
 

 

  



 

O Museu da Marioneta é mais do que a sua colecção. É a aventura de 

descobrir e de aprender, brincando, tocando e ouvindo. É um lugar cheio 

de vida, um mundo de histórias ao alcance da mão. 

 

 

OFERTA EDUCATIVO 2018-2019 

 

O Museu da Marioneta desenvolve um programa educativo abrangente para 

todas as faixas etárias e diferentes graus de ensino. Num contexto de educação 

não-formal, o programa foi pensado de modo a potenciar vivências significativas, 

com momentos de descoberta e experimentação através de visitas e oficinas 

dinâmicas e participativas, onde se alia o conhecimento ao lazer e a 

aprendizagem à diversão, estimulando a criatividade e promovendo o gosto pelo 

teatro de marionetas. 

Pretende-se contribuir para a descoberta e preservação do universo da 

marioneta, através de processos que privilegiam a participação dos visitantes.  

As atividades propostas são transversais a diversas áreas temáticas – como 

expressão artística, história ou geografia –, incentivando o diálogo, a reflexão e a 

tolerância entre culturas, proporcionando experiências de aprendizagem na área 

artística e cultural e contribuindo para a criação de experiências memoráveis e 

produtivas, de modo a desenvolver o gosto pela arte, o respeito pela diversidade 

cultural e a valorização do património. 
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◄ VOLTAR AO ÍNDICE 

 

PRÉ-ESCOLAR 

Um primeiro contacto com o universo da marioneta, através de um programa que 

promove: 

 Exploração do conto, histórias, narrativas e lenga-lengas 

 Criação e dramatização de personagens e de narrativas 

 Exploração do corpo como recurso expressivo 

 Exploração da cor, formas geométricas, texturas e materiais 

 Exploração e produção plásticas: desenvolvimento de competências 

expressivas e criativas 

 Exploração da diversidade cultural  

 

 

 

 

* Projectos escola-museu 
Museu à medida 

 
* Visitas orientadas  

À descoberta das marionetas 
A minha primeira visita 

 
* Visitas animadas  

A mala contadora de histórias 
Contos de lá e de cá 

 
* Oficinas  

A Lenda do imperador Wu Ti 
Contos e Marionetas - A vila das cores (>5 anos) 
No Mundo das Cores 
Quem vê caras… vê emoções (>5 anos) 
Será que uma sombra pode ter cor? 
 

* Teatro de marionetas   
25 e 26 Outubro :: Un trocito de luna  
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1º CICLO 

 Desenvolvimento pessoal, a autonomia do aluno e o trabalho em equipa.  

 Exploração de narrativas e histórias, desenvolvimento de personagens e 

dramatização de narrativas 

 Exploração do corpo como recurso expressivo 

 Desenvolvimento de competências de comunicação 

 Desenvolvimento do espírito crítico e criativo 

 Promoção da sensibilidade estética e artística 

 Exploração e produção plásticas  

 Exploração da cor, transparências e opacidade, formas geométricas, texturas e 

materiais, desenho e corte 

• Exploração do mundo, dos povos e da diversidade cultural e respeito pela 

diferença 

 

* Projectos escola-museu 
Museu à medida 

 
* Visitas orientadas  

À descoberta das marionetas  
A minha primeira visita 

 
* Visitas animadas  

A mala contadora de histórias 
O grande livro das mil e uma lendas 

 
* Visitas jogo  

O Museu aos pedaços 
 

* Oficinas  
A Lenda do imperador Wu Ti 
Contos e Marionetas - A vila das cores 
No Mundo das Cores (< 8 anos) 
Quem vê caras… vê emoções 
Será que uma sombra pode ter cor? 
Um rosto ao teu gosto 
 

* Teatro de marionetas   
25 e 26 Outubro :: Un trocito de luna  
8 e 9 Novembro :: A velha casa de madeira 
15 e 16 Novembro :: Em busca do planalto perdido  
29 e 30 Novembro :: Este não sou eu  
16 a 18 Janeiro 23 a 25 Janeiro :: Agora, que o carro do sol já passou  
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2º CICLO 

