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O PRAZER DA CULTURA ©

PROGRAMA
FAMÍLIAS
NO MUSEU

SERVIÇOS 
EDUCATIVOS

O “Programa Famílias no Museu” oferece, durante todo o 

ano, um divertido programa para as Famílias. Tendo como 

ponto de partida a História da Imprensa, as actividades 

procuram proporcionar momentos de convívio entre Pais, 

Filhos, Irmãos, Tios, Avós, ao mesmo tempo que dão a 

conhecer as estórias e as memórias deste património.

Fins-de-semana e feriados, às 10h30 e às 15h, mediante 

marcação prévia;

A realização das actividades está sujeita à existência de 

um número mínimo de participantes.

As oficinas criativas incluem, sempre, a visita guiada à 

exposição “Memórias vivas da Imprensa”.

PREÇOS ESPECIAIS PARA FAMÍLIAS.
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VISITAS

VISITA gUIADA à ExPOSIÇãO PERMANENTE “MEMóRIAS VIVAS DA IMPRENSA” 

a) Visita guiada geral
“Memórias Vivas da Imprensa” é a maior exposição de relíquias tipográficas em 
funcionamento na Europa. 
Durante esta visita exploramos a História da Imprensa, desde o seu aparecimento no 
século XV com os tipos móveis de Gutenberg até ao aparecimento do computador.
No final, os participantes são desafiados a experimentar algumas das máquinas de 
impressão expostas.
Duração: 60 min., aprox.
Destinatários: Famílias (crianças a partir dos 4 anos)

b) Visita guiada especial (composição manual e encadernação)
“Memórias Vivas da Imprensa” é a maior exposição de relíquias tipográficas em 
funcionamento na Europa. 
Durante esta visita exploramos a História da Imprensa, desde o seu aparecimento no 
século XV com os tipos móveis de Gutenberg até ao aparecimento do computador. 
Para além da impressão manual nalgumas das máquinas expostas, os participantes 
têm a oportunidade de ver e experimentar a composição manual realizada pelo ex-
tipógrafo Álvaro Pedreira. A última fase da visita - sector dos Acabamentos e da 
Encadernação – passa-se na Oficina de Encadernação existente no Museu, também 
pelas mãos experientes do encadernador Álvaro Pedreira.
Duração: 120 min., aprox.
Destinatários: Famílias (crianças a partir dos 10 anos)
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DURAÇãO 
120 minutos, aprox.
(inclui visita guiada à exposição 
permanente “Memórias Vivas da 
Imprensa”)

DESTINATáRIOS
Famílias (crianças dos 4 aos 12 anos)

OFICINAS CRIATIVAS PERMANENTES

DESCRIÇãO 
Nas Oficinas Gutenberg, os participantes viajam no tempo, mais concretamente até à 
Europa do séc. XV. Inspirados pela época, são desafiados a construir um livro, através 
de dobragens e colagens. No final da actividade, os participantes podem decorar 
os trabalhos, imprimindo nas máquinas expostas. Para uma recordação especial, o 
Museu cria uma gravura personalizada para o grupo.

DESCRIÇãO 
Imagens, letras, palavras,... Tudo pode saltar à vista!
A partir de uma simples folha de papel e de alguns cortes mágicos, os participantes 
criam cartões postais com fantásticas personagens animadas que dão vida às suas 
histórias!

DESCRIÇãO 
Sabiam que a gelatina, além de saborosa, também possibilita imprimir imagens 
coloridas e surpreendentes? Venham experimentar a magia da impressão e descobrir 
como é fácil e divertido criar novas cores a partir das três cores primárias.
Parceria com a ChaPa azul

OFICINAS 
gUTENbERg

IMPRESSãO 
COM gELATINA

IMAgENS qUE 
SALTAM à VISTA

DESTINATáRIOS
Famílias (crianças dos 4 aos 12 anos)

DESTINATáRIOS
Famílias (crianças dos 4 aos 12 anos)
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PINhOLE DIY

DURAÇãO
4h (aprox.)

