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SERVIÇO EDUCATIVO 

 
O Serviço Educativo (SE) do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa tem como objetivo ser um 
recurso da comunidade e da escola, proporcionando o contacto direto com o espólio arqueológico, 
valorizando assim o conhecimento histórico e promovendo elos de proximidade com as coleções do 
Museu. 
São desenvolvidas atividades específicas para grupos organizados, de instituições de ensino, do Pré-
escolar ao Superior, de Atividades de Tempos Livres, de Centros de Estudos, de Associações Culturais 
e Sociais, ou outros, em período letivo ou em férias.  
Para além do público infantil e juvenil, estas atividades destinam-se também a públicos seniores e/ou 
com necessidades especiais.  
Durante o ano letivo, o calendário das atividades varia de acordo com os interesses e conveniências 
do público e a disponibilidade do Serviço Educativo, que apoia os professores e educadores na 
preparação prévia da visita ao Museu, com vista à planificação do tipo de visita mais adequado a 
cada grupo.  
As atividades realizadas em períodos de férias observam um calendário predefinido, no qual se 
enquadrarão as marcações. 
 
 

FUNCIONAMENTO 
 

Visitar em grupo ou individualmente o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa pode revestir-se de 
formas muito variadas, de acordo com os objetivos e o tempo disponível. 
É facultado apoio a docentes e acompanhantes de grupos, fornecendo informação complementar, 
para preparação da visita. 
Poderá ser uma Visita Livre, em que o Serviço Educativo não assegura o acompanhamento, mas 
pode auxiliar na sua preparação disponibilizando informação quando solicitada, ou com 
acompanhamento, numa multiplicidade de escolhas, que podem ser coordenadas com outro tipo de 
atividades, oficinas lúdico-pedagógicas ou jogos temáticos. 
Para grupos escolares, será aconselhável a realização de visitas temáticas, a um ou mais núcleos da 
Exposição Permanente e/ou Exposições Temporárias. Assim, poder-se-á explorar, a título de 
exemplo, a produção cerâmica desde o Neolítico até ao período romano ou aspetos da vida 
quotidiana, da religião e dos rituais funerários em Bracara Augusta, entre muitas outras experiências 
possíveis, de acordo com as disciplinas e os currículos escolares. 
 
A inscrição nas atividades (visitas guiadas e oficinas) requer marcação prévia, feita na Receção do 
Museu, por telefone ou por correio eletrónico, mdds.servicoeducativo@culturanorte.gov.pt e 
confirmação da sua presença, assim como informação do número de participantes, grupo etário ou 
grau de ensino, hora de chegada e objetivo da visita (dados a fornecer no momento da marcação)  
A desistência de uma atividade deve ser comunicada com antecedência. 
Por questões de organização, o Programa de Atividades poderá sofrer alterações ao longo do ano 
letivo.  
Será criado em cada período de férias escolares um programa de atividades específico, que será 
atempadamente divulgado. 
 
O Serviço Educativo conta com a participação da comunidade escolar e do público em geral. 
Contacte o Serviço Educativo e visite o Museu! 
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SALA 1 - Pré e Proto-História do Norte de Portugal 
A Pré-História antiga do Minho - O litoral. 
A Pré-História antiga do Minho - O interior. 
Os primeiros agricultores e pastores do Noroeste de Portugal: o Neolítico e o Calcolítico. 
A Idade do Bronze no Noroeste de Portugal. 
A Idade do Ferro no Noroeste de Portugal. 
 
 
SALA 2 - A Integração do Noroeste Peninsular no Império Romano 
O comércio a longa distância.  
A circulação monetária.  
Produção local - As indústrias artesanais. 
 
 
 
SALA 3 - Bracara Augusta 
O urbanismo.  
Os espaços públicos.  
O espaço doméstico. 
 
 
 
SALA 4 - Bracara Augusta 
As vias.  
O mundo dos mortos.  
O sagrado.  
Antiguidade Tardia. 
 