A importância do museu como espaço dinâmico, de acolhimento e de criação 

interdisciplinar  

• Exploração do mundo, dos povos e da diversidade cultural: a noção de valores 

culturais e o respeito pela diferença 

• Abordagem às relações humanas e direitos humanos  

• Promoção da investigação, partilha de conhecimento e trabalho em grupo; 

observação, análise, pesquisa, reflexão, sintetização de informação 

• Análise de obras, desenvolvimento e dramatização de personagens e narrativas 

• Desenvolvimento de competências de comunicação, espírito crítico e criativo 

• Promoção da sensibilidade estética e artística 

• Exploração e produção plásticas: a marioneta como objecto artístico 

 

* Projectos escola-museu 
Museu à medida 

 
* Visitas orientadas  

À descoberta das marionetas  
 

* Visitas jogo  
A volta ao mundo das marionetas 

 
* Oficinas  

Com tudo se faz uma marioneta 
Oficina de objectos ópticos 
Será que uma sombra pode ter cor? 
Um rosto ao teu gosto 
 

* Teatro de marionetas   
8 e 9 Novembro :: A velha casa de madeira 
15 e 16 Novembro :: Em busca do planalto perdido  
29 e 30 Novembro :: Este não sou eu  
16 a 18 Janeiro 23 a 25 Janeiro :: Agora, que o carro do sol já passou  
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3º CICLO 

• Desenvolvimento de competências de comunicação,  

• Promoção do pensamento abstracto, crítico e criativo 

• Exploração e experimentação do potencial criativo, através das várias expressões 

teatrais e artísticas: expressão dramática, expressão corporal, improvisação, 

expressão plástica; reflexão sobre processos criativos. 

• Promoção da sensibilidade estética e artística; relacionar várias linguagens 

artísticas; valorização da obra artística; a noção de bem artístico na perspectiva do 

criador e do espectador. 

 

* Projectos escola-museu 
Museu à medida 

 
* Visitas orientadas  

À descoberta das marionetas  
 

* Visitas jogo  
Exploradores no museu 

 
* Oficinas  

A marioneta como instrumento educativo 
À volta com os fios 
Com tudo se faz uma marioneta 
Oficina de objectos ópticos 
Pinturas que ganham vida 
Será que uma sombra pode ter cor? 
The Muppets 
Um espectáculo em duas horas 

 
* Teatro de marionetas   

29 e 30 Novembro :: Este não sou eu  
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SECUNDÁRIO, UNIVERSITÁRIO E ADULTOS 

A marioneta está vinculada a performances teatrais, a narrativas cinematográficas, a 

rituais animistas e a manifestações do sagrado: à tradição popular e à cultura erudita. 

É uma manifestação artística plural, que agrega várias expressões artísticas e que pode 

ser trabalhada de várias formas nos processos de aprendizagem e capacitação 

individual e colectiva, permitindo promover, entre outros: a criatividade e sentido 

estético; a interacção social; a capacidade de comunicação; a autoconfiança; o 

pensamento divergente; o pensamento crítico; o pensamento abstrato e criativo. 

 

SECUNDÁRIO  

* Projectos escola-museu 
Museu à medida 

 
* Visitas orientadas  

À descoberta das marionetas  
A marioneta na educação: da teoria à prática  
Visitas temáticas  

 
* Visitas jogo  

Exploradores no museu 
 

* Oficinas  
A marioneta como instrumento educativo 
À volta com os fios 
Com tudo se faz uma marioneta 
Oficina de objectos ópticos 
Pinturas que ganham vida 
The Muppets 
Um espectáculo em duas horas 

 
* Teatro de marionetas   

5 e 6 Dezembro :: O triunfo da palavra 
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ENSINO UNIVERSITÁRIO E ADULTOS 

* Visitas orientadas  
À descoberta das marionetas  
A marioneta na educação: da teoria à prática  
Visitas temáticas  

 
* Oficinas  

A marioneta como instrumento educativo 
À volta com os fios 
Pinturas que ganham vida 
The Muppets 
Um espectáculo em duas horas 

 
 
 
 

PROFISSIONAIS E ALUNOS  

DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO,  

ARTES E ANIMAÇÃO 

* Projectos escola-museu 
Museu à medida 

 
* Visitas orientadas  

A marioneta na educação:  
da teoria à prática  

 
* Oficinas  

À volta com os fios 
A marioneta como instrumento educativo 
Pinturas que ganham vida 
The Muppets 
Um espectáculo em duas horas 

 

FORMAÇÃO PARA ADULTOS  

// GRUPOS ORGANIZADOS 

* Oficinas  
Oficina de marionetas de sombra 
Oficina de marionetas de esponja 
Oficina de marionetas de fios 
Oficina de marionetas de Luva (Novidade) 
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NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

A oferta de serviço educativo para grupos com necessidades educativas especiais foi 

pensada de forma a: 

• Estimular as aptidões cognitivas, afectivas, sensoriais, motoras, criativas e 

estéticas, reafirmando a importância da educação artística no desenvolvimento 

pessoal e na formação do indivíduo 

• Promover a consciência e o domínio do corpo e a coordenação motora  

• Desenvolver a criatividade, o sentido estético e as capacidades expressivas 

através de explorações e produções plásticas. 

