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Biblioteca Municipal de

Faro António Ramos Rosa



Atividades Permanentes 

Crescer na Biblioteca
Creche e Jardim de Infância

Com o objetivo de permitir uma 
relação precoce e positiva com o 
livro, os recursos da bebeteca 
(jogos, livros, fantoches) estão à 
disposição do educador, para um 
momento diferente.

Visitas Guiadas

Poesia aos Pedaços

 1º, 2º e 3º ciclo e Secundário

  2º e 3º ciclo e Secundário

Atividade para dar a conhecer os 
espaços da biblioteca bem como 
os seus serviços.

Conhecer alguns poemas, 
através de atividades divertidas 
de escrita criativa. Ler e ouvir 
poesia, brincar com as palavras, 
com os sons e ritmos, construir e 
“desconstruir” poemas…

Histórias à Solta

Brincando com os 3 R’S

Creche/Jardim de Infância e 1º Ciclo e ATL’s

Jardim de Infância e 1º Ciclo e ATL’s

Ouvir histórias, lendas ou 
poesias; sonhar de olhos 
abertos, estimular o gosto pelos 
livros e pela leitura, utilizando 
vários meios desde a escrita, 
jogos criativos, expressão 
corporal e música.

Compreender os 3 R´s brincando 
com o lixo lá de casa, através de 
pequenos gestos diários.
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Poesia aos Pedaços
At e l i ê d e Pr o m o ç ã o d a L e i t u r a

Conceção e realização: BMF em parceria com a Fagar



À Descoberta da Biblioteca
 1º e 2º Ciclo

Os livros estão arrumados nas 
estantes… Como? Onde? Trata-se 
de uma formação de utilizadores 
com o fim de dar a conhecer os 
recursos existentes na biblioteca 
a t r a v é s  d a  a q u i s i ç ã o  d e  
competências de utilização.

Da Livraria à Biblioteca - uma 
noção do caminho que o livro 
percorre desde a sua criação até 
chegar ao leitor. 

Curso de Livreiros e
Bibliotecários

1º Ciclo e ATL’s

Conceção e realização: BMF em parceria com a
                                       Livraria Bertrand

À Conversa com...

29 outubro | 19 de novembro | 28 janeiro
25 fevereiro | 14 abril | 26 maio

Ponto de encontro com escritores, 
para criar, consolidar e elevar 
hábitos de leitura nos mais jovens.

Horário: às 10H00

Jardim de Infância e 1º e 2.º Ciclo e ATL’s

Livros



Olha a Água que Gira!

15 outubro | 26 novembro | 17 dezembro
21 janeiro | 11 e 18 fevereiro  

Como se encontra a água 
distribuída no planeta? Quais os 
caminhos que percorre até 
chegar às nossas torneiras? Em 
março vamos expor todos os 
trabalhos realizados pelos grupos 
inscritos. O vencedor irá visitar a 
ETA de Tavira.

 1º Ciclo (3.º e 4.º ano)

Conceção e realização: BMF e Águas do Algarve

Horário: às 10H00 e às 14H00

Atelier dos Sentidos
Jardim de Infância e 1º e 2º anos do 1º Ciclo

Desafiar a dança, a música e 
ainda despertar os nossos 
sentidos, através do livro e da 
leitura.

7 outubro | 11 novembro | 9 dezembro |
13 janeiro | 3 fevereiro | 2 março 

Horário: às 10H00

Conceção e realização: BMF e Atelier do Movimento

a água no

planeta

5 sentidos



Sabias que somos o que 
comemos?

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’S

Jardim de Infância, 1º Ciclo, ATL’s e IPSS’s

No mês que se celebra o Dia 
Mundial da Alimentação (16 de 
outubro) vamos trabalhar a 
alimentação saudável.

Dia Europeu sem carros

Ao Som do Outono

1º Ciclo

22 setembro

Será que um dia sem carros 
muda alguma coisa no ambiente? 
Ateliers e Oficinas Ambientais 
para redescobrirem a cidade, os 
seus habi tantes e o seu 
património num ambiente mais 
saudável e agradável.

