Serviço Educativo- Palácio Nacional de Mafra
Programação ano letivo 2017-2018
ENSINO PRÉ-ESCOLAR
VISITA/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DURAÇÃO

CUSTOS
(IVA incluido)

1,30h

Preço por aluno- 4.00€
80,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 alunos.
4,00€ por cada aluno extra (máximo
30 por grupo).

OBSERVAÇÕES
Visita com animação

Mas que dia complicado! Sua Alteza adormeceu e
não há um único camarista no Palácio.E agora
Alunos a partir dos 4
quem vai vestir Sua Alteza?
Camaristas de palmo e meio
Esta visita pretende ser uma viagem pelo mundo do
anos
faz de conta, através da descoberta dos espaços e
das personagens que surgem no Palácio, remetendonos para a vida Palaciana do Sec. XVIII.

Visita com animação

Passo de Dança

"A Coruja da Rainha"

Os convidados chegam ao Palácio e poderão ser
recebidos por D. Isabel, Açafata da Princesa, ou por
D. Francisco de Oliveira que foram incumbidos de os
receber e orientar nos afazeres que uma princesa ou
príncipe têm de saber. Os convidados são levados
numa pequena viagem pelo Palácio. Aqui e ali vão
desvendando como é a educação dos príncipes, quais
as regras de etiqueta e boas maneiras, a ocupação
dos tempos livres, a higiene, os sinais de sedução
Infantil; pré-escolar
(moscas e linguagem do leque) entre outros temas.
Eis senão quando os convidados são desafiados a
aprender as danças de Corte... Todos estão prontos
para o baile, aprenderam os preceitos e regras da
Corte.
D. Isabel ou D. Francisco despedem-se dos
convidados, esperando poder encontrá-los
novamente num dos muitos bailes de corte que
costumam frequentar.

Surpreenda os seus alunos com momentos
inesquecíveis de interação com aves de rapina... no
ambiente palaciano do séc. XVIII com possibilidade
de tirar uma fotografia com uma ave na luva.

Infantil; pré-escolar

1h

30m

Preço por aluno-4.00€
80,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 alunos.
4,00€ por cada aluno extra (máximo
30 por grupo).

Preço por aluno-4.00€
Foto – 5.00€
Minimo de participantes= 20
alunos;
Oferta de 1 acompanhante por cada
10 alunos;

Atividade
lúdica/complemento à visita

Visita com animação

"O Guardador de Livros"

A partir da obra indicada pelo plano nacional de
leitura, Sílvio, guardador de Ventos de Francisco
Duarte Mangas, é proposto aos participantes um
percurso de descoberta das palavras, das profissões
e dos objetos. Utilizando as coleções e o próprio
edifício e relacionando-as com o texto anteriormente
lido será iniciado um percurso de exploração com o
mote de e se Sílvio fosse um... guarda joias, um
guarda loiça, um guarda fatos, um contador, uma
guarda florestal, um guarda de museu, etc. Por
último se fosse um guarda livros onde estaria o
Sílvio?

pré-escolar

40m.

Preço por aluno-4.00€*
80,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 alunos.
4,00€ por cada aluno extra (máximo
30 por grupo).

1º CICLO
VISITA/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DURAÇÃO

CUSTOS
(IVA incluido)

OBSERVAÇÕES
Visita com animação

Apresentação de uma maleta de animação
pedagógica em que são focados vários aspetos da
construção do Convento desde a promessa de D.
João V até à sagração da Basílica em 1730.
Recorrendo a material pedagógico, sketches
D. João V- O Poder e a Arte em (representados por dois atores) e a outras formas de
animação, pretende-se dar a conhecer o
Mafra- História de uma
enquadramento social, económico, político e cultural
construção.
à época da construção do Convento de Mafra. A
promessa de D. João V de erguer um convento para
13 frades, as constantes alterações ao projeto, as
condições de trabalho na obra, as encomendas
artísticas e as faustosas cerimónias do dia da
sagração, serão alguns dos temas abordados.

Alunos de 3º e 4º
ano

1h30m

Preço por aluno-6.00€
300,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 50 alunos.

