
 
 

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 

18 de Maio de 2016 

 

NOITE EUROPEIA DOS MUSEUS 

21 de Maio de 2016 

 

Venha celebrar a festa dos museus. 

São mais de 100 motivos para ficar a conhecer melhor os museus do Porto e as memórias da 

Cidade. 

Um convite irrecusável para participar em visitas, concertos, circuitos e tantos outros 

programas para todas as idades! 

 

Come and celebrate the museum’s fest. 

There are more than 100 reasons to learn about the museums and the memories of the city. 

An irrefusable invitation to participate in visits, concerts, tours and many other programs for all 

ages! 

 

 

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 

18 de maio de 2016 

 

1. BANCO DE MATERIAIS  

Oficina de cerâmica: «Azulejos na técnica de majólica» 

Os participantes escolhem um desenho ou um padrão entre os azulejos disponíveis no 

Banco de Materiais para recriar e pintar o seu próprio azulejo.  10:00  Oficina   

Inscrição prévia | 4€ | Público em geral 

 

O Banco de Materiais 

À descoberta de elementos mais comuns nos edifícios do Porto, como  azulejos, 

estuques, ou um simples batente de porta. Um Património de todos que devemos 

aprender a salvaguardar!  14:30  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | 

Público em geral 

 

2. CASA DO INFANTE 

Visita orientada à Casa do Infante 

Oportunidade para conhecer a história deste monumento nacional, local do nascimento 

do Infante Dom Henrique.  10:00  Visita orientada  Gratuito | Adultos | Inscrição 

prévia | max 25 participantes 

 

Percurso Cultural «A Fotografia no Porto em 1886» 



 
 

A partir da descrição visual de uma fotografia panorâmica de 1886, segue-se desde o 

Caminho Novo até à zona ribeirinha, onde se encontra a memória da Ponte Pênsil, com 

a obra de Théophile Seyrig a seu lado, tal como a fotografia descreve.  14:30  

Percurso cultural  Gratuito | Inscrição prévia | máx. 30 participantes | Adultos 

 

3. CASA MUSEU GUERRA JUNQUEIRO 

Introdução à exposição Depois de Beber cada hum dá seu parecer e visita guiada 

Atividade de encerramento do ciclo de palestras do II Ciclo da Arte da Mesa, realizada 

pelo Comissário Científico da exposição.  17:00  Visita orientada  Gratuito 

 

4. CASA MUSEU MARTA ORTIGÃO SAMPAIO 

A Paisagem na pintura da Casa Museu Marta Ortigão Sampaio 

Abordagem aos diversos tipos de paisagem integrada em pinturas desta coleção 

municipal (séculos XIX e XX)  15:00  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | 

Adultos 

 

Teatrinho de sombras 

No contexto do tema internacional Paisagens Culturais o Serviço Educativo propõe 

uma atividade de teatro de sombras realizada pelos alunos da Escola Básica da 

Torrinha.  15:00  Teatro  Gratuito | Adultos  

 

Oficinas na Natureza 

No contexto do tema internacional Paisagens Culturais o Serviço Educativo propõe 

uma atividade oficinal desenho à vista no jardim da CMMOS, experimentando as 

técnicas de carvão, sanguínea e pastel.  15:00   Oficina  Gratuito | Adultos  

 

5. CASA OFICINA ANTÓNIO CARNEIRO 

O simbolismo em António Carneiro 

O sagrado e o profano na obra do pintor.  10:30 | 14:30  Visita orientada  Gratuito | 

Inscrição prévia 

 

6. CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA 

A Ideia de Paisagem na Coleção Nacional de Fotografia 

Visita guiada à exposição, por Maria do Carmo Serén, curadora da exposição, com 

imagens que representam o modo como a Fotografia tem vindo a assumir a evolução 

do conceito, desviando-se do significado original do termo.  15:00  Exposição | Visita 

orientada  Gratuito | Inscrição prévia | Adultos 

 

7. FUNDAÇÃO ESCULTOR JOSÉ RODRIGUES 



 
 

Visita orientada à Fundação Escultor José Rodrigues 

A FEJR abre o seu portão e vai ao encontro do tema Paisagem Cultural. O público verá 

uma paisagem urbana fabril dinamizada pelo Mestre Escultor José Rodrigues.  10:30  

Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia até 16 de maio 

 

8. FUNDAÇÃO INSTITUTO ARQUITECTO JOSÉ MARQUES DA SILVA 

A encomenda  

Projeção de curta-metragem e entrevista a Hestnes Ferreira, seguida de conversa com 

Luís Urbano, Manuel Graça Dias e Patrícia Miguel. A encomenda convida-nos a entrar 

na Casa que Raúl Hestnes Ferreira desenhou e construiu entre 1959 e 1961 para o seu 

pai, José Gomes Ferreira. Projeto de início de carreira, surge após a estadia de dois 

anos na Finlândia, em 1957-1958.  21:30  Multiárea  Gratuito | Adultos | Sujeito à 

lotação do espaço 

 

9. GABINETE DE HISTÓRIA E MEMÓRIAS – ESEP 

Visitas orientadas 

Na tentativa de preservar e transmitir a história da Instituição às novas gerações e 

comunidade, nasce este espaço, na década de 1990, pelo interesse de um grupo de 

professores da Escola Superior de Enfermagem de São João.  09:30 | 11:00 | 14:00 | 

15:30  Visita orientada  Gratuito 

 

10. GABINETE DE NUMISMÁTICA 

A Moeda em Portugal. Cunhagem e circulação monetária 

Exposição permanente com espólio numismático que ilustra a história da moeda, da 

antiguidade clássica aos nossos dias.  10:30 | 14:30  Visita orientada  Gratuito | 

Inscrição prévia | Programa da noite | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

11. IGREJA E TORRE DOS CLÉRIGOS  

Visitas Guiadas  

Visita guiada à Igreja e Exposições (Acervo da Irmandade + Coleção Christus) e subida 

à Torre. Uma viagem pelo tempo e pelo espaço, pela imagem e pela devoção.  10:00; 

11:00; 15:00; 16:00  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | máx. 20 

participantes/ grupo | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

13. MMIPO – MUSEU DA MISERICÓRDIA DO PORTO 

Visita orientada à exposição «Nasoni – Regressos» 

Visita orientada à exposição fotográfica «Nasoni – Regressos», da autoria de Luís 

Ferreira Alves. A mostra integra quarenta imagens que representam uma parte do 



 
 

acompanhamento, ao longo de quase dois anos, das obras de requalificação da Igreja 

dos Clérigos.  10:00 | 11:00  Visita orientada  Inscrição prévia | 3,50€ 

 

Visita orientada «A Rua de Santa Catarina das Flores e a Misericórdia do Porto» 

Visita orientada à Rua das Flores, num percurso que terá início na Praça de Almeida 

Garrett e terminará no Largo de São Domingos. No final, os participantes poderão 

visitar livremente o Museu. O ponto de encontro é no MMIPO.  15:00  Visita orientada 

 Inscrição prévia | 3,50€ 

 

14. MUSEU DA FARMÁCIA DO PORTO 

Conheça a luta pela sobrevivência, desde os primórdios da humanidade até às 

aventuras espaciais dos dias de hoje. 

É uma história com 5 mil anos em que o homem, em várias culturas e civilizações, 

enfrentou desde tempos imemoriais, o desafio da mortalidade e da doença, e 

encontrou várias formas de cura e de tratamento. Desde os primeiros micróbios e 

bactérias até às mais recentes epidemias globais, venha conhecer toda a história, no 

Museu da Farmácia.  11:00 | 16:00  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | 

Famílias 

 

15. MUSEU DAS MARIONETAS DO PORTO 

Projeção do espetáculo + making of Make Love Not War 

Make Love Not War é um grande espetáculo de rua, encenado por João Paulo Seara 

Cardoso (2010), a partir de Lisístrata, uma peça contra a guerra, escrita por 

Aristófanes.  11:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00  Exposição  Famílias | Adultos | 

Infanto-Juvenil 

 

16. MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES 

Visita aos Espaços Arquitetónicos 

A obra de Álvaro Siza é o ponto de partida para uma experiência que relaciona a 

arquitetura do Museu com a arquitetura da Casa de Serralves, desvendando um pouco 

da história do lugar. Ponto de encontro: receção do Museu.  12:00  Visita orientada  

Gratuito | máx. 25 participantes 

 

Conversa no Museu 

Observar, questionar, associar, trocar ideias numa visita às exposições patentes no 

Museu de Serralves. Esta proposta integra um conjunto de exercícios de exploração 

das obras expostas. Ponto de encontro: receção do Museu.  18:00  Visita orientada  

Gratuito | máx. 25 participantes 

 

17. MUSEU DE ARTE SACRA E ARQUEOLOGIA DO SEMINÁRIO MAIOR DO PORTO 



 
 

Visita guiada à Igreja de São Lourenço (Grilos) e ao Museu de Arte Sacra e 

Arqueologia (MASA) 

Visita a um acervo notável, rico e variado, num espaço dinâmico da vida artística, 

aberto à comunidade, atento à conservação e comunicação da sua coleção.  11:00  

Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia 

 

19. MUSEU DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO 

Visitas Livres  

Faça uma viagem no tempo e venha visitar a notável botica oitocentista do Hospital de 

Santo António e a farmácia de oficina do importante hospital especializado em doenças 

infeciosas e pulmonares - Hospital Joaquim Urbano.  10:00-18:00  Gratuito  Famílias 

| Adultos  

 