O outono já chegou à biblioteca! 
Não acreditas? Então vem ouvir 
uma história, vem ver, tocar, 
saborear, cheirar e quiçá provar. 

durante o mês de outubro

durante o mês de novembro

Horário: às 10H00 e às 14H00

Conceção e realização: BMF em parceria com a
Divisão de Ambiente, Energia e Mobilidade

Horário: das 10H00 às 16H30

Local: Núcleo Histórico da Cidade Velha

Destaques Mensais

Horário: às 10H00 e às 14H00

 Alimentação Saudável 

carne

peixeleiteiogurtes 

queijo ovos

pão cereais frutas

legumes

manteiga



Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’s 

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’s 

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’s 

A Magia do Natal

Palavras de Inverno

Histórias aos Corações 

A paz, o amor e a fraternidade 
em histórias alusivas à época 
natalícia.

Vamos brincar e saltar com as 
palavras, desde a divisão 
silábica até à escrita.

Vai ser um mês cheio de 
emoções guiado por histórias 
alegres, assustadoras, tristes e 
de mau humor.

durante o mês de dezembro

durante o mês de janeiro

durante o mês de fevereiro

Horário: às 10H00 e às 14H00

Horário: às 10H00 e às 14H00

Horário: às 10H00 e às 14H00

Feliz Natal

Charolas na Biblioteca

Gotas Coloridas para
 Brincar ao Carnaval

Jardim de Infância, 1º Ciclo, ATL’s e IPSS’s

Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’s 

As tradições são a nossa 
identidade cultural, vem à 
Biblioteca e canta as charolas.

Construção de tubos de bolas 
de sabão coloridas, reutilizando 

6 de janeiro

2 a 5 de fevereiro

Horário: às 10H00 e às 14H00

Horário: às 09H30, 11H00, 14H00 e às 15H00

embalagens.

Conceção e realização: BMF e Fagar



Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’s 

A Poesia está em Festa

As palavras andam por todo o 
lado e nada melhor como festejar 
com várias sessões de leitura 
junto dos mais pequenos.

durante o mês de março

Horário: às 10H00 e às 14H00

O Palco é teu...

Um Poema para ti, Um
Poema para mim e a
Natureza Sorri

Jardim de Infância, 1º Ciclo, ATL’s e IPSS’s

Jardim de Infância, ATL’s e IPSS’s

2 minutos de fama: o que é o 
teatro para ti?
Antecipando o Dia Mundial do 
Teatro vem celebrar o final do 2º 
período escolar na Biblioteca. 

Dia Mundial  da Poesia, da 
Árvore e da Floresta.
Sabias que as folhas dos livros 
nascem dos troncos das árvores, 
que podem viver nas florestas? 
Neste dia a poesia e a natureza 
encontram-se na biblioteca: vem 
ver para crer.

11 de março

21 de março

Horário: às 10H00 e às 14H00

Horário: às 10H00 

Conceção e realização: BMF e a Amarelarte

Conceção e realização: BMF e a Divisão de
Ambiente, Energia e Mobilidade

Local: Biblioteca e Jardim da Alameda

21 de março

dia mundial da poesia,

da árvore e da floresta



Jardim de Infância, 1º Ciclo e ATL’s 

Jardim de Infância, ATL’s e IPSS’s 

Abril está aí

Salada de Histórias

Chegou o mês do 15º aniversário 
da nossa Biblioteca, do dia 
Internacional do Livro Infantil, da 
Revolução, do Dia Mundial do 
Livro e dos Direitos de Autor. 
Vamos trabalhar também a 
primavera estação do ano em 
que tudo acontece. 

Antecipação do Dia Internacional 
do Livro Infantil (2 de abril).
Existem muitos livros diferentes; 
livros alegres, outros sérios, 
outros assustadores, existem 
ainda livros meigos e delicados, 
por isso convidamos-vos a virem 
lê-los e ouvir as suas palavras.

durante o mês de abril

01 de abril

durante o mês de abril

Horário: às 10H00 e às 14H00

Horário: às 10H00

Dia da Liberdade
 1º Ciclo e  ATL’s (4.º ano)

O 25 de abril de 1974 contado às 
c r ianças .  Vamos escu ta r  
histórias de liberdade, direitos e 
deveres conquistados pelo povo 
português.

Horário: às 10H00 e às 14H00

livros alegres,

livros sérios,

livros bons e

 maus, etc etc.



