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Het museum van Aveiro is gehuisvest in het oude Jezusklooster (15e eeuw), waar Infanta D. Joana, dochter van
koning D. Afonso V, die hier in 1490 stierf en in 1673 heilig werd verklaard, zich terugtrok. Twee werken herinneren
aan de aanwezigheid van deze koninklijke persoonlijkheid: haar tombe, een magnifiek kunstwerk uit de 18e eeuw
naar ontwerp van de koninklijke architect Manuel Antunes, prachtig gemaakt en met heel fijn gekleurd marmer
ingelegd; en haar portret, toegeschreven aan de School van Nuno Gonçalves, waar de Infanta wordt weergegeven in
koninklijk gewaad, op jonge leeftijd, maar met droefheid en resignatie op haar gezicht. In de kloosterkerk, de muren
bekleed met tegelpanelen, zijn zeven doeken met momenten uit het leven van Santa Joana Princesa (St. Johanna de
Prinses).
Het museum werd gecreëerd in 1911 om de kunstwerken te herbergen die verzameld waren uit religieuze huizen en
gemeenschappen, die opgeheven werden na het verbod op religieuze ordes in 1834. Het zijn opmerkelijke collecties
schilderijen, sculpturen, houtsnijwerk, tegels, juwelen en andere versieringen, altaren van goud en zeldzame codices
uit de 15e en 16e eeuw (o.a. over de stichting van het klooster en het leven van Santa Joana), waardoor het museum
van Aveiro een stop waard is.
Naast het bekijken van de collecties, is het ook de moeite waard om door de ruimten van het oude kloostergebouw
te lopen, die nog behouden zijn, zoals het atrium, de kloostergang met talrijke gedecoreerde kapellen met verguld
houtsnijwerk en tegels, het laagkoor van de kerk, waar de nonnen door traliewerk gescheiden van de overige
gelovigen de mis bijwoonden, en het hoogkoor dat rijkelijk versierd is.
Contactgegevens
Avª. Santa Joana Princesa 3810-329 Aveiro
+351 234 423 297 - 234 383 188
Telefoon:
+351 234 421 749
Fax:
E-mail:

maveiro@drcc.pt

Sociale Netwerken:

https://www.facebook.com/museuaveiro/

Kenmerken en diensten
Winkels
Excursies mit Gids
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Cafetaria

Openingstijden
10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30 uur (van Dinsdag t/m Zondag) Gesloten: Maandag, 1 Januani, Paaszondag, 1 Mei, 25
December

Toegankelijkheid
Route toegankelijk tot aan de ingang
Totaal
Binnenruimte toegankelijk
Gedeeltelijk
Toegankelijkheid tot ruimtes/diensten
Gehandicaptenvoorzieningen
Ondersteunende producten / diensten beschikbaar
Visuele handicap
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