Especificação de Serviço

O Museu é mais velho do que eu
Informações Gerais
"O Museu é + velho do que eu" é uma atividade promovida pela Casa do Bosque – Serviços Educativos
da Câmara Municipal de Matosinhos, sedeada no Museu da Quinta de Santiago, e consiste na realização de
festas de aniversário destinadas a crianças entre os 6 e 12 anos, disponibilizando atividades lúdicopedagógicas, que incluem uma visita guiada especial ao Museu da Quinta de Santiago ou à Cascata Gigante
e realização de uma oficina opcional.
Pré requisitos
1. A solicitação do serviço deve ser efetuada no mínimo com 15 dias úteis de antecedência para
garantir o bom funcionamento do serviço.
2. A pré-reserva do serviço deve ser solicitada, através do e-mail casadobosque@cm-matosinhos.pt ou
presencialmente, nas lojas do Museu ou Munícipe. No pedido de pré-reserva deverá ser preenchida
a ficha de inscrição.
3. O aniversariante deve ter idade compreendida entre os 6 e 12 anos, inclusive (à data da festa e não
à data de inscrição).
4. O grupo de convidados deve respeitar o intervalo de idade dos 5 aos 14 anos.
5. O número mínimo de convidados é 10 e máximo é 25 (exclui pais de aniversariante).
6. O n.º máx. de participantes na visita é 30 (inclui pais do aniversariante e acompanhantes de
convidados).
7. O encarregado de Educação responsabiliza-se por cumprir as normas de utilização deste serviço.
8. O encarregado de Educação disponibiliza-se a agendar uma reunião preparatória, acompanhado do
aniversariante (presença imprescindível), a fim de conhecerem o espaço, definirem o tipo de visita e
atividades pretendidas, no máx. até 5 dias úteis.
9. Ao definir as atividades pretendidas deverão indicar duas opções, sendo uma delas,
obrigatoriamente, realizada apenas no interior do museu.
10. As ações estão condicionadas às disponibilidades existentes no ato de inscrição.
Tipologia da visita: Museu
Visita Teatralizada é efetuada por um personagem relacionado com a história da Família Santiago.
Visita Animada oferece a interação dos participantes através da utilização de objetos e elementos
bidimensionais e tridimensionais, em cada um dos espaços da casa, incitando no visitante uma postura pró
activa.
Visita à Cascata versa sobre as transformações sociais, paisagísticas e culturais de Matosinhos e Leça da
Palmeira, dos finais do século XIX até à atualidade e realiza-se na Casa do Bosque.
Seleção da atividade: Museu
Consultar, p.f. a Bolsa de Ações, disponibilizadas pelo Serviço Educativo.
NOTA: O intervalo de idades refere-se à idade do aniversariante. É permitida a frequência a convidados mais novos um ano. Cada
convidado com menos de dois anos do que o aniversariante deve ser acompanhado por um adulto.

Convites
O Serviço Educativo pode fornecer, em formato digital, a sugestão de convite, a enviar aos convidados.
Lanche
O serviço de lanche não está incluído. O Museu cede o espaço da cafetaria, e/ou o espaço do Jardim,
ressalvando-se, contudo, que são espaços abertos ao público, não podendo ser impedido o acesso. Se
pretender, o encarregado de educação deve providenciar o lanche, que terá a duração máxima de 45min.
Pode ser realizado antes ou após o ateliê (esta questão deve ficar definida na reunião preparatória). O
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Encarregado deve munir-se de todos os utensílios necessários para o lanche e assegurar que todas as regras
de civismo (ruído visual e sonoro) e limpeza sejam cumpridas. O espaço e equipamentos devem ser
deixados limpos e arrumados, à hora de saída.

Reservas e pagamento
A confirmação do pedido é comunicada ao requerente que deverá aguardar contacto da Divisão de Gestão
Financeira da Câmara Municipal e proceder ao pagamento do montante referente ao número mínimo de
convidados (10). O requerente deve proceder ao pagamento no prazo máx. de 48H (transferência bancária)
ou 3 dias úteis (Loja do Munícipe), efetivando assim a reserva. As taxas em vigor encontram-se no
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Matosinhos.
Participantes
Taxa aplicada
Encarregados de educação (2 pessoas)
Gratuito
Restantes acompanhantes
Bilhetes de Entrada no Museu+Visita
Convidados não previstos no pagamento prévio
Este valor é acertado no dia no final da visita
Caso o número previsto de participantes seja inferior no dia da realização do Aniversário, não é devolvido o respectivo montante.

Contacto, Locais, Horários e Duração do serviço
Realiza-se aos sábados (manhã ou tarde), com duração de três horas, entre as 10h00 e as 13h00 ou 15h00
e as 18h00.
Locais da Festa: Rés-do-Chão/Cafetaria e Jardim (Receção e Lanche), 1º e 2º piso da Casa ou Cascata
(Visita), e Espaço Irene Vilar ou Jardim (oficina).
Contacto do Museu da Quinta de Santiago: 229392410.
Segurança e Conservação
O Museu e área envolvente têm seguro atualizado de responsabilidade civil, no âmbito de permanência dos
visitantes no espaço.

O espaço da cafetaria e respetivos equipamentos, ficam sob a plena responsabilidade do utilizador do
serviço, comprometendo-se este a zelar pela sua boa utilização e conservação. Qualquer eventual dano, será
sujeito a indemnização.
Todos os utilizadores do jardim estão responsáveis pela manutenção básica deste espaço:
- Não deitar lixo para o chão, usando os caixotes do lixo existentes.
- Preservar as espécies vegetais, não danificando nem vandalizando árvores e canteiros.

Notas e Situações excecionais
1. A visita terá início quando estiverem presentes 90% dos convidados ou após 15 minutos da hora
marcada.
2. Durante a realização da Visita, o Museu e a Cascata encontram-se em funcionamento, e,
consequentemente, abertos a outros visitantes.
3. É permitida a gravação de som e imagem apenas dos intervenientes da festa.
4. O Serviço Educativo reserva o direito de efetuar registo de imagem e som para arquivo interno.
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