O Triângulo da Cordoaria – mudanças na paisagem 

Projeção de imagens de arquivo. Venha descobrir as alterações na paisagem no 

triângulo formado entre o Centro Português de Fotografia, o Tribunal da Relação do 

Porto e o Centro Hospitalar do Porto (Hospital de Santo Antonio).  10:00  Cinema/ 

Multimédia   Gratuito | Famílias | Adultos 

 

Conhecer o Museu 

Venha descobrir a botica oitocentista do Hospital Real de Santo António e a farmácia 

de oficina do Hospital Joaquim Urbano. Conheça os preparados medicinais que 

dominaram as correntes terapêuticas do séc. XIX e 1.ª metade do séc. XX. Ponto de 

encontro na receção do Museu, 10 minutos antes do início da visita.  10:30-11:30 | 

17:00-18:00  Visita orientada  Gratuito | Famílias | Adultos | máx. 15 participantes 

 

Hospital de Santo António – um Monumento a descobrir  

Visita orientada ao edifício Monumento Nacional Hospital de Santo António. Sabia 

que… a obra desenvolvida por fases, nunca chegou a completar o grande desenho 

inicial da autoria de John Carr? Ponto de encontro na receção do Museu, 10 minutos 

antes do início da visita.  14:30-15:45  Visita orientada  Gratuito   Famílias | máx. 15 

participantes | Adultos 

 

20. MUSEU DO ISEP  

Exposições Improváveis 

Conjunto de exposições de fotografia, que decorrerão durante o ano 2016, onde se 

poderá ver o antigo e o atual Instituto Superior de Engenharia do Porto, uma instituição 

com 164 anos de história.  16:00  Exposição  Gratuito | Famílias | Adultos | Infanto-

Juvenil 



 
 

 

21. MUSEU DO PAPEL MOEDA – FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA 

Museus e Paisagens Culturais, uma viagem pelo Porto 

Entra connosco na aventura de descobrir o Porto através das notas! Notas que contam 

histórias e mostram paisagens e monumentos emblemáticos da cidade do Porto.  

10:00  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | Famílias | Infanto-Juvenil 

 

Heróis do Mar e do Ar 

Portugal foi o berço de importantes heróis que tanto pelo mar, como pelo ar, arriscaram 

a própria vida para ir mais além! Vem conhecer as suas aventuras! Vem saber quem 

fez a primeira travessia de avião, partindo de Lisboa para chegar ao Rio de Janeiro!  

11:00  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | Famílias | Infanto-Juvenil 

 

Odisseia do Dinheiro 

Vamos embarcar na China rumo a Portugal! Terás de descobrir muitas notas, muitas 

histórias e muitas curiosidades para fazer esta viagem! Prepara-te… a viagem vai 

começar!  15:00  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | Famílias | Infanto-

Juvenil 

 

Museu, Espelho Meu 

O primeiro papel-moeda português foi a Apólice do Real Erário! Mas para que serviu? 

Gostavas de desvendar os mistérios escondidos nas notas? Nós ajudamos-te a ver 

para além do que está à vista e ficarás a conhecer algumas das notas mais 

representativas da coleção do Museu. 

18 de maio.  16:00  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | Famílias | Infanto-

Juvenil 

 

22. MUSEU DO VINHO DO PORTO 

Vamos fazer história! 

Uma oficina de escrita criativa para todas as idades. Vamos inventar personagens com 

a sua própria histórica dentro da História que o Museu tem para nos contar.  10:00  

Oficina  Gratuito | Inscrição prévia | Infanto-Juvenil 

 

E se tu fosses uma peça de Museu? 

Já pensaste? E se fosse uma peça no Museu do Vinho do Porto? Que histórias 

contarias? Quantos segredos, quantas memórias guardarias?  15:00  Oficina  

Gratuito | Inscrição prévia | Infanto-juvenil 

 

23. MUSEU DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 



 
 

O que aplaudirias na tua paisagem? 

A Senhora Clap, especialista em aplausologia, estará no Museu para aplaudir também, 

juntamente com os nossos visitantes. Com a presença de Marta Duque Vaz, autora do 

livro «A Senhora Clap e o Mundo na Palma das Mãos».  15:30  Oficina | Visita  

Gratuito | Inscrição prévia | Todos os públicos 

 

Museu dos Transportes e Comunicações 

No Dia dos Museus visite o Museu e deixe-se contagiar por paisagens únicas e 

experiências marcantes: sentidos alerta para a comunicação; viaje pela história da 

República Portuguesa com os carros dos Presidentes; conheça a história do automóvel 

em Portugal; descubra a Alfândega enquanto porta da cidade para o Mundo.  10:00 | 

14:00  Visita livre   Gratuito | Todos os públicos 

 

24. MUSEU FUTEBOL CLUBE DO PORTO 

Museus e Paisagens Culturais – Visitas Orientadas  

Descobrir a história e os elementos que distinguem toda a riqueza do FC Porto e do 

universo do Dragão no imenso património material e imaterial da cidade Invicta.  10:30 

| 14:30 | 16:30  Visita orientada  Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil | Preço incluído 

no bilhete Tour Museu e/ ou Tour Museu + Estádio 

 

Museus e Paisagens Culturais – Visita | Oficina (p/. Escolas) 

Descobrir a história e os elementos que distinguem toda a riqueza do FC Porto e do 

universo do Dragão no imenso património material e imaterial da cidade Invicta.  10:00 

– 19:00  Visita orientada | Oficina  Inscrição prévia | Infanto-Juvenil | preço sob 

consulta 

 

“detalhAR” (… E Porto, Clube e Cidade) – Francisco Piqueiro - Exposição de 

Fotografia 

Exposição temporária de fotografia no Museu FC Porto, que revela um olhar raro e 

artístico sobre o país, mas também sobre o FC Porto e a sua cidade Invicta. Francisco 

Piqueiro, portuense, engenheiro e professor universitário, faz da paixão pela imagem 

aérea uma vertigem de sensações, surpreendendo pela captura de pormenores em 

instantâneos onde a espetacularidade das composições denuncia uma técnica 

superior.  10:00 – 19:00  Exposição  

Gratuito | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

  

25. MUSEU JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

Visita orientada 



 
 

Visita ao Museu Judiciário, Sala das Sessões e Sala de Audiências do Tribunal da 

Relação do Porto  14:30  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | Famílias 

 

26. MUSEU MILITAR DO PORTO 

Trench 

Jogo de tabuleiro. Vem aprender como se joga o Trench.  10:30 | 14:30  Multiárea   

Gratuito | Adultos | Infanto-Juvenil  

 

Mistérios de uma casa na Rua do Heroísmo 

Visita à casa  11:00 | 16:00  Visita orientada   Gratuito | Inscrição prévia | máx. 30 

participantes | Adultos 

 

Prova da Ração de Combate 

O que será que os soldados comem na Ração de Combate? Será saborosa? Será 

nutritiva? Ficarão com fome? Vem experimentar!  11:45  Multiárea   Gratuito | 

Inscrição prévia | máx. 25 participantes | Famílias | Infanto-Juvenil 

 

GEMAC – Mostra de Armas/ Museu ao vivo 

Que armas e equipamentos se usavam na Idade Média e como se combatia?  14:00  

Exposição  Gratuito | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

À Procura de Godiva 

Vem descobrir onde está Godiva e conhecer a sua lenda.  14:30  Oficina | Multiárea  

 Gratuito | Inscrição prévia | máx. de 20 participantes | Infanto-Juvenil 

 

Aula aberta de esgrima Medieval 

Vem experimentar a esgrima medieval e de que forma se combatia na Idade Média.  

15:00  Multiárea   Gratuito | Inscrição prévia | máx. 20 participantes | Adultos | Infanto-

Juvenil 

 

Trincheira em construção 

A Grande Guerra caracterizou-se por ser uma guerra de posições, de trincheiras. Vem 

aprender a construir uma trincheira.  16:00  Multiárea  Gratuito | Inscrição prévia | 

máx. 20 participantes | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

27. MUSEU NACIONAL DA IMPRENSA 

Memórias vivas da Imprensa 

E que tal uma viagem no tempo? Até à Alemanha do séc. XV, tendo como 

companheiro Gutenberg, o inventor da Imprensa? É essa a nossa proposta! Vem 



 
 

descobrir o que são tipos móveis, aprender a compor um texto e a imprimir. Tudo 

manualmente!  10:30 | 15:00  Visita orientada | Oficina  Gratuito | Inscrição prévia | 

Famílias | Infanto-Juvenil 

 

Dentro e fora dos limites 

Quem sou eu e o que quero ser? O que gosto de fazer? Vem criar connosco tudo 

aquilo que imaginas, construir o teu mundo e exprimir tudo o que sentes. E vamos fazê-

lo a partir das linhas da inicial do teu nome, desenhando dentro e fora das mesmas!  

