
JOGOS INTEMPORAIS
Exposição de tabuleiros e pedras de jogo 
do Castelo Velho de Alcoutim

Castelo de Alcoutim

A actividade lúdica é tão antiga quanto  
a própria civilização humana que, ao longo 
de milhares de anos, foi aperfeiçoando as 
suas formas bem como os próprios utensílios 
utilizados. Os jogos de tabuleiro são apenas 
uma das actividades lúdicas desenvolvidas 
pelo homem que, desde a vertente política, 
religiosa, económica, social, cultural e 
lúdica, sempre serviram como instrumento 
de desenvolvimento da própria capacidade 
intelectual do ser humano. 

A presente exposição é uma produção do 
Município de Alcoutim. Tem como finalidade a 
apresentação e divulgação, ao público em geral, 
da colecção de jogos de tabuleiro islâmicos 
exumados nas escavações arqueológicas do 
Castelo Velho de Alcoutim.

Com a visita a esta exposição, e para além de 
ficar a conhecer a maior colecção de tabuleiros 
de jogo islâmicos reunida em Portugal, 
proveniente de apenas um sítio arqueológico, 
o visitante poderá apreciar artefactos lúdicos 
com, aproximadamente, um milhar de 
anos e compará-los com os que se praticam 
actualmente na era informática. 

COMISSÁRIA CIENTÍFICA
Prof.ª Doutora  Helena Catarino

COORDENAÇÃO
Manuela Teixeira
Fernando Dias

HORÁRIO
Inverno: De segunda a domingo  
das 9h00 às 17h00
Verão: De segunda a domingo  
das 9h00h às 19h00

PREÇO
Incluído no bilhete global

CONTACTOS
Câmara Municipal de Alcoutim

Tel.: 281 540 500/45
Fax: 281 546 363

museu@cm-alcoutim.pt
www.cm-alcoutim.pt

ORGANIZAÇÃO
Município de Alcoutim
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JOGO DO ALQUERQUE

JOGO  TIPO MANCALA III
Pormenor de tabuleiro e desenho de jogos,  
com os N.º de Inventário MA-225 e MA-162.

JOGO DO MOINHO
Desenho de jogo, com o N.º de Inventário MA-205.
Tabuleiro de jogo, com o N.º de Inventário MA-72,  
e pedras de jogo.

JOGO DA TABULA JOGO DO TAPATAN OU GALO
Pormenor de tabuleiro e desenho de jogo,  
com o N.º de Inventário MA-191.

JOGO DO SOLDADO 
Pormenor de tabuleiro e desenho de jogo,  
com o N.º de Inventário MA-211.

Desenhos dos jogos, com o N.º de Inventário MA-212  
e MA-163. Pormenor do tabuleiro de jogo, com o N.º  
de Inventário MA-163.

Pormenor de tabuleiro e desenho de jogos,  
com os N.º de Inventário MA-197 e MA-212.