Visita com animação

Passo de Dança

Os convidados chegam ao Palácio e poderão ser
recebidos por D. Isabel, Açafata da Princesa, ou por
D. Francisco de Oliveira que foram incumbidos de os
receber e orientar nos afazeres que uma princesa ou
príncipe têm de saber. Os convidados são levados
numa pequena viagem pelo Palácio. Aqui e ali vão
desvendando como é a educação dos príncipes, quais
as regras de etiqueta e boas maneiras, a ocupação
dos tempos livres, a higiene, os sinais de sedução
(moscas e linguagem do leque) entre outros temas.
Eis senão quando os convidados são desafiados a
aprender as danças de Corte... Todos estão prontos
para o baile, aprenderam os preceitos e regras da
Corte.
D. Isabel ou D. Francisco despedem-se dos
convidados, esperando poder encontrá-los
novamente num dos muitos bailes de corte que
costumam frequentar.

Alunos de 1º e 2º
anos

1h

Preço por aluno-4.00€
80,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 alunos.
4,00€ por cada aluno extra (máximo
30 por grupo).

Visita com animação

Marqueses ao Palácio

Num Palácio sempre cheio de gente a criada Maria
Joaquina anda sempre numa lufa-lufa. Ainda agora
Sua Alteza perdeu um presente que lhe
ofereceram…vamos ter de virar este Palácio do
Alunos do 1º ao 4º
avesso!
Ao conhecer
ano
as diferentes personagens, os alunos abordam as
diferenças sociais do Séc. XVIII e o quotidiano da vida
Palaciana.

1h30m

Preço por aluno-4.00€
80,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 alunos.
4,00€ por cada aluno extra (máximo
30 por grupo).

Visita com animação

Frades de Palmo e meio,
vamos entrar na Ordem

"A Coruja da Rainha"

Frei João de Santa Maria, habitante do convento de
Mafra, é um frade atarefado muito rigoroso com as
regras do convento, só que os jejuns que realiza
provocam-lhe alguma falta de visão.Numa das suas
deslocações pelo convento depara-se com um grupo
de pessoas que julga serem os novos frades de que
estavam à espera. Após uma lição sobre as regras da
ordem dos Franciscanos, e de os novos frades
vestirem os seus hábitos, Frei João inicia uma visita
aos diferentes espaços conventuais. Mas nesta
aventura nem tudo são rosas, pois grande maleita
atacou o convento que deixou os irmãos todos
acamados. Perante tal situação Frei João recruta
enfermeiros e boticários que, após um rigoroso
exame de aptidão, irão tratar os doentes e preparar
os medicamentos necessários para as diferentes
doenças...

Surpreenda os seus alunos com momentos
inesquecíveis de interação com aves de rapina... no
ambiente palaciano do séc. XVIII com possibilidade
de tirar uma fotografia com uma ave na luva.

Alunos de 3º e 4º
ano

Alunos do 1º ao 4º
ano

1h15m

30m

Preço por aluno-5.00€
125,00€ = custo mínimo
obrigatório. 5.00€ por cada aluno
extra. (máximo 30 por grupo).

Preço por aluno-4.00€
Foto – 5.00€
Minimo de participantes= 20
alunos;
Oferta de 1 acompanhante por cada
10 alunos;

Atividade
lúdica/complemento à visita

"O monstro dos Livros"

Visita Generalista

A partir da obra indicada pelo plano nacional de
leitura, “Trincas, o monstro dos livros” de Emma
Yarlett, é proposto aos participantes um jogo de
descoberta do palácio, das suas coleções e da
importância da sua conservação. A história conta a
vida de Trincas, um monstro devorador que come
tudo o que apanha pela frente, que acaba por comer
o próprio livro de que é protagonista.O objetivo do
jogo será encontrar o rasto do monstro ao longo do
percurso do palácio. Para além da orientação do
mediador, os participantes terão em suporte papel
imagens de elementos da coleção que terão que
descobrir e analisar detalhadamente, sendo-lhes
disponiblizados diversos instrumentos , tais como,
lupas, binóculos e mesmo um microscópio. No final
chegam à biblioteca e descobrem que o monstro não
podia viver naquele local porque seria comido pelos
morcegos.

Visita com complemento lúdico

Alunos do 2º e 3º
ano

Visita acompanhada à Enfermaria Conventual,
Palácio e Biblioteca onde serão transmitidas
Alunos do 1º ao 4º
informações históricas sobre o Monumento e as suas
ano
vivências.