 
 
ESPAÇO-CRIPTA DO MUSEU – Mosaico romano 
 
 
Acesso: grátis, mediante inscrição prévia.  
Numero de participantes: uma turma por atividade. 
 
 
 
 

VISITA GERAL À EXPOSIÇÃO PERMANENTE 
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 “LEGIONÁRIOS EM BRACARA AUGUSTA” 
Público-alvo: pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos EB 
A visita convida-te a recuar no tempo, cerca de 2000 anos. Pretende dar a conhecer a vida quotidiana 
do soldado romano e das legiões no acampamento militar, no campo de batalha e o seu contributo 
no processo de romanização dos povos e territórios conquistados por Roma, estabelecendo um 
paralelismo com a história de Bracara Augusta. 
 
“À DESCOBERTA DO MUSEU”  
Público-alvo: pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos EB. 
Com esta visita pretende-se descobrir e compreender o percurso que as peças fazem, desde a sua 
descoberta arqueológica até às vitrines de exposição no museu. Aos participantes será dada a 
oportunidade de observar algum dos passos do processo arqueológico: laboratório de conservação e 
restauro (visita e observação dos trabalhos em curso); reserva de materiais arqueológicos e por fim 
as salas de exposição. 
 
Acesso: grátis, mediante inscrição prévia.  
Numero de participantes: uma turma por atividade. 
 
 

 
 
 

As oficinas lúdico-pedagógicas, e os jogos destinados ao público escolar são ações programadas de 
acordo com as suas especificidades.  
Têm por objetivo o contacto direto e contextualizado com o espólio arqueológico em exposição, 
assim como a compreensão de conceitos históricos e arqueológicos.  
Estas atividades, previamente marcadas, são acompanhadas por técnicos do SE e são adequadas a 
participantes com necessidades especiais. Duração: 2h, incluindo visita temática à Exposição 
Permanente do Museu. 
Acesso: 1€ por participante, mediante inscrição prévia,  
(marcação com uma semana de antecedencia).   
Nº de participantes: uma turma por atividade.  
 
 
 
 

OFICINAS LUDICO-PEDAGÓGICAS, CONTOS ANIMADOS E JOGOS 

VISITAS TEMÁTICAS À EXPOSIÇÃO PERMANENTE 
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O APRENDIZ DE ARQUEÓLOGO NO LABORATÓRIO DO MUSEU 
Atividade: Oficina experimental. Laboratório de Conservação e restauro: lavagem, marcação e 
pesquisa de espólio arqueológico.  
Objetivo: proporcionar o contacto com os artefactos arqueológicos. Experimentar e concretizar 
algumas das fases do processo arqueológico. Tratamento e conservação do espólio arqueológico. 
Público-alvo: 1º Ciclo, 2º e 3º Ciclos EB.  
 
 
CERÂMICA MANUAL: COMO FAZER EM BARRO 
Atividade: Oficina experimental. Produção de formas e decoração de peças cerâmicas. Modelação de 
barro visando a criação e decoração de peças. 
Objetivo: estimular a observação e a criatividade, de forma a permitir compreender alguns conceitos 
relacionados com os materiais, as tecnologias, a produção e a funcionalidade das peças cerâmicas da 
Pré e Proto-História. 
Público-alvo: pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos EB.  
  
 

TESSELATUM – MOSAICO ROMANO: O QUE É E COMO SE CONSTRÓI 
Atividade: Oficina experimental. Criação de padrões e/ou recriação dos motivos romanos de forma a 
construir um fragmento de mosaico, depois de ser feita uma introdução ao tema através da 
observação do mosaico da domus do Museu e das peças em exposição.  
Objetivo: estimular a criatividade e permitir compreender alguns conceitos relacionados com as 
tecnologias e a produção de materiais de construção - acabamento, revestimento de paredes e 
pavimentos, tipos de matéria-prima e motivos decorativos utilizados; estabelecer a relação com os 
recursos naturais da região e o quotidiano da época romana. 
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclos EB.  
  