10:30 | 15:00  Oficina  Gratuito | Inscrição prévia | Infanto-Juvenil 

 

PortoCartoon: O Riso do Mundo 

Descobre esta fantástica exposição através de vários e divertidos jogos! Mas vais ter 

de atravessar uma sala mágica, rodeado por gigantes e anões…. Atreves-te?  10:30 | 

15:00  Oficina  Gratuito | Inscrição prévia | Infanto-Juvenil 

 

28. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS 

Conhecer o Museu Nacional de Soares dos Reis e o Palácio dos Carrancas 

Visita ao palácio, às coleções da exposição permanente do Museu e aos jardins  

10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | 

máx. 25 participantes | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

Peddypaper 

Percurso com jogos de descoberta através do Museu   10:30 | 11:30 | 14:30 | 16:30  

Multiárea   Gratuito | Inscrição prévia | máx. 15 participantes | Infanto-Juvenil 

 

Abertura da exposição de cerâmica produzida nas oficinas do museu  

Apresentação das peças em cerâmica, feitas na oficina do Museu ao longo do ano, 

com a parceria do Hospital de Magalhães Lemos  11:30  Exposição  Gratuito | 

Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

Atuação do Grupo Folclórico da Escola Secundária Infante Dom Henrique 

Criado por Pedro Homem de Melo, este grupo apresenta-nos danças e cantares de 

várias regiões de Portugal  12:30  Música | Dança  Gratuito | Famílias | Adultos | 

Infanto-Juvenil 

 

30 Minutos para conhecer uma obra do Museu Nacional de Soares dos Reis 

Durante meia hora o Museu apresenta uma obra escolhida das suas coleções   13:30 

 Visita orientada  Gratuito | Famílias | Adultos  

 



 
 

Teatro 

Atuação do grupo de teatro do Hospital Magalhães Lemos  15:30  Teatro   Gratuito | 

Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

Exibição do filme «BIOS – Biografias e Identidades» 

Realizado no âmbito do projeto “BIOS- Biografias e Identidades” do serviço educativo 

do Museu do Douro, em parceria com a Associação de Ludotecas do Porto / 

CLIA_Anilupa   17:30  Cinema/ Multimédia  Gratuito | Famílias | Adultos | Infanto-

Juvenil 

 

Música 

Atuação do grupo coral do Hospital de Magalhães Lemos  18:30  Música   Gratuito | 

Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

29. MUSEU ROMÂNTICO DA QUINTA DA MACIEIRINHA 

Mata, jardins e a Quinta da Macieirinha 

Percurso em torno da mata o jardins e a Quinta da Macieirinha e da história do lugar.  

10:30  Visita orientada  Inscrição prévia | Jovens | Adultos | Gratuito 

 

30. oMUSEU DA FACULDADE DAS BELAS ARTES DO PORTO 

Quem te ensinou? – NINGUÉM. Pena Ventosa 1977  

Visita guiada à exposição que revisita o projeto de atividades de expressão criativa, 

concebido e concretizado por Elvira Leite, envolvendo os moradores do largo de Pena 

Ventosa, no Bairro da Sé, no Porto, no seguimento da extinção do SAAL em 1976.  

16:00  Exposição | Visita orientada  Gratuito 

 

31. WORLD OF DISCOVERIES 

Visita Guiada especial com Cristóvão Colombo 

O World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático dedicado à fantástica 

odisseia dos Descobrimentos, assinala o Dia Internacional dos Museus com uma visita 

guiada especial, protagonizada por Cristóvão Colombo.  16:30  Visita orientada | 

Exposição   Gratuito | Inscrição prévia | máx. 35 participantes 

 

 

 

 

NOITE EUROPEIA DOS MUSEUS 

21 de maio de 2016 

 



 
 

2. CASA DO INFANTE 

Visita orientada à Casa do Infante 

Oportunidade para conhecer a história deste Monumento Nacional, local do nascimento 

do Infante Dom Henrique.  10:30  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | máx. 

25 participantes | Adultos 

 

Workshop de azulejo de aresta 

Após a visita aos azulejos em exposição no museu da Casa do Infante, os participantes 

irão aprender a decorar estes elementos com técnica de aresta. Em parceria com 

Canteiro d’Imagens.  11:00  Oficina  Gratuito | Inscrição prévia | máx, 10 

participantes | Famílias 

 

Invicta for kids 

Percurso cultural para crianças, tendo como ponto de partida a Casa do Infante. 

Visitarão a Torre dos Clérigos, o Museu do Centro Hospitalar do Porto, o Edifício da 

antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto e Miradouro das Virtudes. Em parceria 

com Ana Alexandra Magalhães.  14:00  Percurso cultural  Gratuito | máx. 20 

participantes | Infanto-Juvenil | Inscrição prévia 

 

Rush 

Atuação da Academia de Bailado Clássico Pirmin Treku, numa coreografia de Rui 

Lopes Graça, bailarino da Companhia Nacional de Bailado e música de Philip Glass 

(duração aproximada de 14 minutos). Em parceria com a Academia de Bailado 

Clássico Pirmin Treku.  16:00  Dança  Gratuito | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

Cantigas Pequeninas, Fadas Verdes e Versos para Embalar o Mar 

Performance poética, tendo por base os livros de Matilde Rosa Araújo Fadas Verdes e 

O Livro da Tila. Este espetáculo integra, ainda, numa especial alusão ao legado do 

Navegador, um conjunto de poemas e ambientes sonoros embalados pelo mar. Em 

parceria com O Som do Algodão.  18:00  Multiárea   3 € | Famílias | Inscrição prévia 

 

Festa na Casa do Infante 

Nesta noite, todos estão convidados a participar num espetáculo que assinala a Festa 

dos Museus  21:30  Multiárea  Gratuito | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

3. CASA MUSEU GUERRA JUNQUEIRO 

Visita à Casa do Poeta 

Visita guiada às coleções.  11:00  Visita orientada  Gratuito 

 

Paisagem Medieval 



 
 

Recriação das artes e dos ofícios das coleções de artes decorativas: olaria, tapeçaria; 

bordado, metais, couro, madeira, grinaldas, doces conventuais, etc.  12:00  Multiárea 

 Gratuito 

 

Ensemble de Metais do Conservatório de Música da Jobra 

O Ensemble de Metais do Conservatório de Música da Jobra é constituído pelos alunos 

de metais do Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e de Percussão.  15:00  

Música  Gratuito 

 

Ensemble de Metais do Conservatório de Música da Jobra 

Cátia Pinto irá interpretar repertório contemporâneo para solo de flauta, que incluirá, 

entre outros, George Bizet.  15:45  Música  Gratuito 

 

Classe de Percussão do Conservatório de Música da Jobra 

A Classe de Percussão do Conservatório de Música da Jobra apresenta obras do 

repertório clássico para percussão.  16:00  Música  Gratuito 

 

Danças Medievais 

Danças medievais  17:00  Dança  Gratuito 

 

História Viva 

Recriação histórica de algumas personagens históricas portuguesas, tais como Pedro e 

Inês, Camões e Dinamene, Filipa de Vilhena, Baltasar e Blimunda, e Fernando Pessoa 

e Ofélia.  18:00  Multiárea  Gratuito 

 

Esgrima Medieval e Artes de Combate 

Combate medieval representado pelo Grupo que se dedica ao estudo e à prática da 

esgrima medieval   19h00  Multiárea   Gratuito 

 

Círculo do Fogo 

Dança, música e arte do fogo pelo Grupo da comunidade estudantil da Escola Artística 

Soares dos Reis.  20:00  Multiárea  Gratuito 

 

4. CASA MUSEU MARTA ORTIGÃO SAMPAIO 

Uma paisagem clássica 

No contexto do tema internacional Paisagens Culturais trata-se de uma atividade de 

estátua humana clássica, acompanhada por Harpa, no jardim da CMMOS.  21:00  

Multiárea  Gratuito | Programa da noite  

 



 
 

Música napolitana inspirada numa joia da coleção 

Atividade musical de música tradicional napolitana por Romaine Valentino, inspirada no 

bandolim napolitano (relógio de fantasia da coleção de joias da CMMOS).  22:30  

Música   Gratuito | Programa da noite  

 

6. CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA 

O Triângulo da Cordoaria – mudanças na paisagem 

Percurso exterior, assinalando as alterações na paisagem ao longo do tempo, no 

triângulo formado entre o Centro Português de Fotografia, o Tribunal da Relação do 

Porto e o Centro Hospital do Porto (Hospital de Santo Antonio), com recurso a imagens 

de arquivo. Ponto de encontro: Centro Português de Fotografia  16:00  Visita 

orientada  Gratuito | Inscrição prévia | Adultos 

 

9. GABINETE DE HISTÓRIA E MEMÓRIAS – ESEP 

Momento Musical com a Orquestra Pero Vaz de Caminha 

A Orquestra Pêro Vaz de Caminha é constituída por antigos e atuais alunos do Ensino 

Articulado de Música da Escola EB 2/ 3 Pero Vaz de Caminha (Porto). O seu reportório 

é composto por temas clássicos, arranjos de música Pop e de Musicais.  21:00  

Música   Gratuito  

 

O senhor é o meu pastor e tudo me faltará 

Este novo espetáculo que o Grupo de Teatro da ESEP apresenta, conta a história de 

um grupo de portugueses, fiéis de uma Igreja Evangélica brasileira em Portugal, que 

caem no conto do pastor e embarcam numa viagem sem volta.  22:10  Teatro  

Gratuito  

 

O outro lado do tempo 

O outro lado do tempo – Escola de Bailado e Artes Adriana Domingues: Esta dança 

baseia-se no tempo passado, que nos traz referências e memórias, em oposição ao 

tempo futuro, que representa o incerto, o misterioso e o inesperado...  22:45  Dança  

Gratuito  

 

11. IGREJA E TORRE DOS CLÉRIGOS  

Visitas Guiadas  

Visita guiada à Igreja e Exposições (Acervo da Irmandade + Coleção Christus) e subida 

à Torre. Uma viagem pelo tempo e pelo espaço, pela imagem e pela devoção.  21:00; 

22:00  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | máx. 20 participantes/ grupo | 

Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 



 
 

12. JARDIM BOTÂNICO/ MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

Dido and Aeneas 

«Dido and Aeneas», conhecida ópera de Henry Purcell (1659-1695), conta a dramática 

história de amor de Dido e de Eneias. A produção é feita pelo Curso de Música Antiga 

e o Laboratório de Ópera Barroca da ESMAE do P. Porto.  17:00  Música  Gratuito | 

máx. lotação da sala; levantamento de bilhetes no Jardim Botânico, até 10 minutos 

antes 

 

13. MMIPO – MUSEU DA MISERICÓRDIA DO PORTO 

Exposição da escultura «Virgem da Misericórdia» 

A escultura “Virgem da Misericórdia”, pertencente ao acervo do Museu Nacional 

Machado de Castro e classificada como “Tesouro Nacional”, vai estar exposta no 

MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto de 20 de maio a 3 de julho de 2016. 

