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PROFESSORES                           PALESTRAS/CONVERSAS 
 
  
PARTILHAS MEIAS 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira          
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO sobre potenciais ofertas do 
Serviço Educativo. Nas Escolas ou no Museu. 
Professores e outros interessados.  
Atividade com marcação prévia. 
 
OUTRAS OFERTAS  
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira  
Aceitamos novos desafios para explorar outras 
temáticas, relacionadas com o Museu e o seu acervo, 
que nos sejam solicitadas. 
Nas Escolas ou no Museu. 
Atividade com marcação prévia. 

       
 
ALUNOS                                                                    VISITAS 
 
 
MIL E UMA COLEÇÕES 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 

VISITA GENERALISTA que destaca algumas coleções e 
aborda o fenómeno do colecionismo. Inclui ATELIÊ de 
atividades lúdicas no âmbito das diferentes expressões. 
Crianças de jardim-de-infância, alunos do ensino básico, 
secundário e universitário. 
Atividade com marcação prévia. 
 
BRILHOS E HARMONIAS 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 

VISITA GENERALISTA à Casa dos Azulejos. Inclui ATELIÊ de 
atividades lúdicas no âmbito das diferentes expressões. 
Alunos do ensino básico, secundário e universitário. 
Atividade com marcação prévia. 
 
AS CRIANÇAS DA CASA DA CALÇADA 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 

VISITA TEMÁTICA que foca as diferentes vivências 
culturais e educacionais a partir das representações de 
crianças nas peças do Museu. Inclui ATELIÊ de atividades 
lúdicas no âmbito das diferentes expressões. 
Crianças de jardim-de-infância, pré-escolar e 1º ciclo. 
 Atividade com marcação prévia. 
 
 
 
 
 



 
 

 
     
ALUNOS                                                                    VISITAS 
 

                                                                                              ALU                                                                  VISITAS 
 
 
NOS BASTIDORES DA CASA-MUSEU 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA que percorre os espaços não visitáveis 
do Museu. Foca a importância dos museus, explica 
como funcionam, o que fazem e com que finalidade. 
Inclui ATELIÊ de atividades lúdicas no âmbito das 
diferentes expressões. 
Alunos do ensino básico, secundário e universitário. 
Atividade com marcação prévia. 

 
 
PERCURSOS ENTRE TAPETES DE PADRÃO 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA à coleção de azulejos que explora e 
reforça os conceitos de módulo e padrão. Inclui ATELIÊ 
de atividades lúdicas no âmbito das diferentes 
expressões.  
Alunos do 2º e 3º ciclos.  
Atividade com marcação prévia. 
 
 
SANTOS DA CASA 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA que explora as coleções de pintura e 
escultura religiosa, com recurso a maletas pedagógicas 
que dão a conhecer os diferentes utensílios e técnicas 
de pintura e escultura. Inclui ATELIÊ de atividades lúdicas 
no âmbito das diferentes expressões. 
Alunos de todos os níveis de ensino.  
Atividade com marcação prévia. 
 
 
OBJETOS ENIGMÁTICOS 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA à descoberta dos objetos mais curiosos 
das diferentes coleções, sobretudo aqueles cuja forma 
não se relaciona com a função. Inclui ATELIÊ de 
atividades lúdicas no âmbito das diferentes expressões. 
Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos.  
Atividade com marcação prévia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALUNOS                                                                    VISITAS 
 

O ROMANTISMO NA CASA  
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 

                        VISITA TEMÁTICA que identifica as características 
principais do Romantismo através da arquitetura e do 
espólio da Casa da Calçada. Inclui ATELIÊ de atividades 
lúdicas no âmbito das diferentes expressões. 
Alunos do ensino secundário e universitário.  
Atividade com marcação prévia. 

 
FREDERICO DE FREITAS, O ANFITRIÃO 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 

VISITA TEMÁTICA que apresenta o Dr. Frederico de Freitas 
e as suas múltiplas facetas, enquanto colecionador, 
personagem pública e social. Recriam-se vivências da 
Casa, sensibiliza-se para a importância da 
sociabilização, das regras de conduta e dos valores 
cívicos. Inclui ATELIÊ de atividades lúdicas no âmbito das 
diferentes expressões. 
Crianças de jardim-de-infância e pré-escolar, alunos do 
1º e 2º ciclos.  
Atividade com marcação prévia. 

