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Como é
que o sonho
me liga
ao mundo?”
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APRESENTAÇÃO

O Serviço Educativo do Museu FC Porto valoriza as relações 
de proximidade, comunidade e partilha na construção de 
uma experiência significativa, vivida através do património 
museológico, arquitetónico e afetivo deste museu.

Na prática diária da equipa deste Serviço Educativo, 
constroem-se diferentes dinâmicas de aproximação ao 
património do Museu: visitas orientadas às exposições - 
exposição permanente e temporárias; visitas orientadas ao 
estádio; oficinas escolares; oficinas para famílias; oficinas 
em férias; programas desenvolvidos especificamente em 
colaboração com outras entidades.

A imagem da Constelação do Dragão presta-se a uma 
metáfora dos processos de aprendizagem no Museu FC 
Porto, uma vez que permite reconhecer neste espaço um 
lugar onde se ligam vários tipos de saberes relevantes, que 
se aproximam uns dos outros, interagindo entre si
e desenhando, neste processo, uma energia própria.

Para informações mais detalhadas sobre o programa educativo aqui 
apresentado consulte www.museufcporto.pt
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ESTÁDIO DO DRAGÃO

Projetado pelo arquiteto Manuel Salgado, inaugurou a 16 de 
novembro de 2003 com a presença de um público recorde 
de 52 000 pessoas.  

O relvado e as bancadas são o coração deste espaço 
multifuncional, que alberga muitas áreas interessantes 
como: a ampla praça envolvente, o elevador exterior, 
o Camarote Presidencial, o Media Center e Auditório 
José Maria Pedroto, os balneários equipados para alta 
competição, os murais com Painéis de Azulejo do artista 
Júlio Resende ou a instalação do grupo escultórico
ʻSobre Chamasʼ de Alberto Carneiro.

O Estádio do Dragão, considerado Projeto Europeu
do Ano em 2003 e classificado com 5 Estrelas pela UEFA,
é uma estrutura ecológica, a primeira com certificação 
GreenLight, atribuída em 2003 pela Comissão Europeia, 
em reconhecimento da racionalização de energia e da 
qualidade da iluminação.
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MUSEU FC PORTO

O Museu FC Porto foi inaugurado a 28 de setembro de 2013 
e, desde então, convida-nos a uma viagem pelos mais de
120 anos da história do FC Porto, mas também pelas 
memórias da cidade do Porto, ao longo de sete mil metros 
quadrados, dos quais, quatro mil correspondem a 27 áreas 
temáticas permanentes. Dotado de uma forte componente 
audiovisual interativa, com um apelo multissensorial, 
este é um museu distinguido com o prémio Inovação e 
Criatividade 2015, atribuído pela Associação Portuguesa
de Museologia e nomeado para Museu Europeu do Ano
em 2016.

É no interior do Museu FC Porto que se encontra a Terra
do Dragão. Este é o espaço do Serviço Educativo, dedicado 
às comunidades escolares, a outras instituições educativas 
e às famílias, devidamente equipado e concebido para 
favorecer os encontros, os diálogos e as partilhas, 
em atividades capazes de ampliar as experiências de 
aprendizagem através do contacto com a coleção do Museu 
em exposição, o Estádio do Dragão e o Centro de Produção 
do Dragão.
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CENTRO DE PRODUÇÃO DO DRAGÃO -
ESTÚDIOS DE ENTRETENIMENTO DO
PORTO CANAL

Situado no Estádio do Dragão, o Centro de Produção do 
Dragão é uma das infraestruturas do Porto Canal, adquirido 
pelo FC Porto em julho de 2015, que se localiza num ponto
do estádio com ligação interna ao pavilhão Dragão Caixa,
equipamento também projetado pelo arquiteto Manuel 
Salgado.

Entre outras áreas de excelência, o Centro de Produção do 
Dragão dispõe de uma régie e estúdios de gravação com 
cenários reais e virtuais ao serviço de programas gravados
ou transmitidos em direto, que compõem uma grelha cem por 
cento portuguesa e com a qualidade de imagem e som HD.

