uma ficha de sala - período islâmico -, 
os alunos serão convidados a participar num jogo 
de adivinhação através de cheiros e sabores do 
mundo islâmico (especiarias, ervas aromáticas). 
Em contexto de sala de aula, os alunos deverão 
elaborar um livro de receitas (da turma) que 
sejam preparadas com esses produtos.

OBJETIVOS  Estabelecer comparação entre a 
cozinha muçulmana e a atual numa perspetiva de 
identificar pontos comuns
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia  
DURAÇÃO  Duração mínima de 1h30
PÚBLICO-ALVO  Alunos do 1.º e 2.º ciclos do 
ensino básico, grupos com necessidades 
educativas especiais
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UM DIA COM O OLEIRO 
DA MOURARIA

Atividade de expressão plástica, onde os 
participantes serão convidados a reviver o 
ambiente de uma olaria do período dos 
descobrimentos e reproduzir com base nas 
cerâmicas existentes no museu.

OBJETIVOS Proporcionar um momento de 
expressão criativa e de modelagem, com recurso 
à explicação de alguns factos históricos 
associados à topografia e toponímia da cidade 
Medieval e Moderna
LOCAL Museu Municipal de Arqueologia / Castelo 
de Silves
DURAÇÃO Duração estimada de 2h00
PÚBLICO-ALVO Atividades direcionadas para 
adultos e crianças, grupos com necessidades 
educativas especiais  

 

ENTRE MOUROS E PRINCESAS

Atividade de exploração e descoberta do Castelo 
de Silves com recurso às lendas e fantasias que 
compõem o imaginário das crianças.

OBJETIVOS  Proporcionar um ambiente de 
reconhecimento do património, seguindo um guião 
que culminará com ilustrações e dramatizações 
das lendas mais populares do monumento 
LOCAL  Castelo de Silves 
DURAÇÃO  Duração estimada de 2h00 
PÚBLICO-ALVO  Grupos escolares com idades 
entre os 6 e os 13 anos, grupos com 
necessidades educativas especiais 

JOGO DE PISTAS “À DESCOBERTA 
DOS TESOUROS DO CASTELO”

PERSONAGENS DA HISTÓRIA 
NA PONTA DOS DEDOS

Atividade de expressão criativa que visa a 
construção de personagens de reis e rainhas em 
miniatura para serem usados nas pontas dos 
dedos (fantoches em feltro).

OBJETIVOS Criar uma interação entre a criação de 
objetos lúdicos com personagens importantes da 
nossa História, despertando um maior interesse 
nas mesmas
LOCAL Museu Municipal de Arqueologia / Castelo 
de Silves
DURAÇÃO Cerca de 1h30
PÚBLICO-ALVO Público escolar entre 
os 6 e os 10 anos de idade. 

Atividades ao longo do ano

Partindo da visita ao Castelo, serão formadas 
equipas com o máximo de 5 elementos onde será 
distribuído um questionário com pistas e questões 
sobre o local e suas exposições. A equipa 
vencedora será a que obtiver maior número de 
respostas corretas e efetuar a prova num período 
de tempo mais reduzido.

OBJETIVOS  Proporcionar aos participantes um 
olhar mais atento, direto e crítico em relação ao 
monumento, fomentar o espirito de equipa e o 
conhecimento do património
LOCAL  Castelo de Silves 
DURAÇÃO  2h30
PÚBLICO-ALVO  Grupos organizados entre 
os 7 e 16 anos de idade
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DO PUZZLE AO OBJETO

Partindo de peças cerâmicas recentes e 
fragmentadas, os participantes são convidados a 
realizar os respetivos puzzles reconstrutivos, 
procedendo posteriormente à colagem dos 
mesmos e simulação de pequenos restauros.

OBJETIVOS Dar a conhecer a existência da 
disciplina da conservação e restauro, a sua 
prática e importância na salvaguarda do 
património material
LOCAL Museu Municipal de Arqueologia 
DURAÇÃO  2h00
PÚBLICO-ALVO Grupos infanto-juvenis, 
a partir dos 6 anos.

COMO SE VESTIAM 
OS NOSSOS ANTEPASSADOS?

A partir da utilização de materiais reciclados, 
trazidos de casa e de outros materiais por nós 
disponibilizados, as crianças irão criar a sua 
versão de figuras da nossa História (homens da 
pré-história, gladiadores romanos, princesas 
muçulmanas, navegadores e reis portugueses, 
assim como da sociedade dos finais do século 
XIX, início do século XX).