  
CANTOS, CRAVOS E CASTRO 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 

VISITA TEMÁTICA que explora, relaciona e confronta o 
núcleo de azulejaria holandesa e os painéis de Lourdes 
Castro. Inclui ATELIÊ de atividades lúdicas no âmbito das 
diferentes expressões. 
Crianças de jardim-de-infância e pré-escolar, alunos do 
ensino básico e secundário.  
Atividade com marcação prévia. 

 
O QUE ESCONDEM AS NOSSAS CAIXAS? 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA que dá a conhecer algumas caixas 
pertencentes ao acervo do mobiliário civil da Casa-
Museu. Explora os diferentes tamanhos, formatos, 
materiais, funções e origens. Inclui ATELIÊ de atividades 
lúdicas no âmbito das diferentes expressões. 
Crianças de jardim-de-infância e pré-escolar, alunos do 
1º, 2º e 3º ciclos.  
Atividade com marcação prévia. 
 
À RODA DOS ANIMAIS 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 

VISITA TEMÁTICA que aborda o modo de vida, 
alimentação, locomoção e formas de comunicação dos 
animais representados em peças do Museu. Inclui ATELIÊ 
de atividades lúdicas no âmbito das diferentes 
expressões. 
Crianças de jardim-de-infância, pré-escolar e 1º ciclo. 
Atividade com marcação prévia. 
 



 
ALUNOS                                                                     VISITAS 
 

 
HÉRCULES: AS PERIPÉCIAS DE UM HERÓI 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira  
VISITA TEMÁTICA que explora o contador italiano do 
século XVIII decorado com placas de marfim gravadas. 
O tema dessas placas é a vida de Hércules. Inclui ATELIÊ 
de atividades lúdicas no âmbito das diferentes 
expressões. 
Alunos do 1º e 2º ciclos.  
Atividade com marcação prévia. 

 
 

TEMPO PARA SENTAR 
 Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
 VISITA TEMÁTICA destinada a introduzir e explorar o 
acervo das cadeiras da coleção Frederico de Freitas. O 
objetivo é contar a história da cadeira, falar da sua 
evolução e realçar os diferentes estilos, materiais e 
origens. 
Inclui ATELIÊ de atividades lúdicas no âmbito das 
diferentes expressões. 
Alunos do ensino secundário e universitário. 
Atividade com marcação prévia. 

 
 
                                                                                             OS ANJOS QUE NOS GUARDAM 

Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA que explora o acervo associado aos 
anjos da coleção do Museu. Inclui ATELIÊ de atividades 
lúdicas no âmbito das diferentes expressões. 
Crianças de jardim-de-infância, pré-escolar e 1º ciclo. 
Atividade com marcação prévia. 

 
 
                                                                                              MINERAIS, METAIS E OUTROS QUE TAIS 

Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA sobre os recursos do subsolo em 
algumas peças do acervo da Casa-Museu Frederico de 
Freitas. Inclui ATELIÊ de atividades lúdicas no âmbito das 
diferentes expressões. 
Alunos do ensino secundário.  
Atividade com marcação prévia. 
 

 
 

 
OUTRAS OFERTAS  
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira  
Aceitamos novos desafios para explorar outras 
temáticas, relacionadas com o Museu e o seu acervo, 
que nos sejam solicitadas. 
Nas Escolas ou no Museu.  
Atividade com marcação prévia. 

 



 
ALUNOS                                                            EFEMÉRIDES 
 
 
CEM PARTIDAS DE CARNAVAL 
15 a 25 de fevereiro  
VISITA TEMÁTICA que trabalha o tema do Carnaval 
criando um “disfarce”, cujo mote parte de peças do 
acervo do museu. Inclui ATELIÊ de atividades lúdicas no 
âmbito das diferentes expressões. 
Alunos do 1º e 2º ciclos.  
Atividade com marcação prévia, até 11 de fevereiro. 
 
PAI, VEM COMIGO AO MUSEU! 
8 a 19 de março 
VISITA TEMÁTICA de preparação prévia de um percurso 
pelo museu dirigido ao Pai, a ser guiado pelos filhos. 
Inclui ATELIÊ para execução de uma “lembrança”. A 
comemoração do Dia do Pai finaliza no sábado, 20 de 
março, das 10h00 às 17h30, com entradas gratuitas 
para as famílias dos alunos participantes.    
Crianças de jardim-de-infância, pré-escolar e 1º ciclo. 
Atividade com marcação prévia, até 4 de março. 
 
