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A Coimbra | Rede de Museus pretende contribuir para a vitalidade e o
dinamismo cultural de Coimbra e do país, articulando, cooperando e
partilhando responsabilidades e recursos entre os diversos parceiros.
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O Dia Internacional dos Museus, criado pelo ICOM - Conselho Internacional de
Museus, celebra anualmente o contributo dado pelos museus na construção
da sociedade atual, através da escolha de um tema de reflexão a nível mundial
que permita uma discussão alargada e feita sobre distintos pontos de vista.
Este ano, o tema escolhido - MUSEUS HIPERCONECTADOS: NOVAS
ABORDAGENS, NOVOS PÚBLICOS - remete-nos para a imensidão de conexões
em que todos estamos envolvidos, como cidadãos, como instituições
museológicas e culturais que, através das coleções, estabelecem laços com os
seus públicos.
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9h30 - SEMINÁRIO MAIOR DE COIMBRA
O Seminário Maior de Coimbra, dedicado à Sagrada Família, é um lugar de rara beleza na
cidade de Coimbra. Tendo mais de 250 anos, surge como uma das mais impressionantes
presenças da arte italiana do Séc. XVIII em Portugal. Sem deixar de continuar a ser um
lugar de espiritualidade, de formação e de cultura, pode ser visitado de 2ª feira a sábado.
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11h30 - CASA-MUSEU ELYSIO DE MOURA
A recuperação do edifício e o tratamento do espólio pessoal da residência do Professor
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Elysio de Azevedo e Moura,
agora disposto em contexto museológico, pode ser fruído, excecionalmente, pelos
visitantes até à sua inauguração no dia 18 de Junho de 2018.
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14h30 - MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-NOVA, CONFRARIA DA RAINHA SANTA ISABEL
O património das Clarissas de Coimbra, confiado à Confraria da Rainha Santa Isabel
desde os finais do século XIX, pode ser apreciado nos espaços ainda hoje ao culto e nas
dependências entretanto musealizadas integradas no circuito turístico.
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16h30 - QUINTA DAS LÁGRIMAS, 7 séculos de Jardins
Nos Jardins da Quinta das Lágrimas acumulam-se memórias desde o século XIV, tanto
nos elementos construídos, como nas suas árvores, nas suas lendas populares e na
verdadeira história. Visite o palco dos Amores de D. Pedro e D. Inês de Castro, num
passeio guiado onde também serão revelados os segredos do património botânico que
aqui podemos apreciar.
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Inscrições pelo 239 854 350. A participação é gratuita e limitada a 30 pessoas
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Câmara Municipal de Coimbra | Museu Municipal
10h00 - 13h00 | 14h00 - 18h00 – Acesso livre a todos os Núcleos do Museu Municipal (Ed.
Chiado | Coleção Telo de Morais - Torre de Almedina | Núcleo da Cidade Muralhada - Torre
de Anto | Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra)
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Casa Museu Bissaya Barreto
11h00 - 13h00 | 15h00 - 18h00 – Visitas à Casa Museu Bissaya Barreto: explorando
conexões. A cada visitante é lançada uma proposta de descoberta da Casa e das suas
coleções.
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Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
10h30 e 14h30 | Oficina Cerâmica Inclusão pela Cor. Visita guiada, destinada a crianças
dos 6 aos 12 anos e especialmente ao público daltónico.
Marcação obrigatória (Tel. 239 801 160), limitada a 15 participantes.
17h30 – Inauguração da exposição Azulejaria Mudéjar do Mosteiro de Santa Clara-aVelha - Inclusão pela Cor.
18h00 – Conferência Os Programas Decorativos e a Azulejaria Sevilhana na Primeira
Metade do Século XVI, com Celso Mangucci.
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Museu da Água
16h30 – Inauguração da exposição “Contra-natura – the Good, the Bad and the Monster”
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Museu da Ciência da Universidade de Coimbra
11h00 | 12h00 | 15h00 |16h00 | 17h00 - Visitas gratuitas a exposições
19h00 - Concerto de "Bach solo" para violino, Conservatório de Música de Coimbra
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Museu Nacional de Machado de Castro
10h00 - 17h00 – Jogo Pedagógico “Lenda da Princesa Europa” e Jogos online e de
tabuleiro sobre a Europa
10h00 - 17h30 – Jogos interativos e multissensoriais inspirados nas coleções do museu:
labirinto, quis, majong , leitura de contos e histórias com dispositivos digitais móveis
10h00 - 17h30 – Visita temática: A Arte no Norte da Europa (sujeita a marcação prévia)
18h00 – Inauguração da Exposição: 'Claude La Prade – Um Artista em Coimbra’
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