OBJETIVOS Dar a conhecer ao público como se 
vestiam as pessoas nas diferentes épocas, 
estabelecendo comparações com a atualidade
LOCAL Museu do Traje e das Tradições / Museu 
Municipal de Arqueologia / Castelo de Silves
DURAÇÃO  2h00
PÚBLICO-ALVO Público escolar entre os 6 e os 15 
anos de idade

 

TOCA E SENTE

Partindo da produção prévia de algumas réplicas, 
os participantes serão convidados a contactar 
diretamente com estes objetos com formas e 
tamanhos diversos.

OBJETIVOS  Proporcionar o desenvolvimento dos 
sentidos como o tato realçando a importância da 
existência de peças substitutas para a execução 
de atividades ou na incapacidade de exibição do 
original
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia
DURAÇÃO  Duração estimada de 2h00 
PÚBLICO-ALVO  Grupos com necessidades 
educativas especiais e idosos

Atividades ao longo do ano

ARQUEÓLOGO POR UM DIA

Os participantes experienciarão a atividade 
arqueológica passando pelas diversas vertentes 
do trabalho de um arqueólogo, desde a 
escavação, até à musealização dos objetos.

OBJETIVOS  Pretende-se com esta atividade 
proporcionar aos vários públicos a possibilidade 
de entrar em contato com o dia-a-dia de um 
arqueólogo nas diferentes vertentes da sua 
atividade. 
LOCAL  Castelo, Museu e Setor de Conservação e    
          Restauro
                 DURAÇÃO  Cerca de 3h00
                 PÚBLICO-ALVO  Grupos escolares com 
    idades compreendidas entre os 12 e 
    os 18 anos



DO PUZZLE AO OBJETO
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anos de idade
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OUTUBRO » VISITA AO CASTELO 
POR PERSONAGENS HISTÓRICAS

Visita guiada ao castelo por personagens da 
nossa história, como Ibn Ammar, Al Mut’amid, Ibn 
Qasí, Itim’ad, entre outras.

OBJETIVOS Proporcionar uma visita guiada por 
uma personagem histórica, permitindo uma maior 
interação e visão da perspetiva da referida 
personagem
LOCAL Castelo de Silves
DURAÇÃO Duração estimada de 1h00
PÚBLICO-ALVO Público em geral 

 

JANEIRO  » SONS DA NOSSA 
CULTURA

NOVEMBRO » ANTROPÓLOGO 
POR UM DIA

Atividades em destaque mensal

Atividades 
em destaque 

mensal

Os participantes tomarão contacto com a 
atividade do antropólogo físico, aquele que, num 
contexto de escavação arqueológica, é 
responsável pela escavação dos ossos humanos 
e que, em contexto laboratorial, faz o seu estudo, 
determinado o sexo do indivíduo, a idade que 
tinha quando morreu, a causa da morte, as 
doenças de que sofreu durante a vida e, por 
vezes, o tipo de atividades profissionais a que se 
dedicou.

OBJETIVOS  Pretende-se proporcionar 
conhecimentos sobre a antropologia física, tanto 
em contexto de campo, como em contexto 
laboratorial, tomando contacto com esta 
interessante atividade profissional
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia 
DURAÇÃO  2h00 
PÚBLICO-ALVO  Grupos (máximo de 20) 
previamente organizados, a partir dos 
12 anos

Através da utilização de diversos instrumentos 
musicais, com origem nos diferentes períodos 
históricos abordados na exposição, os 
intervenientes serão convidados a descobrir as 
suas características e sonoridades individuais, 
fazendo a articulação entre os objetos 
arqueológicos e o quotidiano das populações.

OBJETIVOS Proporcionar o reconhecimento dos 
sons da nossa história e do reconhecimento das 
nossas “culturas”
LOCAL Museu Municipal de Arqueologia / Castelo 
de Silves
DURAÇÃO   2h00
PÚBLICO-ALVO Público infanto-juvenil, a partir dos 
3 anos. Públicos com necessidades educativas 
especiais e grupos de idosos
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a

FEVEREIRO » REFLETIDOS 
AO ESPELHO

Partindo da observação e da representação do 
“eu” os participantes serão convidados a 
representar a sua imagem em vários suportes.

