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O Museu Nacional da Imprensa volta a oferecer aos visitantes uma das mais interessantes oficinas 
relacionadas com as artes do livro - Oficina de Encadernação Manual de Livros. 
Ao longo destas sessões, os participantes aventuram-se nas técnicas milenares de encadernação manual 
de livros, sendo desafiados a realizar todo o processo de encadernação, desde a junção dos cadernos à 
aplicação da capa, passando pela costura. Tudo manualmente. 
Neste ciclo de oficinas trazemos mais novidades, com novos dinamizadores a explorar outras formas e 
técnicas artísticas ligadas à encadernação. 

 
Destinatários: 
Interessados e curiosos pela área da encadernação manual e decoração de livros 
 
Número de participantes: 
Entre 6 e 15 Pessoas (máximo); 
A realização das oficinas está sujeita à existência de um número mínimo de participantes. 

 
Objectivos gerais: 
Dotar os participantes de conhecimentos que lhes permitam fabricar artesanalmente um livro; 
Explorar formas e técnicas artísticas ligadas à encadernação. 
 
Calendário | Preço: 
 

Janeiro 

28 
10h – 12h Caligrafia Moderna Filipa Pereira 15€ 

14h30 – 17h30 Marmorização de Papel Alcina Manuela Carneiro 20€ 

 
Fevereiro 

4 
10h – 13h 

Papercuts  
(Nível 2: produção do desenho) 

Ana Fernandes 
50€ 

14h30 – 17h30 
Papercuts  
(Nível 1: recorte) 

50€ 

Inscrição 2 níveis (Papercuts): 20% de desconto 

Inscrição 1 (Papercuts): inclui participação numa sessão de costura (à portuguesa ou à francesa) 

18 
10h – 13h 

Costura à portuguesa 
(encadernação em capa mole) 

Álvaro Pedreira 
15€ 

14h30 – 17h30 
Costura à francesa (encadernação 
em capa mole) 

15€ 

25 

10h – 13h 
Atados e tingimentos de tecidos 
(c/ Tintas Têxteis) Alcina Manuela 

Carneiro 

20€ 

14h30 – 17h30 
Atados e tingimentos de tecidos 
(c/ Lixívia) 

20€ 

 
Março 

4 

10h – 13h Marmorização de Papel Alcina Manuela Carneiro 20€ 

14h30 – 17h30 
Encadernação Japonesa (c/ 
produção de carimbos 
artesanais) Cadernos Musgo 

25€ 

11 
10h – 13h 
14h30 – 17h30 

Encadernação Japonesa (4 
tipos de costura) 

50€ 

18 

10h – 13h 
Encadernação em capa 
dura c/ tecido tingido 

Álvaro Pedreira 

15€ 

14h30 – 18h30 
Encadernação em capa 
dura c/ sintético e 
Acabamentos  

15€ 
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Orientação:  
 
Álvaro Pedreira 
Tipógrafo e encadernador, com mais de 40 anos de experiência. 
Tendo-se iniciado nesta profissão em criança, Álvaro Pedreira apaixonou-se pelos segredos da Tipografia 
e da Encadernação e trabalhou em várias casas de obra portuenses e no inesquecível jornal “O Comércio 
do Porto”. 
 
Alcina Manuela Carneiro 
Artista. Artesã. Educadora. 
Licenciada em Artes Plásticas - Escultura e Mestre em Desenho e Técnicas de Impressão, pela Faculdade 
de Belas Artes Universidade do Porto. 
Orientadora dos Ateliers de Pintura e Trabalhos Manuais no lar de 3ª idade, CCD-Lar Monte dos Burgos. 
Desenvolve um projecto de arte portátil, na elaboração de objectos/acessórios a partir de desenhos dos 
cadernos pessoais e ilustrações. 
 
Ana Fernandes 
Licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Trabalha 
com designer gráfica e paralelamente dedica-se à ilustração, tendo ilustrado vários livros infantis e 
manuais escolares. Em 2014 criou o projecto PapercutStory, onde cada Ilustração se transforma numa 
peça única e delicada através da técnica de recorte manual do papel. 
 
Cadernos Musgo 
Cadernos artesanais inteiramente feitos à mão com materiais reciclados, reutilizados e/ou matérias-
primas locais. 
Promovem a indústria e comércio locais e reivindicam as artes e ofícios tradicionais. 

 
 
Informações úteis: 
- Necessária inscrição prévia; 
- Pagamento de 50% do valor do curso/sessão no acto de inscrição e os restantes 50% no início do 1.º dia 
de oficina; 
- Os materiais necessários às sessões são fornecidos pelo Museu; 
- Inclui coffee break.   
 
Morada 
Estrada Nacional 108, nº 206 
4300-316 Porto (a montante da Ponte do freixo) 
 
Tel. 225 304 966 
E-mail  servicoeducativo@museudaimprensa.pt 
 
GPS 
Latitude: 41º 8’ 36’’ N 
Longitude: 8º 34’ 36’’ W 
 
Horário 
Aberto todos os dias 
10h30 – 12h30 |  
14h30 – 18h30 
 
Sítio Oficial 
www.museudaimprensa.pt  
 
Siga-nos no Facebook 
“Museu-Nacional-da-Imprensa” 
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