Museu Nacional de Machado de Castro
OVER
De naam is een eerbetoon van de stad Coimbra, waar hij geboren is, aan de belangrijkste en meest representatieve
figuur van de Portugese beeldhouwkunst in de 18e eeuw, Joaquim Machado de Castro. Het bisschoppelijke paleis, dat
zijn collecties herbergt, heeft een prachtige kloostergang uit de 12e eeuw. Het paleis vormt de ideale sfeer om één
van de meest complete kunstcollecties van Portugal te huisvesten.
De uitzonderlijke objecten die hier tentoongesteld zijn, komen uit de kisten, kasten of de kerkaltaren van de kloosters
uit de regio. Stukken als de kelk van D. Gueda Mendes, uit de 12e eeuw, of een beeldige Maagd met Kind van zilver
uit het einde van de 13e eeuw, een opzienbarende monstrans van verguld zilver en de Schat van de Heilige Koningin
(Tesouro da Rainha Santa Isabel) zijn belangrijke stukken van de collectie van Portugese goudsmeedkunst. Gotische
houtsculpturen, waaronder een opmerkelijke Zwarte Christus, beelden uit de 16e eeuw, meubilair en stukken van
ivoor, Portugese en Vlaamse schilderijen: de collecties van het museum Machado de Castro weerspiegelen de
rijkdom van de kerk en het koninklijke mecenaat.
Onder het museum vindt u één van de meest indrukwekkende constructies uit de Romeinse tijd, die in Portugal zijn
behouden: een ruime en monumentale verzameling galerijen, die in twee verdiepingen liggen, waarvan men denkt
dat ze bedoeld waren om een enorm plein te ondersteunen of een forum van de oude stad Aeminium.
Contactgegevens
Largo Dr. José Rodrigues 3000 Coimbra
+351 239 482 001
Telefoon:
+351 239 482 469
Fax:
E-mail:

geral@mnmc.dgpc.pt

Website:

http://www.museumachadocastro.pt/

Kenmerken en diensten
Winkels
Excursies mit Gids

Openingstijden
Dinsdag: 14:00-18:00; woensdag-zondag: 10:00-18:00;Gesloten: maandag, 1 Januari, Paaszondag, 1 Mei, 4 Juli, 24 en
25 December.

Toegankelijkheid
Rolstoelvriendelijk
Route toegankelijk tot aan de ingang
Gedeeltelijk
Ingang toegankelijk
Totaal
Ontvangstruimte voor personen met bijzondere behoeften
Binnenruimte toegankelijk
Totaal
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Toegankelijkheid tot ruimtes/diensten
Gehandicaptenvoorzieningen
Informatie toegankelijk
Informatieborden
Interactieve en audiovisuele presentaties
Onderwerpen die aangeraakt mogelijk worden
Geschikt voor de ontvangst van
Visuele handicap
Auditieve handicap
Ondersteunende producten / diensten beschikbaar
Visuele handicap
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