 
JOGOS ROMANOS DE CAMPO  
Atividade: jogos realizados no espaço exterior*.  
Objetivo: através da síntese da história dos jogos e atividades de lazer praticados pelos Romanos, 
perceber como estes se divertiam, que desportos praticavam e quais as origens de alguns dos jogos 
atuais. 
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclos EB.  
* Oficina realiza-se no espaço exterior entre os meses de março e setembro, caso as condições 
climatéricas o permitam.   

 
 

JOGOS DE MESA:  
CORRIDAS NO CIRCO MÁXIMO (CIRCUS MAXIMUS) e LUDI SAECULARES* 
Atividade: jogos de tabuleiro inspirados nas Corridas do Circo Máximo e nos grandes jogos romanos 
que se realizavam uma vez em cada século. 
Objetivo: através da síntese da história das corridas no Circo Máximo, percecionar formas de lazer 
praticadas pelos romanos. Perceber como estes se divertiam, e que desportos praticavam.  
Público-alvo: 2º e 3º Ciclos EB.  
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JOGOS ROMANOS DE TABULEIRO:  
JOGO DO SOLDADO (Ludus Latrunculorum), TABULA (Duodecim Scripta), JOGO DO MOINHO 
(Merellus) 
Atividade: jogos de tabuleiro. Inclui visita temática à Exposição Permanente do Museu.  
Objetivo: incentivar os participantes a explorar competências académicas. Faz-se o enfoque nas 
áreas de Matemática, História e Educação Tecnológica, sociais e de identidade, através do nosso 
património histórico e cultural.  
Público-alvo: 2º e 3º Ciclos EB, ES, Profissional e Cursos EFA.  
  
 
No 1º domingo de cada mês, dia de entrada gratuita no Museu, o Serviço Educativo realiza uma 
visita guiada à Exposição Permanente, com início às 10.30 horas. 
 
 

 
 
 
Durante os períodos de férias escolares, o SE do Museu organiza iniciativas variadas. As crianças e 
jovens são convidados a participar nas oficinas lúdico- pedagógicas e nas visitas. 
 
NATAL NO MUSEU 
CARNAVAL NO MUSEU 
PÁSCOA NO MUSEU 
VERÃO NO MUSEU  
Nota: o programa de férias específico para cada um dos períodos de férias escolares será 
apresentado com a antecedência necessária ao respetivo período de férias. 
Consultar programa na página do Facebook do museu. 
Todas as atividades programadas requerem marcação prévia.  

 

 
 

O Museu, através do Serviço Educativo, estabelece parcerias com outras instituições e escolas, de 
modo a que um leque mais diversificado de atividades seja desenvolvido nos seus espaços. Podem 
ser apresentações ou palestras no Auditório, jogos ou oficinas, atividades de ar livre, entre muitas 
outras. 
Consultar programa na página do Facebook do museu. 
 
 
Parcerias em funcionamento: 

"Conversas entre Famílias” Ana Sofia Maia  
Contacto: conversasentrefamilias@hotmail.com 
Telemóvel: 933 981 360 
 
 

 

                      
“Grupo Animantes” - Rita Campos  
Contactos: animantes.servicos@gmail.com 
Telemóvel: 918 896 520 

FÉRIAS NO MUSEU 

ATIVIDADES PARALELAS: ANIMAÇÃO EM PARCERIA COM O MUSEU 



 7 

FESTAS DE ANIVERSÀRIO 
 
O Museu, através da ação dos parceiros em animação, disponibiliza espaço, atividades lúdicas, e 
pode servir lanche, combinado com a Cafetaria, para Festas de Aniversário infantis e juvenis.  
Contactar Cafetaria do Museu 
Horário: Sábados e feriados, 10:00-12:00h e 15:00-17:00h.  
Período de férias escolares, de terça a sexta-feira, 10:00-12:00h e 15:00-17:00h, para além dos fins 
de semana. 
 