DESTINATáRIOS
Famílias (crianças a partir dos 8 anos)

OFICINAS CRIATIVAS PERMANENTES

OFICINA DE 
ENCADERNAÇãO

OFICINA DE 
SERIgRAFIA

DURAÇãO
3h (encadernação em capa mole); 
5h (encadernação em capa dura)

DESTINATáRIOS
Famílias (crianças a partir dos 6 anos)

DURAÇãO
3h (aprox.)

DESTINATáRIOS
Famílias (crianças a partir dos 6 anos)

DESCRIÇãO 
Os jovens são desafiados a descobrir o fascinante mundo da encadernação manual, 
orientados pelo experiente encadernador Álvaro Pedreira.
Todo o processo de construção do livro é executado manualmente pelos participantes, 
desde a preparação dos cadernos até à aplicação da capa. Um dos pontos a destacar é 
a costura manual dos cadernos.
Técnicas disponíveis: encadernação em capa mole (brochura) e encadernação em 
capa dura.

DESCRIÇãO 
Oficina realizada em parceria com a Chapa Azul, onde é explorado o maravilhoso 
mundo das técnicas de impressão. Nesta oficina propõe-se a produção de gravuras 
em papel e/ou tecido, personalizadas, através da serigrafia artesanal com stêncil.

DESCRIÇãO 
Que impressões tens do mundo à tua volta? Regista-as e mostra-as através desta 
oficina. 
De forma lúdica e acessível, este workshop introduz os elementos básicos da óptica na 
fotografia. Através da construção de uma câmara Pinhole com rolos coloridos e mais 
de 20 fotos, os participantes trabalham as questões fundamentais da fotografia como 
fotometria, ASA e composição.
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FESTAS DE ANIVERSáRIO

O Museu Nacional da Imprensa propõe para estes dias especiais uma autêntica 
viagem no tempo. As crianças são transportadas até à Europa do séc. XV, tendo como 
companhia Gutenberg, o génio responsável por uma das maiores invenções do Mundo!

Entre demonstrações e experiências, os aprendizes de tipógrafos vão explorar o Museu 
e fazer muitas descobertas ligadas à Arte da Imprensa.

O programa “O meu Aniversário no Museu Nacional da Imprensa” oferece várias 
combinações de actividades, adequadas à idade das crianças, para que estas possam 
compreender melhor a história e o mundo em que vivem.

PROgRAMA 1
- Visita guiada à exposição permanente “Memórias vivas da Imprensa”
- Oficina criativa: Oficinas Gutenberg ou Imagens que saltam à vista

PROgRAMA 2
- Visita guiada à exposição permanente “Memórias vivas da Imprensa” com 
demonstração de composição manual pelo tipógrafo Álvaro Pedreira
- Oficina de encadernação manual

Todos os programas incluem:
- Oferta de lembrança ao aniversariante;
- Oferta de lembrança aos convidados;
- Oferta dos convites;
- Lanche.

hORáRIO (TODOS OS DIAS)
Manhã: Das 10h30 às 13h
Tarde: A partir das 15h30

CONVIDADOS
N.º mínimo: 10 crianças
N.º máximo: 25 crianças

LANChE
Menu 1: Pão com queijo / fiambre; 
Batatas fritas; Sumo; Água; 
Rebuçados.
Crianças até 7 anos, o preço é de 12 
euros p/ convidado;
Crianças dos 8 aos 12, o preço é de 10 
euros p/ convidado;
Menu 2: Pão com queijo / fiambre; 
Batatas fritas; Gelatina; Snack doce; 
Sumo; Água; Rebuçados.
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SEDE E gALERIA 
INTERNACIONAL DO CARTOON

Estrada Nacional 108, nº 206
(a montante da Ponte do Freixo)
4300 - 316 Porto, Portugal
Tel. 22 530 49 66
Fax  22 530 10 71
E-mail servicoeducativo@museudaimprensa.pt  /  mni@museudaimprensa.pt

SÍTIO OFICIAL 
www.museudaimprensa.pt

MUSEU VIRTUAL DO CARTOON 
www.cartoonvirtualmuseum.org