Encerramento do Projeto Anual.
Para assinalar o 15º aniversário 
da Biblioteca Municipal de Faro e 
o Dia Mundial do Livro e dos 
Direitos de Autor, crianças e 
idosos apresentam um momento 
de expressão artística conduzido 
pela leitura e pela dança.

22 de abril

durante o mês de maio

durante o mês de junho

Horário: às 10H00 e às 14H00

Horário: às 10H00 e às 14H00

Outras Histórias

No Verão os dias ficam
 maiores e os dias batem

 Recordes

Conhecer histórias e culturas de 
outros povos, no âmbito do dia 
Mundial para a Diversidade 
Cultural e para o Diálogo e o 
Desenvolvimento.

Horário: às 10H00 e às 14H00

Atelier dos Sentidos

Ao som das palavras vamos 
pintar as cores do verão e 
aprender os cuidados a ter com o 
sol. Vamo-nos disfarçar de 
alfaces e apanhar banhos de sol.

Conceção e realização: BMF, Atelier do Movimento
e Do-Ré-Mi

Jardim de Infância, 1º Ciclo, ATL’s e IPSS’s 

Jardim de Infância, 1º Ciclo  ATL’se

Jardim de Infância, 1º Ciclo  ATL’se

sol

viagens

 

calor

 diversão 

amigos

praia

verão

 férias



01 de junho

Horário: às 10H00 

Quem são os melhores
Mestres?

Nes te  d ia  ce leb ramos  a  
imaginação, criatividade e 
sabedoria das crianças.

Conceção e realização: BMF e Divisão de Educação

 1º Ciclo, ATL’s e IPSS’s

os  melhores

A Biblioteca Passou
Por Aqui

Visitamos o Serviço de Pediatria 
do Hospital de Faro. Levamos 
livros, contamos histórias e 
desenvolvemos atividades com 
as crianças hospitalizadas.

Público-alvo: crianças internadas na unidade de
pediatria

Horário: às 14H30

Local: Hospital de Faro

Histórias no Bairro

Visitamos o Gabinete de Bairro 
contamos histórias e fazemos 
atividades lúdicas com o público 
em geral.

Público-alvo: público em geral

Horário: 15H00

Periodicidade: em período de interrupção letiva 

Gabinete Bairro Santo António do Alto

Biblioteca Fora de Portas

SEIC - Serviço de Educação e Intervenção Comunitária



Histórias de Fraldas

Contamos histórias aos mais 
pequenos, promovemos o livro e 
o gosto pela leitura. Deslocamo-
nos às creches do concelho visto 
não terem mobilidade para se 
deslocarem até à Biblioteca.

Público-alvo: creches

Horário: a combinar

Horário: a combinar

Horário: a combinar

Histórias de Todos e para
Todos

Brinquedos e Brincadeiras
 dos nossos avós

No âmbito da intervenção 
comunitária a biblioteca visita 
instituições promovendo o livro e 
a leitura.

A biblioteca visita instituições 
promovendo o livro, a leitura, a 
cultura e a tradição do nosso país 
através da sensib i l ização 
ambiental.

Público-alvo: jardim de infância, 1.º Ciclo, ATL’s e
IPSS’s

Público-alvo: 1.º Ciclo, ATL’s e IPSS’s

Fábrica do Tempo

Olhando para o arquivo como 
u m a  m á q u i n a  d o  t e m p o  
pretende-se fazer uma ação de 
sensibilização para a importância 
desta fonte de informação e 
conhecimento.

Público-alvo: 1.º e 2.º anos do 1.º Ciclo

Horário: a combinar 

máquina do 

tempo

Conceção e realização: BMF e Fagar



Juntos a Ler

Tendo como ponto de partida 
obras das Metas Curriculares e 
do PNL pretende-se dinamizar 
um clube de leitura com cada 
turma inscrita.

Público-alvo: 2.º e 3.º anos do 1.º Ciclo

Horário: a combinar 

Informações:

Todas as atividades para grupos necessitam de marcação prévia.- 

- A desistência das atividades deve ser comunicada com antecedência

 de 48h.

 

Unidade de Bibliotecas e Arquivos

R. Carlos Porfírio, 8000-241 Faro

Inscrições: Tel. 289 870 834 

E-mail: biblioteca.arquivo@cm-faro.pt



Museu Municipal de Faro 



Atividades 

Comemoração dos 600 anos
da Conquista de Ceuta

Espelho meu, Espelho
meu, haverá Romana mais
Bonita do que Eu? 