 
 

 
CONTACTOS 
Museu D. Diogo de Sousa. Rua dos Bombeiros Voluntários - 4700-025 BRAGA 
Telefone: 253 273 706 / 253 615 844       
Marcação de Visitas / Serviço Educativo 
mdds.servicoeducativo@culturanorte.gov.pt 
 
Horário para visitar o Museu:  
De terça-feira a domingo, das 10.00h às 17.30h. Encerrado à segunda-feira, 1 de Janeiro, Domingo de 
Páscoa, 1 de Maio 24 de Junho e 25 de Dezembro. 
Horário para marcação de visitas e outras atividades: 
De segunda a sexta-feira das 10.00h às 17.30h, diretamente para o Serviço Educativo. Sábado e 
Domingo na Recepção do Museu (reserva sujeita a confirmação). 
 
SERVIÇO DE CAFETARIA  
A Cafetaria do Museu serve lanche e/ou almoço também para grupos, existindo menus específicos 
que podem ser acordados previamente. Este serviço requer marcação prévia obrigatória. 
Preços: menu Infantil e Juvenil 4 € - Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico; 5 € - 2º Ciclo do 
Ensino Básico; 6,50€ - 3º Ciclo do Ensino Básico.  
 
Existem dois lugares de estacionamento para autocarros, junto à entrada do Museu. 
O Serviço Educativo conta com a participação da comunidade escolar e o público em geral. 
Contacte o Serviço Educativo e visite o Museu! 
 
SERVIÇO EDUCATIVO 
Programação/Coordenação 
Júlia Andrade 
 
Visitas guiadas, Oficinas e Jogos ludico-pedagógicos 
André Fernandes 
Arnaldo Teixeira 
Carina Rodrigues 
João Alves 
Margarida Lima 
Perpétua Ferreira 
 

INFORMAÇÕES ÚTEIS  
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SERVIÇO EDUCATIVO 

 
O Serviço Educativo (SE) do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa tem como objetivo ser um 
recurso da comunidade e da escola, proporcionando o contacto direto com o espólio arqueológico, 
valorizando assim o conhecimento histórico e promovendo elos de proximidade com as coleções do 
Museu. 
São desenvolvidas atividades específicas para grupos organizados, de instituições de ensino, do Pré-
escolar ao Superior, de Atividades de Tempos Livres, de Centros de Estudos, de Associações Culturais 
e Sociais, ou outros, em período letivo ou em férias.  
Para além do público infantil e juvenil, estas atividades destinam-se também a públicos seniores e/ou 
com necessidades especiais.  
Durante o ano letivo, o calendário das atividades varia de acordo com os interesses e conveniências 
do público e a disponibilidade do Serviço Educativo, que apoia os professores e educadores na 
preparação prévia da visita ao Museu, com vista à planificação do tipo de visita mais adequado a 
cada grupo.  
As atividades realizadas em períodos de férias observam um calendário predefinido, no qual se 
enquadrarão as marcações. 
 
 

FUNCIONAMENTO 
 

Visitar em grupo ou individualmente o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa pode revestir-se de 
formas muito variadas, de acordo com os objetivos e o tempo disponível. 
É facultado apoio a docentes e acompanhantes de grupos, fornecendo informação complementar, 
para preparação da visita. 
Poderá ser uma Visita Livre, em que o Serviço Educativo não assegura o acompanhamento, mas 
pode auxiliar na sua preparação disponibilizando informação quando solicitada, ou com 
acompanhamento, numa multiplicidade de escolhas, que podem ser coordenadas com outro tipo de 
atividades, oficinas lúdico-pedagógicas ou jogos temáticos. 
Para grupos escolares, será aconselhável a realização de visitas temáticas, a um ou mais núcleos da 
Exposição Permanente e/ou Exposições Temporárias. Assim, poder-se-á explorar, a título de 
exemplo, a produção cerâmica desde o Neolítico até ao período romano ou aspetos da vida 
quotidiana, da religião e dos rituais funerários em Bracara Augusta, entre muitas outras experiências 
possíveis, de acordo com as disciplinas e os currículos escolares. 
 