SANTAS MÃES! 
19 a 30 de abril 
VISITA TEMÁTICA de preparação prévia de um percurso 
pelo museu dirigido à Mãe, a ser guiada pelos filhos. 
Inclui ATELIÊ para execução de uma “lembrança”. A 
comemoração do Dia da Mãe finaliza no sábado, 30 de 
abril, das 10h00 às 17h30, com entradas gratuitas para 
as famílias dos alunos participantes.    
Crianças de jardim-de-infância, pré-escolar e 1º ciclo. 
Atividade com marcação prévia, até 13 de abril. 
 
AS CRIANÇAS DA CASA DA CALÇADA 
24 de maio a 1 de junho 
VISITA TEMÁTICA de comemoração do Dia da Criança, 
que aborda as representações de crianças nas peças do 
Museu para explorar temas de arte e cultura. Inclui 
ATELIÊ de atividades lúdicas no âmbito das diferentes 
expressões. 
Crianças de jardim-de-infância, pré-escolar e 1º ciclo. 
Atividade com marcação prévia, até 20 de maio. 
 
O NATAL NA CASA DA CALÇADA 
9 de dezembro a 14 de janeiro de 2023 
VISITA TEMÁTICA E ATELIÊ que explora os presépios, 
incluindo as tradicionais escadinhas e rochinhas, usos e 
costumes do Natal.  
Crianças de jardim-de-infância, pré-escolar, alunos do 
1º e 2º ciclos e público em geral.  
Atividade com marcação prévia. 
 

 

 



 
 

 ALUNOS                                                             PALESTRAS           
            
 
 
MADEIRA DE OITOCENTOS: ESTADIAS E TERAPIAS 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
PALESTRA/CONVERSA sobre os visitantes da Madeira no 
século XIX. Porque vinham, o que encontravam e o que 
faziam? É complementada com a apresentação de 
imagens da coleção de estampas e desenhos da 
Madeira.  
Alunos do ensino básico, secundário e universitário. 
Nas Escolas/Instituições requerentes ou no Museu, 
mediante marcação prévia. 
 
 A MADEIRA DE ISABELLA DE FRANÇA 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
PALESTRA/ CONVERSA sobre o Diário e as aguarelas de 
Isabella de França, senhora inglesa que visitou a 
Madeira nos anos de 1853-1854. Explora uma maleta 
pedagógica criada para abordar os transportes, o 
vestuário, os usos e costumes da Madeira no século XIX.  
Alunos do ensino secundário e universitário.  
Nas Escolas/Instituições requerentes ou no Museu, 
mediante marcação prévia. 
 
A VALORIZAÇÃO DE UM LEGADO  
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira  
PALESTRA/ CONVERSA sobre a formação da Casa-Museu 
Frederico de Freitas.  
Alunos do ensino básico e do secundário.  
Nas Escolas/Instituições requerentes ou no Museu, 
mediante marcação prévia. 
 
MINERAIS, METAIS E OUTROS QUE TAIS  
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira  
PALESTRA sobre os recursos do subsolo em algumas 
peças do acervo da Casa-Museu Frederico de Freitas.  
Alunos do ensino secundário.  
Nas Escolas/Instituições requerentes ou no Museu, 
mediante marcação prévia. 

 
                                                                                        

OUTRAS OFERTAS  
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira  
Aceitamos novos desafios para explorar outras 
temáticas, relacionadas com o Museu e o seu acervo, 
que nos sejam solicitadas. 
Nas Escolas/Instituições requerentes ou no Museu, 
mediante marcação prévia. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

            FAMÍLIAS – ADULTOS – SENIORES   
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FAMÍLIAS                                                                   VISITAS 
 
 
O QUE ESCONDEM AS NOSSAS CAIXAS? 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA que dá a conhecer algumas caixas 
pertencentes ao acervo do mobiliário civil da Casa-
Museu. Explora os diferentes tamanhos, formatos, 
materiais, funções e origens. Inclui ATELIÊ de atividades 
lúdicas no âmbito das diferentes expressões.  
Atividade com marcação prévia. 

 
 
 

PÚBLICO ADULTO                                                   VISITAS 
 
 
MIL E UMA COLEÇÕES 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA GENERALISTA à Casa da Calçada.  
Atividade com marcação prévia. 
 
BRILHOS E HARMONIAS 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA GENERALISTA à Casa dos Azulejos, complementada 
com visualização de filmes sobre as técnicas de 
decoração e fabrico.  
Atividade com marcação prévia. 
 
