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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.
Destinatários:
Interessados e curiosos pela área da encadernação manual e decoração de livros
Número de participantes:
Entre 6 e 12 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 | Técnicas | Preçário:
JUNHO
9h30 – 12h30

Costura à portuguesa (encadernação em
capa mole)

14h30 – 17h30

Costura à francesa (encadernação em
capa mole)

9h30 – 12h30

Encadernação em capa dura c/ tecido

20€

14h30 – 17h30

Encadernação em capa dura c/ sintético

20€
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15€
Álvaro Pereira /
Serviços Educativos
MNI

15€

9

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”.

Informações úteis:
- Necessária inscrição prévia;
- Necessário 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 Nacional da Imprensa;
- Inclui coffee break e certificado de participação.

Morada
Estrada Nacional 108, nº 206
4300-316 Porto (a montante da Ponte do freixo)
Tel. 225 304 966
E-mail servicoeducativo@museudaimprensa.pt

