
 
 

Nome do evento: A minha família vai ao Museu! E a tua?! – Especial Dia da Família 

Categoria: Serviço Educativo 

Data: 15 de Maio 

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 15h 

Sinopse: Vem ao Museu criar a tua árvore genealógica e assim comemorar o Dia da Família! Vamos descobrir o porquê 

da designação Genealógica, as suas representações tradicionais e representar a tua árvore com recurso à cortiça, 

desenhos, recortes e pintura. 

Entrada: 3€ 

Destinatários: famílias 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas  

Contacto para informações: Marcação prévia obrigatória - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou geral@museudelamas.pt 

 

 

 

Nome do evento: Comemoração do Dia Internacional dos Museus – Museus e Paisagens Culturais 

Categoria: visitas/atividades 

Data: 18 de maio  

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 09:30h às 12:30h/14h às 17:30h 

Sinopse: No dia 18 de maio comemora-se o Dia Internacional dos Museu, este ano sob o tema “Museus e Paisagens 

Culturais”. O Museu de Santa Maria de Lamas assinala este dia, com visitas e atividades que vão decorrer dentro e fora 

de portas, sendo os participantes convidados a observar in loco, a evolução dos elementos que compõem a Paisagem  
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Cultural na qual o Museu se insere. Desafiamos também os participantes, a fazerem-se acompanhar de máquinas 

fotografias ou telemóveis, para que possam registar os diferentes momentos da visita. 

Entrada: gratuita 

Destinatários: grupos escolares do pré-escolar ao universitário, seniores, famílias (possibilidade de adaptação a outros 

grupos) 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas 

Contacto para informações: Marcação prévia para visitas orientadas/atividades - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou 

geral@museudelamas.pt 

 

DIARIAMENTE  

 

Nome do evento: A coleção permanente do Museu 

Categoria: Exposição  

Data: Diariamente  

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 09:30h às 12:30h/14h às 17:30h 

Sinopse: Popularmente apelidado de “Museu da Cortiça”, o Museu Santa Maria de Lamas constitui um caso particular 

na história da museografia portuguesa do século XX. Um acervo singular, recuperado e reorganizado a partir de 2004, 

que exibe perante o seu público coleções de Arte Sacra, Estatuária Portuguesa, Etnografia, Ciências Naturais, Escultura 

em Cortiça/aglomerado de Cortiça e Arqueologia industrial - maquinaria usada nos primórdios da Industria 

transformadora de Cortiça - que evidencia as potencialidades desta matéria-prima e reflete a identidade da comunidade 

local.  

Entrada: adulto: 3 €, Seniores, estudantes, portadores de cartão-jovem: 2 €, gratuito para crianças com menos de 5 

anos. 

Destinatários: grupos escolares do pré-escolar ao universitário, seniores, famílias (possibilidade de adaptação a outros 

grupos) 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas 

Contacto para informações: Marcação prévia para visitas orientadas - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou 

geral@museudelamas.pt 
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Nome do evento: Cortiça: Estórias da História 

Categoria: Exposição  

Data: Diariamente  

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 09:30h às 12:30h/14h às 17:30h 

Sinopse: Com esta exposição, o Museu pretende exibir e potenciar o núcleo museológico da cortiça, o trabalho de 

recuperação do espólio e da área que o integra, bem como transmitir o estudo identitário da vertente industrial e 

artística da “Sala da cortiça”. 

Entrada: adulto: 3 €, Seniores, estudantes, portadores de cartão-jovem: 2 €, gratuito para crianças com menos de 5 

anos. 

Destinatários: grupos escolares do pré-escolar ao universitário, seniores, famílias (possibilidade de adaptação a outros 

grupos) 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas 

Contacto para informações: Marcação prévia obrigatória para visitas orientadas - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou 

geral@museudelamas.pt 

 

 

Nome do evento: Visita sensorial à exposição permanente 

Categoria: Serviço Educativo 

Data: Diariamente 

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 09:30h às 12:30h/14h às 17:30h 

Sinopse: De modo a transformar a visita ao Museu numa experiência memorável, preparamos um percurso sensorial 

na qual o público será levado a conhecer sons, texturas, cores e “cheiros” que caracterizam o Museu e o seu espólio. 

Assim, cada participante, envolvido pela variedade tipológica e temporal deste acervo, viajará, com recurso a todos os 

seus sentidos, entre a Pré-História, a época medieval, a época moderna e a contemporaneidade; conhecendo ciência, 

arte e indústria.  

Destinatários: geral e necessidades especiais (possibilidade de adaptação a outros grupos) 
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Entrada: adulto: 3 €, Seniores, estudantes, portadores de cartão-jovem: 2 €, gratuito para crianças com menos de 5 

anos. 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas 

Contacto para informações: Marcação prévia obrigatória - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou geral@museudelamas.pt 

 

Nome do evento: Cortiça: Do montado para o mundo… 

Categoria: Serviço Educativo 

Data: Diariamente 

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 09:30h às 12:30h/14h às 17:30h 

Sinopse: Nesta visita propomos uma viagem ao “universo corticeiro”, do montado, ao sobreiro, à cortiça e ao seu 

processo de descortiçamento, transporte, múltiplas transformações e acabamentos. No final, poderá contemplar a 

observação ao vivo, devidamente monitorizada, de um dos primeiros engenhos utilizados para a produção das rolhas 

cilíndricas, a Garlopa (associada à produção rolheira desde o séc. XIX).  