A grelha do Porto Canal distingue-se pela sua informação 
de proximidade em todas as áreas sociais, designadamente 
na cultura, na saúde e no desporto, oferecendo, nesta área 
e em exclusivo, transmissões em direto das competições 
participadas por equipas do FC Porto, bem como variados 
conteúdos da rica atividade desportiva e social do clube.
É o único canal da televisão portuguesa com sede no Porto 
e uma presença forte em delegações, no território, que se 
expande para o mundo da lusofonia através de redes de 
distribuição em França, Bélgica, Luxemburgo,
Moçambique e Angola. 
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Professor, 
como
nascem as
estrelas?”

“
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VISITAS ORIENTADAS

Considera-se a visita orientada um meio de aproximar
o património do FC Porto e os seus públicos.
Esta aproximação é alimentada pelo desejo de partilhar 
conhecimento, curiosidade, informação, mas também 
experiência, potenciando a reflexão de cada um sobre si 
próprio através do outro, um autoconhecimento que se 
constrói com base naquilo que nos rodeia e questiona de 
que forma se pode pertencer a um todo sendo diverso.

Além de ter um conhecimento profundo sobre o património 
material e imaterial do Museu FC Porto, o orientador do 
Serviço Educativo cria situações de aprendizagem, ações 
de contemplação, orientação, criação livre de ideias e 
situações de colaboração, abrindo caminho a experiências 
surpreendentes que complementem a formação escolar.
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Centro de Produção do Dragão -
Estúdios de Entretenimento do Porto Canal

A visita orientada ao Centro de Produção do Dragão é uma 
oportunidade de conhecer um espaço reservado à produção 
audiovisual dos conteúdos do Porto Canal. É possível 
realizar um percurso pelos espaços associados à atividade 
diária do canal televisivo – estúdios e salas de apoio
à produção.
 
Funcionamento: as visitas poderão decorrer durante períodos de 
gravações.

Público-alvo: grupos escolares
Duração: 30 min. (variável e condicionada pela programação em curso)
Lotação: 10 participantes (mín.) | 26 participantes (máx.)

Estádio

A visita orientada ao Estádio do Dragão procura desvendar 
a história de um lugar que, no seu conjunto arquitetónico e 
humano, permite um encontro com um palco do desporto. 
É um percurso guiado que se revela comunicador de 
memórias e emoções, feitas de paredes, pilares, bancadas e, 
sobretudo, de pessoas, sensações físicas e sonoridades.

Público-alvo: grupos escolares 
Duração: 50 min.
Lotação: 10 participantes (mín.) | 26 participantes (máx.)

Museu

A visita orientada ao Museu FC Porto estimula o diálogo 
entre os visitantes e os objetos expostos nas várias áreas 
temáticas, ao longo de um percurso cenográfico premiado.
O orientador do Serviço Educativo convida a um contacto 
detalhado em que o grupo observa, identifica, associa e 
questiona, na perspetiva de desenvolver uma aprendizagem 
coletiva. O âmbito destas visitas pode ser desportivo, 
científico, poético, ou político-social. 

Funcionamento: o professor deve optar, aquando da marcação, por uma 
das quatro temáticas de visitas disponibilizadas - desporto; ciências;
arte-representação; política e sociedade.

Público-alvo: grupos escolares 
Duração: 50 min.
Lotação: 10 participantes (mín.) | 26 participantes (máx.)
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OFICINAS ESCOLARES

As oficinas recorrem à coleção do Museu, numa visita 
personalizada de cerca de 20 minutos. A partir do espólio, 
selecionado em função da faixa etária e dos objetivos 
do grupo, propõe-se um momento de prática em que os 
participantes podem experimentar e envolver-se de forma 
dinâmica com os conteúdos, num processo em que são 
convidados a integrar os seus repertórios, opiniões e pontos 
de vista de modo responsável, através da proposta criativa 
lançada pelo orientador do Museu FC Porto. Valorizar-se-á 
o imaginário da exposição, o qual, apreendido de forma 
distinta por cada participante ao longo da visita, será o 
ponto de partida dos processos criativos despoletados pelas 
atividades da oficina. A partilha final das vivências, das 
conclusões e descobertas abrirão possibilidades futuras 
de aprendizagem em coletivo. Este será o modo ideal de 
aproximação à exposição.
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De mapa na mão, de mapa no pé!

Marcas, linhas e pontos são referências que todos iremos 
procurar. Nesta oficina, serão exploradas diferentes formas 
de representação do espaço, mote para nos perdermos e nos 
voltarmos a encontrar. Porque a arquitetura também é um 
jogo, iremos guiar-nos por desenhos de plantas, como num 
jogo de orientação.  