Da autoria do escultor João de Ruão, datada de 1550, que pertenceu à frontaria da 

Misericórdia de Coimbra.  10:00  Exposição   2,50€ | 5,00€ 

 

14. MUSEU DA FARMÁCIA DO PORTO 

Conheça a luta pela sobrevivência, desde os primórdios da humanidade até às 

aventuras espaciais dos dias de hoje. 

É uma história com 5 mil anos em que o homem, em várias culturas e civilizações, 

enfrentou desde tempos imemoriais, o desafio da mortalidade e da doença, e 

encontrou várias formas de cura e de tratamento. Desde os primeiros micróbios e 

bactérias até às mais recentes epidemias globais, venha conhecer toda a história, no 

Museu da Farmácia.  18:00 | 21:00  Visita orientada  Gratuito | Inscrição prévia | 

Programa da noite | Famílias 

 

17. MUSEU DE ARTE SACRA E ARQUEOLOGIA DO SEMINÁRIO MAIOR DO PORTO 

Conferência “Arqueologia 3D: Um projeto em curso.”  

Contextualização da Coleção Arqueológica de D. Domingos de Pinho Brandão – por 

Prof. Doutora Eduarda Vieira; Virtualização de objetos: Desafios e resultados – por 

Doutor Frederico Henriques. Visita livre à secção de arqueologia (MASA).  21:00  

Conferência   Gratuito | Inscrição prévia 

 

18. MUSEU DO CARRO ELÉCTRICO 

Linhas na Paisagem 

Viagem de elétrico pela linha da marginal e visita guiada ao Museu, com a intervenção 

de atores em momentos distintos.  21:00  Visita orientada | Teatro | Multiárea  

Inscrição prévia | máx. 40 participantes | Programa da noite  8€ (bilhetes levantados 

no dia 19, 17:30)  



 
 

 

19. MUSEU DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO 

Visitas Livres  

Faça uma viagem no tempo e venha visitar a notável botica oitocentista do Hospital de 

Santo António e a farmácia de oficina do importante hospital especializado em doenças 

infeciosas e pulmonares – Hospital Joaquim Urbano.  14:00-24:00  Gratuito   

Programa da noite | Famílias | Adultos  

 

O Triângulo da Cordoaria – mudanças na paisagem 

Projeção de imagens de arquivo. Venha descobrir as alterações na paisagem no 

triângulo formado entre o Centro Português de Fotografia, o Tribunal da Relação do 

Porto e o Centro Hospitalar do Porto (Hospital de Santo Antonio).  14:00  Cinema/ 

Multimédia   Gratuito | Famílias | Adultos 

 

Hospital de Santo António – um Monumento a descobrir  

Visita orientada ao edifício Monumento Nacional Hospital de Santo António. Sabia 

que… a obra desenvolvida por fases, nunca chegou a completar o grande desenho 

inicial da autoria de John Carr? Ponto de encontro na receção do Museu, 10 minutos 

antes do início da visita.  15:00-16:15  Visita orientada  Gratuito | máx. 15 

participantes | Famílias | Adultos 

 

Conhecer o Museu 

Venha descobrir a botica oitocentista do Hospital Real de Santo António e a farmácia 

de oficina do Hospital Joaquim Urbano. Conheça os preparados medicinais que 

dominaram as correntes terapêuticas do séc. XIX e 1.ª metade do séc. XX. Ponto de 

encontro na receção do Museu, 10 minutos antes do início da visita. 

18:00-19:00 | 22:30-23:30 

Visita orientada 

Gratuito | máx. 15 participantes | Programa da noite | Famílias | Adultos 

 

21. MUSEU DO PAPEL MOEDA – FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA 

Concerto Classic Meets Africa 

«Classic meets Africa» é uma plataforma de dois remos – a Música Clássica e as 

Danças da diáspora Africana – que serve o encontro e o intercâmbio de artistas de 

culturas afastadas. 

Colaboração: Curso de Música Silva Monteiro  21:00  Música    Gratuito   Programa 

da noite 

 

22. MUSEU DO VINHO DO PORTO 

O azulejo e o vinho 



 
 

Oficina de pintura de azulejos, onde se pode criar um mini painel, com três, quatro 

azulejos, relacionado com o vinho do Porto e o seu património.  14:30  Oficina  

Inscrição prévia (6,00€/ participante ou 18,00€/ 4 participantes) | Famílias 

 

A aventura do vinho do Porto! 

Oficina de expressão plástica onde se pretende contar a história do vinho do Porto, 

desde os socalcos durienses até às caves em Vila nova de Gaia.  16:00  Oficina  

Gratuito | Inscrição prévia | Famílias 

 

Barcos Rabelo na autoestrada do Douro! 

Os barcos rabelo e as suas tripulações, como era a vida a bordo de um barco rabelo. 

Apresentação, discussão e visionamento do documentário Barcos Rabelos, 1960, de 

Adriano Nazareth.  17:30   Visita orientada  Gratuito 

 

23. MUSEU DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

O Mundo no Museu 

O pôr-do-sol traz insólitos e intensos momentos de partilha de expressões culturais de 

diferentes comunidades que constroem a paisagem do Porto: da Europa a África, Timor 

e Brasil, da música à dança, capoeira ou gastronomia.  21 de maio  21:30  Oficina | 

Música | Cinema | Dança | Multiárea   Gratuito 

 

24. MUSEU FUTEBOL CLUBE DO PORTO 

Museus e Paisagens Culturais – Oficina Aberta 

Oficina artística aberta para crianças e jovens entre os 4 e 12 anos, tendo por missão 

acrescida envolver as respetivas famílias. A afinidade com a exposição de fotografia 

“detalhAR” (… e Porto, Clube e Cidade) e uma tendência cromática azul e branca…   

10:30  Oficina   Gratuito | Famílias | Infanto-Juvenil | sujeito a lotação máxima 

 

Histórias para Dragõezinhos e Dragões – Contos do Arco da Velha 

Um universo cheio de chamas mágicas, princesas, heróis e muitas peripécias 

fascinantes descobre-se sob a batuta engenhosa e performativa de Rui Ramos, que vai 

revelar o mundo de encantar saído do seu, nosso, “Baú do Contador”.  16:00  

Inscrição prévia | 5€ por criança + acompanhante; acompanhante extra: 2.50€; sócios: 

10% desconto | Famílias | Infanto-Juvenil 

 

26. MUSEU MILITAR DO PORTO 

Cerco ao Cerco do Porto 



 
 

Partindo das coleções do Museu Militar do Porto pretende-se com este roteiro reviver 

algumas das memórias deste período, através de uma viagem no tempo pelas ruas do 

Porto  14:00  Multiárea   Gratuito | Inscrição prévia | Adultos  

 

Agora eu era um tropa 

Atividade lúdico-pedagógica em que os participantes se fardam, pintam a cara de 

camuflagem e, como recrutas, fazem instrução de Ordem Unida e cumprem as missões 

que lhes forem confiadas.  14:00  Multiárea   Gratuito | Inscrição prévia | máx. 25 

participantes/ sessão | Infanto-Juvenil 

 

GEMAC – Mostra de Armas/ Museu ao vivo 

Que armas e equipamentos se usavam na Idade Média e como se combatia?  14:30  

Exposição  Gratuito | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

Trench 

Jogo de tabuleiro. Vem aprender como se joga o Trench.  15:30 | 21:00  Multiárea   

Gratuito | Adultos | Infanto-Juvenil  

 

Aula aberta de esgrima Medieval 

Vem experimentar a esgrima medieval e de que forma se combatia na Idade Média.  

15:00  Multiárea   Gratuito | Inscrição prévia | máx. 20 participantes | Adultos | Infanto-

Juvenil 

 

Mistérios de uma casa na Rua do Heroísmo 

Visita à casa  16:00 | 22:00  Visita orientada   Gratuito | Inscrição prévia | máx. 25 

participantes | Adultos 

 

Trincheira em construção 

A Grande Guerra caracterizou-se por ser uma guerra de posições, de trincheiras. Vem 

aprender a construir uma trincheira.  17:00  Multiárea  Gratuito | Inscrição prévia | 

máx. 20 participantes | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

Prova da Ração de Combate 

O que será que os soldados comem na Ração de Combate? Será saborosa? Será 

nutritiva? Ficarão com fome? Vem experimentar!  18:30  Multiárea  Gratuito | 

Inscrição prévia | máx. 25 participantes | Famílias | Infanto-Juvenil 

 

Jogos Medievais 



 
 

Como se entretinham na Idade Média. Quais os jogos mais populares. Venha conhecer 

e experimentar.  21:00  Multiárea   Gratuito | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

27. MUSEU NACIONAL DA IMPRENSA 

O Deus que matava poemas 

Apresentação do livro «O Deus que matava poemas» (Editora Glaciar), de Alberto 

Pereira. Este autor foi o vencedor do Concurso Nacional Textos de Amor Manuel 

António Pina 2013, organizado anualmente pelo Museu.  17:00  Multiárea   Gratuito  

 

O Idiota 

Encenada por Lee Beagley e apresentada pela Produções Suplementares de Teatro, 

esta peça inspira-se em «O Idiota» (Dostoievski) e busca referências em «A princesa 

Ivone» (Gombrowicz) e «Voando sobre um ninho de cucos» (Ken Kessey).  21:30  

Teatro  Bilhetes: Normal – 12€ | Grupos a partir de 4 pessoas – 8€ | Estudantes – 6€ 

 

28. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS 

Recital de canto e guitarra 

Recital com André Lacerda (tenor), Luís Duarte (piano) e Tiago Gomes (guitarra), que 

interpretam obras de Schumann, Mario Castelnuovo-Tedesco, Ariel Ramirez, Chopin e 

Baden Powell  18:00  Música   Gratuito | Programa da noite | Famílias | Adultos | 

Infanto-Juvenil 

 

Objetos com vida - oficina experimental de cinema de animação 

Exercício de interação e comunicação com objetos representativos de histórias, que 

possam ser concebidos como base para a produção de registos visuais através da 

realização de experiências em técnicas de cinema de animação.  19:00  Oficina  

Gratuito | Inscrição prévia | Programa da noite | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil | 

máx. 15 participantes. 