1 hora

Preço por aluno-4.50€
90,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 alunos.
4,50€ por cada aluno extra (máximo
25 por grupo).

1h30m

Preço por pessoa-3.70€
74,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 pessoas.
3,70€ por cada pessoa extra
(máximo 30 por grupo).

Possibilidade visita conjunta com
1) Universidade dos ValoresPalácio dos Marqueses de Ponte
de Lima e 2) Tapada Nacional de
Mafra. Ver mais informações no
final da tabela.

2º CICLO
VISITA/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Frades de Palmo e meio,
vamos entrar na Ordem

Frei João de Santa Maria, habitante do convento de
Mafra, é um frade atarefado muito rigoroso com as
regras do convento, só que os jejuns que realiza
provocam-lhe alguma falta de visão.Numa das suas
deslocações pelo convento depara-se com um grupo
de pessoas que julga serem os novos frades de que
estavam à espera. Após uma lição sobre as regras da
ordem dos Franciscanos, e de os novos frades
vestirem os seus hábitos, Frei João inicia uma visita
aos diferentes espaços conventuais. Mas nesta
aventura nem tudo são rosas, pois grande maleita
atacou o convento que deixou os irmãos todos
acamados. Perante tal situação Frei João recruta
enfermeiros e boticários que, após um rigoroso
exame de aptidão, irão tratar os doentes e preparar
os medicamentos necessários para as diferentes
doenças...

A Coruja da Rainha

Aprender jogando

Surpreenda os seus alunos com momentos
inesquecíveis de interação com aves de rapina... no
ambiente palaciano do séc. XVIII com possibilidade
de tirar uma fotografia com uma ave na luva.

Durante a visita acompanhada os alunos aprendem a
história do palácio e através de um jogo de
observação testam os seus conhecimentos num jogo
em equipa.

DESTINATÁRIOS

DURAÇÃO

CUSTOS
(IVA incluido)

OBSERVAÇÕES
Visita com animação

Alunos de 5º e 6º
ano

Alunos de 5º e 6º
ano

Alunos de 5º e 6º
ano

1h15m

30m

1h30m

Preço por aluno-5.00€
125,00€ = custo mínimo
obrigatório.
5.00€ por
cada aluno extra. (máximo 30 por
grupo).

Preço por aluno-4.00€
Foto – 5.00€
Minimo de participantes= 20
alunos;
Oferta de 1 acompanhante por cada
10 alunos;

Preço por aluno-4.00€
80,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 alunos.
4,00€ por cada aluno extra (máximo
30 por grupo).

Atividade
lúdica/complemento à visita

Visita com complemento
lúdico

Visita temática

Mafra- A representação do
Poder Absoluto

Visita acompanhada ao Palácio e Biblioteca onde
serão abordadas a época Barroca, o Absolutismo
Régio, o reinado de D. João V e a Construção do
Palácio/Convento.

Possibilidade de realização de
Preço por aluno-3.70€
74,00€ = Custo mínimo obrigatório visitas conjuntas com
para cada grupo até 20 alunos.
Universidade dos Valores 3,70€ por cada aluno extra (máximo Palácio dos Marqueses (com
30 por grupo).
opção almoço e alojamento) -

Alunos de 6º ano

ver descrições a), b) no final da
tabela.
Visita com animação
Apresentação de uma maleta de animação
pedagógica em que são focados vários aspetos da
construção do Convento desde a promessa de D.
João V até à sagração da Basílica em 1730.
Recorrendo a material pedagógico, sketches
D. João V- O Poder e a Arte em (representados por dois atores) e a outras formas de
animação, pretende-se dar a conhecer o
Mafra- História de uma
enquadramento social, económico, político e cultural
construção.
à época da construção do Convento de Mafra. A
promessa de D. João V de erguer um convento para
13 frades, as constantes alterações ao projeto, as
condições de trabalho na obra, as encomendas
artísticas e as faustosas cerimónias do dia da
sagração, serão alguns dos temas abordados.

Alunos de 5º e 6º
ano

Visita acompanhada à Enfermaria Conventual,
Palácio e Biblioteca onde serão transmitidas
informações históricas sobre o Monumento e as suas
vivências.

