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Museu da Cidade aberto na Páscoa 

 

O Museu da Cidade de Aveiro e o Museu Arte Nova estão abertos ao público durante o 

fim-de-semana de Páscoa. Os visitantes podem aceder aos equipamentos culturais na sexta-

feira Santa, dia 18 de abril, entre as 9h30 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 18h00. No sábado, 

dia 19 de abril, e no domingo de Páscoa, 20 de abril, abrem as portas às 14h00 e encerram às 

18h00. 

 A oferta do Museu Arte Nova inclui a exposição “Aromas de Outrora. Higiene e beleza 

na primeira metade do século XX”. No Museu da Cidade está a exposição de pintura “Máscaras 

e Rituais” de Balbina Mendes, e a de fotografia, “Ficção Oculta”, da autoria de Mariana Delgado. 

Balbina Mendes, pintora natural de Miranda do Douro, reproduz nas telas as máscaras e os 

rituais ancestrais do Douro e Trás-os-Montes.  

A exposição da autora aveirense Mariana Delgado, mestranda em Práticas Artísticas 

Contemporâneas, experimenta na fotografia novas relações entre as imagens, as palavras e os 

rostos. 

 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

 

No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala no dia 18 de 

Abril sob o tema “Lugares de Memória”, as comemorações em Aveiro decorrem em vários locais 

históricos da Cidade:  

Teatro Aveirense: a partir de dia 15 de Abril e até ao final do mês, exposição sobre o Património 

Classificado em Aveiro, que inclui os 4 Monumentos Nacionais e os 15 Monumentos de 

Interesse Público. Estarão expostas peças que integram a reserva do Museu da Cidade e que 



resultaram do acompanhamento arqueológico à obra das Igrejas de Santo António e da Capela 

da Ordem Terceira de São Francisco, conjunto que detém o estatuto de Monumento Nacional. A 

exposição pode ser visitada às segundas-feiras entre as 9hh00 e as 13h00 e das 14h00 às 

18h00 e de terça-feira a sexta-feira entre as 9h00 e as 20h00. Ao sábado entre as 14h00 e as 

20h00 [horário de bilheteira]. 

Museu Arte Nova: nos dias 16 e 17 de abril, vai-se imaginar a vida da família Pessoa, a primeira 

a habitar o edifício. ‘Inventando Novas Memórias’ é a proposta que se dirige às crianças e jovens 

de todas as faixas etárias. A atividade começa às 10h30, a inscrição é gratuita e obrigatória para: 

museucidade@cm-aveiro.pt. 

Museu da Cidade: ‘Palestra sobre História e Memória’ tem lugar no Museu da Cidade, no dia 15 

de abril, pelas 18.00 horas, proferida pela Prof.ª Doutora Alice Duarte, da Faculdade de letras da 

Universidade do Porto. Entrada livre. 

 O ‘Roteiro dos Monumentos Nacionais em Aveiro’ percorre-se a 19 de abril, pelas 10.30 horas. 

O local de encontro é o cruzeiro da Sé de Aveiro. A inscrição é gratuita e obrigatória para: 

museucidade@cm-aveiro.pt, devendo ser feita até ao dia anterior à visita. 

 ‘Tumulária, um Lugar de Memória’ constitui o convite ao conjunto de visitas temáticas orientadas 

no Museu Nacional de Aveiro: Claustro de Antigo Convento de Jesus; Lápides 

Tumulares|Capítulo Novo; Túmulo de João de Albuquerque; Lápide tumular Francisco Tavares e 

Joana Távora; Túmulo de Santa Joana Princesa e túmulo de D. Gabriel de Lencastre. Visitas no 

dia 18 de abril, às 10.00 horas, no Museu de Aveiro 

 

Artes no Canal - Mercado de Fusão – edição extra a 19 de Abril 

 

A feira ‘Artes no Canal – Mercado de Fusão’, organizada pela Câmara Municipal de 

Aveiro, nos segundos sábados de cada mês, vai ter uma edição extra no próximo sábado de 

Páscoa. 

A mostra decorre na Praça Joaquim Melo Freitas, na Rua Direita, na Praça Marquês de 

Pombal, na Rua Homem Christo Filho, Cais do Côjo  e no Largo do Mercado Manuel Firmino.  

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos, Eng. 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