• Desenvolver a capacidade de comunicação e autoconfiança, a autonomia e o 

trabalho em equipa 

• Promover a interacção social 

 
* Visitas orientadas  

O Museu na tua mão 
Todos ao Museu! 

 
* Oficinas  

Das sombras nascem histórias 
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PROJECTO ESCOLA-MUSEU 
 
MUSEU À MEDIDA 

Projectos de continuidade para escolas e instituições 
culturais tendo como objectivo promover o 
envolvimento e uma maior aproximação ao museu, 
através de actividades desenvolvidas ao longo do ano 
lectivo. 

Uma proposta multidisciplinar transversal, tendo por base a marioneta como um 
elemento facilitador para o desenvolvimento de competências no processo de 
aprendizagem das várias disciplinas, possibilitando o contacto com diversos meios de 
expressão artística, promovendo a práctica activa da exploração de materiais e o 
confronto com diferentes culturas. 

Neste projecto, pretende-se trabalhar com a escola o desenvolvimento pessoal, a 
autonomia e o trabalho em equipa do aluno. Pretende-se promover o pensamento 
crítico e criativo, o raciocínio e a resolução de problemas. estimular a sensibilidade 
estética e artística dos alunos e promover a consciência e o domínio do corpo. 

Contacte o museu para mais informações e desenvolvimento do projecto. 

 
 
 

DESCOBRIR 
Visitas orientadas, visitas animadas,  
visitas jogo 

 
 
À DESCOBERTA DAS MARIONETAS 
Uma viagem que começa no Oriente e passa por vários países e tradições associados ao 
teatro de marionetas. Nesta visita orientada vamos conhecer diferentes tipos de 
marionetas, as suas diversas funções e manifestações culturais.  

Todos os graus de ensino 
1,5€ :: 10 a 30 participantes :: 1h 

 
 
A MINHA PRIMEIRA VISITA 
Lembram-se da história de Hansel e Gretel? Para não se perderem, tinham de seguir um 
caminho… 
Passo a passo, ao entrar no museu pela primeira vez, vamos descobrir um mundo 
mágico cheio de histórias por desvendar. 

Ensino pré-escolar e 1º ciclo 
1,5€ :: 10 a 30 Participantes :: 50’ 
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A MARIONETA NA EDUCAÇÃO: DA TEORIA À PRÁTICA  
Percurso pelo museu que explora os diversos tipos de manipulação e de técnicas de 
construção de marionetas e o modo como podem ser utilizados de forma pedagógica e 
educativa.  

Ensino secundário e universitário, profissionais e alunos da área de educação, 
arte e animação 
2,5€ :: 10 a 30 participantes :: 2h 

 
 
VISITAS TEMÁTICAS  
Um programa para que m se sente fascinado por este mundo de histórias. “Marionetas 
Portuguesas”, “Marionetas Orientais” e “Marionetas Africanas”. 

Ensino secundário e universitário 
1,5€ :: 10 a 30 participantes :: 1h 

 
 
CONTOS DE LÁ E DE CÁ 
Com um tapete mágico podemos voar até onde a imaginação nos levar e atravessar 
oceanos, vales, montanhas, florestas… Ao longo de uma viagem tecida de pano, vamos 
descobrir histórias de outros tempos e conhecer os seres mais estranhos e fantásticos. 

 Ensino pré-escolar  
2,5€ :: 10 a 15 participantes: :: 1h30 
 

 
 
A MALA CONTADORA DE HISTÓRIAS  
Para que servem as malas? Para viajar, para guardar coisas e também… para 
contar histórias! Tal como numa verdadeira viagem, também se conhecer 
novos sítios, pessoas e culturas…vem viajar connosco! 