 

Oficina de desenho de azulejos 

Oficina experimental com várias técnicas de transposição do desenho para azulejos   

19:00  Oficina  Gratuito | Inscrição prévia | máx. 8 participantes | Programa da noite | 

Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

Concerto de música de câmara 

A Academia de Música de Costa Cabral apresenta alguns dos seus grupos de música 

de câmara. Este concerto contará com a presença de ensembles de cordas, desde 

duos a quartetos, com alunos dos mais pequenos até aos cursos profissionais.  19:00 

 Música   Gratuito | Programa da noite | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 



 
 

 

Oficina de desenho 

Oficina de desenho nos espaços do Museu  21:00  Oficina  Gratuito | Inscrição 

prévia | máx. 15 participantes | Programa da noite | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

«Um olhar sonoro único». Venha escutar pinturas e esculturas 

Interpretação de vários tipos de gaitas de fole, a solo e acompanhadas por outros 

instrumentos musicais populares portugueses, que servem de paisagem sonora à 

arquitectura e espólio artístico do MNSR.  21:30  Música   Gratuito | Programa da 

noite | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

Atuação do grupo Via 

Projeto musical de originais compostos por Elvira Brito e Faro (Via) (voz, ukulele e 

guitarra), acompanhada por Gonçalo Sarmento (baixo e contrabaixo), Mário Correia 

(guitarra eléctrica) e Marcelo Soares (bateria e percussão).  23:00  Música   Gratuito 

| Programa da noite | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

29. MUSEU ROMÂNTICO DA QUINTA DA MACIEIRINHA 

A Paisagem da Primavera 

Na primavera, a paisagem enche-se de tonalidades verdes e de animais que ressaltam 

na natureza... Vamos tentar recriar em barro o espaço envolvente do Museu, a sua 

paisagem e animais…  10:00  Oficina  Gratuito | Inscrição prévia | Famílias 

 

A Casa de Entre Quintas em meados do século XIX 

Vamos fazer um percurso em torno da história da casa de Entre Quintas  11:00  

Visita orientada  Inscrição prévia | Jovens | Adultos | Gratuito 

 

Almeida Garrett – vida e obra 

Encenação musical sobre a vida e obra do escritor João Baptista de Almeida Garrett, 

pelo Rancho Folclórico do Porto  15:00  Música | Teatro  Gratuito | máx. 70 

participantes 

 

Recital de Música 

Recital de música pelos alunos do Conservatório de Música Porto  17:30  Música  

Gratuito | máx. 70 participantes | Jovens | Adultos  

 

Recital de Música pelo Grupo Medivoce 

Recital de música  21:30  Música  Gratuito | máx. 70 participantes | Jovens | Adultos  

 



 
 

31. WORLD OF DISCOVERIES 

Visita Guiada especial com Cristóvão Colombo 

O World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático dedicado à fantástica 

odisseia dos Descobrimentos, assinala o Dia Internacional dos Museus com uma visita 

guiada especial, protagonizada por Cristóvão Colombo.  19:30  Visita orientada | 

Exposição  Gratuito | Inscrição prévia | máx. 35 participantes 

 

 

OUTROS 

15 de Maio de 2016 

24. MUSEU DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO 

Rota do Dragão – Visita no Museu c/. Joel Cleto 

Joel Cleto regressa aos caminhos da história no Museu FC Porto para a primeira “Rota 

do Dragão” de 2016.  15 de Maio  16:30  Visita orientada  Inscrição prévia | 

Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil | Preço incluído no bilhete Tour Museu e/ ou Tour 

Museu + Estádio  

 

 

19 de Maio de 2016 

19. MUSEU DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO 

O Triângulo da Cordoaria – mudanças na paisagem 

Projeção de imagens de arquivo. Venha descobrir as alterações na paisagem no 

triângulo formado entre o Centro Português de Fotografia, o Tribunal da Relação do 

Porto e o Centro Hospitalar do Porto (Hospital de Santo Antonio).  10:00  Cinema/ 

Multimédia   Gratuito | Famílias | Adultos 

 

29. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS 

30 Minutos para conhecer uma obra do Museu Nacional de Soares dos Reis 

Durante meia hora o Museu apresenta uma obra escolhida das suas coleções   13:30 

 Visita orientada  Gratuito | Famílias | Adultos  

 

Portugal no Palácio dos Carrancas - \"Investimentos em infratestruturas em 

Portugal\" 

Conferência pelo Prof. Doutor Alfredo Marvão Pereira, com comentário do Prof. Doutor 

Luis Valente de Oliveira e moderação do Dr. Álvaro Sequeira Pinto   18:15  

Conferência  Gratuito | Inscrição prévia | Adultos 

 

20 de Maio de 2016 

13. MMIPO – MUSEU DA MISERICÓRDIA DO PORTO 



 
 

Exposição da escultura «Virgem da Misericórdia»  

A escultura “Virgem da Misericórdia”, pertencente ao acervo do Museu Nacional 

Machado de Castro e classificada como “Tesouro Nacional”, vai estar exposta no 

MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto de 20 de maio a 3 de julho de 2016. 

Da autoria do escultor João de Ruão, datada de 1550, que pertenceu à frontaria da 

Misericórdia de Coimbra.   10:00  Exposição   2,50€ | 5,00€ 

 

19. MUSEU DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO 

O Triângulo da Cordoaria – mudanças na paisagem 

Projeção de imagens de arquivo. Venha descobrir as alterações na paisagem no 

triângulo formado entre o Centro Português de Fotografia, o Tribunal da Relação do 

Porto e o Centro Hospitalar do Porto (Hospital de Santo Antonio).  10:00  Cinema/ 

Multimédia   Gratuito | Famílias | Adultos 

 

28. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS 

30 Minutos para conhecer uma obra do Museu Nacional de Soares dos Reis 

Durante meia hora o Museu apresenta uma obra escolhida das suas coleções   13:30 

 Visita orientada  Gratuito | Famílias | Adultos  

 

Conversa sobre inclusão de públicos 

Tem como ponto de partida ações que o Museu tem vindo a desenvolver com diversas 

entidades para uma maior abrangência e inclusão de públicos   18:30  Conferência   

Gratuito  

 

22 de Maio de 2016 

2. CASA DO INFANTE 

Nos bastidores da caravela 

Visita à Casa do Infante seguida de uma oficina onde, através do recorte, moldagem e 

colagem de uma caravela em miniatura, as famílias vão conhecer os bastidores desta 

embarcação usada na época dos Descobrimentos.  11:00  Visita orientada | Oficina  

Gratuito | Famílias | Inscrição prévia 

 

Rush 

Atuação da Academia de Bailado Clássico Pirmin Treku, numa coreografia de Rui 

Lopes Graça, bailarino da Companhia Nacional de Bailado, e música de Philip Glass 

(duração aproximada de 14 minutos). Em parceria com a Academia de Bailado 

Clássico Pirmin Treku.  16:00  Dança  Gratuito | Famílias | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

13. MMIPO – MUSEU DA MISERICÓRDIA DO PORTO 



 
 

Exposição da escultura «Virgem da Misericórdia»  

A escultura “Virgem da Misericórdia”, pertencente ao acervo do Museu Nacional 

Machado de Castro e classificada como “Tesouro Nacional”, vai estar exposta no 

MMIPO – Museu e Igreja da Misericórdia do Porto de 20 de maio a 3 de julho de 2016. 

Da autoria do escultor João de Ruão, datada de 1550, que pertenceu à frontaria da 

Misericórdia de Coimbra.  10:00  Exposição   2,50€ | 5,00€ 

 

16. MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES 

Janela mágica 

O espaço das galerias do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e, as obras aí 

expostas, serão o mote para uma construção em papel com vários planos, visíveis de 

uma pequena janela. Estas construções chamam-se dioramas e vão permitir que, em 

família, se descubra e reinterprete Serralves, passo a passo, num percurso à 

descoberta do museu. Conceção: Joana Nascimento e Sofia Santos.  11:00  Visita-

Oficina  Gratuito (com aquisição de bilhete Museu) | máx. 25 participantes 

 

26. MUSEU MILITAR DO PORTO 

Cerco ao Cerco do Porto 

Partindo das coleções do Museu Militar do Porto pretende-se com este roteiro reviver 

algumas das memórias deste período, através de uma viagem no tempo pelas ruas do 

Porto  10:00 | 14:00  Multiárea   Gratuito | Inscrição prévia | Adultos  

 

Agora eu era um tropa 

Atividade lúdico-pedagógica em que os participantes se fardam, pintam a cara de 

camuflagem e, como recrutas, fazem instrução de Ordem Unida e cumprem as missões 

que lhes forem confiadas.  10:00 | 14:00  Multiárea  Gratuito | Inscrição prévia | máx. 