Público-alvo: 2ºciclo
Duração: 1h30
Lotação: 10 participantes (mín.) | 26 participantes (máx.)

Corpo elástico

Cada movimento do nosso corpo comunica silenciosamente. 
No Museu, poderemos encontrar gestos de corpos em ação 
e esquemas táticos que desenham movimentos – todos nos 
gritam performance desportiva! Nesta atividade, o corpo de 
cada um de nós ganhará elasticidade e será matéria para
um novo corpo.

Público-alvo: 3º ciclo
Duração: 1h30
Lotação: 10 participantes (mín.) | 26 participantes (máx.)

Dançando com as cores

Esta é uma oficina que pretende valorizar o movimento 
espontâneo de cada um e do grupo, a voz e o gesto largo, 
através da música, da dança e da pintura. 
Começamos por explorar o Museu, um mundo onde as cores 
e as luzes vestem o nosso corpo e nos convidam a dançar. 
Na Terra do Dragão, recorremos a diferentes técnicas para 
registar o movimento das cores sobre diferentes suportes, 
pintando como se os pincéis dançassem sobre o papel. 

Público-alvo: pré-escolar
Duração: 1h30
Lotação: 10 participantes (mín.) | 26 participantes (máx.)

Campo de símbolos

A cada momento, tudo à nossa volta parece querer 
transformar-se, mudar de tamanho, de forma e de sentido! 
Nesta oficina, convidamos-te a criar novas regras para jogos 
que bem conheces! Formas poligonais vão servir a escrita, 
o desenho, o cálculo e a organização do grupo, numa 
atividade que te levará a dar novos sentidos a elementos 
gráficos encontrados no Museu e associados ao desporto.

Público-alvo: 1ºciclo
Duração: 1h30
Lotação: 10 participantes (mín.) | 26 participantes (máx.)
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Ao ritmo das emoções

Soa o apito! Um silêncio ensurdecedor invade-nos os 
pensamentos! A nossa memória está cheia de sons 
familiares. A eles associamos diferentes vivências e 
emoções. Nesta oficina, a combinação de sonoridades do 
Museu FC Porto será um ponto de partida para criarmos a 
nossa pauta sonora, inspirada nas emoções do desporto.

Público-alvo: Ensino Secundário
Duração: 1h30
Lotação: 10 participantes (mín.) | 26 participantes (máx.)

O lugar do azul no arco-íris

As cores são vividas de múltiplas formas e traduzem-se em 
numerosos estímulos em cada um dos sentidos. A cor será 
o mote para um encontro no Museu FC Porto, onde todos 
seremos convidados a experienciar esta matéria através da 
luz, do movimento, da transparência e da sua transferência 
para a pintura.

Público-alvo: necessidades educativas especiais
Duração: 1h30
Lotação: 6 participantes (mín.) | 12 participantes (máx.)
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TEATRO DE MARIONETAS

A peça de teatro de marionetas ‘O Porto é uma Lição’ é um 
ponto de partida para se descobrir o imaginário em torno da 
cidade, do clube, e das suas figuras emblemáticas. A partir 
desta experiência nasce a possibilidade de cada um criar e 
manipular a sua própria personagem.

‛O Porto é uma Lição’
A história do FC Porto é a fonte do saber numa aula original 
que atravessa os mais de 120 anos do clube, e observa, 
também, a cidade do Porto, o país e o mundo. O guião é um 
cruzamento original entre o realismo dos factos e elementos 
de ficção e humor, presentes nas diferentes marionetas 
protagonistas que entram em cena. Esta é uma produção do 
Museu FC Porto em parceria com o Teatro do Ovo Alado e o 
Armazém 22, com texto e encenação de Ricardo Alves. 

Público-alvo: 2º, 3º ciclos e secundário
Duração: 40 min.
Lotação: 90 participantes (máx.)

Marionetas aqui à mão
Com o intuito de enriquecer a experiência do espetáculo
‘O Porto é uma Lição’, o Serviço Educativo do Museu
FC Porto promove uma oficina de construção de marionetas 
adequada a cada faixa etária. Esta será uma oportunidade 
para conhecer alguns mecanismos de manipulação de 
objetos, criar personagens e mergulhar no mundo de
fantasia das marionetas. 

