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O Museu das Marionetas foi criado
em 1987 pela Companhia de Mario-
netas de S. Lourenço que, através da
sua actividade, deu continuidade a
uma tradição portuguesa de teatro e
ópera de marionetas. 

Recentemente, o Museu foi instala-
do no antigo Convento das Bernar-
das, em Lisboa, reunindo assim o es-
pólio da Companhia de S. Lourenço,
um universo de pequenos bonecos
de pano e madeira, cheios de fios que
se manuseiam e nos encaminham
para o universo da fantasia.

O núcleo museológico é apresentado
através de um percurso constituído
por marionetas (de todos os tipos de
técnica de manipulação) e por más-
caras, provenientes das mais diver-
sas culturas e países, de todos os con-
tinentes. Este percurso atravessa seis
núcleos, entre os quais encontras: o
da "Máscara", o da "Marioneta Por-
tuguesa" ou o da "Marioneta e os Me-
dia", este último consagrado às novas
formas de expressão da marioneta.

Numa das salas de exposição estão
dois palcos improvisados onde, dan-

do largas à tua imaginação, podes
criar o teu próprio teatro de mario-
netas, manipulando os bonecos dis-
poníveis para esse efeito.

Depois de veres a exposição não dei-
xes de passar pelo "Espaço Criança",
onde podes participar em ateliers
diversos, criar marionetas ou fazer
ali a tua festa de aniversário.

A abertura do "Centro de Documen-
tação", onde será possível consultar
publicações temáticas, o banco de
imagens ou o arquivo videográfico,
está prevista para o segundo semes-
tre deste ano. Poderás recorrer a este
Centro sempre que queiras saber
mais sobre as marionetas, por exem-
plo para um trabalho da escola.

Museu da Marioneta

Convento das Bernardas
Rua da Esperança, n.º 146
1200 - 660 Lisboa
Tel.: 21 394 28 10
Fax: 21 394 28 19
E-mail:museudamarioneta@ebahl. pt
Horário: de 4ª Feira a Domingo, das
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Preço: 2,5 ! (501$00) 

Encerra nos dias: 1 de Janeiro, 1 de
Maio e 25 de Dezembro
Transportes: comboio - estação de
Santos; autocarros - carreiras: 6, 13,
27, 49, 60 e eléctrico - carreira 25.
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A fascinante viagem ao mundo 
das marionetas


