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Dia Internacional dos Museus 

PRÓXIMO SÁBADO  

18 de maio é o Dia Internacional do Museus. Ao longo do fim de semana, um pouco por todo o país, a data é 
celebrada com diversas iniciativas, que passam por visitas guiadas aos espaços, exposições ou oficinas. 

No Jardim Botânico da Universidade do Porto, assinala-se o Dia do Fascínio das Plantas, uma atividade que 
desafia o visitante a conhecer e compreender as plantas (sábado, 14h-19h30). Já na Reitoria, é possível visitar as 
exposições “Seara Nova - 90 anos de intervenção cívica e cultural”, “Coleção Egípcia do Museu de História Natural 
da Universidade do Porto”, “Terra em Transformação - Evolução da vida na Terra” e “Os mistérios do Antigo Egito” 
– é ainda possível participar nas oficinas “Brincar aprendendo com os egípcios”, “Fósseis à solta” e “Voar com as 
mãos e ver com os ouvidos”. 

Ainda no Porto, a Casa-Oficina de António Carneiro vai promover um circuito/pedipaper intitulado “À Descoberta de 
uma Obra de António Carneiro” (10h-17h30) e uma visita guiada ao atelier do pintor, em torno da exposição “Do 
Sagrado ao Profano” (14h30). 

Também o Museu do Vinho do Porto vai promover no sábado um circuito/pedipaper (10h-17h30), além de uma 
visita orientada “Armazém do Cais Novo - Memórias de um Espaço” (11h-12h), da oficina “O museu cabe todo no 
meu bolso” (15h-17h30), da inauguração da exposição de pintura “Encanta-me a liberdade que reina, eterna, nos 
animais”, de Cássio Mello (18h30), de um espetáculo de canto lírico, pela soprano Margarida Fisher e pela pianista 
Carla Quelhas (17h30) e da conferencia/tertúlia “Marcas do Vinho no Porto”, com início às 18 horas. 

Outros museus e espaços de cultura da cidade do Porto têm iniciativas para assinalar o Dia Internacional dos 
Museus: Casa do Infante, Centro Português de Fotografia, Gabinete de Numismática, Casa-Museu Marta Ortigão 
Sampaio, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, entre outros. 