Público-alvo: 2º, 3º ciclos e secundário
Duração: 40 min. 
Lotação: 26 participantes (máx.)
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PROJETO BIANUAL 

A partir do tema ‘Corpo’, vão criar-se oportunidades de 
encontro, dentro e fora do Museu FC Porto, de modo 
a que o desporto seja entendido como uma atividade 
agregadora da comunidade, importantíssima para a 
construção de uma identidade cultural. As propostas criadas 
pelo Serviço Educativo têm em vista a criação de uma 
experiência partilhada de continuidade na construção do 
autoconhecimento.

A integração das comunidades escolares no Projeto Bianual 
do Serviço Educativo do Museu FC Porto reclama visibilidade 
de processos de trabalho e de aprendizagem no Museu, 
nas escolas e na cidade. Prevê-se, inicialmente, uma 
apresentação para professores, educadores e outros agentes 
da ação educativa. Haverá, mais tarde, um momento para 
inscrição de uma ou mais turmas. Posteriormente, o Museu 
convida os grupos a uma visita concebida para o projeto. 
E com o desejo de constituir uma ponte que prolongue 
a experiência no Museu, o Serviço Educativo prevê 
deslocações às instituições de ensino participantes, com uma 
proposta que valorize os processos e dinâmicas das escolas
e dê visibilidade à diversidade cultural aí existente.
Os resultados destes encontros funcionarão como 
laboratório de integração dos diferentes contextos e práticas 
nos processos de aprendizagem.

Calendário do projeto bianual ‘Corpo’: apresentação aos professores (julho 2017); 
inscrição no projeto (setembro/outubro de 2017); atividades para professores no 
Museu (outubro, novembro e dezembro 2017); atividades para turmas no Museu 
e nas escolas (janeiro, fevereiro e março 2018); exposição aberta à comunidade 
(maio 2018).
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FAMÍLIAS E GRUPOS ORGANIZADOS

Pensando, especificamente, no público familiar e 
em grupos organizados de todas as idades (crianças, 
jovens, adultos e seniores), o Serviço Educativo convida 
à participação em atividades/encontros, com início na 
Terra do Dragão, em percursos pelo património do clube, 
em exposição e em atividades práticas que promovam o 
envolvimento do grupo. 

Estas atividades/encontros acontecem durante todo o ano 
em programas muito diversificados e com duração variável: 
atividades ao fim de semana, férias escolares, destaques 
de dias especiais, oficinas temáticas por marcação, etc. 
(programa disponível integralmente em
www.museufcporto.pt)

Os orientadores do Serviço Educativo investem uma 
energia dinâmica nestes encontros de modo a, por um lado, 
expandir o conhecimento sobre a coleção em exposição e, 
por outro, intensificar as experiências vividas no grupo/
família a partir do diálogo, da partilha e da colaboração 
intergeracional num projeto comum que lhes é proposto.
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Horários: 

Visitas ao Museu:
Consulte a Programação Mensal do Museu em www.museufcporto.pt 

Visitas ao Estádio:
2ª feira – 15h00 | 16h00 | 17h00
3ª feira a domingo – 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00

Funcionamento:

Marcação de horário do Tour Estádio obrigatória na receção do Museu no 
dia da visita.
Visitas ao estádio não disponíveis em dias de jogo; véspera de jogo da 
UEFA; dias de grandes eventos no relvado.
Visitas ao estádio sujeitas a alterações de percurso ou cancelamento sem 
aviso prévio.
Visitas ao estádio sujeitas a lotação máxima.

Informação regularmente atualizada em
www.museufcporto.pt.

Férias no Museu

Nos períodos de férias escolares de Natal, Páscoa e verão,
o Serviço Educativo desenvolve um programa de oficinas 
para crianças entre os 4 e os 12 anos de idade.

Consulte programa atualizado em www.museufcporto.pt

ATIVIDADES DE FIM DE SEMANA

Famílias no Museu

O programa ‘Famílias no Museu’ inclui oficinas com 
percursos temáticos e oficinas abertas. Estas atividades são 
sempre diferentes ao longo do ano e integram momentos 
de apresentação de conteúdos e diálogo, momentos de 
experimentação nos diferentes espaços do Museu e oficinas 
abertas de práticas criativas na Terra do Dragão, reforçando a 
dinâmica de comunicação adaptada a diferentes públicos.