Alunos de 5º e 6º
ano

Visita Generalista

1h30m

Preço por aluno-6.00€
Custo mínimo obrigatório de 300€
(50 alunos).

1h30m

Preço por pessoa-3.70€
74,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 pessoas.
3,70€ por cada pessoa extra
(máximo 30 por grupo).

Possibilidade visita conjunta com
1) Universidade dos ValoresPalácio dos Marqueses de Ponte
de Lima e 2) Tapada Nacional de
Mafra. Ver mais informações no
final da tabela.

3º CICLO
VISITA/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Aprender jogando

Durante a visita acompanhada os alunos aprendem a
história do palácio e através de um jogo de
observação testam os seus conhecimentos num jogo
em equipa.

A Coruja da Rainha

Surpreenda os seus alunos com momentos
inesquecíveis de interação com aves de rapina... no
ambiente palaciano do séc. XVIII com possibilidade
de tirar uma fotografia com uma ave na luva.

DESTINATÁRIOS

Alunos de 7º e 8º
ano

Alunos de 7º, 8º e
9º ano

DURAÇÃO

CUSTOS
(IVA incluido)

1h30m

Preço por aluno-4.00€
80,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 alunos.
4,00€ por cada aluno extra (máximo
30 por grupo).

30m

Preço por aluno-4.00€
Foto – 5.00€
Minimo de participantes= 20
alunos;
Oferta de 1 acompanhante por cada
10 alunos;

OBSERVAÇÕES
Visita com complemento
lúdico

Atividade
lúdica/complemento à
visita

Visita temática

Mafra- A representação do
Poder Absoluto

Visita acompanhada ao Palácio e Biblioteca onde
serão abordadas a época Barroca, o Absolutismo
Régio, o reinado de D. João V e a Construção do
Palácio/Convento.

Alunos de 8º ano

1h30m

Possibilidade de realização de
Preço por aluno- 3.70€
visitas conjuntas com
74,00€ = Custo mínimo obrigatório
Universidade dos Valores para cada grupo até 20 alunos.
3,70€ por cada aluno extra (máximo Palácio dos Marqueses (com
opção almoço e alojamento) 30 por grupo).
ver descrições a), b) no final da
tabela.
Visita com animação

Apresentação de uma maleta de animação
pedagógica em que são focados vários aspetos da
construção do Convento desde a promessa de D.
João V até à sagração da Basílica em 1730.
Recorrendo a material pedagógico, sketches
D. João V- O Poder e a Arte em (representados por dois atores) e a outras formas de
animação, pretende-se dar a conhecer o
Alunos de 7º, 8º e
Mafra- História de uma
enquadramento social, económico, político e cultural
9º ano
construção.
à época da construção do Convento de Mafra. A
promessa de D. João V de erguer um convento para
13 frades, as constantes alterações ao projeto, as
condições de trabalho na obra, as encomendas
artísticas e as faustosas cerimónias do dia da
sagração, serão alguns dos temas abordados.

Visita Generalista

Visita acompanhada à Enfermaria Conventual,
Palácio e Biblioteca onde serão transmitidas
Alunos de 7º, 8º e
informações históricas sobre o Monumento e as suas
9º ano
vivências.

1h30m

Preço por aluno-6.00€
Custo mínimo obrigatório de 300€
(50 alunos).

1h30m

Preço por pessoa-3.70€
74,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 pessoas.
3,70€ por cada pessoa extra
(máximo 30 por grupo).

Possibilidade visita conjunta com
1) Universidade dos ValoresPalácio dos Marqueses de Ponte
de Lima e 2) Tapada Nacional de
Mafra. Ver mais informações no
final da tabela.

ENSINO SECUNDÁRIO
VISITA/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DURAÇÃO

E se Ricardo Reis tivesse
visitado Mafra…

É uma visita provocadora, que leva os alunos a
colocarem-se na pele da personagem Ricardo Reis e
a conhecer a história de Mafra através dos seus
olhos.

Alunos de 12º ano

1h30m

Padre António Vieira, o
Barroco da Arte à Literatura

Visita acompanhada à Basílica, Palácio e Biblioteca
onde serão abordadas as várias expressões da Arte
Mafra- Itinerário do Barroco
Barroca, o absolutismo régio e o reinado de D. João
V, assim como a construção do Palácio/Convento.