25 participantes/ sessão | Infanto-Juvenil 

 

Trench 

Jogo de tabuleiro. Vem aprender como se joga o Trench.  10:30 | 14:30  Multiárea   

Gratuito | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

Mistérios de uma casa na Rua do Heroísmo 

Visita à casa  11:00 | 16:00  Visita orientada   Gratuito | Inscrição prévia | máx. 25 

participantes | Adultos  

 

Prova da Ração de Combate 



 
 

O que será que os soldados comem na Ração de Combate? Será saborosa? Será 

nutritiva? Ficarão com fome? Vem experimentar!  11:45  Multiárea   Gratuito | 

Inscrição prévia | máx. 25 participantes | Famílias | Infanto-Juvenil 

 

GEMAC – Mostra de Armas/ Museu ao vivo 

Que armas e equipamentos se usavam na Idade Média e como se combatia?  14:00  

Exposição  Gratuito | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

À Procura de Godiva 

Vem descobrir onde está Godiva e conhecer a sua lenda.  14:30  Oficina | Multiárea  

 Gratuito | Inscrição prévia | máx. 20 participantes | Infanto-Juvenil 

 

Aula aberta de esgrima Medieval 

Vem experimentar a esgrima medieval e de que forma se combatia na Idade Média.  

15:00  Multiárea   Gratuito | Inscrição prévia | máx. 20 participantes | Adultos | Infanto-

Juvenil 

 

Trincheira em construção 

A Grande Guerra caracterizou-se por ser uma guerra de posições, de trincheiras. Vem 

aprender a construir uma trincheira.  16:00  Multiárea  Gratuito | Inscrição prévia | 

máx. 20 participantes | Adultos | Infanto-Juvenil 

 

29. MUSEU ROMÂNTICO DA QUINTA DA MACIEIRINHA 

Ciclo de Música Silva Monteiro: Texto e Música em Diálogo 

Recital de música de Ana Caseiro (canto) e Pedro Costa (piano).  17:00  Música  

Gratuito | máx. 70 participantes | Jovens | Adultos 

 

MUSEUSPAPER 

Pedipaper entre vários museus da cidade do Porto, entre os dias 18 e 21 de Maio. 

Museus participantes: 2, 3, 4, 5, 6, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30 

  



 
 

 

CONTACTOS 

 

1. BANCO DE MATERIAIS 

Palacete dos Viscondes de Balsemão 

Praça de Carlos Alberto, 71 | 4050-157 PORTO 

(+351) 223 393 480 

bancodemateriais@cm-porto.pt 

visitasvirtuais.cm-porto.pt  

N: 41º 14’ 89.95” | W: 08º 61’ 55.99” 

Reserva de materiais decorativos e construtivos provenientes da arquitetura portuense. 

Bank of decorative and building materials from Porto’s architecture. 

Seg – Sex | Mon – Fri, 10:00 – 17:30 

Sáb | Sat, 10:00 – 12:30 | 13:30 – 18:00 

 

2. CASA DO INFANTE 

Rua da Alfândega, 10 | 4050-029 PORTO 

(+351) 222 060 435 

casadoinfante@cm-porto.pt 

visitasvirtuais.cm-porto.pt  

N: 41º 14’ 06.57” | W: 08º 61’ 44.18” 

Conheça a ocupação Romana, a atividade na Alfândega Régia e na Casa da Moeda e o 

Centro Interpretativo O Infante Dom Henrique e os Novos Mundos. 

Know the Roman Occupation, the activity of the Porto Customs House and Mint and the 

Interpretive Centre Henry the Navigator and the New Worlds. 

Ter – Dom | Tue – Sun, 09:30 – 12:30 | 14:00 – 17:00 

 

3. CASA MUSEU GUERRA JUNQUEIRO 

Rua de Dom Hugo, 32 | 4050-305 PORTO 

(+351) 222 003 689 

museuguerrajunqueiro@cm-porto.pt 

visitasvirtuais.cm-porto.pt  

N: 41º 08' 32.79” | W: 08º 36' 38.10” 

Entre neste edifício do barroco portuense e observe as colecções de cerâmica, metal, 

ourivesaria, escultura, mobiliário e têxteis reunidas pelo poeta Guerra Junqueiro. 

Enter this barroco building and observe the collections of ceramic, metal, jewelry, sculpture, 

furniture and textile gathered by the poet Guerra Junqueiro. 

Seg – Sab | Mon – Sat 10:00 – 17:30 

Dom | Sun 10:00 – 12:30 | 14:00 – 17:30 

 

mailto:bancodemateriais@cm-porto.pt
mailto:casadoinfante@cm-porto.pt
mailto:museuguerrajunqueiro@cm-porto.pt


 
 

4. CASA MUSEU MARTA ORTIGÃO SAMPAIO 

Rua de Nossa Senhora de Fátima, 291-299 | 4050-428 PORTO 

(+351) 226 066 568  

(+351) 226 062 744 

museumartaortigao@cm-porto.pt 

visitasvirtuais.cm-porto.pt  

N: 41º 15’ 94.42” | W: 08º 62’ 55.24” 

Observe as colecções de pintura, joalharia e mobiliário reunidas por Marta Ortigão Sampaio 

ao longo do século XX. 

Observe the collections of painting, jewelry and furniture gathered by Marta Ortigão Sampaio 

throughout the 20
th
 century 

Ter – Sab | Tue – Sat 10:00 – 17:30 

Dom | Sun 10:00 – 12:30 | 14:00 – 17:30 

 

5. CASA OFICINA ANTÓNIO CARNEIRO 

Rua de António Carneiro, 363 | 4300-027 PORTO 

(+351) 225 379 668 

oficinaacarneiro@cm-porto.pt 

visitasvirtuais.cm-porto.pt  

N: 41º 14’ 95.04” | W: 08º 59’ 37.30” 

Aprecie pintura e desenhos de António Carneiro e seu filho, Carlos Carneiro, na Casa 

Oficina, e veja outras exposições regulares. 

Appreciate paintings and drawings from António Carneiro and his son, Carlos Carneiro, in 

the house workshop, and see others exhibitions. 

Seg – Sex | Mon – Fri, 10:00 – 12:30 | 14:00 – 17:30 

 

6. CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA 

Edifício da ex-Cadeia e Tribunal da Relação do Porto 

Largo Amor de Perdição, s/. n.º | 4050-008 PORTO 

(+351) 220 046 300 

mail@cpf.dglab.gov.pt | sonia.silva@cpf.dglab.gov.pt 

www.cpf.pt 

N: 41° 8' 41.81" | W: 08° 36' 57.08" 

Centro de Exposições (Entrada Livre)  

Ter – Sex | Tue – Fri 10:00 – 18:00 

Sáb, Dom, Feriados | Sat, Sun, Bank Holidays 15:00 – 19:00 

 

7. FUNDAÇÃO ESCULTOR JOSÉ RODRIGUES 

Rua da Fábrica Social, s/. n.º | 4000-201 PORTO 

(+351) 22 339 51 20 | (+351) 92 750 87 12 

mailto:museumartaortigao@cm-porto.pt
mailto:oficinaacarneiro@cm-porto.pt
mailto:mail@cpf.dglab.gov.pt
mailto:sonia.silva@cpf.dglab.gov.pt
http://www.cpf.pt/


 
 

fundacaojoserodrigues@gmail.com 

fejoserodrigues.pt | facebook.com/fejoserodrigues 

N: 41º 14’ 63.13” | W: 08º 60’ 63.17” 

A Fundação Escultor José Rodrigues pretende divulgar a obra do Fundador – Escultor José 

Rodrigues – e promover ações de divulgação artística e cultural, comprometidas com 

valores sociais e educativos.  

The sculptor José Rodrigues Foundation aims to promote the work of the Founder – Sculptor 

José Rodrigues – and promote artistic and cultural dissemination actions, committed to 

social and educational values. 

Seg – Sex | Mon – Fri 10:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 

Sáb | Sat 14:00 – 18:00 

 

8. FUNDAÇÃO INSTITUTO ARQUITECTO JOSÉ MARQUES DA SILVA 

Praça do Marquês de Pombal, 30-44 | 4000-390 PORTO 

(+351) 225 518 557 

fims@reit.up.pt 

fims.up.pt 

N: 41º 16’ 05.37” | W: 08º 60’ 42.64” 

A FIAMS desenvolve a sua ação nos domínios da cultura arquitetónica e artística, em 

particular na área de intervenção patrimonial, estudo, tratamento, conservação e divulgação 

de documentação de arquitetura.  

FIAMS seeks to be a reference institution in the fields of architectural and artistic culture, in 

heritage project intervention, in the study, treatment, conservation and dissemination of 

architectural documents. 

Seg – Sex | Mon – Fri 09:00 – 17:00 

 

9. GABINETE DE HISTÓRIA E MEMÓRIAS – ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO 

PORTO (ESEP) 

Rua de Alvares Cabral, 394 | 4050-040 PORTO 

(+351) 223 391 600 

museu@esenf.pt 

N: 41º 09´ 15.65” | W: 8º 36´ 51.48” 

O Gabinete de História e Memórias da ESEP reúne um acervo que permite fazer um relato 

histórico, documental e material da Enfermagem em Portugal. 