OBJETIVOS  Fomentar a capacidade de autocrítica 
do indivíduo e a capacidade de representação
LOCAL  Museu do Traje e das Tradições e Museu 
Municipal de Arqueologia
DURAÇÃO  Duração estimada de 2h00
PÚBLICO-ALVO  Público escolar entre 
os 7 e os 15 anos de idade, grupos 
com necessidades educativas especiais 

MARÇO » COMO ERA DURA 
A VIDA NA PRÉ-HISTÓRIA

MAIO » VISITA AO MUSEU POR
PERSONAGENS DA NOSSA HISTÓRIA

ABRIL E JUNHO » À DESCOBERTA 
DAS FORMAS E DAS CORES

Através de objetos de cerâmica recentes, os 
participantes serão convidados a participar num 
jogo de pintura de elementos decorativos, à 
semelhança dos objetos originais.

OBJETIVOS  Dar a conhecer a existência de 
diferentes formas de objetos cerâmicos dos 
nossos antepassados, bem como as distintas 
técnicas decorativas dos mesmos
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia 
DURAÇÃO  1h30
PÚBLICO-ALVO  Grupos infanto-juvenis, a partir 
dos 6 anos.

Atividades em destaque mensal

Visita guiada ao Museu, onde o participante terá 
contacto com o que seria a dura vida de um casal  
durante a pré-história. Ser-lhes-á contado o seu 
dia-a-dia, com especial destaque para os 
utensílios habitualmente usados na caça aos 
animais, que eram a base da sua alimentação.

OBJETIVOS Proporcionar uma visita guiada ao 
Museu e um contacto “direto” com um homem e 
uma mulher da pré-história
LOCAL Museu Municipal de Arqueologia
DURAÇÃO 2h00
PÚBLICO-ALVO Grupos infanto-juvenis, a partir 
dos 6 anos

 

Visita guiada por personagens de diferentes 
períodos históricos (pré-história, romano, 
muçulmano e descobrimentos), sendo que cada 
personagem é responsável por fazer o 
enquadramento histórico do território de Silves na 
suposta época em que viveu, falando da 
funcionalidade dos objetos expostos no Museu 
relativos ao seu tempo.

OBJETIVOS Proporcionar uma visita guiada por 
personagens da nossa história, permitindo uma 
maior interação com o público visitante
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia 
DURAÇÃO  1h00
PÚBLICO-ALVO Público em geral
 



a
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3.SETEMBRO » COMEMORAÇÃO 
DO ANIVERSÁRIO DO MUSEU 

SETEMBRO » JORNADAS EUROPEIAS 
DO PATRIMÓNIO

Atividades integradas nas comemorações das 
Jornadas europeias do Património e divulgadas 
em programa próprio.

OBJETIVOS Comemoração da data no âmbito da 
temática proposta anualmente
DATAS A definir em programa próprio 
LOCAL A definir em programa próprio
PÚBLICO-ALVO Público em geral, escolas e famílias
 

Datas comemorativas

Datas 
Comemorativas

MAIO » SERÁ ORIGINAL OU RÉPLICA?

Oficina educativa de produção de réplicas 
arqueológicas.

OBJETIVOS  Proporcionar ao público o contacto 
com as técnicas e materiais utilizados na produção 
de réplicas, destacando a importância da sua 
produção na ausência de exibição do original
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia 
DURAÇÃO  2h00
PÚBLICO-ALVO  Público juvenil, a partir dos 12 
anos, e adultos 

Atividades em destaque mensal

Atividades integradas nas comemorações do 
aniversário do museu e divulgadas em programa 
próprio

OBJETIVOS  Assinalar a data através de 
atividades diversas dirigidas aos visitantes  
DATAS  A definir em programa próprio
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia / Museu 
do Traje e das Tradições 
PÚBLICO-ALVO  Público em geral, escolas e 
famílias
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OUTUBRO » COMEMORAÇÃO 
DO DIA NACIONAL DOS CASTELOS

No âmbito da Comemoração do Dia Nacional dos 
Castelos, será efetuado um programa próprio com 
atividades lúdicas e pedagógicas, proporcionando 
o conhecimento e a exploração dos vários pontos 
do Castelo de Silves. Programa a apresentar 
oportunamente.