O QUE ESCONDEM AS NOSSAS CAIXAS? 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA que dá a conhecer algumas caixas 
pertencentes ao acervo do mobiliário civil da Casa-
Museu. Explora os diferentes tamanhos, formatos, 
materiais, funções e origens.  
Atividade com marcação prévia. 

 
DA COZINHA À MESA  
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
 VISITA TEMÁTICA à Cozinha e Casa de Jantar da Casa da 
Calçada, que aborda a evolução daqueles espaços e 
explora os objetos expostos.  
Atividade com marcação prévia. 
 
TEMPO PARA SENTAR 
 Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA destinada a introduzir e explorar o 
acervo associado às cadeiras da coleção Frederico de 
Freitas. O objetivo é contar a história da cadeira, falar 
da sua evolução e realçar os diferentes estilos, 
materiais e origens. 
Atividade com marcação prévia. 
 
 
 
 
 



                                   
 
PÚBLICO ADULTO                                                   VISITAS 
 
 
O NATAL NA CASA DA CALÇADA 
9 de dezembro a 14 de janeiro de 2023 
VISITA TEMÁTICA à exposição temporária dos presépios 
tradicionais e mesas de Natal na Casa da Calçada. 
Atividade com marcação prévia. 
 

 
OUTRAS OFERTAS  
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira  
Aceitamos novos desafios para explorar outras 
temáticas, relacionadas com o Museu e o seu acervo, 
que nos sejam solicitadas. 
Nas Instituições ou no Museu mediante marcação 
prévia. 

 
 
 

PÚBLICO SÉNIOR                                                        VISITAS          
MIL E UMA COLEÇÕES 

                                                                         J                   Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA GENERALISTA à Casa da Calçada.  
Atividade com marcação prévia. 
  
 
BRILHOS E HARMONIAS 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA GENERALISTA à Casa dos Azulejos, complementada 
com visualização de filmes sobre as técnicas de 
decoração e fabrico.  
Atividade com marcação prévia. 
 
 
SANTOS DA CASA 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
VISITA TEMÁTICA que explora as coleções de pintura e 
escultura religiosa e que dá a conhecer os diferentes 
utensílios e técnicas de pintura e escultura. Inclui ATELIÊ 
de atividades lúdicas no âmbito das diferentes 
expressões.  
Atividade com marcação prévia. 
 
 
DA COZINHA À MESA  
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
 VISITA TEMÁTICA à Cozinha e Casa de Jantar da Casa da 
Calçada, que aborda a evolução daqueles espaços e 
explora os objetos expostos.  
Atividade com marcação prévia. 

 
 
 
 



 
 
PÚBLICO SÉNIOR                                                        VISITAS          
 
 
 
O NATAL NA CASA DA CALÇADA 
9 de dezembro a 14 de janeiro de 2023 
VISITA TEMÁTICA à exposição temporária dos presépios 
tradicionais e mesas de Natal na Casa da Calçada. Inclui 
ATELIÊ de atividades lúdicas e nas diferentes expressões.  
Atividade com marcação prévia. 
  

 
OUTRAS OFERTAS   
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira  
Aceitamos novos desafios para explorar outras 
temáticas, relacionadas com o Museu e o seu acervo, que 
nos sejam solicitadas. 
Nas Instituições ou no Museu mediante marcação prévia. 
 

 
 

PÚBLICO SÉNIOR                                                 PALESTRAS 
 
MADEIRA DE OITOCENTOS: ESTADIAS E TERAPIAS 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
PALESTRA/CONVERSA sobre os visitantes da Madeira no 
século XIX. Porque vinham, o que encontravam e o que 
faziam? É complementada com a apresentação de 
imagens da coleção de estampas e desenhos da Madeira.  
Nas Instituições requerentes ou no Museu mediante 
marcação prévia. 
 
 
A MADEIRA DE ISABELLA DE FRANÇA 
Janeiro a dezembro/ 3ª a 6ª feira 
PALESTRA/ CONVERSA sobre o Diário e as aguarelas de 
Isabella de França, senhora inglesa que visitou a Madeira 
nos anos de 1853-1854. Explora uma maleta pedagógica 
criada para abordar os transportes, o vestuário, os usos e 
costumes da Madeira no século XIX.  
Nas Instituições requerentes ou no Museu mediante 
marcação prévia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

                FÉRIAS - EFEMÉRIDES 
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FÉRIAS                                                                         ATL 
 
 
PÁSCOA A COMPASSO 
5 a 8 de abril/ das 9h30 às 12h30  
ATELIÊ de atividades lúdicas e no âmbito das 
expressões que exploram o tema da Páscoa a partir 
do acervo do museu.  
Atividade sujeita a inscrição prévia, a partir de 7 de 
março, e autorização dos encarregados de educação. 
Crianças dos 7 aos 12 anos. 
 