ESEP History and Memories Office brings together a collection that allows us to make an 

historical, documentary and material account of Portuguese Nursing. 

Abertura mediante marcação prévia | Booking required 

 

10. GABINETE DE NUMISMÁTICA 

Palacete dos Viscondes de Balsemão 

mailto:fundacaojoserodrigues@gmail.com
mailto:fims@reit.up.pt
mailto:museu@esenf.pt


 
 

Praça de Carlos Alberto, 71 | 4050-157 PORTO 

(+351) 223 393 480 

gabinetenumismatica@cm-porto.pt 

visitasvirtuais.cm-porto.pt 

N: 41º 14’ 89.95” | W: 08º 61’ 55.99” 

Descubra as imagens, história e pormenores por detrás das moedas, medalhas e outras 

peças expostas. 

Discover images, histories, and details behind the coins, medals and other exposed. 

Seg – Sex | Mon – Fri 09:00 – 17:30 

Sáb | Sat 13:00 – 20:00 

 

11. IGREJA E TORRE DOS CLERIGOS 

Rua de São Filipe Nery | 4050-546 PORTO 

(+351) 220145489 

250@torredosclerigos.pt 

www.torredosclerigos.pt 

Visitar os Clérigos é conhecer o ícone do Porto. Do topo da torre podemos desfrutar de uma 

fantástica vista do Porto e Vila Nova de Gaia, um passeio desde o Rio até ao mar. Na 

exposição poderá ver peças do século XIII ao século XIX, como pinturas, mobiliário, 

paramentaria, joalharia, entre outros. 

A visit to the Clérigos will introduce you to Porto’s icon. The top of the tower offers an 

amazing view over Porto and Vila Nova de Gaia, a tour from the river to the sea. The 

exhibition features pieces form the 13
th
 to the 18

th
 century, namely paintings, furniture, 

liturgical vestments, jewellery and others. 

N: 41° 8' 47.31" | W: 8° 36' 52.25" 

Dom – Sáb | Sun – Sat 09:00-19:00 

 

12. JARDIM BOTÂNICO/ MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

Rua do Campo Alegre, 1191 | 4150-181 PORTO 

(+351) 933 086 492 

jardimbotanico@up.pt 

jardimbotanico.up.pt 

N: 41º 15’ 37.46” | W: 08º 64’ 25.51” 

Seg – Sáb | Mon – Sat 10:00-18:00 

 

13. MMIPO – MUSEU DA MISERICÓRDIA DO PORTO 

Rua das Flores, 15 | 4050-265 PORTO 

(+351) 220 906 960 

geral@mmipo.scmp.pt 

mailto:gabinetenumismatica@cm-porto.pt
mailto:250@torredosclerigos.pt
http://www.torredosclerigos.pt/
mailto:jardimbotanico@up.pt
http://museu.fba.up.pt/
mailto:geral@mmipo.scmp.pt


 
 

www.mmipo.pt 

N: 41º 08’ 39” | 08º 36’ 46” 

Museu que dá a conhecer a história da Santa Casa da Misericórdia do Porto, através das 

suas coleções de arte, num percurso que integra a Igreja da Misericórdia do século XVI, a 

intervenção do século XVIII, protagonizada por Nicolau Nasoni, e a Galeria dos Benfeitores, 

exemplar da arquitetura do ferro e vidro da cidade. 

Museum presenting the history of Santa Casa da Misericórdia do Porto, through its art 

collections, following a tour comprising the Church of Misericórdia, from the 16
th
 century, the 

recovery made during the 18
th
 century by Nicolau Nasoni, and the Gallery of Benefactors, an 

exemplar of iron and glass architecture in the city. 

Dom – Sáb | Sun – Sat: 10:00-18:30 

 

14. MUSEU DA FARMÁCIA DO PORTO 

Rua do Engenheiro Ferreira Dias, 728 | 4100-246 PORTO 

(+351) 226 167 995 

museudafarmacia@anf.pt 

www.museudafarmacia.pt 

N: 41º 17’ 49.58” | W: 08º 64’ 59.04” 

Descubra a história da farmácia e da saúde ao longo dos tempos em várias culturas e 

civilizações. Venha também redescobrir a célebre Farmácia Estácio, do Porto, e a Farmácia 

Islâmica, oriunda o Império Otomano. 

Discover the History of Pharmacy and Health through the ages in different cultures and 

civilizations.Come also to rediscover the famous Pharmacy Estácio of Oporto and the 

Islamic Pharmacy, original from the Otoman Empire.  

Seg – Sex | Mon – Fri, 10:00 – 18:00 

Sáb – Sat, 14:00 – 18:00 

 

15. MUSEU DAS MARIONETAS DO PORTO 

Rua das Flores, 22 | 4050-262 PORTO 

(+351) 220 108 224 

museu@marionetasdoporto.pt 

www.marionetasdoporto.pt 

N: 41º 14’ 34.71” | W: 08º 61’ 43.53” 

Um museu de marionetas contemporâneas, intimamente ligado a um projeto de criação 

artística, o Teatro de Marionetas do Porto. 

A contemporary puppet museum, intimately linked to a project of artistic creation, Teatro de 

Marionetas do Porto. 

Seg – Dom | Mon – Sun 11:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 

 

16. MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES 

http://www.mmipo.pt/
mailto:museudafarmacia@anf.pt
http://www.museudafarmacia.pt/
http://www.marionetasdoporto.pt/


 
 

Rua de Dom João de Castro, 210 | 4150-417 PORTO 

(+351) 226 156 500 

informacoes@serralves.pt 

www.serralves.pt 

N: 41º 09' 35.40" | W: 08º 39' 35.35” 

Caminhe pelo Parque da Fundação de Serralves, descobrindo esculturas, e visite no Museu 

as exposições temporárias de Arte Contemporânea. 

Walk throught the Serralves Foudantion`s Park, discovering sculptures, and visit the 

temporary exhibits of decorative arts in the Museum.  

Ter – Sex | Tue – Fri 10:00 – 19:00 

Sáb, Dom e Feriados | Sat, Sun & Bank Holidays 10:00 – 20:00 

 

17. MUSEU DE ARTE SACRA E ARQUEOLOGIA DO SEMINÁRIO MAIOR DO PORTO 

Largo do Colégio, s/. n.º | 4050-208 PORTO 

(+351) 223 395 020 

museu.seminariomaior@gmail.com 

N: 41º 14’ 23.27” | W: 08º 61’ 29.16” 

Ter – Sáb | Tue – Sat  10:00 – 17:00 

Instalado numa ala seiscentista do antigo Colégio Jesuíta de São Lourenço, apresenta um 

acervo notável de escultura religiosa dos séculos XII-XIX, com destaque para o "corredor 

das lousas" e para a Sala Irene Vilar. Também expõe pintura, iluminura, paramentaria, 

alfaias religiosas e a arqueologia. 

Occupying a 17
th
 century wing of the old Jesuit College of São Lourenço, it features a 

remarkable collection of religious sculptures from the 12
th
 to the 19

th
 century. Special 

mention goes to the “slate corridor” and to the Irene Vilar Room. It also presents paintings, 

illuminations, liturgical vestments, religious objects and archeology. 

 

18. MUSEU DO CARRO ELÉCTRICO 

Alameda de Basílio Teles, 51 | 4150-127 PORTO 

(+351) 226 158 185 

museu@stcp.pt 

www.museudocarroelectrico.pt 

N: 41º 14’ 75.772” | W: 08º 63’ 29.457” 

Venha visitar o museu, conhecer a história e a evolução dos transportes públicos a partir de 

meados do século XIX e descobrir os novos espaços e a história da Central Elétrica de 

Massarelos e de todo o processo de produção de energia, desde o transporte do carvão das 

minas até os carros elétricos. 

Visit the museum and get to know the history and evolution of public transportation from the 

middle of the 19
th
 century. Explore the new spaces revealing the history of the Massarelos 

http://www.serralves.pt/
mailto:museu.seminariomaior@gmail.com
mailto:museu@stcp.pt
http://www.museudocarroelectrico.pt/


 
 

Power Station and the complete power creation procedure, beginning with the transportation 

of coal from mines up to trams. 

Seg | Mon, 14:00 – 18:00 

Ter – Dom | Tue – Sun, 10:00 – 18:00 

 

19. MUSEU DO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO 

Largo do Professor Abel Salazar, s/. n.º | 4099-001 PORTO 

(+351) 220 900 628 

museudochp@chporto.min-saude.pt 

www.museu.chporto.pt 

N: 41º 14’ 70.25” | W: 08º 61’ 90.99” 

Venha conhecer a botica oitocentista do Hospital Real de Santo António e a farmácia de 

oficina do Hospital Joaquim Urbano. 

Take a step into the 19th century pharmacy of Hospital Real de Santo António and the old 

pharmacy of Hospital Joaquim Urbano. 

Seg – Sex | Mon – Fri, 10:00-18:00 

 

20. MUSEU DO ISEP 

Rua do Dr. António Bernardino de Almeida, 431 | 4200-072 PORTO  

(+351) 228 340 508 

museu@isep.ipp.pt | pcmc@isep.ipp.pt 

www2.isep.ipp.pt/museu/ 

N: 41º 17’ 64.68” | W: 08º 60’ 83.42” 

Embarque numa viagem pelos instrumentos e modelos científico-didáticos que 

testumunham o ensino experimental. 

Embark on a trip through the instuments and scientific-didactic models that witness the 

evolution of the experimental teaching. 

