
NEI 2011 - Workshops "Marionetas & Banda Desenhada" 
 

 
 
 
 
O que têm em comum Investigadores, Marionetas e Banda Desenhada?  

 

A NEI 2011 Porto lança um desafio inédito aos investigadores e ao público: construir marionetas e criar uma 

banda desenhada que resultará num sketch a apresentar no dia 23 de Setembro. 

 

Esta atividade tem duas componentes: 

1) workshop preparatório (pré-evento) 

2) apresentação dos resultados das atividades desenvolvidas durante o workshop (dia do evento) 

 

O objetivo é juntar investigadores e público em geral para interagirem e partilharem momentos uns com os 

outros, respondendo assim ao objetivo principal da iniciativa Noite Europeia dos Investigadores. 

 

 

 

Descrição detalhada da atividade: 

 

Cada grupo de trabalho será constituído por 20 participantes (investigadores e público em geral) sob a 

orientação da Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora. O desafio lançado aos participantes será 

escrever uma breve história, refleti-la numa Banda Desenhada (BD) e reproduzi-la num curto sketch, para 

posterior apresentação no dia 23 de Setembro. Cada participante construirá um personagem (marioneta), que 

integrará a história/sketch. Os temas da BD podem ser diversos, mas devem estar de alguma forma 

relacionados com a ciência, a investigação, o dia-a-dia de um investigador, estando por isso em linha com a 

temática da iniciativa “Noite Europeia dos Investigadores”. 

Ponto de partida para esta atividade são as pequenas BD colocadas no website do evento (www.nei2011.eu):  

 

 

 

Datas e local dos workshops preparatórios: 

 

Grupo 1: 3 Setembro 2011, Sábado, das 15h00 às 18h00 

Grupo 2: 10 Setembro 2011, Sábado, das 15h00 às 18h00 

Grupo 3: 17 Setembro 2011, Sábado, das 15h00 às 18h00 

Local: Reitoria da Universidade do Porto (a confirmar) 

http://www.nei2011.eu/


Data e local da apresentação: 

 

Grupos 1, 2 e 3: 23 de Setembro 2011, Sexta-feira, das 21h00 às 22h00 (Ensaios: 18h00 às 20h00) 

Local: Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto 

 

 

Outras informações: 

 

Nº máximo de participantes por workshop: 20 Vagas 

Para investigadores: 5 Vagas 

Para o público: 15 Vagas (idade mínima 10 anos) 

 

 

Inscrições: 

 

Formulário de inscrições disponível aqui. 

Participação gratuita, sujeita a inscrição prévia. A selecção dos participantes será feita por ordem de inscrição. 

Os participantes seleccionados receberão confirmação da inscrição por e-mail. 

 
 
 
Mais informações sobre a iniciativa em www.nei2011.eu ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: 
nei2011.porto@gmail.com. 

 
 

https://spreadsheets2.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pt_PT&formkey=dHVqeUlmRTJWU05BR21oWFR2ZVRVRWc6MQ#gid=0
http://www.nei2011.eu/
mailto:nei2011.porto@gmail.com