Funcionamento: acesso livre em oficinas abertas; pré-inscrição em 
oficinas com percursos temáticos, limitado a um número máximo de 
participantes de acordo com a atividade. Consulte o programa detalhado 
‘Famílias no Museu’ em www.museufcporto.pt 

Visitas ao Museu e ao Estádio

As visitas guiadas ao Museu acontecem em dias específicos 
do mês. São acompanhadas por um orientador do Serviço 
Educativo, iniciando-se sempre o percurso na Receção do 
Museu. Consulte a oferta detalhada na Programação Mensal 
do Museu em www.museufcporto.pt

Funcionamento: necessária inscrição prévia até às 12h00 da 5ªfeira 
anterior à atividade e está incluído no bilhete Tour FC Porto – ver tabela 
geral.

As visitas ao Estádio do Dragão não são guiadas e iniciam-se 
na Receção do Museu. Estão disponíveis audioguias para
aluguer.
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DESTAQUES DIAS ESPECIAIS/TEMÁTICOS

Consulte programa atualizado em www.museufcporto.pt

OFICINAS TEMÁTICAS

Este é um tipo de proposta destinada a quem procura 
uma atividade diferente no Museu. Pode ser solicitado 
por grupos de famílias, empresas, associações ou amigos, 
onde se verifiquem, ou não, diferentes faixas etárias. 
Estão estruturadas para grupos que integrem adultos e 
crianças, preveem uma visita ao Museu e abordam três 
temáticas possíveis: Desporto, Arte e Arquitetura. Têm uma 
componente prática muito relevante.

Práticas desportivas

Os valores do desporto, e do futebol em particular, são 
mote de sensibilização para a saúde física e mental. 
Acresce a componente da história do desporto desde os 
seus primórdios, enquanto prática lúdica, recreativa e 
de competição. Convida-se a uma viagem pelo mundo do 
desporto, das origens à atualidade, através de originais 
propostas desportivas coletivas.

Público-alvo: Grupos organizados
Funcionamento: pré-marcação obrigatória 
Duração: 1h30  
Lotação: 10 participantes (mín.) | 24 participantes (máx.)

Arquitetura e Desporto
De que forma os espaços afetam as dinâmicas desportivas?
O desenho arquitetónico das áreas públicas e das áreas 
restritas ao coletivo desportivo favorece a construção de 
relações sociais, emocionais e ideológicas particulares. 
Nesta oficina, o conhecimento mais aprofundado dos 
diferentes espaços do FC Porto, através de visita, acesso a 
desenhos, planos e maquetes, bem como o entendimento do 
impacto destas estruturas na cidade permitirão lançar novas 
possibilidades em projetos imaginados pelos participantes.

Público-alvo: Grupos organizados
Funcionamento: pré-marcação obrigatória 
Duração: 1h30  
Lotação: 10 participantes (mín.) | 24 participantes (máx.) 

Arte e Desporto
Como é que o desporto é representado pelas artes plásticas? 
O Museu FC Porto e o Estádio do Dragão são lugares onde a 
arte convoca novas interpretações, valores e emoções. Nesta 
atividade, a visita ao património do FC Porto vai privilegiar 
um percurso pelas obras de arte e mostrar que, também elas, 
pelo seu inegável valor artístico e cultural, marcam golos no 
Dragão! A partir desta experiência, poderemos lançar mãos à 
obra e começar a nossa própria coleção. 

Público-alvo: Grupos organizados
Funcionamento: pré-marcação obrigatória
Duração: 1h30
Lotação: 10 participantes (mín.) | 24 participantes (máx.)
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Tour FC Porto: Museu
Apenas disponível em dias de jogo, vésperas de jogos UEFA, 
dias de eventos e manutenção do estádio. 
(A) Adulto: 12,00€ 
(S) Sénior ≥ 65 anos: 10,00€
(C) Crianças 5-12 anos: 8,00€
(B) Crianças 0-4 anos: Gratuito

Grupos Organizados
G(FAM) Família (2A+2C) ou (1A+3C): 10% Desconto sobre a 
Tabela Geral
G(10-25) Grupo 10-25: 10% Desconto sobre a Tabela Geral
G(26-50) Grupo 26-50: Preço sob consulta
G(51-75) Grupo 51-75: Preço sob consulta
G(≥76) Grupo ≥76: Preço sob consulta
(OS) Outros Serviços (Visitas Guiadas, Festas de Aniversário, 
Workshops, Oficinas, Transportes): Preço sob consulta 

Os valores da Tabela de Preços estão sujeitos a eventuais alterações durante o ano.
Saiba mais em www.museufcporto.pt
Solicitações excecionais de gratuitidade são analisadas, caso a caso, pela 
Administração/Gestão Operacional do Museu FC Porto.
Parque gratuito até 4 horas de estacionamento.

