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Câmara Municipal de Coimbra 

Museu Municipal 
21h00 -24h00 - Acesso livre a todos os 
Núcleos do Museu Municipal – Ed. 
Chiado, Torre de. Almedina, Torre de 
Anto

Torre de Almedina | Núcleo da Cidade 
Muralhada 
21h30 - Visita acompanha à exposição 
temporária “Cidades Novas Medievais”, 
pela comissária científica, Luísa 
Trindade 

Torre de Anto | Núcleo da Guitarra e do 
Fado de Coimbra 
22h30 - Apontamentos de Canção de 
Coimbra por um grupo de antigos 
alunos da Escola do Chiado ao som das 
Guitarras de Carlos Paredes

“(...)Que, sendo possuidor de nove guitarras, (…) e desejando que o 
seu valor artístico e estimativo seja preservado, por instituições que 
possam cuidá-las e expô-las ao público interessado, lega tais 
instrumentos, (…) a instituições culturais nacionais, designadamente 
(…) em Coimbra, um museu que revele condições para a sua cuidada 
preservação, (…) visando perpetuar a memória dele testador(...)”. 
Testamento de Carlos Paredes, lavrado a 07/09/1994

Casa Museu Bissaya Barreto 
21h00 -23h00 – Visitas gratuitas à 
Casa Museu Bissaya Barreto

Aquela que foi durante quase 50 
anos, a residência de Bissaya Barreto 
(1886-1974), ilustre médico cirurgião, 
P r o f e s s o r  d e  M e d i c i n a  d a  
U n i v e r s i d a d e  d e  C o i m b r a  e  
responsável pela criação de uma notável obra social no centro do 
país, abre à noite para visitas. Para além do edifício e da arte 
decorativa que o enriquece, o visitante poderá ainda apreciar, no 
interior, a coleção de arte e, no exterior, o jardim.

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 
21h30 – Exibição do documentário A 
Gruta dos Sonhos Perdidos, de 
Werner Herzog (2010) Auditório do 
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. 
Colaboração do Fila K Cine Clube. 
Limitado à lotação da sala. 
21h30 e 22h30 – Visita guiada à 
exposição Azulejaria Mudéjar do 
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha – 
Inclusão pela Cor.
Marcação obrigatória (Tel. 239 801 160) limitada a 25 participantes 
por grupo. Além da exposição, o percurso de visita inclui a 
observação de azulejos na Igreja e no Claustro do Mosteiro.

Museu da Água 
Visita livre às exposições “Caminhos…viagens entre as serras e o mar” 
e “Contra-natura – the Good, the Bad and the Monster”

09h30 - 13h00 | 14h00 - 17h30 – 
Gincana do Coração (realização de 
rastreio, eletrocardiogramas e 
ecocardiogramas), com organização 
da Delegação Centro da Fundação 
Portuguesa de Cardiologia em 
articulação com CHUC EPE, ACeS 
Baixo Mondego e ESEnfC
19h30 – exibição do filme “O 
Basófias”
A curta-metragem “O Bazófias” da autoria de Paulo Lencastre 
Leitão, jornalista da CentroTV, foi escolhida para integrar a Mostra 
de curtas-metragens sobre a temática da Água, no 8º Fórum 
Mundial da Água, que decorreu em Brasília (Brasil) em março deste 
ano.
 

Museu da Ciência da Universidade de Coimbra 
21h00 - 24h00 - ATIVIDADES | Venha descobrir as redes que 
relacionam objetos das coleções do 
MCUC. Tampas de panela: uma rede 
social na África do séc. XIX. A 
dispersão de sementes pelos 
animais: um correio expresso da 
natureza.
21h00 – 23h30 - OBSERVAÇÕES 
ASTRONÓMICAS | Olhar para o céu 
estrelado, identificar constelações e 
espreitar pelo telescópio para ver 
melhor estrelas, planetas e seus satélites, com o apoio da Alpha 
Centauri.

22h00 - TEATRO | “As duas faces de Hécuba” de Eurípedes, pelo 
Grupo Thíasos. Entrada livre sujeita aos lugares disponíveis.

Museu Nacional de Machado de Castro
18h00 - 23h00 – Jogo Pedagógico 
“Lenda da Princesa Europa” e jogos 
online e de tabuleiro sobre a Europa
18h00 - 23h00 – Jogos interativos e 
mult issensoria is  inspirados nas 
coleções do museu: labirinto, quis, 
majong, leitura de contos e histórias 
com dispositivos digitais móveis
18h00 – Visita orientada à Exposição 
'Claude La Prade – Um Artista em 
Coimbra’
18h00 - 23h00 – Visitas dramatizadas 
por figuras históricas - o Imperador 
Romano, o Cavaleiro Medieval e a Rainha Santa
21h00 - 22h30 – Visita performativa 'A Traição' pelo Grupo de 
Teatro da AMIC

Turismo UC 
20h00 - 23h00 – Visita em regime 
livre ao Paço das Escolas (entrada por 
ordem de chegada e condicionada ao 
n.º de lugares disponíveis. A subida à 
Torre é só para maiores de 6 anos).
A Biblioteca Joanina está encerrada 
por questões de segurança.
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