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Passeios culturais da “Rota do Dragão” com Joel Cleto regressam em julho, dentro e fora de portas 

 

“Nesta Casa Mora o Dragão” leva Museu a Alfândega da Fé 
 
Descentralização e itinerância de exposições com a marca do FC Porto aproximam Filiais e Delegações azuis 

e brancas e instituições culturais locais. Este mês é também de comemoração do Dia dos Avós com 

campanha e oficina especial. Tempo ainda para relembrar as mostras “Curiosidade Vertical” e “Bilhar” 

 
 

“Nesta Casa Mora o Dragão” reforça a nova etapa de programação de exposições temporárias e outras ativações de marca 
para fora do habitat museológico tradicional, numa parceria tripartida que junta o Museu FC Porto, as Filiais e Delegações 
azuis e brancas e as instituições culturais locais. Desta vez, a iniciativa chega à Casa da Cultura Mestre José Rodrigues (com 
arquitetura de Alcino Soutinho, outro artista com afinidades ao Dragão), numa co-organização com a Casa do FC Porto de 
Alfândega da Fé e com o apoio da Câmara Municipal de Alfândega da Fé. Esta exposição promove uma mostra de 
fotografia e um acervo de objetos da coleção do FC Porto, entre outras surpresas, que ficam patentes na capital da Cereja 
do Nordeste Transmontano a partir do dia 25 e até final de Setembro. 
 

Igualmente fora do Museu, a “Rota do Dragão” (recentemente distinguida com o Prémio Informação Turística pela 
Associação Portuguesa de Museologia) está de volta e em dose dupla: primeiro no Museu (dia 14), depois pela Cidade 
(dia 19), o historiador Joel Cleto promete uma viagem recheada de história e curiosidades sobre o mundo azul e branco, 
sempre no coração do Porto - indissociável do pilar Clube/Cidade – e um cariz surpreendente associado a cada visita. 
 
O mês de julho é também sinónimo de homenagem aos avós portistas, com a companhia e a ternura dos netos, numa 
oficina criativa para famílias (“Silhuetas de Ternura”, no dia 21) e uma campanha especial para visitar o mundo encantado 
do Dragão. No primeiro caso, a imaginação dos netos voará alta como um Dragão, numa atividade pedagógica e artística 
onde não faltarão inspiração e memória para a criação de peças únicas; já no dia 26, os avós beneficiam de desconto de 
50% nas visitas, desde que acompanhados por netos portadores de bilhetes Tour FC Porto.  
 
Se ainda não visitou a exposição temporária “Bilhar” não perca a última quinzena do mês para (re)descobrir os 70 anos 
da modalidade no FC Porto e todos os seus factos, triunfos e curiosidades numa mostra que evidencia títulos de campeão 
nacionais e da Europa, entre outros troféus erguidos por genuínas lendas do bilhar português e internacional.  
 
Mas as manifestações artísticas no Museu FC Porto durante todo o julho não ficam por aqui: no Espaço João Espregueira 
Mendes (EJEM) pode apreciar uma seleção de 500 anos de arte decorativa portuguesa, marcando também encontro com 
autores contemporâneos como Paula Rego, Dominguez Alvarez, Ângelo de Sousa, Fernando Lanhas ou Antoni Tàpies – 
“Curiosidade Vertical” tem curadoria de Miguel von Hafe Pérez e fica patente até 31 de agosto; no hall do Museu é possível 
descobrir a Taça Fonte, onde o Futebol e diferentes culturas convergem em mais um “Objeto do Mês”. Este troféu leva-
nos numa viagem por Moçambique e a uma digressão africana da equipa principal do clube realizada em 1958, com Paulo 
Pombo, então presidente do FC Porto, a liderar a comitiva azul e branca.  
 
Entretanto, o Serviço Educativo do Museu continua a dar brilho e cor ao mundo dos mais pequenos, com propostas de 
continuidade para toda a família - no dia 7, mais duas sessões de “Música com Dragõezinhos”, onde as histórias contadas 
e os sons são elementos de magia, e no dia 27 chegam as “Histórias para Dragõezinhos” com “As Férias de Cores e 
Salteado”. Não esquecer que se desejar rever a matéria histórica do FC Porto, há Visita Orientada no dia 13. 
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Dias 1 a 31 – Objeto do Mês: Taça Fonte - 1958 

A presença do FC Porto em África compreende uma vastidão de memórias e a Taça Fonte é uma inspiração para o conhecimento do 
passado. Este troféu leva-nos a Moçambique e a uma digressão africana da equipa principal do clube realizada em 1958, com Paulo 
Pombo, presidente do FC Porto, a liderar a comitiva azul e branca. Futebol e diferentes culturas convergem neste ‘Objeto do Mês’, 
em exibição no Hall do Museu, área de circulação livre, com vistas para a riqueza e a diversidade da coleção portista, colocando a 
história e o património do clube ainda mais ao alcance de todos. 
 