A Coruja da Rainha

MEMORIAL DO CONVENTO,
de José Saramago
Adaptação de Filomena
Oliveira e Miguel Real

ANO DA MORTE DE RICARDO
REIS,
de José Saramago
Adaptação de Filomena
Oliveira e Miguel Real

VIEIRA – O SONHO DO
IMPÉRIO,
de Filomena Oliveira e Miguel
Real

Visita Generalista

Surpreenda os seus alunos com momentos
inesquecíveis de interação com aves de rapina... no
ambiente palaciano do séc. XVIII com possibilidade
de tirar uma fotografia com uma ave na luva.

1h45m

Possibilidade de realização de
visitas conjuntas com
Universidade dos Valores Palácio dos Marqueses (com
opção almoço e alojamento) Preço por aluno-3.70€
74,00€ = Custo mínimo obrigatório ver descrições a), b), c), d) no
final da tabela.
para cada grupo até 20 alunos.
3,70€ por cada aluno extra (máximo
30 por grupo).

Alunos de 11º ano

1h30m

Visita temática
Alunos de 11º ano

Alunos de 10º, 11º e
12º º ano

Unidos por um amor maravilhoso, Blimunda e
Baltasar reúnem-se ao Padre Bartolomeu de Gusmão
e ao seu sonho de voar. A Passarola, máquina
voadora, misto de barco e de pássaro, nasce do saber
científico, da força de trabalho de Baltasar e dos
poderes de Blimunda, recolhendo as vontades
humanas (“as nuvens fechadas”) que alimentarão a
alunos de 12º ano
máquina e a farão voar. A história encantada, que
revolucionou a literatura portuguesa, do nascimento
de um convento no século XVIII. Na presente
adaptação dramatúrgica, a relação dinâmica entre os
cinco atores, a música original e os espaços cénicos
dão vida a dezassete personagens e a momentos
essenciais de “Memorial do Convento”.

No espetáculo “O Ano da Morte de Ricardo Reis” tem
lugar de destaque a personagem Saramago, ora
como autor, ora como narrador. Neste sentido,
evidencia-se como ficção sobre ficção sobre ficção:
ficção de Saramago sobre Ricardo Reis, este por sua
vez um ser de ficção construído por Pessoa. O que
alunos de 12º ano
pensará Saramago sobre Ricardo Reis?
Um labirinto de palavras, imagens e representações
que espelham Portugal entre a primeira e a segunda
guerras mundiais, bem como a visão de José
Saramago sobre Ricardo Reis.

Nas diferentes cenas, as personagens, a música e as
imagens revelam-nos momentos da vida de padre
António Vieira, destacada figura da História da
Cultura de Portugal e do Brasil, não só como um dos
maiores oradores de todos os tempos, mas também
como político ousado, diplomata e missionário,
defensor dos escravos negros e dos indígenas do
Brasil.

OBSERVAÇÕES
Visitas temáticas

O objetivo desta visita é levar os alunos à reflexão
sobre a História e Literatura propondo-lhe diferentes
Memorial do Convento- Uma perspectivas sobre o mesmo acontecimento
Alunos de 12º ano
histórico- A construção do Convento e Palácio de
integração histórica
Mafra. Contapondo a obra literária de José Saramago
"Memorial do Convento" com a História.

Tendo como ponto de partida o espaço Barroco,
fazemos uma viagem pela Arte, Ciência e Literatura,
da qual o Padre António Vieira é uma das vozes que
mais se destacou no seu tempo, sendo considerado
um visionário pela abordagem de temas, ainda hoje,
muito actuais.

CUSTOS
(IVA incluido)

1h30m

30m

Preço por aluno-4.00€
Foto – 5.00€
Minimo de participantes= 20
alunos;
Oferta de 1 acompanhante por cada
10 alunos;

Atividade
lúdica/complemento à visita

Espetáculo de Teatro

1h30m

Preço por aluno- 8.00€.
1 professor gratuito por cada 15
alunos.

Espetáculo de Teatro

1h30m

Preço por aluno- 8.00€.
1 professor gratuito por cada 15
alunos.