Ensino pré-escolar e 1 º ciclo (<8 anos) 
2,5€:: 10 a 30 participantes :: 1h15 
 

 
 
O GRANDE LIVRO DAS MIL E UMA LENDAS 
Era uma vez… um imperador que vivia num país muito distante, um monstro 
com dez cabeças e vinte braços e um macaco voador! 
Dentro do museu há um livro onde estão guardadas as histórias e os pequenos 
segredos que cada marioneta esconde. Preparados para as ouvir? 

1ª ciclo  
2,5€:: 10 a 30 participantes :: 1h15 

 

 
  



 
◄ VOLTAR AO ÍNDICE 

 

 
 
O MUSEU AOS PEDAÇOS  
Um pedaço de um rosto sorridente, outro de um chapéu colorido, um nariz muito 
grande… de quem serão? Ao longo da visita vamos colecionando peças de vários puzzles 
e ao montá-los vamos descobrir as personagens que neles se escondem.  

1º ciclo 
2,5€ :: 10 a 30 Participantes :: 1h30 

 
 
A VOLTA AO MUNDO DAS MARIONETAS  
As marionetas vivem em todos os continentes? Serão todas iguais? 
Através do estudo das peças expostas no museu, vamos viajar pelos cinco continentes, 
abordando em simultâneo, as diferenças e as afinidades culturais dos seus povos. 

2º ciclo 
2,5€ :: 10 a 30 Participantes :: 1h30 
 

 
EXPLORADORES NO MUSEU 
Nenhum pormenor poderá escapar! Após uma introdução sobre o museu e o universo 
das marionetas, a turma é dividida em grupos. Cada um irá investigar uma técnica de 
manipulação que depois será apresentada. Juntos desvendam o mundo das marionetas.  

2º 3º ciclos, ensino secundário e alunos da área de educação e animação 
2,5€ :: 10 a 30 Participantes :: 2h 
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CRIAR 
Oficinas 
 
 
CONTOS E MARIONETAS: A VILA DAS CORES  
Oficinas de leitura e construção de marionetas. A partir do livro de Bruno Magina, uma 
forma simples e divertida de abordar a diversidade de família e desmistificar 
preconceitos…  

Pré-escolar (>5), 1ºciclo 
Preço: 3,50€ :: 10 a 30 Participantes :: 1h30 
 

 
 
NO MUNDO DAS CORES 
Como surgiram as cores?! O amarelo do sol, o azul do céu e o verde das árvores? Nesta 
atividade através da leitura de um conto vamos descobrir e explorar. 
No final, as cores ganham vida através da construção de marionetas coloridas.  

Pré-escolar, 1ºciclo (<8 anos) 
3,50€ :: 10 a 25 Participantes :: 1h 
 

 
A LENDA DO IMPERADOR WU TI  
Num pequeno teatro conta-se uma lenda milenar sobre a origem das sombras chinesas.  
De seguida, nesta oficina, cada participante poderá construir a sua própria marioneta, 
inspirada nas personagens da história. 

Ensino pré-escolar e 1ªciclo 
Preço: 4€ :: 10 a 25 participantes :: 1h20 
 

 
QUEM VÊ CARAS… VÊ EMOÇÕES 
E se de um prato de papel saltasse um sorriso, uma sobrancelha franzida ou até uma 
lágrima? O que sente esta cara? Alegria, tristeza ou medo? 
Um atelier de construção de marionetas para explorar, de uma forma criativa as 
emoções e as expressões do rosto, criando assim um prato cheio de emoções. 

Pré-escolar (>4 anos) e 1ªciclo 
Preço: 3€ :: 10 a 30 Participantes :: 1h 

 
 
SERÁ QUE UMA SOMBRA PODE TER COR? 
A sombra pode ter cor? Uma oficina de construção de marionetas de sombras coloridas, 
que no final ganham vida através de uma tela iluminada.  
(Esta actividade é adaptada à idade dos destinatários). 

Pré-escolar e 1ª, 2º e 3º ciclos 
Preço: 3€ :: 10 a 30 Participantes :: 1h 
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UM ROSTO AO TEU GOSTO 
A máscara, transforma-nos: podemos ser um guerreiro, um herói, uma princesa, um 
mágico ou um monstro! Nesta oficina, através da técnica de origami, cada participante 
poderá construir a máscara da sua personagem favorita.  

1º e 2º ciclos 
3€ :: 10 a 30 Participantes :: 1h 
 

 
OFICINA DE OBJETOS ÓPTICOS  
Como se fazia um filme de animação há 100 anos atrás? Que técnicas se utilizavam?  
Uma oficina para explorar os primórdios do cinema de animação através da construção 
de objectos ópticos.  