Idades: Todas 
Horário: 10H00 - 19H00 
Preço: Entrada livre 
Local: Hall do Museu 
 
 
Dias 1 a 31 – “Curiosidade Vertical” – Exposição Temporária - Espaço João Espregueira Mendes 

Localizado no Museu FC Porto, o Espaço João Espregueira Mendes (EJEM) reforça a centralidade do Estádio do Dragão nos 
segmentos culturais de referência da cidade do Porto. Desenhando um arco temporal de mais de cinco séculos, ‘Curiosidade 
Vertical’ é uma exposição temporária que parte do olhar de um colecionador particular sobre a presença da cultura portuguesa em 
diferentes geografias e objetos. A viagem pelas formas é, aqui, testemunho da influência e capacidade de diálogo com uma 
universalidade cosmopolita e definidora de um sentir transecular que nos distingue como eternos viajantes. Com curadoria de 
Miguel von Hafe Pérez, o evento artístico prolonga-se até 31 de agosto de 2019.  
 

Idades: Todas 
Horário: 10H00 - 19H00  
Preço: Entrada livre 
Local: Espaço João Espregueira Mendes 
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Dias 1 a 14 – “Bilhar” – Exposição Temporária 

O êxito desportivo e a capacidade organizadora fazem da Secção de Bilhar do FC Porto, a cumprir 70 anos de existência, uma das 
maiores referências mundiais na modalidade. Pela primeira vez, a história do clube neste jogo de nobres tradições e tão popular é 
reunida pelo Museu numa exposição temporária, percorrendo memórias e coleções de títulos de campeão nacionais e da Europa, 
entre outros troféus erguidos por genuínas lendas do bilhar português e internacional. Factos, curiosidades e memórias, que 
recuam mais de cem anos até aos primeiros tempos portistas no Campo da Constituição, articulam num espaço também pontuado 
pela interatividade e rico em imagens que sublinham a grandeza bilharista e o palmarés invejável do FC Porto. A exposição 
temporária decorre na Sala Multiusos e é mais uma realização no âmbito da área temática 28., conceito que partilha mais história 
dentro ou, até mesmo, fora do Museu.  
 
Idades: Todas 
Horário: 10H00 - 19H00  
Preço: Entrada livre 
Local: Sala Multiusos 
 
 

Dia 7 – Música com Dragõezinhos – “Verão” 

Duas sessões de concertos que se realizam na Terra do Dragão, em parceria com a Trupe Sons em Cena. No ambiente rico de 
“Música com Dragõezinhos”, onde as histórias contadas e os sons são elementos de magia, conhecimento e sociabilização, o Indy, a 
Catarina e o Lipe conduzem uma experiência para todas as crianças até aos 4 anos de idade. 
 
Idades: 0-4 anos 
Horários: 10H15|11H30 
Duração: 50 min 
Preço: 10€ por criança + acompanhante. Acompanhante extra: 2.50€ 
Sócios: 10% desconto 
Local: Terra do Dragão (Serviço Educativo). 
 

 

Dia 13 – Visita Orientada – Museu FC Porto  

A descoberta da história do FC Porto é uma viagem fascinante pelos 125 anos de vida do clube. A memória azul e branca é 
transversal a três séculos e faz parte da identidade portuense e portuguesa, admirada e procurada em todo o Mundo. Conhecer e 
interpretar todo o legado portista é sempre uma experiência única e marcante, tornando-se ainda mais exclusiva através desta 
Visita Orientada, que tem a assinatura de qualidade do Serviço Educativo do Museu FC Porto. A participação é gratuita mediante a 
aquisição de bilhete Tour FC Porto. Conduzida por um Orientador do Museu, a visita está sujeita a lotação máxima e a pré-inscrição. 
 
