
OFICINAS ¤2 2€

O que vêS deSSA jANelA?
Destinatários: pré-escolar, 1o e 2o ciclos
A viagem começa na janela da Sala da Luz, de 
onde se espreita o lugar da velha aldeia… À 
descoberta da história singular da aldeia da Luz, 
que desapareceu na água e nasceu outra vez, 
contada por um espectador muito particular: o 
pinheiro altaneiro que a tudo assistiu.
Atividade criativa desenvolvida em torno do 
livro infantil O que vês dessa janela?, editado 
pelo Museu da Luz.

A-de-ÁguA
Destinatários: 1o ciclo
Tendo o “mar” Alqueva como cenário, é 
desenvolvido num tabuleiro gigante um jogo 
de avanço e recuo que explora o tema da Água 
e da sua importância vital. Com as regras 
do popular Jogo da Glória, neste desafio os 
peões são os próprios participantes!

A AldeIA dA luz dO FuturO
Destinatários: 2o e 3o ciclos
Fala-se muito da antiga aldeia da Luz e da nova 
aldeia da Luz. Mas como será a aldeia da Luz 
do futuro? Cada um pensa, planeia, sonha... e 
projeta como tudo será: as casas, as escolas, 
os lugares de encontro, os equipamentos, a 
paisagem...

CONStruINdO um lugAr NA memórIA
Destinatários: 3o ciclo, Secundário
A cada momento transforma-se o mundo à nossa 
volta e com ele as memórias do que vivemos. A 
história da Luz é uma história de transformação 
radical: uma aldeia que desapareceu e que é 
reinventada – e lembrada – num novo lugar. Nes-
ta viagem no tempo e no espaço, vais descobrir 
que afinal a memória da Luz também é tua!

um muSeu em perSpetIvA
Destinatários: 3o ciclo, Secundário
A associação edifício/natureza constitui uma 
das buscas que, ao longo do tempo e em 
diferentes contextos civilizacionais, orientaram – 
e orientam – expressões de arquitetura por todo 
o mundo. O edifício do museu, perfeitamente 

HOrÁrIO
Terça-feira a Domingo
setembro a junho:
09h30—13h00 / 14h30—17h30
julho e agosto:
10h00—13h00 / 14h30—18h30
Encerrado ao público:
segundas-feiras; dias 1 de janeiro, 
domingo de Páscoa, 1 de maio,  
primeiro domingo de setembro,  
1 de dezembro e 25 de dezembro

ServIÇOS
Cafetaria
Loja
Serviço Educativo
Aluguer de espaços
Aluguer de bicicletas

ACeSSOS
Norte: de Évora, seguir a direção 
Reguengos de Monsaraz / Mourão / 
Luz. Dista cerca de 65km de Évora.
Sul: da Barragem de Alqueva, seguir a 
direção Moura / Póvoa de São Miguel / 
Luz. Dista cerca de 40km da barragem.
Estacionamento gratuito no largo do 
Museu.

O Museu da Luz é acessível para 
pessoas com mobilidade reduzida.

COOrdeNAdAS gpS
Latitude 38.344322
Longitude -7.381645 

muSeu dA luz
Largo da Igreja de Nossa Senhora da Luz
7240-100 Luz — Mourão
T 266 569 257
infomuseudaluz@edia.pt
Facebook.com/MuseudaLuz
www.museudaluz.org.pt

eSCOlAS
incorporado na paisagem que o circunda, 
inspira um exercício visual e uma reflexão sobre 
forma, volume, proporção e espaço.

A luz e AS eStrelAS
Destinatários: 1o, 2o e 3o ciclos
O museu da Luz localiza-se na reserva Dark 
Sky Alqueva, classificada como uma dos 
melhores regiões do mundo para observação 
turística do céu nocturno! Realizam-se oficinas 
temáticas em torno do telescópio do Museu.

vISItAS ¤1 1€

vISItA OrIeNtAdA muSeu + IgrejA 
mAtrIz + mONte dOS pÁSSArOS
[inclui visionamento de documentário, opcional]
Destinatários: 1o, 2o e 3o ciclos, Secundário
Visitas orientadas por um técnico do museu 
e adequadas aos diversos níveis de ensino. 
Visitam-se os espaços do museu, da igreja 
matriz reconstruída e de um monte tradicional 
sobrevivente da antiga aldeia da Luz.

pASSeIOS*

CONHeCer O mONte dOS pÁSSArOS
Destinatários: pré-escolar, 1o, 2o e 3o ciclos, 
Secundário
Junto ao edifício do museu e no contexto 
da nova aldeia, do lago e de uma paisagem 
peculiar, encontra-se o Monte dos Pássaros, 
edifício tradicional sobrevivente da antiga aldeia 
da Luz e hoje contendo um núcleo etnográfico. 
Aqui é possível descansar ou fazer um 
piquenique com o espelho de água aos pés…

pASSeIO de bArCO
Destinatários: 1o, 2o e 3o ciclos, Secundário
Navegar sobre o lugar da antiga Luz ou por 
cima do submerso castelo romano da Lousa, 
contemplando sempre uma paisagem de ilhas 
de azinheiras, castelos e velhos montes...
Este é o maior lago artificial da Europa, com 
250km2 de extensão e 1200km de margem.

*consulte o site para informações sobre preços


