
Museu das Comunicações e Museu da Marioneta  2017 
 
                                            

   

 

 

 
 

 
                                       

 
Oficinas de Férias de Verão 2017 

 
 

FPC | Museu das Comunicações e Museu da Marioneta 
 

Monstros e Robertos 
Há muito para explorar na FPC | Museu das Comunicações e no Museu da Marioneta! Nestas férias de verão vais dar vida às 
histórias e aos objetos tradicionais portugueses, como as marionetas, os telefones de disco, os teatros e criptogramas, as cartas e 
heróis.  
 
Olh’Ó Roberto! E cuidado com os monstros!  
Os mais novos vão divertir-se muito! Inscreva-os já! 
 
Informações úteis: 
Público: 6 aos 12 anos 
Dias: 26 - 30 junho e 3 - 7 julho  
Local: Museu das Comunicações (manhã) | Museu da Marioneta (tarde) 
Preço: 7€ por sessão (manhã ou tarde) | 14€ dia todo 
           30€ Por semana (manhã ou tarde) | 60€ por semana (manhã e tarde) 
           O pagamento das atividades é realizado nos respetivos Museus. 
Horário 
Manhã: 9h30 - 12h30 | Tarde: 14h30 - 17h30 
O almoço pode ser trazido de casa ou adquirido na cafetaria da FPC| Museu das Comunicações. 
Inscrição prévia para museu@fpc.pt ou 213 935 177 
Nota: o programa poderá ser sujeito a alterações.  

mailto:museu@fpc.pt
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PROGRAMA das oficinas de verão 2017 
  

    

 Manhã na FPC |Museu das Comunicações Tarde no Museu da Marioneta 

26 JUN 
Monstros de ferro - Que comem os monstros de ferro? Quem são e por onde andam? 
Vamos conhecê-los e dialogar com eles por desenhos ou palavras com cartas e postais! 

Marioneta de Sombra - A partir de cartolinas e 
folhas de acetato. 

27 JUN 
Contadores de estórias - Atenção! Esta é a história dos segredos e curiosidades das 
comunicações, aquela que ninguém conta. Xiu!, vamos explorar o museu em surdina. 

Marioneta de manipulação direta - A partir de 
materiais reciclados-jornal/ tecido. 

28 JUN 
Criptogramas - Há versos no museu escritos em códigos secretos. Serás capaz de os 
encontrar? E de os desvendar? Um jogo de lógica que te faz viajar pela poesia. 

Marioneta de fios - A partir de lã e rolo papel 
higiénico. 

29 JUN Enigma - És um explorador, vem descobrir os enigmas da comunicação a distância. 
Marioneta de vara inferior - A partir de materiais 
reciclados. 

30 JUN 
Uma casa portuguesa, com certeza! - Na Casa do Futuro contam-se as histórias do 
tempo dos nossos avós. 

Marioneta de vara superior - A partir de cortiça e 
barro. 

3 JUL 
O Zé do Telhado - As aventuras da personagem que perseguia a carruagem da Mala-
Posta. 

D. Roberto - Marioneta de luva tradicional. 

4 JUL 
Bramão, o telefone esquisito - Oficina de invenção e construção de um telefone, a partir 
da observação de diferentes modelos 

Diabo - Marioneta de luva com cabeça em gesso. 

5 JUL 
És colecionador? - Caricas, cromos, calendários, garrafas, berlindes, latas, lápis... são 
inúmeros e, por vezes, muito estranhos os objectos que gostamos de coleccionar.  

Toureiro - Marioneta de luva com pescoço 
extensível. 

6 JUL 
Monstros na TV - Um programa de televisão sobre as personagens fantásticas que mais 
nos inspiram. 

Crocodilo - Marioneta de esponja. 

7 JUL 
Viagem no tempo - Como comunicávamos em 1997? Ano em que nasceu a Fundação e 
o Museu das Comunicações. Passaram 20 anos, vamos celebrar na Casa do Futuro! 

Poupas - Marioneta de luva com meias. 

 