OBJETIVOS  Explorar as histórias e memórias 
associadas a este monumento
DATA  07.outubro.2015 
LOCAL  Castelo de Silves 
HORÁRIO  De acordo com programa próprio
 

DEZEMBRO » CHEIROS E SABORES 
DE NATAL

MARÇO-ABRIL » ATIVIDADES FÉRIAS 
DA PÁSCOA 

Atividades diversas a constar em programa 
próprio ou integradas em outros programas do 
município.

OBJETIVOS Proporcionar atividades diversas de 
exploração das coleções nos equipamentos 
museológicos
DATAS  Interrupção letiva das férias escolares da 
Páscoa
HORÁRIO 10h00-12h00 ou das 14h00-16h30
LOCAL Museu Municipal de Arqueologia, Museu 
do Traje e das Tradições e Castelo de Silves
PÚBLICO-ALVO Crianças entre os 7 e os 12 anos

 

 

DEZEMBRO »  PRESÉPIO 
TRADICIONAL ALGARVIO

Montagem dos presépios tradicionais envolvendo 
elementos do Pólo de Educação ao Longo da Vida 
de SB Messines. 

OBJETIVOS  Divulgar junto dos mais novos as 
tradições natalícias nomeadamente os presépios 
tradicionais algarvios, dando a conhecer a 
simbologia associada a cada 
uma das suas figuras e elementos
ABERTURA AO PÚBLICO  09.dezembro.2015
LOCAL  Museu do Traje e das Tradições 
HORÁRIO 9h00 - 13h00 | 14h00 - 17h00

Datas comemorativas

No âmbito de recolha do Património Cultural 
Imaterial do Concelho de Silves serão efetuadas 
visitas aos mercados municipais, em busca de 
alguns produtos e aromas mais utilizados na 
confeção dos tradicionais pratos do Natal algarvio 
com especial incidência para os do concelho de 
Silves. Para tal, as crianças deverão entrevistar 
vendedores de várias secções (hortaliças, peixe, 
carne, pão e marisco) e recolher junto de cada 
um, receitas e iguarias do Natal.

OBJETIVOS Potenciar os sentidos (olfato e 
paladar) na descoberta de aromas e sabores 
presentes na gastronomia local durante a quadra 
natalícia
DATAS  26.novembro (Armação de Pêra) | 
02.dezembro (Messines) | 04.dezembro (Silves)
HORÁRIO 10h00-13h00
LOCAL  Mercados municipais
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ABRIL » DIA INTERNACIONAL 
DOS MONUMENTOS E SÍTIOS

No âmbito da temática divulgada pelo ICOMOS 
(International Council of Monuments and Sites) e 
pela DGPC (Direção Geral do Património Cultural) 
oportunamente, será elaborado um programa 
próprio com atividades que irão ao encontro da 
temática proposta. 

OBJETIVOS  Dar a conhecer o Património do 
concelho na perspetiva da temática anual
DATA  18.abril.2016
HORÁRIO  De acordo com programa próprio
LOCAL  A definir em programa próprio
PÚBLICO-ALVO  Público em geral
CONDIÇÕES  Sujeito a marcação prévia 

MAIO » DIA INTERNACIONAL DOS 
MUSEUS E NOITE DOS MUSEUS

JUNHO »  DIA DA CRIANÇA 

Atividades de ilustração, expressão plástica e 
artística, balões, estórias e lendas.

OBJETIVOS  Assinalar o Dia da Criança 
promovendo a aproximação dos públicos através 
de atividades diversificadas
DATA  01.junho.2016
HORÁRIO  Todo o dia
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia, Museu 
do Traje e das Tradições e Castelo de Silves
PÚBLICO-ALVO Crianças visitantes
CONDIÇÕES  Algumas atividades poderão estar 
sujeitas a marcação prévia

Datas comemorativas

JULHO» ATIVIDADES FÉRIAS DE VERÃO 

Atividades diversas a constar em programa 
próprio ou integradas em outros programas do 
município.

OBJETIVOS Proporcionar atividades diversas de 
exploração das coleções nos equipamentos 
museológicos
DATAS  Primeira quinzena de julho.2016
HORÁRIO 10h00-12h00 ou das 14h00-16h30
LOCAL Museu Municipal de Arqueologia, Museu 
do Traje e das Tradições e Castelo de Silves
PÚBLICO-ALVO Crianças entre os 7 e os 12 anos

 

Atividades divulgadas em programa próprio no 
âmbito da temática proposta pelo ICOM 
(International Council of Museums).