Destinatários: 3.º ciclo, secundário, universitário, adulto e seniores (possibilidade de adaptação a outros grupos) 

Entrada: adulto: 3 €, Seniores, estudantes, portadores de cartão-jovem: 2 €, gratuito para crianças com menos de 5 

anos. 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas 

Contacto para informações: Marcação prévia obrigatória - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou geral@museudelamas.pt 

 

 

Nome do evento: O mistério do desaparecimento das roupas do sobreiro – Apresentação da história + oficina de 

expressão plástica 

Categoria: Serviço Educativo/ Infanto-juvenil; 

Data: Diariamente 

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 10h-12h/14:30h-16:30h 

Sinopse: Certo dia de Verão, num montado alentejano, um grupo de homens de machado na mão, tira a “roupa” de 

um sobreiro ainda novato. Cansado de esperar pelos homens que tardavam a voltar, pôs-se a caminho para os homens  
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procurar. No seu percurso, encontra animais e outros sobreiros que lhe explicam para onde foi a sua “roupa”, a cortiça. 

Depois de pensar com as suas bolotas, chega à conclusão que há um Museu onde existe uma sala cheia de objetos 

feitos com cortiça que decide visitar… 

Destinatários: pré-escolar ao 2.º Ciclo (possibilidade de adaptação a outros grupos)  

Entrada: 3€ 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas 

Contacto para informações: Marcação prévia obrigatória - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou geral@museudelamas.pt 

 

Nome do evento: Onde estão as minhas roupas?! – Visita dramatizada + oficina de expressão plástica 

Categoria: Serviço Educativo/ Infanto-juvenil; 

Data: Diariamente 

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 10h-12h/14:30h-16:30h 

Sinopse: Através de uma visita dramatizada ao longo da exposição permanente vamos juntos descobrir para onde 

foram as roupas do sobreiro?! 

Destinatários: pré-escolar ao 2.º Ciclo (possibilidade de adaptação a outros grupos)  

Entrada: 3€ 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas 

Contacto para informações: Marcação prévia obrigatória - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou geral@museudelamas.pt 

 

Nome do evento: As Estações do Ano no Museu - visita dramatizada e oficina de expressão plástica 

Categoria: Serviço Educativo/ Infanto-juvenil; 

Data: Diariamente 

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 10h-12h/14:30h-16:30h 

Sinopse: Todos nós sabemos que durante o ano ocorrem quatro estações: Primavera, Verão, Outono e Inverno. Em 

cada uma, o meio ambiente adquire cores, aromas e sensações diferentes. Desafiamos-te a participar numa pequena 

dramatização na qual vais fazer de conta que és o Sr. Sol, na sua aparente viagem anual em torno da terra. Ou então 
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umas das quatro estações onde esta estrela se diverte durante 3 meses. Terminada a viagem, na oficina de expressão 

plástica vais criar um objeto em cortiça e outros materiais, alusivo à estação do ano em curso no momento da tua visita 

ao Museu. 

Destinatários: grupos escolares do pré-escolar ao 3.º ciclo, famílias (possibilidade de adaptação a outros grupos). 

Entrada: 3€ 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas 

Contacto para informações: Marcação prévia obrigatória - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou geral@museudelamas.pt 

 

Nome do evento: Festeja o teu aniversário no Museu 

Categoria: Serviço Educativo 

Data: Diariamente  

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 10h às 12h ou 14:30h às 17h 

Sinopse: Traz os teus amigos e comemora o teu aniversário de forma original e divertida no Museu. A festa de 

aniversário contempla entrada gratuita, presente e convites para o aniversariante. O Museu disponibiliza o espaço e 

organiza atividades lúdicas e pedagógicas (segundo escolha prévia, orientadas pelos monitores do Serviço Educativo). 

Cabe aos encarregados de educação trazer um pequeno lanche, bolo de aniversário e escolher dois adultos para 

acompanharem o desenvolvimento da atividade.  

 

Entrada: 5€  

Destinatários: 4 aos 15 anos (nº de participantes: mínimo de 10 crianças, máximo de 30). 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas 

Contacto para informações: Marcação prévia obrigatória para visitas orientadas - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou 

geral@museudelamas.pt 

 

 

Nome do evento: O Museu vai ter contigo 

Categoria: Serviço Educativo 

Data: Diariamente  

Local: Museu de Santa Maria de Lamas 

Hora: 09:30h às 12:30h/14h às 17:30h 
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Sinopse: O objetivo consiste em levar atividades do Serviço Educativo do Museu junto de diferentes tipos de público 

integrado em instituições diversificadas (que não apresentam meios para se deslocarem ao Museu), e assim 

proporcionar momentos lúdico-pedagógicos enriquecedores.  

 

Entrada: 3€ + taxa de deslocação (valor sob consulta) 

Destinatários: geral 

Organização: Museu de Santa Maria de Lamas 

Contacto para informações: Marcação prévia obrigatória para visitas orientadas - 91 664 76 85, 22 744 74 68 ou 

geral@museudelamas.pt 

 

 

 

 

Contactos 

Largo da Igreja, nº90 

Parque de Santa Maria de Lamas 

4535-412 Santa Maria de Lamas 

T 227 447 468 

TM 916 647 685 

F 227 454 993 

geral@museudelamas.pt 

www.museudelamas.pt 

museudelamas.blogspot.com 

facebook.com/museudelamas 

 

Horário 

9h30 ›› 12h30 | 14h00 ›› 17h00* 

* Entre maio e setembro até às 17h30 

Encerrado: Domingo de Páscoa, 1 Maio, 1 Novembro, 24 a 26 Dezembro, 31 Dezembro e 1 Janeiro. 
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