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Título da 

atividade 

1. Visita-Jogo: O PortoCartoon trocado por miúdos 

Sinopse Descubra com a sua família algumas curiosidades e detalhes do maior 

festival internacional de caricatura realizado na Península Ibérica e um 

dos três maiores concursos humorísticos do mundo. 

Nesta visita-jogo vamos explorar as exposições de cartoon e ficar a 

conhecer melhor alguns dos principais temas, desvendando alguns 

mistérios pelo caminho… 

Dia 18 de maio 

Horário  10h30 – 18h00 

Tipo de 

atividade 

Exposição 

Oficina 

Outros 

dados 

Gratuito  

Famílias  
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2. Entre tipos e tintas 

Sinopse Por umas horas, convidamo-lo a deixar de lado as novas tecnologias e a 

experimentar as artes da composição e da impressão manuais, através da 

exposição “Memórias vivas da Imprensa”.  

Dia 18 de maio 

Horário 10h30 – 18h00 

Tipo de 

atividade 

Exposição 

Visita orientada 

Oficina 

Outros 

dados 

Gratuito  

Inscrição prévia  

Famílias  

 

 

Título da 

atividade 

3. Mudanças Gráficas / Propostas de Jorge Gomes 

Sinopse Venha descobrir a “revolução” gráfica vivida nos jornais regionais do 

país! Esta exposição, promovida pelo MNI em colaboração com o gráfico 

Jorge Gomes, apresenta cerca de meia centena de jornais, alguns 

instrumentos, utensílios e técnicas gráficas. 

Com a orientação de Álvaro Pedreira, tipógrafo e encadernador, descubra 

como ocorreu a alteração da época do chumbo para o offset e a 

consequente revolução informática. Avanços que culminaram na 

adaptação dos jornais aos novos tempos, criando-se de raiz alguns deles e 

remodelando graficamente outros.  

Dia 19 de maio 

Horário 15h00 

Tipo de 

atividade 

Exposição 

Visita orientada 

 

Outros 

dados 

Gratuito  

Famílias  
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4. (Re)pensar o Museu Nacional da Imprensa 

Sinopse Exposição dos alunos de 2º ano de Desenho Digital 3D da Escola 

Artística e Profissional Árvore, que apresenta propostas de requalificação 

física do Museu Nacional da Imprensa, considerando obras de alteração e 

ampliação do edifício existente.  

A partir de um desafio lançado pelos Professores Ana Cachucho e Miguel 

Tomé, os alunos desenvolveram uma proposta global, sintetizada em três 

painéis de formato A1 e uma maqueta de grandes dimensões. Para além 

destes, serão apresentados outros elementos produzidos pelos alunos, 

nomeadamente, esquiços, diagramas, desenhos técnicos (plantas, cortes e 

alçados), representações tridimensionais com fotomontagem simulando a 

inserção na paisagem, desenhos de ilustração e apresentações multimédia. 

Dia 20 de maio 

Horário 15h00 

Tipo de 

atividade 

Exposição 

Visita orientada 

Outros 

dados 

Gratuito  

Famílias  

 

 

 

 

Mais informações e marcações: 

servicoeducativo@museudaimprensa.pt 

Tlf.: +351 225 304 966  
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