Seg – Sex | Mon – Fri 09:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00 

 

21. MUSEU DO PAPEL MOEDA – FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA 

Avenida da Boavista, 4245 | 4100-140 PORTO 

(+351) 226 101 189 

servicoeducativo@facm.pt 

www.facm.pt 

N: 41º 16’ 46.61” | W: 08º 67’ 33.29” 

Perceba a história do dinheiro, visitando as coleções de papel fiduciário. Visite também a 

coleção de Miniaturas. 

Understand the value and history of money, visiting the fiduciary paper collections. Also visit 

the collection of transport miniatures. 

Seg – Sex | Mon – Fri, 10:00-12:30 | 15:00-18:00 

mailto:museudochp@chporto.min-saude.pt
http://www.museu.chporto.pt/
mailto:museu@isep.ipp.pt
mailto:pcmc@isep.ipp.pt
http://www2.isep.ipp.pt/museu/
mailto:servicoeducativo@facm.pt
http://www.facm.pt/


 
 

Sáb – Dom | Sat – Sun encerrado | closed 

 

22. MUSEU DO VINHO DO PORTO 

Rua de Monchique, 45-52 | 4050-394 PORTO 

(+351) 222 076 300 

museuvinhoporto@cm-porto.pt 

visitasvirtuais.cm-porto.pt 

N: 41º 14’ 48.78” | W: 08º 62’ 54.60” 

Descubra a importância do comércio do vinho do Porto para o desenvolvimento da cidade. 

Discover the importance of the port wine trade to the development of the city. 

Ter – Sáb | Tue – Sat 10:00 – 17:30 

Dom | Sun 10:00 – 12:30 | 14:00 – 17:30 

 

23. MUSEU DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

Edifício da Alfândega 

Rua Nova da Alfândega | 4050-430 PORTO 

(+351) 223 403 000 

museu@amtc.pt 

www.amtc.pt 

N: 41º 08’ 35” | W: 08º 37’ 17” 

Visite o Museu e deixe-se contagiar por paisagens únicas e experiências marcantes: no 

mundo da comunicação, viajando pela história do automóvel e dos carros dos Presidentes 

da República, ou descobrindo o Edifício da Alfândega do Porto, porta da cidade aberta ao 

Mundo.  

Visit the Museum and let yourself be contaminated by unique landscapes and remarkable 

experiences: inside the world of communication, travelling through the history of cars and the 

President of the Republic cars, or even discovering the Customs House of Porto, an open 

door to the world. 

Ter – Sex | Tue – Fri. 10:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00  

Sáb, Dom e Feriados | Sat, Sun and Bank Holidays 15:00 – 19:00  

 

24. MUSEU FUTEBOL CLUBE DO PORTO 

Estádio do Dragão 

Via Futebol Clube do Porto, s/. n.º | 4350-415 PORTO 

(+351) 225 570 418/ 19 

museu@fcporto.pt 

www.museufcporto.pt 

N: 41º 16’ 07.83” | W: 08º 58’ 27” 

mailto:museuvinhoporto@cm-porto.pt
mailto:museu@amtc.pt
http://www.amtc.pt/
mailto:museu@fcporto.pt
http://www.museufcporto.pt/


 
 

O Museu FC Porto by BMG é um ponto de encontro, espaço de memória e conhecimento 

do universo do Dragão, que oferece aos visitantes uma experiência de entretenimento e de 

partilha de emoções. 

The FC Porto Museum is a meeting point, a place of memory and knowledge of the Dragon 

universe, which will give visitors an entertaining and emotional experience. 

Seg | Mon 14:30 – 19:00, Ter – Dom | Tue – Sun 10:00 – 19:00 

 

25. MUSEU JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

Tribunal da Relação do Porto  

Campo Mártires da Pátria | 4099-012 PORTO  

(+351) 223 394 170 

(+351) 222 000 715  

vera.l.silva@tribunais.org.pt 

www.trp.pt/arquivonoticias/museujudiciario.html 

N: 41º 14’ 53.60” | W: 08º 61’ 77.80” 

Conheça o acervo do antigo Tribunal da Relação do Porto que se encontra instalado no 

Palácio da Justiça do Porto. 

Know the archives of the former Court of Appeal of Porto, installed in the Porto Courthouse. 

O museu abre mediante marcação prévia |The museum opens by pre-booking. 

 

26. MUSEU MILITAR DO PORTO 

Rua do Heroísmo, 329 | 4300-259 PORTO 

(+351) 225 365 514 

musmilporto@mail.exercito.pt 

http://www.exercito.pt/sites/MusMilPORTO 

N: 41º 14’ 60.34” | W: 08º 59’ 49.29” 

Fique a conhecer a história militar contada por peças provenientes do exército ou de 

doações de particulares. Destaca-se a Coleção de Soldadinhos. 

Understand the military history told by pieces from the army or from private donations. 

Highlight on the collection of lead soldiers. 

Ter – Sex | Tue – Fri, 10:00 – 12:30 | 14:00 – 17:00 

Sáb | Sat 14:00 – 17:00 

Dom | Sun 10:00 – 12:30 | 14:00 – 17:00 

 

27. MUSEU NACIONAL DA IMPRENSA 

Estrada Nacional 108, 206 | 4300-316 PORTO 

(+351) 225 304 966 

servicoeducativo@museudaimprensa.pt 

museudaimprensa.pt 

N: 41º 14’ 35.66” | W: 08º 57’ 66.95”  

mailto:vera.l.silva@tribunais.org.pt
http://www.trp.pt/arquivonoticias/museujudiciario.html
mailto:musmilporto@mail.exercito.pt
http://www.exercito.pt/sites/MusMilPORTO
mailto:servicoeducativo@museudaimprensa.pt


 
 

Saiba mais sobre as artes gráficas e cartoon, visitando as colecções do Museu Nacional da 

Imprensa. 

Know more about the graphic arts and Cartoon, by visiting the collections of the Portuguese 

Printing Press Museum. 

Seg – Dom | Mon – Sun 15:00 – 20:00 

Ter – Sex | Tue – Fri, 10:30 – 12:30 (marcação prévia | pre-registration) 

 

28. MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS 

Palácio dos Carrancas 

Rua de Dom Manuel II, s/. n.º | 4050 - 342 PORTO 

(+351) 223 393 770 

divulgacao@mnsr.dgpc.pt 

www.museusoaresdosreis.pt 

N: 41º 14’ 75.23” | W: 08º 62’ 12.71” 

Conheça a pintura e escultura dos séculos XIX e XX, bem como as artes decorativas: 

cerâmica, ourivesaria, mobiliário, vidros, lapidária. 

Know the XIX and XX century paintings and sculptures collections, and decorative arts - 

ceramics, Jewellery, furniture, glass and lapidary. 

Ter – Dom | Tue – Sun 10:00 – 18:00 

 

29. MUSEU ROMÂNTICO DA QUINTA DA MACIEIRINHA 

Rua de Entre-Quintas 220 | 4050-240 PORTO 

(+351) 226 057 031 

museuromantico@cm-porto.pt 

visitasvirtuais.cm-porto.pt 

N: 41º 14’ 78.55” | W: 08º 62’ 79.70” 

Reviva o passado, visitando esta habitação burguesa do século XIX, que é hoje um Museu. 

Relive the past by visiting this bourgeois housing from the XIX century, currently a museum. 

Seg – Sáb | Mon – Sat 10:00-17:30 

Dom | Sun 10:00-12:30 | 14:00-17:30 

 

30. oMUSEU DA FACULDADE DAS BELAS ARTES DO PORTO 

Avenida Rodrigues de Freitas, 265 | 4049-021 PORTO 

 (+351) 225 192 415 

omuseu@fba.up.pt 

sigarra.up.pt/fbaup/pt 

N: 41º 08’ 44.6” | W: 08º 36’ 02.5” 

Localizado na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, num conjunto de 

edifícios e jardim, integra uma coleção de arte e três espaços expositivos: a Galeria do 

Museu, a Galeria Cozinha, o Pavilhão de Exposições. A colecção é demonstrativa da 

http://mnsr.imc-ip.pt/pt-PT/informacoes_uteis/ContentDetail.aspx
mailto:divulgacao@mnsr.dgpc.pt
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diversidade das práticas artísticas, da pintura à escultura, da fotografia a instalação, vídeo e 

performance. 

Located within the premises of the Faculty of Fine Arts of the Porto University which 

comprise buildings and gardens, it gathers an art collection and three exhibition spots: the 

Museum Gallery, the Kitchen Gallery and the Exhibitions Pavilion. The collection evidences 

the several art practices, from painting to sculpture, from photography to installation, video 

and performance. 

Galeria do Museu e Galeria Cozinha | Museum Gallery & Kitchen Gallery 

Seg – Sex | Mon – Fri 10:00 -13:00 | 14:00 -18:00 

Pavilhão de Exposições | Exhibitions Pavilion 

Ter – Sáb | Tue – Sat 14:30 -18:30 | 14:30 -18:30 

 

31. World of Discoveries 

Rua de Miragaia, 106 | 4050-387 PORTO 

(+351) 220 439 770 

info@worldofdiscoveries.com 

www.worldofdiscoveries.com 

N: 41º 14’ 32.45” | W: 08º 62’ 08.03” 

O World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático dedicado à fantástica odisseia 

dos Descobrimentos. 

The World of Discoveries is an interactive museum and a thematic park, dedicated to the 

odyssey of the Discoveries. 

Seg – Sex | Mon – Fri: 10:00-18:30 

Sáb – Dom | Sat – Sun: 10:00-19:30 
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