2º, 3º ciclo e ensino secundário 
3€ :: 10 a 30 Participantes :: 1h30 
 

 
COM TUDO SE FAZ UMA MARIONETA  
Vamos dar novas funções aos objetos usados no dia-a-dia! Nesta oficina, vamos 
construir marionetas e dar vida, forma e expressão a qualquer personagem! 
Uma oficina de expressão plástica, que estimula a criatividade, a imaginação e a 
capacidade de contar histórias. 

2º, 3º ciclo e ensino secundário 
3€ :: 10 a 30 Participantes :: 1h 

 
 
PINTURAS QUE GANHAM VIDA  
A partir da exploração de obras de pintura abstracta (Miró, Picasso, Kandinsky, Paul Klee, 
entre outros) vamos desenhar formas espontâneas e construir marionetas criativas.  

3ª ciclo e ensino secundário e universitário e alunos da área de artes, educação 
e animação 

3€ :: 10 a 30 Participantes :: 1h 
 
 
À VOLTA COM OS FIOS 
Nesta oficina vamos explorar a construção e a técnica de manipulação de fios.  
Reutilizando materiais do dia-a-dia, vamos dar vida a alguns objetos criando forma e 
movimento à marioneta. 

3ª ciclo e ensino secundário e universitário e alunos da área de artes, 
educação e animação 
4€ :: 10 a 25 Participantes :: 2h 

 
  



 
◄ VOLTAR AO ÍNDICE 

 

 
A MARIONETA COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO 
Após uma pequena introdução aos vários tipos de manipulação de marionetas e à forma 
como podem ser utilizadas na área da educação, os alunos serão divididos em grupos e 
cada um irá explorar uma técnica específica. No final, cada grupo apresentará o seu 
trabalho aos colegas.  

3ª ciclo e ensino secundário e universitário e alunos da área de artes, 
educação e animação 
4€ :: 10 a 25 Participantes :: 2h 

 
 
UM ESPECTÁCULO EM DUAS HORAS 
Como se faz um espectáculo de marionetas? Por onde se começa: uma oficina para 
trabalhar as diferentes fases de criação de um espetáculo de marionetas: a escolha da 
história, a criação das personagens, a construção de marionetas e cenários. No final, a 
apresentação do espetáculo! 

3ª ciclo e ensino secundário e universitário e alunos da área de artes, 
educação e animação 
4€ :: 10 a 25 Participantes :: 2h 

 
 
THE MUPPETS  
Como os marretas do Jim Henson, nesta oficina vamos aprender 
a construir uma cabeça de esponja e explorar os métodos de 
construção utilizando diversos materiais. 

3ª ciclo e ensino secundário e universitário e alunos da 
área de artes, educação e animação (>16 anos) 
4€ :: 10 a 25 Participantes :: 2h 
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INTEGRAR 
Necessidades educativas especiais 
 
 
TODOS AO MUSEU! 
Visita orientada de acordo com as características e necessidades de cada grupo.  

Grupos com necessidades educativas especiais 
1,5€ :: 10 a 20 participantes :: 1h 

 
 
O MUSEU NA TUA MÃO 
Visita especialmente concebida para público cego ou amblíope que inclui a possibilidade 
de experimentação de algumas técnicas de manipulação em exposição no museu.  

Público cego ou baixa visão 
1,5€ :: 5 a 10 participantes :: 1h30 
 

 
DAS SOMBRAS NASCEM HISTÓRIAS 
Com a sombra do nosso corpo e de vários objectos vamos criar histórias de luz, cor e 
fantasia! Nesta oficina de experimentação partimos à descoberta dos contornos, formas 
e texturas do mundo que nos rodeia.  

Grupos com necessidades educativas especiais  
3€ :: :: 5 a 10 participantes :: 1h 
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PARTILHAR 
Formação para adultos  

// grupos organizados 

Grupos organizados :: Público em geral, 
alunos do ensino secundário e universitário 
e profissionais das área de artes, educação 
e animação da educação e ensino 
universitário 

Disponível por marcação prévia  
para grupos entre 6 a 12 participantes,  
sujeita a disponibilidade do museu 

 
 
OFICINA DE MARIONETAS DE SOMBRA 
Uma oficina de introdução ao universo da sombra e às suas técnicas tendo como 
objectivo desenvolver os conhecimentos essenciais na construção e manipulação de 
marionetas de sombra.  
5h30 :: 30€ (com todo o material incluído e entrega de certificado) 
 