Idades: Todas 
Horário: 16H00 
Duração: 1H15 
Preço: Incluído no bilhete Tour FC Porto – consultar tabela geral 
Local: Museu FC Porto 
Nota - necessária inscrição prévia até às 12h00 da 5ª feira anterior à actividade. 
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Dia 14 – Rota do Dragão – Visita ao Museu c/ Joel Cleto 

Joel Cleto regressa ao Museu FC Porto, percorrendo os caminhos da história do clube, mas também da cidade. Nesta visita especial 
à exposição permanente, o conceituado historiador portuense conduz toda a viagem no tempo, ao longo de 125 anos de memórias 
e curiosidades desportivas, sociais e culturais, sempre centrados na relação do FC Porto com a Invicta (e vice-versa). Distinguido em 
2019 com o Prémio Informação Turística pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), “Rota do Dragão” é um projeto 
inovador que o Museu FC Porto e o historiador Joel Cleto desenvolvem desde 2014, mantendo princípios de qualidade e de 
evolução na descoberta, compreensão e partilha da história dentro do Museu ou na cidade, mas sempre no coração do Porto e com 
um caráter surpreendente associado a cada visita. A participação é limitada e aconselha-se inscrição prévia. 

Idades: Todas 
Horário: 15H30 
Duração: 2H00 
Preço: Incluído no bilhete Tour FC Porto – consultar tabela geral 
Próximas datas: Museu - 27 outubro (15h30) | 23 novembro (15h30); Cidade – 19 julho (21h30) | 20 setembro (21h30) 
Nota: evento sujeito a inscrição prévia (pelo que aconselhamos a compra antecipada de entrada) e a lotação máxima. 
 

 

Dia 19 – Rota do Dragão – Visita na Cidade c/ Joel Cleto 

O Porto é uma cidade de dragões que se descobrem nesta visita original e noturna, liderada por Joel Cleto. Esta é uma forma bem 
invulgar de conhecer a história portista e portuense, acompanhando o historiador em novas descobertas pelos caminhos ricos em 
memórias e curiosidades sobre a Invicta, sempre com muitas vistas para o azul e branco do FC Porto. Distinguido em 2019 com o 
Prémio Informação Turística pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), “Rota do Dragão” é um projeto inovador que o 
Museu FC Porto e o historiador Joel Cleto desenvolvem desde 2014, mantendo uma linha de qualidade e evolução na descoberta, 
compreensão e partilha da história, dentro do Museu ou na cidade, mas sempre no coração do Porto e com um caráter 
surpreendente associado a cada visita. A participação é limitada e aconselha-se inscrição prévia. 

Idades: Todas 
Horário: 21h30 
Duração: 2H00  
Preço: 20€ por adulto (pack Rota do Dragão/Visita na Cidade + voucher Tour FC Porto); 10€ por adulto (Rota do Dragão/Visita na 
Cidade); crianças 0-4 anos não pagam; crianças/jovens 5-12 anos pagam 50%; sócios/adultos e seniores: 10% desconto.  
Próximas datas: Cidade - 20 setembro (21h30); Museu - 27 outubro (15h30) | 23 novembro (15h30)  
Nota: evento sujeito a compra antecipada e a inscrição prévia, assim como a lotação máxima; não são vendidos bilhetes no local; as 

visitas ao Estádio do Dragão têm horários pré-determinados e estão sujeitas a lotação máxima; visita ao Estádio não disponível em 

dias de jogo no Estádio do Dragão. 
 

 

Dia 21 – Avós Dragões – “Silhuetas de Ternura” – Oficina Criativa (p/Famílias) 

Com a inspiração e as memórias dos avós, a imaginação dos netos vai voar tão alto como um dragão nesta oficina criativa. As 
silhuetas são laços de ternura que ligam as relações familiares e, através delas, as crianças vão criar peças únicas e explorar técnicas 
de expressão artística, sempre com a ajuda dos adultos. Nesta aventura pedagógica e muito divertida, celebram-se, ao mesmo 
tempo, a família e a paixão pelo azul e branco na Terra do Dragão. O evento tem a marca de referência do Serviço Educativo do 
Museu FC Porto. 
 
