
Programação 

Museu Municipal de Coimbra | Dia Internacional dos Museus - 18 de maio (4ª feira) 

 

Edifício Chiado | Coleção Telo de Morais 

Das 10h00 às 13h00| Jogo gigante no exterior do edifício Chiado. Proposta lúdica pedagógica 

dirigida a grupos escolares de apresentação do Edifício Chiado, Torre de Almedina e Torre de 

Anto, na qual os participantes são os peões do jogo!  

15h00 | Visita acompanhada pelo Coletivo de artistas Pescada n.º 5, à exposição “Caiu a noite” 

| Programação convergente da Bienal de Coimbra. 

 

Torre de Almedina | Núcleo da Cidade Muralhada 

11h30| Abertura da Exposição Temporária “Coimbra, 1395.” Através de um percurso de 

Afonso Anes e Domingas Martinho, um casal fictício, pelas ruas de Coimbra durante a época 

medieval serão abordadas as vivências económicas e sociais da cidade, com uma visita guiada 

pelas curadoras, Luísa Trindade e Marta Simões.  

 

Torre de Anto | Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra 

Das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 | Apresentação de documentário “Artur entre 

Paredes” de autoria de Ivan Dias, sobre a vida de Artur Paredes, ilustre guitarrista considerado, 

por muitos, como criador de uma sonoridade própria da guitarra de Coimbra.  

 

Exposição "Judeus de Coimbra | da tolerância à perseguição |memórias e materialidades" 

Das 13h00 às 18h00 | Será apresentada a nova aplicação multimédia desenvolvida para a 
exposição trata-se de uma aplicação tecnológicas para uma interpretação autónoma dos 
visitantes, dirigida a visitantes com diferentes necessidades, sendo dotada, nomeadamente 
por audiodescrição e por língua gestual, em bilingue.  
 

 

Centro de Arte Contemporânea de Coimbra 

Das 10h00 às 18h00 | “ALINHAMENTOS MEGALÍTICOS” 

A partir da obra ‘Alinhamentos’ de Pires Vieira, inserida na exposição Chegar à boca da noite, 

decorrerá uma oficina/instalação participativa em que o público é convidado a ‘esculpir’ a peça 

megalítica tirando e/ou colocando prismas quadrangulares de madeira num jogo de equilíbrios 

e composições 3D, desafiando a lei da física e da composição estética. Esta atividade é dirigida 

para o público em geral e não há necessidade de inscrição prévia. 

 

 

Museu Municipal | Noite Europeia dos Museus - 14 de maio (sábado) 

 

Centro de Arte Contemporânea de Coimbra 



21h30 – Visita acompanhada à exposição, Chegar à boca da noite pelo Curador José Maçãs de 

Carvalho 

 

Sala da Cidade | Antigo Refeitório do Mosteiro de Santa Cruz 

22h30 – Visita acompanhada à exposição Luz e Memória por António Cerdeira, Coordenador – 

Plano Nacional das Artes 

 

 

Acesso livre aos núcleos do Museu Municipal no Dia Internacional dos museus, 18 de maio: 

 

Edifício Chiado | Coleção Telo de Morais – Acervo de pintura e desenho portugueses, 

escultura sacra e pratas, mobiliário e cerâmica. | 10h00 às 18h00  

 

Torre de Almedina | Núcleo da Cidade Muralhada | 10h00 às 13h00 | 14h00 às 18h00  

 

Torre de Anto | Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra | 10h00 às 13h00 | 14h00 às 18h00  

 

Sala da Cidade | Antigo refeitório do Mosteiro de Santa Cruz | Coleção AA | 13h00 às 18h00  

 

Centro de Arte Contemporânea de Coimbra | Chegar à boca da noite | 13h00 às 18h00  

 

Exposição "Judeus de Coimbra | da tolerância à perseguição |memórias e materialidades" 

13h00 às 18h00  

 

Acesso livre aos núcleos do Museu Municipal na noite Europeia dos Museus, 14 de maio: 

 

Edifício Chiado | Coleção Telo de Morais – Acervo de pintura e desenho portugueses, 

escultura sacra e pratas, mobiliário e cerâmica | 21h00 às 24h00  

 

Torre de Almedina | Núcleo da Cidade Muralhada | 21h00 às 24h00 

 

Torre de Anto | Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra | 21h00 às 24h00 

 

Sala da Cidade | Antigo refeitório do Mosteiro de Santa Cruz | Coleção AA | 21h00 às 24h00 

 

Centro de Arte Contemporânea de Coimbra |Chegar à boca da noite | 21h00 às 24h00 

 

Exposição "Judeus de Coimbra | da tolerância à perseguição |memórias e materialidades" | 

21h00 às 24h00 


