Museu Nacional de Machado de Castro
SOBRE
O nome é uma homenagem da cidade de Coimbra, onde nasceu, ao mais notável representante da escultura
portuguesa do séc. XVIII, Joaquim Machado de Castro. O Paço Episcopal que alberga as suas colecções conserva o
belo claustro do séc. XII, criando o ambiente ideal para acolher uma das mais completas colecções de arte em
Portugal.
Das arcas e dos armários, ou dos altares das igrejas de antigos conventos da região vieram muitos dos objectos
excepcionais, agora expostos para prazer dos nossos olhos. Peças como o cálice de D. Gueda Mendes, do séc. XII, ou
uma encantadora Virgem com o Menino, em prata, de finais do séc. XIII, uma aparatosa custódia em prata dourada,
o Tesouro da Rainha Santa Isabel, são momentos altos na colecção de ourivesaria portuguesa. Escultura gótica em
madeira, com destaque para figura admirável do Cristo Negro, escultura quinhentista, mobiliário e marfins, pintura
portuguesa e dos primitivos flamengos, as colecções do museu Machado de Castro reflectem a riqueza da Igreja e o
mecenato régio.
Por baixo do Museu visite uma das mais impressionantes construções da época imperial romana conservadas em
Portugal: um vasto e monumental conjunto de galerias, dispostas em dois andares, que se pensa seriam destinadas
a sustentar uma enorme praça ou um forum na antiga cidade de Aeminium.
Contactos
Largo Dr. José Rodrigues 3000 Coimbra
+351 239 482 001
Telefone:
+351 239 482 469
Fax:
E-mail:

geral@mnmc.dgpc.pt

Website:

http://www.museumachadocastro.pt/

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Visitas Guiadas

Horários
3ª feira: 14:00-18:00; 4ª feira-domingo: 10:00-18:00.Encerra: 2ª feira, 1 de janeiro, domingo de Páscoa, 1 de maio, 4
de julho, 24 e 25 de dezembro.

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Percurso acessível até à entrada
Parcial
Entrada acessível
Total
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Total
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Acessibilidade a áreas/serviços
Instalações sanitárias
Informação acessível
Painéis informativos
Apresentações interativas e audiovisuais
Itens para experimentação táctil
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade visual
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