Espetáculo de Teatro

alunos de 11º ano

Visita acompanhada à Enfermaria Conventual,
Palácio e Biblioteca onde serão transmitidas
Alunos de 10º, 11º e
informações históricas sobre o Monumento e as suas
12º ano
vivências.

1h30m

Preço por aluno- 8.00€.
1 professor gratuito por cada 15
alunos.

1h30m

Preço por pessoa-3.70€
74,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 pessoas.
3,70€ por cada pessoa extra
(máximo 30 por grupo).

Possibilidade visita conjunta com
1) Universidade dos ValoresPalácio dos Marqueses de Ponte
de Lima e 2) Tapada Nacional de
Mafra. Ver mais informações no
final da tabela.

PÚBLICO GERAL
VISITA/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

Visita Generalista

Visita acompanhada à Enfermaria Conventual,
Palácio e Biblioteca onde serão transmitidas
informações históricas sobre o Monumento e as suas
vivências.

Escolas
e
Público geral

DURAÇÃO

CUSTOS
(IVA incluido)

1h30m

Preço por pessoa-3.70€
74,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 pessoas.
3,70€ por cada pessoa extra
(máximo 30 por grupo).

1h45m

Preço por pessoa- 5.00€
100,00€ = Custo mínimo obrigatório
para cada grupo até 20 pessoas.
5,00€ por cada pessoa extra
(máximo 30 por grupo).
Acrescem os valores dos bilhetes de
entrada.

OBSERVAÇÕES

Possibilidade visita conjunta com
1) Universidade dos ValoresPalácio dos Marqueses de Ponte
de Lima e 2) Tapada Nacional de
Mafra. Ver mais informações no
final da tabela.
Visita com animação

Histórias D'Outros Tempos

"Viaje o tempo e descubra como era a vida no Real
Paço de Mafra…"
Nesta
animação os visitantes são conduzidos por
personagens de diferentes épocas que lhes vão
contando a história, e as "estórias" deste Paço Real.

Público geral

Possibilidade visita conjunta com
1) Universidade dos ValoresPalácio dos Marqueses de Ponte
de Lima. Ver mais informações
no final da tabela.

VISITAS CONJUNTAS /PARCERIAS
Parceria: Palácio Nacional de Mafra/ Universidade dos Valores- Palácio dos Marqueses de Ponte Lima. (1)
VISITA/ATIVIDADE

a) Vieira, Pessoa e Tu! Uma
Viagem pelo Quinto Império
de Hoje

b) Memorial do Convento visita conjunta ao Palácio
Nacional de Mafra e Palácio
dos Marqueses

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Revisitando as obras do Padre António Vieira e de
Fernando Pessoa, os alunos encontram o seu lugar
na construção de um mundo melhor – para eles e
para a humanidade – vivenciando, através de
simuladores interativos do Museu dos Valores
Universais (MVU), os princípios universais e
intemporais que fizeram aqueles autores sonhar e
que hoje podemos pôr em prática.

Na noite anterior ao lançamento da primeira pedra
do Palácio Convento, assim como em muitas outras
noites subsequentes, o Rei D. João V pernoitava no
Palácio dos Marqueses, na Vila Velha, local que
juntava Baltazar e Blimunda na obra ‘Memorial do
Convento’!
Hoje o Palácio dos Marqueses é a Universidade dos
Valores com o seu Museu dos Valores Universais
(MVU) - um dos mais avançados e reconhecidos
espaços interativos na Europa, dedicado aos valores
que transcendem culturas e ideologias para fundar o
desenvolvimento pleno do indivíduo, colocando os
alunos no papel ativo de construção de um mundo
simulado, dependente da sua sensibilidade,
capacidades e decisões.

DESTINATÁRIOS

Alunos de 10º, 11º e
12º ano
e
Público Geral

Alunos de 12º ano
e
Público geral

Disponível gratuitamente para Android e iPhone, a
aplicação Eixo Histórico de Mafra une, num percurso
georreferenciado e com áudio guias incorporados, os
pontos histórico-culturais mais importantes da Vila
de Mafra - o Palácio Nacional de Mafra, a Igreja de
Santo André e o Palácio dos Marqueses de Ponte de
Alunos de todos os
Lima - percorrendo uma linha reta de cerca de 800
c) Calçada Real & Almoço com metros pela via que ficou conhecida como a Real anos de ensino
e
D.João V
Calçada. O Rei D. João V pernoitava no Palácio dos
Público geral
Marqueses e, caminhando por este percurso,
acompanhava a sua Real Obra. Este é também o
percurso que juntava Baltazar e Blimunda na obra
"Memorial do Convento"! Esta visita permite ainda
uma breve experiência interativa no Museu dos
Valores Universais (MVU).

