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CASA DO MONTE DOS PÁSSAROS
PÁSSAROS.
SSAROS. USOS E CEDÊNCIAS

É na extremidade poente da nova aldeia da Luz que permanece resistente ao tempo, o Monte dos Pássaros
(Longitude -7.383159 Latitude 38.344891), construído junto à antiga estrada que ligava Luz a Mourão. O Monte é
uma remanescência da antiga aldeia: era a primeira construção que se avistava antes da entrada na desaparecida
Luz. Evidencia-se hoje na linha do horizonte da albufeira, junto à sua margem, e potencia a articulação física do
museu com o espelho de água.

A casa do Monte dos Pássaros integra a casa de habitar - de onde se destacam a cozinha, a chaminé, o forno de pão
- e o grande estábulo, com a manjedoura corrida de xisto. No exterior distingue-se a cerca da malhada que forma
um recinto que agora se projeta diante da água do lago.

A apenas algumas dezenas de metros de distância do Museu da Luz,
Luz é um recurso de excelência para o acolhimento
e apoio para as atividades de descoberta e contemplação da paisagem.
paisagem
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Utilizadores:
Utilizadores:
1. Escolas Atividades com público escolar, organizadas com o serviço educativo do museu ou não,
disponibilizando-se neste último caso o espaço para estadas de escolas em visita ao museu,
nomeadamente para a hora do almoço ou lanche. Possibilidade de aluguer de bicicletas e canoas.

2. Público geral, grupos organizados e famílias Atividades com o público geral, disponibilizando-se o
espaço para estadas do grupo, nomeadamente para realização de eventos particulares e com
possibilidade de acesso a bicicletas e canoas.

3. Eventos e iniciativas de cariz cultural, artístico e científico Atividades organizadas em parceria com
outros promotores culturais, artísticos ou científicos, disponibilizando-se o espaço para estadias do
grupo, para efeitos de usufruto do lugar, do lago e da paisagem através de workshops, palestras
encontros ou oficinas de criação artística.

4. Turismo Atividades organizadas em parceria com promotores turísticos, disponibilizando-se o espaço
para estadas do grupo, para efeitos de usufruto do lugar e com possibilidade de acesso a bicicletas e
canoas.
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Usos
sos da casa do Monte dos Pássaros:
Pássaros:

I

O Monte dos Pássaros destina-se prioritariamente às atividades do Museu da Luz ou da EDIA.

II

Em função dos pedidos que lhe sejam dirigidos, poderão ser alugados os seus espaços a outras
entidades desde que os eventos a realizar sejam compatíveis com os fins prosseguidos pela instituição,
nomeadamente culturais.
Consideram-se as seguintes atividades: lançamentos de livros, ações de formação, worshops, cocktails,

III

almoços, jantares e afins, festas de aniversário, incluindo infantis.
IV

São admitidos pedidos provenientes de entidades coletivas e também particulares.

V

Consideram-se, para efeitos de cedência ou aluguer, os seguintes espaços:
i.- Área polivalente [sala ampla com acesso à malhada, equipada com quatro mesas grandes e 30
cadeiras, luz e tomadas eléctricas]
ii.- Pátio Exterior ou recinto [malhada, com acesso ao lago e um ponto de água]

VI

Em caso de cedência de espaços devem, obrigatoriamente, ser contempladas as seguintes normas:
a) Os eventos deverão ocorrer entre as 10h00 e as 18h00 do dia ou dias para os quais tiver feito a reserva
do espaço. A modalidade funcionará de 2ª feira a Domingo, incluindo feriados (à exceção dos feriados
com encerramento do Museu).
b) Poderão ser equacionados outros horários de funcionamento, mediante avaliação caso-a-caso,
nomeadamente a abertura durante o período noturno para efeitos de atividades de natureza específica,
como jantares, observação do céu, passeios noturnos, etc.. Considera-se, para os devidos efeitos, como
período noturno o horário compreendido entre as 19h e as 22 h.
c)

A lotação máxima desejável é de 40 pessoas.

d) A reserva do espaço fica garantida após confirmação escrita do Museu. Poderá ser exigido um
pagamento sinalizador, ou uma caução, no momento da confirmação ou da entrada.
e) No caso de aluguer de bicicletas [4 unidades] ou canoas [4 de ocupação dupla e 2 individual], a sua
utilização tem que ser previamente reservada com horário marcado. São disponibilizados, para as
canoas, coletes de segurança e a utilização das embarcações não é monitorizada nem vigiada.
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f)

As instalações sanitárias localizam-se na zona habitacional do Monte
dos Pássaros, com acesso independente e fora da área polivalente.
Desta forma, é pedido aos utilizadores do espaço que mantenham
sempre fechada a porta de acesso e que apenas a abram quando
pontualmente necessária a utilização da casa-de-banho. Não é
permitido fumar no WC nem deitar papéis ou objetos na sanita.

g) É proibido fumar no interior do Monte dos Pássaros.
h) Depois da utilização, todo o espaço deve sempre ser deixado limpo e
arrumado.

Tabela de custos:

Diurno

Aluguer / Hora
Nocturno

Aluguer manhã
ou tarde (4h)*

Aluguer
dia completo (8h)

PUBLICO ESCOLAR e
FESTAS INFANTIS

€8
(gratuitas as
primeiras2h)

-

€30

€50

GRUPOS SENIORES

€10

-

€30

€50

PÚBLICO GERAL

€20

€35

€60

€110

EVENTOS de ARTE
CULTURA E CIÊNCIA

€18

€30

€55

€100

TURISMO

€18

€30

€55

€100

ALUGUER DE BICICLETA

€3

-

€6

€10

ALUGUER DE CANOA

€5

-

-

-

PIC-NIC REGIONAL

€12 [€6 crianças até aos 10 anos]
Menu definido caso a caso com o grupo e o restaurante parceiro.

* Das 10h às 14h ou das 14h às 18h
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MUSEU DA LUZ
Largo da Igreja de Nossa Senhora da Luz
7240-100 Luz Mourão
tel (+351) 266 569 257
infomuseudaluz@edia.pt
GPS -7.381645 | 38.344322