3º e 4º ano do 1º e 2º ciclo

Pré-escolar, 1º e 2º ciclo

1º e 2º ciclo

Âmbito da atividade: 600 anos 
d a  C o n q u i s t a  d e  C e u t a
Como foi a conquista de Ceuta? 
E 600 anos depois o que mudou? 
Vem descobrir tudo isto numa 
encenação que não vais 
esquecer nas tuas aulas de 

Âmbito da atividade: Sala: 
“Caminhos do Algarve romano” 
Duas vaidosas romanas visitam 
o museu e encantam com as 
suas jóias…

Âmbito da atividade: Sala: “O 
Algarve Encantado na obra de 
Carlos Porfírio”.
Depois de um teatro de 
fantoches alusivo à “Lenda da 
cobrinha do barranco”, um 
b l o c o  d e  n o t a s  v a m o s  
construir…

Horário: 1º Período | segunda-feira às 10H00 ou
às 14H00

Horário: 1º Período | quinta-feira às 10H00 ou
às 14H00

Lenda da Cobrinha do
Barranco

Horário: 1º e 2º Período | quarta-feira às 10H00
ou às 14H00

Carlos Porfírio

história.



O Convento em Tela

Os Rostos de Oceanus

Pré-escolar, 1º e 2º ano do 1º ciclo

Pré-escolar, 1º e 2º ano do 1º ciclo

3º e 4º ano do 1º ciclo, 2º e 3º ciclo 

Âmbito da atividade: Convento 
Nossa Senhora da Assunção.
Após conhecerem os espaços, 
que faziam parte do Convento, 
em grupo, vamos puxar pela 
imaginação e decorar a nossa 
própria tela que ficará em 
e x p o s i ç ã o  n o  M u s e u .  

Âmbito da atividade: Convento 
Nossa Senhora da Assunção.
Após conhecerem os espaços, 
que faziam parte do Convento, a 
turma irá jogar um dominó 
gigante enquanto responde a 
questões relacionadas com o 
Convento.

Horário: 2º Período | terça-feira às 10H00 ou às
14H00

O Convento em Dominó

Horário: 1º Período | sexta-feira às 10H00 ou às
14H00

Nota: parte da atividade realiza-se no exterior

jogo do dominó

Horário: 2º Período | quinta-feira às 10H00 ou às
14H00

Âmbito da atividade: Sala:“Os 
Rostos de Oceanus”.
Visita encenada e construção de 
adornos relacionados com o 
Deus Oceano.

os rostos oceanus



O Deus Oceano visita o 
Museu

A Lenda de Santa Maria

3º e 4º ano do 1º ciclo

1º ciclo, 2º e 3º ciclo

Horário: 2º Período | quinta-feira às 10H00 ou às
14H00

Horário: 3º Período | segunda-feira às 10H00 ou
às 14H00

Âmbito da atividade: Sala:“Os 
Rostos de Oceanus”.
Visita encenada pelo Deus 
Oceano. Que surpresa trará? 

Â m b i t o  d a  a t i v i d a d e :  
Património Imaterial e História 
local.
Encenação que dá a conhecer 
uma das lendas da cidade de 
Faro.

Nos Bastidores do Museu

O Dia a Dia dos Árabes

1º, 2º e 3º ciclo

3º e 4º ano do 1º ciclo e 2º ciclo

Â m b i t o  d a  a t i v i d a d e :  
Serviços/equipas que fazem 
parte do Museu.
Visita pelos vários serviços 
existentes no Museu para que 
fiquem a conhecer um pouco do 
trabalho que se faz.

Horário: 3º Período | terça-feira às 10H00 ou às
14H00

Horário: 3º Período | quarta-feira às 10H00 ou às
14H00

Âmbito da atividade: Sala: 
“Casa Islâmica”.
Vamos descobrir como seria o dia 
a dia de uma família árabe. O que 
faziam, como brincavam, como 
ocupavam o seu tempo livre. sala de restauro



Há animais na Pintura 
Antiga!