Idades: Todas 
Horário: 10H30 
Duração: 1H30 
Preço: Preço: 5€ por criança + acompanhante. Acompanhante extra: 2.50€ 
Sócios: 10% desconto 
Local: Terra do Dragão (Serviço Educativo) 
Nota - necessária inscrição prévia até às 12h00 da 5.ª feira anterior à oficina. 
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Dias 25 a 31 – “Nesta Casa Mora o Dragão” - Exposição Temporária – Casa da Cultura Mestre José Rodrigues 

O Museu FC Porto prossegue a sua nova etapa de programação de exposições temporárias e outras ativações de marca que 
permitam levar a museologia portista, já reconhecida e premiada, para fora de portas. Numa parceria que junta as Filiais e 
Delegações azuis e brancas e as instituições culturais locais, a iniciativa “Nesta Casa Mora o Dragão” chega desta feita a Alfândega 
da Fé, concretamente à Casa da Cultura Mestre José Rodrigues (com traço arquitetónico de Alcino Soutinho), numa co-organização 
com a Casa do FC Porto de Alfândega da Fé e com o apoio da Câmara Municipal de Alfândega da Fé. Uma mostra de fotografia e um 
acervo de objetos da coleção do FC Porto, entre outras curiosidades e surpresas, realçam um conceito – inserido no espírito da Área 
Temática 28. - que visa aproximar o Museu e a história clubística das pessoas e dos territórios. A exposição global “Nesta Casa Mora 
o Dragão” pode ser visitada na capital da Cereja do Nordeste Transmontano até final de Setembro.  
 

Idades: Todas 
Horários: segunda a sexta – 09H00 – 18H00; sábado e domingo - 10H00 - 18H00  
Preço: Entrada livre 
Local: Casa da Cultura Mestre José Rodrigues / Alfândega da Fé 
 

 

Dia 26 – Dia dos Avós – Campanha  

O Dia dos Avós é para viver em família e o Museu FC Porto assinala esta efeméride com uma campanha especial que representa 
uma oportunidade imperdível para a descoberta do universo azul e branco. Neste dia, todos os avós beneficiam de um desconto de 
50% nas visitas, desde que acompanhados por netos portadores de bilhetes Tour FC Porto. O universo do Dragão é o imenso 
coração do Porto que bate sempre com a força dos bons sentimentos, proporcionando a avós e netos (mais) este momento 
extraordinário de viverem uma experiência única no palco de todas as emoções portistas, onde também se partilha história da 
cidade, do país e do mundo.  
 
Idades: Todas 
Horários: Museu - 10H00 – 19H00; Estádio - 
11H00|11H30|12H00|12H30|13H00|14H00|14H30|15H00|15H30|16H00|16H30|17H00|17H30|18H00 
Preço: desconto de 50% nas visitas para avós acompanhados de netos portadores de bilhetes Tour FC Porto – consultar tabela geral 
Nota: para efeito de campanha, os menores de 4 anos podem convidar os avós pagando bilhete de criança (5-12); as visitas ao 

Estádio do Dragão têm horários pré-determinados e estão sujeitas a lotação máxima; visita ao Estádio não disponível em dias de 

jogo no Estádio do Dragão (aconselhamos a consulta das regras das visitas); campanha em vigor no dia 26 de julho de 2019; 

utilização dos bilhetes apenas válida para esse dia; campanha não cumulativa com outras campanhas em vigor 

 

 

Dia 27 – Histórias para Dragõezinhos – “As Férias de Cores e Salteado” 

Cores e Salteado são dois animais do bosque que vão à praia nas férias de verão. As brincadeiras na areia e no mar são mesmo uma 
grande diversão para estes dois amigos, mas com tanta vontade de brincar, esquecem-se, às vezes, de se protegerem bem do sol! 
Quando isso acontece, o Sr. Creme, um simpático nadador-salvador que está sempre pronto a ajudar, entra logo em ação com uma 
magia muito mágica! A história deste mês é mais uma aventura cheia de peripécias e muitas brincadeiras para descobrir sob a 
batuta engenhosa, performativa e mágica de Rui Ramos, que vai revelar o mundo de encantar saído do seu, nosso, ‘Baú do 
Contador’. Neste universo fabuloso, até os adultos se divertem a valer!  
 
Idades: 3-10 anos 
Horário: 16H00 
Duração: 50 min 
Preço: 5€ por criança + acompanhante. Acompanhante extra: 2.50€ 
Sócios: 10% desconto 
Local: Terra do Dragão (Serviço Educativo) 
 
 
 
 
 
 