A inscrição nas atividades (visitas guiadas e oficinas) requer marcação prévia, feita na Receção do 
Museu, por telefone ou por correio eletrónico, mdds.servicoeducativo@culturanorte.gov.pt e 
confirmação da sua presença, assim como informação do número de participantes, grupo etário ou 
grau de ensino, hora de chegada e objetivo da visita (dados a fornecer no momento da marcação)  
A desistência de uma atividade deve ser comunicada com antecedência. 
Por questões de organização, o Programa de Atividades poderá sofrer alterações ao longo do ano 
letivo.  
Será criado em cada período de férias escolares um programa de atividades específico, que será 
atempadamente divulgado. 
 
O Serviço Educativo conta com a participação da comunidade escolar e do público em geral. 
Contacte o Serviço Educativo e visite o Museu! 
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SALA 1 - Pré e Proto-História do Norte de Portugal 
A Pré-História antiga do Minho - O litoral. 
A Pré-História antiga do Minho - O interior. 
Os primeiros agricultores e pastores do Noroeste de Portugal: o Neolítico e o Calcolítico. 
A Idade do Bronze no Noroeste de Portugal. 
A Idade do Ferro no Noroeste de Portugal. 
 
 
SALA 2 - A Integração do Noroeste Peninsular no Império Romano 
O comércio a longa distância.  
A circulação monetária.  
Produção local - As indústrias artesanais. 
 
 
 
SALA 3 - Bracara Augusta 
O urbanismo.  
Os espaços públicos.  
O espaço doméstico. 
 
 
 
SALA 4 - Bracara Augusta 
As vias.  
O mundo dos mortos.  
O sagrado.  
Antiguidade Tardia. 
 
 
 
ESPAÇO-CRIPTA DO MUSEU – Mosaico romano 
 
 
Acesso: grátis, mediante inscrição prévia.  
Numero de participantes: uma turma por atividade. 
 
 
 
 

VISITA GERAL À EXPOSIÇÃO PERMANENTE 
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 “LEGIONÁRIOS EM BRACARA AUGUSTA” 
Público-alvo: pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos EB 
A visita convida-te a recuar no tempo, cerca de 2000 anos. Pretende dar a conhecer a vida quotidiana 
do soldado romano e das legiões no acampamento militar, no campo de batalha e o seu contributo 
no processo de romanização dos povos e territórios conquistados por Roma, estabelecendo um 
paralelismo com a história de Bracara Augusta. 
 
“À DESCOBERTA DO MUSEU”  
Público-alvo: pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos EB. 
Com esta visita pretende-se descobrir e compreender o percurso que as peças fazem, desde a sua 
descoberta arqueológica até às vitrines de exposição no museu. Aos participantes será dada a 
oportunidade de observar algum dos passos do processo arqueológico: laboratório de conservação e 
restauro (visita e observação dos trabalhos em curso); reserva de materiais arqueológicos e por fim 
as salas de exposição. 
 
Acesso: grátis, mediante inscrição prévia.  
Numero de participantes: uma turma por atividade. 
 
 

 
 
 

As oficinas lúdico-pedagógicas, e os jogos destinados ao público escolar são ações programadas de 
acordo com as suas especificidades.  
Têm por objetivo o contacto direto e contextualizado com o espólio arqueológico em exposição, 
assim como a compreensão de conceitos históricos e arqueológicos.  
Estas atividades, previamente marcadas, são acompanhadas por técnicos do SE e são adequadas a 
participantes com necessidades especiais. Duração: 2h, incluindo visita temática à Exposição 
Permanente do Museu. 
Acesso: 1€ por participante, mediante inscrição prévia,  
(marcação com uma semana de antecedencia).   
Nº de participantes: uma turma por atividade.  
 