Horário: 3º Período | quinta-feira às 10H00 ou às
14H00

Â m b i t o  d a  a t i v i d a d e :  
Sala:“Pintura  Antiga”.
Entre quadros vamos encontrar 
animais... Será que têm algo 
para nos contar?!

À Descoberta da Pintura
Antiga!

3 e 4.º ano do 1º ciclo, 2º e 3º ciclo

Pré-escolar, 1º e 2º ano do 1º ciclo Peddy Paper

Âmbito da atividade: Sala 
”Pintura  Antiga”.
A sala de Pintura  Antiga tem 
várias histórias para nos contar…
elas transmitem-nos sentimentos
sensações, emoções. 
Em grupo, através de pistas, 
vamos descobri-la.

Horário: 3º Período | quinta-feira às 10H00 ou às
14H00

, 

sensações

pintura

quadros

arte

peddy paper

sentimentos

emoções

histórias

animais



Nota: parte da atividade realiza-se no exterior

Nota: parte da atividade realiza-se no exterior

À Descoberta da Baixa de
Faro

À Descoberta da Vila 
Adentro

Peddy Paper ao Museu

À Descoberta do Museu

3º e 4º ano do 1º ciclo e 2º e 3º ciclo

3º e 4º ano do 1º ciclo e 2º e 3º ciclo

3º e 4º ano do 1º ciclo e 2º e 3º ciclo

3º e 4º ano do 1º ciclo e 2º e 3º ciclo

Âmbito da atividade: Baixa de 
Faro.
Jogo de descoberta pela Baixa 
de Faro.

Âmbito da atividade: Centro 
Histórico.
Jogo de descoberta pelo Centro 
Histórico.

Âmbito da atividade: Salas de 
exposição do Museu.
Jogo de descoberta pelas salas 
do Museu.

Âmbito da atividade: Salas de 
exposição do Museu.
Jogo de descoberta pelas salas 
do Museu.

Horário: 3º Período | terça-feira às 10H00 ou 14H00

Horário: 3º Período | terça-feira às 10H00 ou 14H00

Horário: 3º Período | terça-feira às 10H00 ou 14H00

Horário: 3º Período | terça-feira às 10H00 ou 14H00

Percursos

Museu Municipal e 

Horário: Terça-feira a sexta-feira

Visitas Orientadas

Centro Histórico



Informações:

Museu Municipal de Faro

Largo Afonso III, n.º 14, 8000-167 Faro  

Inscrições: Tel. 289 870 827 | 829 

E-mail:museu.municipal@cm-faro.pt

A desistência de uma atividade deve ser comunicada com

 antecedência de 48h.

- 

A duração máxima de cada atividade é de 01H30.- 

Número de participantes por atividade,  mínimo 10 e máximo 25.- 

Todas as atividades necessitam de marcação prévia.- 



museu regional algarvedo 

Museu Regional do Algarve



Almadrava Atuneira
 1º e 2º Ciclos

Âmbito da atividade: Arte 
milenar da pesca do atum. 
Após exposição do tema vamos 
visualizar um vídeo e construir 
um cartaz … 

Âmbito da atividade: Reavivar 
tradições Natalícias do Algarve. 
Exposição a partir de diapositivos 
e desafio para construir na escola 
um presépio algarvio... 

Atividades

Horário: 1º Período | terça-feira às 10H00 ou às
14H00

Era uma vez... 
uma Saia de Riscas e
uma Camisa de Xadrez
Pré-escolar e 1º Ciclo

Âmbito da atividade: O traje 
algarvio distribuído desde a serra 
ao litoral. 
D e p o i s  d a  a m o s t r a  d o s  
diferentes trajes algarvios, 
vamos jogar com mimica e 
vestir… 

Horário: 1º Período | quinta-feira às 10H00 ou às
14H00

Horário: 1º Período | semana de 2 a 11 de dezembro
às 10H00 ou às 14H00

Natal Algarvio
Pré-escolar e 1º Ciclo

pesca do atum



Nos, os Reis

Âmbito da atividade: Laços 
com a tradição pela lenda da 
romã. Através de conto desperta 
a criatividade num jogo de 
pintura.

Â m b i t o  d a  a t i v i d a d e :  
Transformações comerciais e 
diferenças dos resíduos. 
Promove a consciencialização 
de consumismo e do aumento da 
produção de resíduos com um 
jogo de avios. 