 
OFICINA DE MARIONETAS DE ESPONJA 
Uma Oficina para explorar os conhecimentos básicos na construção da marioneta de 
esponja e da sua técnica de manipulação. 
6h :: 40€ (com todo o material incluído e entrega de certificado) 
 
 
OFICINA DE MARIONETAS DE FIOS 
Uma oficina de introdução ao universo das marionetas de fios, e às suas técnicas, tendo 
em conta desenvolver os conhecimentos essenciais na construção e manipulação de 
marioneta de fios. 
3h30 :: 20€ (com todo o material incluído e entrega de certificado) 
 
 
OFICINA DE MARIONETAS DE LUVA (NOVIDADE) 
Uma oficina de introdução ao universo dos fantoches e às suas técnicas, tendo em conta 
desenvolver os conhecimentos essenciais da sua construção. 
4h30 :: 25€ (com todo o material incluído e entrega de certificado) 
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TEATRO DE MARIONETAS 
Escolas  
 
UN TROCITO DE LUNA :: A La Sombrita 
Há muito tempo que os animais desejavam saber qual o sabor da Lua: seria doce  
ou salgada? Mas, por mais que se esticassem, os animais desta história não eram 
capazes de tocar na lua. Então, a tartaruga teve uma ideia: "Talvez juntos consigamos 
alcançá-la". 

25 e 26 Outubro // 10h30  
+ 3 anos :: pré-escolar e 1º ciclo :: 3€ 
Falado em espanhol | 50’ 

 
 
 
A VELHA CASA DE MADEIRA :: Teatro Montemuro 

Certo dia, aparecendo do nada, um velho vem contar-nos acerca da sua infância, 

quando encontrou, escondida na sua casota, uma velha rabugenta.  

A velha resmunga sozinha: nhem-nhem-nhem-nhem-nhem-nhem...  

Mas um rolo de fios abre enfim a porta da velha casa de madeira… e cada história é 

uma viagem na máquina do tempo. 
8 e 9 Novembro 2018 :: 10h30  

+ 6 anos :: 1º e 2º ciclos :: 3€ 

 

 

 
EM BUSCA DO PLANALTO PERDIDO :: Limite Zero 

Temendo o frio do inverno que se aproxima, quatro destemidos abutres voam numa 
aventura em busca do mítico Planalto Perdido.  
Este espectáculo de formas animadas parte da preocupação com a extinção em massa 
e as suas consequências na biodiversidade.  

15 e 16 Novembro 2018 :: 10h30  

+6 anos :: 1º e 2º ciclos :: 3€ 

 
 
 
ESTE NÃO SOU EU :: Joana Cordeiro, Lita Pedreira,   
Luís Geraldo, Vera Alvelos 
Estamos aqui para falar de António Aleixo. Esse mesmo, o poeta. Mas o que é um poeta? 
Alguém que vê e que sente mais? Alguém que sonha? Alguém para quem as palavras 
ecoam como num labirinto de espelhos? E quem foi o poeta António Aleixo?  

29 e 30 Novembro 2018 :: 10h30  

+ 8 anos :: 1º, 2º e 3º ciclos :: 3€ 
 
  



 
◄ VOLTAR AO ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TRIUNFO DA PALAVRA :: Lafontana Formas Animadas 

Algumas das mais famosas e marcantes intervenções politicas do século XX, numa 
selecção de orações proferidas por algumas controversas personalidades mundiais. 
Discursos de Hitler, Mao Tsé-Tung, Estaline, Fidel Castro – afinal o que é o poder da 
palavra? 

5, 6 e 7 Dezembro 2018 :: 10h30  

+ 12 anos :: ensino secundário :: 3€ 
 

 
 
AGORA, QUE O CARRO DO SOL JÁ PASSOU :: Teatro da Cidade 
Como se contam os mitos? Inspirados nas Quatro Idades que Ovídio nos apresenta no 
início da obra Metamorfoses, o Teatro da Cidade apresenta o primeiro de quatro 
espectáculos que se debruçam sobre os valores de cada uma das quatro idades (Ouro, 
Prata, Bronze e Ferro).  
Como se inventam, como se descobrem e como se contam os mitos.  

16 a 18 Janeiro e 23 a 25 Janeiro e 2018 :: 10h30  
+6 anos :: 1º e 2º ciclos :: 3€ 

 
 
 
 



 

 

 