 
 
 

OFICINAS LUDICO-PEDAGÓGICAS, CONTOS ANIMADOS E JOGOS 

VISITAS TEMÁTICAS À EXPOSIÇÃO PERMANENTE 
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O APRENDIZ DE ARQUEÓLOGO NO LABORATÓRIO DO MUSEU 
Atividade: Oficina experimental. Laboratório de Conservação e restauro: lavagem, marcação e 
pesquisa de espólio arqueológico.  
Objetivo: proporcionar o contacto com os artefactos arqueológicos. Experimentar e concretizar 
algumas das fases do processo arqueológico. Tratamento e conservação do espólio arqueológico. 
Público-alvo: 1º Ciclo, 2º e 3º Ciclos EB.  
 
 
CERÂMICA MANUAL: COMO FAZER EM BARRO 
Atividade: Oficina experimental. Produção de formas e decoração de peças cerâmicas. Modelação de 
barro visando a criação e decoração de peças. 
Objetivo: estimular a observação e a criatividade, de forma a permitir compreender alguns conceitos 
relacionados com os materiais, as tecnologias, a produção e a funcionalidade das peças cerâmicas da 
Pré e Proto-História. 
Público-alvo: pré-escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos EB.  
  
 

TESSELATUM – MOSAICO ROMANO: O QUE É E COMO SE CONSTRÓI 
Atividade: Oficina experimental. Criação de padrões e/ou recriação dos motivos romanos de forma a 
construir um fragmento de mosaico, depois de ser feita uma introdução ao tema através da 
observação do mosaico da domus do Museu e das peças em exposição.  
Objetivo: estimular a criatividade e permitir compreender alguns conceitos relacionados com as 
tecnologias e a produção de materiais de construção - acabamento, revestimento de paredes e 
pavimentos, tipos de matéria-prima e motivos decorativos utilizados; estabelecer a relação com os 
recursos naturais da região e o quotidiano da época romana. 
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclos EB.  
  
 
JOGOS ROMANOS DE CAMPO  
Atividade: jogos realizados no espaço exterior*.  
Objetivo: através da síntese da história dos jogos e atividades de lazer praticados pelos Romanos, 
perceber como estes se divertiam, que desportos praticavam e quais as origens de alguns dos jogos 
atuais. 
Público-alvo: 1º, 2º e 3º Ciclos EB.  
* Oficina realiza-se no espaço exterior entre os meses de março e setembro, caso as condições 
climatéricas o permitam.   

 
 

JOGOS DE MESA:  
CORRIDAS NO CIRCO MÁXIMO (CIRCUS MAXIMUS) e LUDI SAECULARES* 
Atividade: jogos de tabuleiro inspirados nas Corridas do Circo Máximo e nos grandes jogos romanos 
que se realizavam uma vez em cada século. 
Objetivo: através da síntese da história das corridas no Circo Máximo, percecionar formas de lazer 
praticadas pelos romanos. Perceber como estes se divertiam, e que desportos praticavam.  
Público-alvo: 2º e 3º Ciclos EB.  
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JOGOS ROMANOS DE TABULEIRO:  
JOGO DO SOLDADO (Ludus Latrunculorum), TABULA (Duodecim Scripta), JOGO DO MOINHO 
(Merellus) 
Atividade: jogos de tabuleiro. Inclui visita temática à Exposição Permanente do Museu.  
Objetivo: incentivar os participantes a explorar competências académicas. Faz-se o enfoque nas 
áreas de Matemática, História e Educação Tecnológica, sociais e de identidade, através do nosso 
património histórico e cultural.  
Público-alvo: 2º e 3º Ciclos EB, ES, Profissional e Cursos EFA.  
  
 
No 1º domingo de cada mês, dia de entrada gratuita no Museu, o Serviço Educativo realiza uma 
visita guiada à Exposição Permanente, com início às 10.30 horas. 
 