 
JARDINARTE 
5 a 8 de julho / das 14h00 às 17h00 
ATELIÊ de atividades lúdicas e no âmbito das 
expressões que exploram e relacionam o jardim com 
o acervo do museu. 
Atividade sujeita a inscrição prévia, a partir de 6 de 
junho, e autorização dos encarregados de educação. 
Crianças dos 7 aos 12 anos.  
 
 
VAMOS GUARDAR O NOSSO NATAL 
A agendar de acordo com o calendário escolar 
2022/23  
ATELIÊ de atividades lúdicas e no âmbito das 
expressões que partindo do acervo do museu 
explora os usos e costumes do Natal. 
Atividade sujeita a inscrição prévia e autorização dos 
encarregados de educação. 
Crianças dos 7 aos 12 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

EFEMÉRIDES                                                        VISITAS     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
CEM PARTIDAS DE CARNAVAL 
15 a 25 de fevereiro  
VISITA TEMÁTICA que trabalha o tema do Carnaval 
criando um “disfarce”, cujo mote parte de peças do 
acervo do Museu. Inclui ATELIÊ de atividades lúdicas 
no âmbito das diferentes expressões. 
Alunos do 1º e 2º ciclos. Atividade com marcação 
prévia, até 11 de fevereiro.  
 
 
PAI, VEM COMIGO AO MUSEU! 
9 a 19 de março 
VISITA TEMÁTICA de preparação prévia de um percurso 
pelo museu dirigido ao Pai, a ser guiado pelos filhos. 
Inclui ATELIÊ para execução de uma “lembrança”. A 
comemoração do Dia do Pai finaliza no sábado, 20 de 
março, das 10h00 às 17h30, com entradas gratuitas 
para as famílias dos alunos participantes.    
Crianças de jardim-de-infância, pré-escolar e 1º ciclo. 
Atividade com marcação prévia, até 4 de março. 
 
 
SANTAS MÃES! 
19 a 30 de abril 
VISITA TEMÁTICA de preparação prévia de um percurso 
pelo museu dirigido à Mãe, a ser guiada pelos filhos. 
Inclui ATELIÊ para execução de uma “lembrança”. A 
comemoração do Dia da Mãe finaliza no sábado, 8 de 
maio, das 10h00 às 17h30, com entradas gratuitas para 
as famílias dos alunos participantes.    
Crianças de jardim-de-infância, pré-escolar e 1º ciclo. 
Atividade com marcação prévia, até 13 de abril. 

 
                                                 
DIA NACIONAL DO AZULEJO  
6 de maio 
Comemoração do Dia Nacional do Azulejo com 
PROGRAMA ESPECIAL e VISITAS ORIENTADAS à Casa dos 
Azulejos. Atividades e entradas gratuitas. Público em 
geral. 

 
 
                                                                                                     DIADIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 

18 de maio 
A Casa-Museu Frederico de Freitas celebra o Dia 
Internacional dos Museus oferecendo um PROGRAMA 
ESPECIAL, a divulgar oportunamente, e as tradicionais 
VISITAS ORIENTADAS. 
Atividades e entradas gratuitas. Público em geral. 
 
 
 

 



                                                                                      
 

EFEMÉRIDES                                                        VISITAS     
 
 
AS CRIANÇAS DA CASA DA CALÇADA 
24 de maio a 1 de junho 
VISITA TEMÁTICA de comemoração do DIA DA CRIANÇA, 
que aborda as representações de crianças nas peças do 
Museu para explorar temas de arte e cultura. Inclui 
ATELIÊ de atividades lúdicas no âmbito das diferentes 
expressões. 
Crianças de jardim-de-infância, pré-escolar e 1º ciclo. 
Atividade com marcação prévia, até 20 de maio. 
 
 
SANTOS POPULARES ENTRE COLEÇÕES 
14 a 29 de junho 
VISITA TEMÁTICA à Casa da Calçada, para a exploração 
do tema SANTOS POPULARES através das coleções de 
escultura e pintura religiosa. Inclui ATELIÊ de 
atividades lúdicas no âmbito das diferentes 
expressões.  
Público em geral.  
Atividade com marcação prévia. 
 