Pré-escolar e 1º Ciclo

Âmbito da atividade: O fruto e 
sabor da nossa região.
Depois de exposição interativa 
sobre as potencialidades do fruto 
vamos experienciar a confeção 
culinária. 

Âmbito da atividade: Trazer 
para a atualidade a dinâmica dos 
jogos tradicionais.
Exposição interativa do pião e 
jogo do "Pião Humano". 

Horário: 2º Período | semana de 5 a 8 de janeiro
às 10H00 ou às 14H00

Horário: 2º Período | 
14H00

terça-feira às 10H00 ou às

Horário: 3º Período | 
14H00

terça-feira às 10H00 ou às

Horário: 2º Período | quint
14H00

a-feira às 10H00 ou às

jogo do

 pião

consumismo

Alfarroba - Chocolate
Saudável 

Eu Tenho um Pião!

Pré-escolar e 1º e 2º Ciclo

Pré-escolar e 1º Ciclo

A Venda 
Pré-escolar e 1º Ciclo

Parceria com a Fagar 



Gota a Gota

Âmbito da atividade: Evolução 
da distr ibuição da água, 
sensibilização para utilização 
adequada e efeitos da poluição. 
Observação  e  desper ta r  
interativo para o recurso natural, 
num novo olhar. Vamos jogar 
com experiência… 

Pré-escolar e 1º Ciclo

Âmbito da atividade: Memórias 
presentes dum passado recente, 
o 25 de abril. 
Lembrar as vivências da época 
com encenação de sombras e 
com base na imaginação vamos 
exprimir o nosso sonho de 
liberdade com… 

Horário: 3º Período | semana de 19 a 22 de abril 
às 10H00 ou às 14H00

Celebrar a Liberdade
Pré-escolar e 1º Ciclo

Horário: 3º Período | quint
14H00

a-feira às 10H00 ou às

Parceria com a Fagar 

1974

25 de abril de 1974

 da água

a importância



Viagem pelas Histórias
do Algarve
3º e 4º Ano do 1.º Ciclo e 2º e 3º Ciclo

Jogo da glória com lançamento 
de dado e pião humano com 
questões de conhecimento 
histórico e patrimonial.

Horário: quinta-feira às 10H00 ou às 14H00

Atividades ao Longo do Ano

Peddy Paper ao Museu
Regional

3º e 4º anos do 1º Ciclo e 2º e 3º Ciclo

Através de um percurso é 
elaborado um peddy paper pelo 
Museu Regional.

Horário: quinta-feira às 10H00 ou às 14H00

O que Esconde o Baú?
Infantil e Pré-escolar

Â m b i t o  d a  a t i v i d a d e :  
Descoberta do acervo do museu. 
Pelo conto da estória de Carlos 
Porfírio vamos construir a árvore 
genealógica.

Horário:  às 10H00 ou às 14H00sexta-feira 

à descoberta do museu

museu



Chaminés e Platibandas
Algarvias

Programa o museu vai à escola. 
Vamos viajar pela arquitetura 
rural e urbana. 

Em colaboração com a Divisão de
Regeneração Urbana.

1º Ciclo

Casas e Equipamentos
Rurais da tua Freguesia

Programa o museu vai à escola. 
Vamos viajar pela arquitetura 
rural algarvia e pelo seu interior. 

Em colaboração com a Divisão de
Regeneração Urbana.

 1º Ciclo

Horário:  às 10H00 ou às 14H00sexta-feira 

Horário:  às 10H00 ou às 14H00sexta-feira 

Visita Orientada ao Museu
Regional

Dar a conhecer os usos e 
costumes t rad ic ionais  da 
região.

Horário: de terça-feira a sexta-feira de  manhã e
à tarde 

chaminé algarvia

visita ao museu regionalmuseu regional



Informações:

Museu Regional do Algarve

Praça da Liberdade, n.º 2

8000 - 164 Faro 

Inscrições: Tel. 289 870 893 

E-mail:museu.regional@cm-faro.pt

A desistência da atividade deve  ser comunicada com

  antecedência de 48h.

- 

A duração máxima de cada atividade é de 01H30.- 

O número de participantes, por cada atividade, não deve exceder

  os 25.

- 

Todas as atividades  necessitam de marcação prévia.- 



museu regional do algarve


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28

