INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES:
Inscrição gratuita | marcação prévia
Divisão de Cultura e Turismo | Centro de Exposições de Odivelas
Rua Fernão Lopes (fim) 2675-348 ODIVELAS
e-mail: cultura@cm-odivelas.pt | telefone: 219 320 800

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS
Visita Orientada
No Centro de Exposições de Odivelas é apresentada anualmente
uma vasta programação, que passa pela exposição de trabalhos
de artistas, quer na área da escultura, pintura, joalharia, fotografia,
instalação e artesanato. Este projeto visa efetuar uma visita
orientada às exposições patentes no Centro de Exposições de
Odivelas, com a opção da realização um ateliê no final da visita.
Público-alvo
Ensino básico - 2.º e 3.º ciclos, secundário
e grupos organizados
Calendarização
segunda a sexta-feira
Horário
às 10h00 e às 14h30
Duração
60 minutos

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ODIVELAS
À Descoberta da Arte
Visita interativa ao Centro de Exposições e às salas de Exposição,
onde duas personagens inspiradas numa História dão a conhecer
o mundo da Arte, e tudo pode acontecer! A visita culmina com a
realização de um ateliê, alusivo às temáticas expostas.
Público-alvo
Jardins-de-infância, ensino básico - 1.º ciclo
e grupos organizados
Calendarização
segunda a sexta-feira
Horário
às 10h00 e às 14h30
Duração
120 minutos

JARDIM DA MÚSICA
Pedipaper
Vamos descobrir o Jardim da Música
De uma forma lúdica e pedagógica os participantes irão conhecer
o património do Concelho, assim como descobrir cores, cheiros,
expressões artísticas presentes no Jardim da Música e zona
envolvente, através de um Peddy Papper.
Público-alvo
Ensino básico - 1.º e 2.º ciclos
e grupos organizados
Calendarização
segunda a sexta-feira

Mediante condições atmosféricas favoráveis

Horário
às 10h00 e às 14h30
Duração
+/- 90 minutos

JARDIM DA MÚSICA
Jogos Tradicionais
Manter as tradições populares no âmbito infantojuvenil através da
prática de jogos tradicionais, como o jogo do eixo, cabra-cega,
jogo dos sacos, entre outros.
Público-alvo
Ensino básico - 1.º e 2.º ciclos
e grupos organizados
Calendarização
segunda a sexta-feira
Mediante condições atmosféricas favoráveis

Horário
às 10h00 e às 14h30
Duração
+/- 90 minutos

MOINHO DA LAUREANA
Visita Orientada
O Moinho da Laureana, localizado em Famões, é um moinho
característico do sul do país e insere-se na tipologia dos moinhos
fixos de torre cilíndrica em pedra, com dois pisos. Recuperado
em 2001 pelo Município de Odivelas, este Moinho representa
um testemunho real de uma atividade que caiu em desuso.
Público-alvo
Ensino básico - 1.º , 2.º e 3.º ciclos,
secundário e grupos organizados
Calendarização
segunda a sexta-feira
Horário
às 10h00 e às 14h30
Duração
45 minutos

MOINHO DA LAUREANA
O Moinho
O que é um Moinho? Como se fabrica o Pão? Através de uma
visita animada ao Moinho da Laureana, é explicado aos mais
jovens, o ciclo do pão, os vários tipos de cereais que existem e o
processo da transformação do cereal em farinha.
Público-alvo
Jardins-de-infância
Calendarização
segunda a sexta-feira
Horário
às 10h30
Duração
40 minutos

Passaporte Infantojuvenil
“Bem-vindo a Odivelas!
Com este Passaporte vão conhecer algumas das principais
personagens mais importantes do nosso Concelho e os principais
monumentos!
Divirtam-se a aprender”

Público-alvo
Ensino básico - 1.º e 2.º ciclos
Calendarização
segunda a sexta-feira
Horário
às 10h00 e às 14h30

CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS
Visita Orientada
Visita com passeio pelo centro histórico, ao Memorial de Odivelas,
à Igreja Matriz de Odivelas/ Igreja do Santíssimo Nome de Jesus,
à Biblioteca Municipal D. Dinis e à Quinta da Memória/Quinta do
Arcebispo. Pretende-se assim promover e divulgar o Património,
artisticamente notável, reconhecendo a evolução cronológica
histórica dos monumentos mais emblemáticos do Concelho.
Público-alvo
Ensino básico- 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário
e grupos organizados
Calendarização
terça, quarta e sexta-feira
Horário
às 10h00 e às 14h30
Duração
120 minutos

POSTO DE COMANDO DO MOVIMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS - Visita Orientada
Este Monumento Nacional está localizado nas instalações do
Quartel da Pontinha onde, de 24 a 26 de Abril de 1974, estiveram
reunidos os oficiais que comandaram todas as operações da
Revolução dos Cravos. Este marco importante da nossa história
contemporânea é o ponto de partida para as visitas orientadas ao
Posto de Comando do MFA.
Público-alvo
Ensino básico - 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário
e grupos organizados
Calendarização
terça a sexta-feira
Horário
às 10h00 e às 14h30
Duração
90 minutos

POSTO DE COMANDO DO MOVIMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
“Aqui, Posto de Comando do MFA”
Visita aos vários espaços que nos dão a imagem do tempo
e sentimentos vividos na época. Exploramos também o livro
“Histórias de Abril: Um Passado com Presente”, uma edição
criada pelas crianças das escolas do Concelho de Odivelas, que
nos dão a sua visão sobre o 25 de Abril. A visita culmina com o
visionamento de um excerto do documentário da SIC “A Hora da
Liberdade”.
Público-alvo
Jardins-de-infância
Calendarização
terça a sexta-feira
Horário
às 10h00 e às 14h30
Duração
+/- 60 minutos

Roteiro Arte Urbana
Arte Urbana ou street art é a expressão que se refere a
manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público,
representa o encontro com a arte e a vida, na medida em que o
ser humano vive e se desloca pela cidade.
Venham conhecer histórias e lendas de Odivelas através da Arte
Urbana!
Público-alvo
Ensino básico - 1.º, 2.º e 3.º ciclos
e grupos organizados
Calendarização
segunda a sexta-feira
Mediante condições atmosféricas favoráveis

Horário
às 10h00 e às 14h30