OBJETIVOS Assinalar o Dia Internacional dos 
Museus, promovendo a aproximação dos públicos 
através de atividades diversificadas indo ao 
encontro da temática proposta pelo ICOM
DATA  18.maio.2016
HORÁRIO A definir em programa próprio
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia e Museu 
do Traje e das Tradições
PÚBLICO-ALVO Público em geral, escolas, famílias. 
CONDIÇÕES  Algumas atividades poderão estar 
sujeitas a marcação prévia
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MAIO » DIA INTERNACIONAL DOS 
MUSEUS E NOITE DOS MUSEUS

JUNHO »  DIA DA CRIANÇA 

Atividades de ilustração, expressão plástica e 
artística, balões, estórias e lendas.

OBJETIVOS  Assinalar o Dia da Criança 
promovendo a aproximação dos públicos através 
de atividades diversificadas
DATA  01.junho.2016
HORÁRIO  Todo o dia
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia, Museu 
do Traje e das Tradições e Castelo de Silves
PÚBLICO-ALVO Crianças visitantes
CONDIÇÕES  Algumas atividades poderão estar 
sujeitas a marcação prévia

Datas comemorativas

JULHO» ATIVIDADES FÉRIAS DE VERÃO 

Atividades diversas a constar em programa 
próprio ou integradas em outros programas do 
município.

OBJETIVOS Proporcionar atividades diversas de 
exploração das coleções nos equipamentos 
museológicos
DATAS  Primeira quinzena de julho.2016
HORÁRIO 10h00-12h00 ou das 14h00-16h30
LOCAL Museu Municipal de Arqueologia, Museu 
do Traje e das Tradições e Castelo de Silves
PÚBLICO-ALVO Crianças entre os 7 e os 12 anos

 

Atividades divulgadas em programa próprio no 
âmbito da temática proposta pelo ICOM 
(International Council of Museums).

OBJETIVOS Assinalar o Dia Internacional dos 
Museus, promovendo a aproximação dos públicos 
através de atividades diversificadas indo ao 
encontro da temática proposta pelo ICOM
DATA  18.maio.2016
HORÁRIO A definir em programa próprio
LOCAL  Museu Municipal de Arqueologia e Museu 
do Traje e das Tradições
PÚBLICO-ALVO Público em geral, escolas, famílias. 
CONDIÇÕES  Algumas atividades poderão estar 
sujeitas a marcação prévia

 



CASTELO DE SILVES

Morada: Rua do Castelo | 8300-117 Silves

Telefone: 282 440 837

Email: castelo@cm-silves.pt

Horário:
Aberto todos os dias 
(exceto Dia de Natal e Dia de Ano Novo)
Horário de Inverno (1.outubro a 31.maio): 
9h00 - 17h30 (última entrada até às 17h00)
Horário de Verão (junho e setembro): 
9h00 - 19h00 (última entrada até às 18h30)
Horário de Verão (julho e agosto): 
9h30 - 20h00 (última entrada até às 19h30)

Georreferenciação: 
37°11'26.78"N   |   8°26'16.89"W

MUSEU DO TRAJE E DAS TRADIÇÕES
SB Messines 
 

Contactos e localização dos espaços

MUSEU MUNICIPAL 
DE ARQUEOLOGIA » Silves 
 Morada: Rua da Porta de Loulé | Silves

Telefone: 282 440 838

Email: museu.municipal@cm-silves.pt

Horário:
Aberto todos os dias 
(exceto Dia de Natal e Dia de Ano Novo),
 das 10h00 às 18h00
(última entrada: 17h30)

Georreferenciação: 
37º11'20,42''N   |  8º26'20,01''O    

Contactos
e localização
dos espaços

Morada: Alto Frente | 8375 SB Messines

Telefone: 282 440 893

Email: museu.municipal@cm-silves.pt

Horário:
De 2.ª a 6.ª feira
Horário de inverno (outubro a maio): 
09h00 - 13h00 | 14h00 - 17h00
Horário de verão (junho a setembro):
10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00

Georreferenciação: 
37º15’09.82’’ N | 8º17’13.06’’O
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Município de Silves
Praça do Município | 8300-117 SILVES
Tel.: 282 440 838 ou 282 440 800 (ext.: 2700) 
email: museu.municipal@cm-silves.pt
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