DURAÇÃO

1h - 3h

CUSTOS
(IVA incluido)
Preço por aluno:
MVU (1h) - 3.30€/aluno (visita
reduzida)
Bilhete conjunto PNM/PMPL: 7.00€
MVU (2-3h) - 5.30€/aluno (visita
completa)
Bilhete conjunto PNM/PMPL: 9.00€
Almoço – 5,50€/aluno (menu
completo)
Alojamento no Palácio dos
Marqueses – 12,5€/aluno

1h - 3h

Preço por aluno:
MVU (1h) - 3.30€/aluno (visita
reduzida)
Bilhete conjunto PNM/PMPL: 7.00€
MVU (2-3h) - 5.30€/aluno (visita
completa)
Bilhete conjunto PNM/PMPL: 9.00€
Almoço – 5,50€/aluno (menu
completo)
Alojamento no Palácio dos
Marqueses – 12,5€/aluno

1h

Preço por aluno:
MVU (1h) - 3.30€/aluno (visita
reduzida)
Bilhete conjunto PNM/PMPL: 7.00€
MVU (2-3h) - 5.30€/aluno (visita
completa)
Bilhete conjunto PNM/PMPL: 9.00€
Almoço – 5,50€/aluno (menu
completo)
Alojamento no Palácio dos
Marqueses – 12,5€/aluno

OBSERVAÇÕES
Informações e marcações:
Universidade dos Valores Palácio dos Marqueses
tel. 261 810 450
Visita com Interatividade
Tecnológica (ver aqui)

Opção de Almoço e
Alojamento no Palácio
(ver aqui)

Informações e marcações:
Universidade dos Valores Palácio dos Marqueses
tel. 261 810 450

Visita com Interatividade
Tecnológica (ver aqui)

Opção de Almoço e
Alojamento no Palácio
(ver aqui)

Visita com Interatividade
Tecnológica (ver aqui)

Informações e marcações:
Universidade dos Valores Palácio dos Marqueses
tel. 261 810 450

d) Da Sabedoria Universal à
Cidadania Global

No cenário histórico de Mafra no Iluminismo - no
Palácio dos Marqueses onde D. João V pernoitava e
acompanhava a sua Real Obra - encontra-se hoje um
dos mais avançados e reconhecidos espaços
interativos na Europa, dedicado aos valores que
transcendem culturas e ideologias para fundar o
desenvolvimento pleno do indivíduo. O Museu dos
Valores Universais (MVU) coloca os alunos no papel
ativo de construção de um mundo simulado,
dependente das suas sensibilidade, capacidades e
decisões.

Alunos de todos os
anos de ensino
e
Público geral

1h - 3h

Preço por aluno:
MVU (1h) - 3.30€/aluno (visita
reduzida)
Bilhete conjunto PNM/PMPL: 7.00€
MVU (2-3h) - 5.30€/aluno (visita
completa)
Bilhete conjunto PNM/PMPL: 9.00€
Almoço – 5,50€/aluno (menu
completo)
Alojamento no Palácio dos
Marqueses – 12,5€/aluno

Informações e marcações:
Universidade dos Valores Palácio dos Marqueses
tel. 261 810 450

Visita com Interatividade
Tecnológica (ver aqui)

Opção de Almoço e
Alojamento no Palácio dos
Marqueses de Ponte Lima
(ver aqui)

Parceria: Palácio Nacional de Mafra / Tapada Nacional de Mafra (2)
VISITA/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DURAÇÃO

Palácio + Tapada

Visita guiada (generalista) ao Palácio Nacional de
Mafra + Visita/ atividade na Tapada Nacional de
Mafra

Alunos de todos os
anos de ensino

manhã +
tarde

CUSTOS
(IVA incluido)

Preço por pessoa: 11.00€ (bilhete
conjunto)

OBSERVAÇÕES

Informações e marcações:
Tapada Nacional de Mafra.
Tel. 261817050