 

 
 
 
Durante os períodos de férias escolares, o SE do Museu organiza iniciativas variadas. As crianças e 
jovens são convidados a participar nas oficinas lúdico- pedagógicas e nas visitas. 
 
NATAL NO MUSEU 
CARNAVAL NO MUSEU 
PÁSCOA NO MUSEU 
VERÃO NO MUSEU  
Nota: o programa de férias específico para cada um dos períodos de férias escolares será 
apresentado com a antecedência necessária ao respetivo período de férias. 
Consultar programa na página do Facebook do museu. 
Todas as atividades programadas requerem marcação prévia.  

 

 
 

O Museu, através do Serviço Educativo, estabelece parcerias com outras instituições e escolas, de 
modo a que um leque mais diversificado de atividades seja desenvolvido nos seus espaços. Podem 
ser apresentações ou palestras no Auditório, jogos ou oficinas, atividades de ar livre, entre muitas 
outras. 
Consultar programa na página do Facebook do museu. 
 
 
Parcerias em funcionamento: 

"Conversas entre Famílias” Ana Sofia Maia  
Contacto: conversasentrefamilias@hotmail.com 
Telemóvel: 933 981 360 
 
 

 

                      
“Grupo Animantes” - Rita Campos  
Contactos: animantes.servicos@gmail.com 
Telemóvel: 918 896 520 

FÉRIAS NO MUSEU 

ATIVIDADES PARALELAS: ANIMAÇÃO EM PARCERIA COM O MUSEU 
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FESTAS DE ANIVERSÀRIO 
 
O Museu, através da ação dos parceiros em animação, disponibiliza espaço, atividades lúdicas, e 
pode servir lanche, combinado com a Cafetaria, para Festas de Aniversário infantis e juvenis.  
Contactar Cafetaria do Museu 
Horário: Sábados e feriados, 10:00-12:00h e 15:00-17:00h.  
Período de férias escolares, de terça a sexta-feira, 10:00-12:00h e 15:00-17:00h, para além dos fins 
de semana. 
 

 
 

 
CONTACTOS 
Museu D. Diogo de Sousa. Rua dos Bombeiros Voluntários - 4700-025 BRAGA 
Telefone: 253 273 706 / 253 615 844       
Marcação de Visitas / Serviço Educativo 
mdds.servicoeducativo@culturanorte.gov.pt 
 
Horário para visitar o Museu:  
De terça-feira a domingo, das 10.00h às 17.30h. Encerrado à segunda-feira, 1 de Janeiro, Domingo de 
Páscoa, 1 de Maio 24 de Junho e 25 de Dezembro. 
Horário para marcação de visitas e outras atividades: 
De segunda a sexta-feira das 10.00h às 17.30h, diretamente para o Serviço Educativo. Sábado e 
Domingo na Recepção do Museu (reserva sujeita a confirmação). 
 
SERVIÇO DE CAFETARIA  
A Cafetaria do Museu serve lanche e/ou almoço também para grupos, existindo menus específicos 
que podem ser acordados previamente. Este serviço requer marcação prévia obrigatória. 
Preços: menu Infantil e Juvenil 4 € - Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico; 5 € - 2º Ciclo do 
Ensino Básico; 6,50€ - 3º Ciclo do Ensino Básico.  
 
Existem dois lugares de estacionamento para autocarros, junto à entrada do Museu. 
O Serviço Educativo conta com a participação da comunidade escolar e o público em geral. 
Contacte o Serviço Educativo e visite o Museu! 
 
SERVIÇO EDUCATIVO 
Programação/Coordenação 
Júlia Andrade 
 
Visitas guiadas, Oficinas e Jogos ludico-pedagógicos 
André Fernandes 
Arnaldo Teixeira 
Carina Rodrigues 
João Alves 
Margarida Lima 
Perpétua Ferreira 
 

INFORMAÇÕES ÚTEIS  