 
O NATAL NA CASA DA CALÇADA 
9 de dezembro a 14 de janeiro de 2023 
VISITA TEMÁTICA E ATELIÊ que explora os presépios, 
incluindo as tradicionais escadinhas e rochinhas, 
usos e costumes do NATAL.  
Público em geral.  
Atividade com marcação prévia. 
 
 
 
 
EFEMÉRIDES                                                 EXPOSIÇÃO   
 
O NATAL NA CASA DA CALÇADA 
9 de dezembro a 14 de janeiro de 2023 
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA de presépios tradicionais e 
mesas de Natal na Casa da Calçada.  
Entrada gratuita.  
Público em geral. 
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PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 
As VISITAS ORIENTADAS e OUTRAS INICIATIVAS do Serviço 
Educativo são gratuitas e realizam-se com marcação prévia. 
Para o público em geral e instituições, mediante inscrição 
prévia. Os grupos, escolares ou de outras instituições, 
deverão fazer-se acompanhar por um responsável.  
As nossas atividades são adaptáveis às características dos 
visitantes. Aceitamos novos desafios para explorar outras 
temáticas, relacionadas com o Museu e o seu acervo, que 
sejam solicitadas. 

  
Por motivos imprevistos podem decorrer algumas alterações 
ao programa.  
 
Devido às restrições implementadas face à pandemia Covid-
19 o número máximo de visitantes por grupo ficará 
condicionado às orientações em vigor. 

 
INSCRIÇÕES 
2ª a 6ª feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 
Telef. 291 202 578 
E-mail serv.edu.cmff.drc.srtc@madeira.gov.pt  
Serviço Educativo: Helena Sousa e Luísa Catarina Andrade 
 
AGRADECEMOS 
A PONTUALIDADE dos grupos. 
O CUMPRIMENTO dos regulamentos internos que determinam o 
depósito na Portaria de mochilas, chapéus-de-chuva e 
máquinas fotográficas, bem como a não utilização de 
telemóveis durante as visitas.  
O CUIDADO com as peças (não tocar e circular com precaução). 
O RESPEITO pelos outros.  
A COMUNICAÇÃO no caso de cancelamento.  
O Serviço Educativo reserva-se o direito de recolher imagens 
das atividades para uso interno do programa e para efeitos de 
divulgação. 
 
LEMBRAMOS 
As visitas realizadas sem apoio do Serviço Educativo deverão 
ser previamente agendadas pelas entidades organizadoras, de 
modo a se evitarem sobreposições de grupos.  
 
HORÁRIO DE ABERTURA AO PÚBLICO  
3ª feira a sábado/ das 10h00 às 17h30 
Encerrado aos domingos, segundas e feriados.  
A bilheteira fecha meia hora antes do encerramento do 
Museu. 
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INGRESSOS 
Bilhete Individual: 3,00 € 
Bilhete Cartão-jovem e Sénior: 1,50 € 
Bilhetes Grupos: 2,50 € 
Bilhetes Gratuitos: Professores, estudantes e 
crianças, sócios da APOM, ICOM, MINOM, 
jornalistas e profissionais de turismo no 
desempenho das suas funções 
Dia Internacional dos Museus (18 de maio): 
Gratuito  
Dia Nacional do Azulejo (6 de maio): Gratuito 
 
 
 
ENDEREÇOS 
CASA-MUSEU FREDERICO DE FREITAS 
Calçada de Santa Clara, nº 7  
9000-036 Funchal 
 
Tel. 291 202 570 – 291 202 578      

 
 

E-mail cmffreitas.drc.srtc@madeira.gov.pt 
 
E-mail serv.edu.cmff.drc.srtc@madeira.gov.pt 
 

          
http://casamuseuff.blogspot.com/ 

 
          

https://www.facebook.com/cmfredericofreitas 
 

 
 
Outras informações  
https://cultura.madeira.gov.pt/casa-museu-frederico-de-freitas 
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      SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E ANIMAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Trabalhamos na divulgação do museu e suas coleções, estabelecendo 
diálogos e facilitando a comunicação com os diferentes públicos. 
Recebemos alunos, professores, famílias, adultos, seniores e utentes 
de Ins�tuições de Solidariedade Social, públicas e privadas. 

Promovemos visitas orientadas, desenvolvemos a�vidades lúdicas de 
expressão plás�ca, escrita ou dramá�ca. Adaptamos os nossos 
conteúdos e as nossas propostas às caraterís�cas dos visitantes.  

                                             Contacte-nos, aguardamos a sua visita. 
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