Visita à Exposição | Côa e Siega Verde: Arte sem Limites
O vale do Côa e Siega Verde são dois dos maiores santuários da arte rupestre ao ar
livre da Península Ibérica e do Mundo. Nesta visita guiada vamos descobrir os homens
do Paleolítico Superior que fizeram estas gravuras, saber como viveram e se
organizaram, como produziram os seus instrumentos e qual a importância científica
desta arte na história da humanidade.
Público-alvo:
 Público em geral (inscrições até ao início da visita guiada)
Duração: 1 hora
Datas e horários: 4.ª a 6.ª feira → 10h30 e 15h30;
↗ Julho: 16 – 17 – 24 – 30 – 31 (10h30) | 16 – 17 – 23 – 24 – 30 – 31 (15h30);
↗ Agosto: 28 (10h30) | 6 – 13 – 14 – 20 – 21 – 27 (15h30)
Número máximo de participantes: 15
 Grupos organizados (requer inscrição prévia)
Duração: 1 hora
Datas e Horários: 4.ª a 6.ª feira → 10h30-12h00; 14h30-16h00
Número máximo de participantes: 15

 Visita/Oficina Famílias | Os Animais da Arte Rupestre
O Paleolítico é o mais antigo e longo período da história humana. Foi no Paleolítico
Superior que os nossos antepassados, pela primeira vez, gravaram ou pintaram, ao ar
livre ou no interior das cavernas, os animais que com eles partilhavam o ecossistema.
Através das representações artísticas do Vale do Côa, Siega Verde e das Grutas de
Altamira e Lascaux vamos descobrir como eles eram. Depois, repetindo gestos
milenares, vamos eleger um desses animais para o representar.
↗ Informações e marcações | Museu de Arte Popular – Direção Geral do Património Cultural (DGPC)
|e-mail: malbuquerque@mnarqueologia.dgpc.pt | tel. (+351) 213 011 2 82

Público-alvo: famílias com crianças dos 6 aos 12 anos (inscrições até ao início da
visita/oficina)
Duração: 2 horas
Máximo de participantes: 12
Datas e Horários: 31 de Julho às 10h30 | 14 e 28 de Agosto às 10h30

 Visita/Oficina | Os Animais da Arte Rupestre
Público-alvo: grupos organizados (requer inscrição prévia)
Duração: 1h30
Datas: 4.ª a 6.ª feira
Horários: 10h30-12h00 | 14h30-16h00
 Perguntem-me
Visitas curtas à exposição, em diálogo com os mediadores educativos os visitantes
descobrem a exposição.

Guided tour to | Côa e Siega Verde: Arte sem Limites
The Côa Valley and Siega Verde are two of the largest open-air rock art sanctuaries in
the Iberian Peninsula and in the world. On this guided tour we will discover the Upper
Palaeolithic human groups, who made these engravings, learn how they lived and
organized themselves, how they produced their instruments and the scientific
importance of this art in the history of humanity.
General public
Duration: 1 hour
Available visit dates/hours
↗ July, 23 (at 11 a.m.) | 16 – 17 – 24 – 31 (at 3 p.m.)
↗ August, 6 – 14 – 20 – 27 (at 11 am) | 28 (at 3 p.m.)
No advance booking is necessary
 Ask me
Short tours on the exhibitions in dialogue with the educational mediators so that
visitors discover the themes of the exhibition.
↗ Informações e marcações | Museu de Arte Popular – Direção Geral do Património Cultural (DGPC)
|e-mail: malbuquerque@mnarqueologia.dgpc.pt | tel. (+351) 213 011 2 82

Visitas guiadas en español | Côa e Siega Verde: Arte sem Limites
El Valle del Côa y Siega Verde son dos de los mayores santuarios de arte rupestre al
aire libre de la Península Ibérica y del mundo. En esta visita guiada descubriremos a los
hombres del Paleolítico Superior que realizaron estos grabados, conoceremos cómo
vivían y se organizaban, cómo elaboraban sus instrumentos y la importancia científica
de este arte en la historia de la humanidad.
Tipo de público: público general
Duración: 1 hora
Horarios:
↗ Julio 16 – 17 y 24 a las 11h00 | 30 a las 15h00
↗ Agosto 7 – 13 y 21 a las 11h00
Inscripción hasta la hora

 Pregúnteme
Recorridos breves por la exposición, en diálogo con los mediadores de educación los
visitantes descubren los temas de la exposición.

↗ Informações e marcações | Museu de Arte Popular – Direção Geral do Património Cultural (DGPC)
|e-mail: malbuquerque@mnarqueologia.dgpc.pt | tel. (+351) 213 011 2 82