Tarifário para sócios disponível em www.museufcporto.pt

TARIFÁRIO

Escolas
Visita orientada Museu: 3,00€/aluno
Visita orientada Estádio: 3,00€/aluno
Visita orientada Museu + Estádio: 5,00€/aluno 
Oficinas: 3,50€/aluno
Teatro de Marionetas:  Espetáculo - 5,00€/aluno
(inclui inscrição na oficina ʻMarionetas aqui à mãoʼ)

Projeto Bianual
Oficinas: 3,50€/aluno
Atividades para professores: Participação gratuita
As atividades são gratuitas para os acompanhantes/
responsáveis num rácio de 1/10 alunos até ao 9º ano e 1/15 
alunos a partir do 10º ano.

As atividades combinadas têm um preço promocional.
A inscrição em duas atividades tem um desconto de 1,00€ 
por aluno no valor total.

Público
Tour FC Porto: Museu + Estádio 
(A) Adulto: 15,00€ 
(S) Sénior ≥ 65 anos: 12,00€
(C) Crianças 5-12 anos: 10,00€
(B) Crianças 0-4 anos: Gratuito
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ACESSOS / LOCALIZAÇÃO

O Museu FC Porto localiza-se no Estádio do Dragão.
 
Metro: A Metro do Porto reconhece o Estádio do Dragão como 
um local de interesse, tendo instalado junto do estádio uma 
estação com o mesmo nome, servida pelas linhas A (azul),
B (vermelha), C (verde), E (violeta) e F (laranja).
 
Autocarro: A STCP disponibiliza as linhas 401 e 806, ambas 
com paragem no Estádio do Dragão.
 
Estacionamento: As Escolas que se desloquem em transporte 
próprio poderão encontrar áreas de parqueamento na área 
circundante ao Estádio do Dragão.
 
Parque Municipal de S. Roque: Nas proximidades do Museu FC 
Porto, o Parque Municipal de S. Roque ou Quinta da Lameira, 
com cerca de quatro hectares
de área verde, pode ser utilizado
como zona de merendas
ao ar livre. 

MARCAÇÕES

As atividades programadas estão sujeitas a marcação 
prévia junto do Serviço Educativo, nos seguintes horários: 
segunda-feira das 14h30 às 17h00; terça a sexta-feira das 
10h00 às 17h00.

A marcação deve ser efetuada com, pelo menos, 15 dias de 
antecedência. A ficha de pré-marcação pode ser solicitada 
por correio eletrónico – groupbooking.museu@fcporto.pt 
ou na Receção do Museu FC Porto.

Após o preenchimento da ficha de pré-marcação deverá
ser tido em conta que:
· a marcação está sujeita a confirmação posterior por 
correio eletrónico;
· o documento de confirmação enviado pelo Serviço 
Educativo deverá ser apresentado à chegada ao Museu
FC Porto;
· os educadores, professores e auxiliares de ação educativa 
devem acompanhar os respetivos grupos em todos os 
momentos da sua permanência no Museu;
· os alunos deverão aceder em grupos ao interior do Museu 
e seguir as indicações fornecidas na Receção.

A pontualidade das escolas é determinante para o bom 
funcionamento das atividades programadas.

Por motivos alheios ao Museu FC Porto, os programas podem estar sujeitos a 
alteração de horário e/ou calendário.
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N 41º 9’ 39’’, W 8º 34’ 58’’
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ACESSIBILIDADES

CONTACTOS
225 570 410
groupbooking.museu@fcporto.pt

HORÁRIO
Segunda-feira: 14h30-19h00
Terça-feira a domingo: 10h00-19h00

Consulte a informação regularmente
atualizada em www.museufcporto.pt

Cadeiras de rodas

Carrinhos de bebé

Guia em Braille

Audioguias

Audioguia/app

Língua Gestual Portuguesa (Condições sob consulta)

(Condições sob consulta)


