
Dia e Noite dos Museus

AINDA HÁ uns dias
celebrávamos o Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios e já
esbarramos com outra efeméride.
Para não perder o embalo de
entradas gratuitas/visitas guiadas
e passeios pouco óbvios, dizemos
-lhe algumas das melhores

propostas para celebrar o Dia
Internacional dos Museus e a
Noite Europeia dos Museus,
este sábado e domingo,
respectivamente. Para propostas
em família salta para a página 42.

Dia Internacional dos Museus
Mosteiro dos Jerõnimos

É provável que tenha de lidar com
filas valentes, mas pelo menos
sabe que não terá de pagar para
entrar no Mosteiro dos Jerónimos.
Entre as 10.00 e as 18.00, arme-se
em turista e participe nas visitas
livres ao monumento edificado no
século XVI, onde estão os túmulos
de Luís de Camões ou Vasco da
Gama.

Museu Nacional de História

Natural e da Ciência

Entre as 11.00 e as 13.00
parta à aventura pelo Jardim
Botânico de Lisboa. Esta visita
serve para apalpar terreno com

quem percebe da coisa e ficar
a conhecer o tipo de plantas do

jardim num jogo de associações

para reencontrar essas espécies
nos quadros do Museu de São

Roque. -^Inscrição: geraltmuseus.

ulisboa.pt

Museu Calouste Gulbenkian

A Gulbenkian assinala o Dia
Internacional dos Museus com
uma programação que começa
logo na sexta, com a primeira
edição das Noites Modernas,
prolongando-se até sábado, 18.
A festa começa sexta a partir
das 1 7.00 com micro- visitas à

Colecção Moderna do museu,
segue com concertos de jazz, um
espetáculo de circo, sessões de

poesia e música electrónica. No
sábado há debates para famílias
e jogos de tabuleiro e, a partir das

18.30, será apresentado o projeto
da artista indiana Manon de
Bóer, From nothing to something
else. A entrada é livre mediante
levantamento de bilhetes.

Panteão Nacional

Neste dia, entre as 10.00 e as

18.00, o Panteão Nacional
terá visitas de entrada livre. Às

10.30 e às 14.30 alinhe na visita
comentada que o leva a percorrer
o monumento de uma ponta à

outra, o primeiro monumento
barroco no país, e ainda terá

acesso ao terraço do zimbório,
zona habitualmente encerrada, de
onde poderá contemplar o Tejo.
-^Inscrição: geral@panteao.dgpc.pt

Museu da Água

Neste dia, todos os núcleos do
Museu da Água serão de entrada
gratuita, desde o Aqueduto
das Águas Livres, Reservatório
da Mãe d'Água das Amoreiras,

Reservatório da Patriarcal e

Estação Elevatória a Vapor dos
BarbadÍnhoS.-> Tudo entre as 10,00 e as

17.30.

Noite Europeia dos Museus
Museu da Marioneta

Um auditório com espaço livre e

a necessidade de lhe dar uso foi

pretexto suficiente para o Museu
da Marioneta celebrar a Noite
dos Museus. Às 21.30, Carlão vai
sentar-se de frente para o público
e partilhar histórias privadas da
sua vida e carreira. A entrada é

gratuita.

Museu da Fundação Arpad

Szenes-Vieira da Silva

O Museu Arpad Szenes-Vieira da
Silva celebra a noite dos museus
um dia antes, ou seja, no sábado,
com exposições, um concerto dos
Solistas da Metropolitana e visitas

guiadas - tudo de entrada livre
até às 23.00.

Museu da Saúde

O Museu da Saúde inaugurou
em 2017 no antigo Serviço de

Neurocirurgia do Hospital de
Santo António dos Capuchos e

passa ao lado da rota habitual. Este
sábado vai estar excepcionalmente
aberto entre as 10.00 e as 21 .00 e a

entrada é gratuita. Além das visitas

ao espaço, haverá uma sessão de
tricot com uma conversa sobre

como as agulhas podem contribuir

para uma mente saudável e um
ambiente sustentável (18.00). ¦


