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A AGENDA DE EVENTOS – @COIMBRA 2018 é uma publicação do 
Município que reúne, de forma planificada e concertada, a oferta cul-
tural, turística e desportiva de Coimbra. Esta agenda, que, este ano, 
traz como novidade a sua publicação semestral, apresenta a mais 
completa súmula do que de melhor vai ter lugar na nossa cidade. 

A @Coimbra 2018 representa, assim, um completo guia de informa-
ção, que materializa o pulsar da nossa cidade, dando conta da oferta 
de eventos e cumprindo a missão de agente agregador e difusor 
cultural do Município de Coimbra.

A Câmara Municipal continua, desta forma, empenhada no desen-
volvimento de projetos de promoção da rede de iniciativas do con-
celho, fazendo eco das mais relevantes iniciativas culturais, turísticas, 
desportivas e sociais que imprimem dinâmica ao Município e de-
monstram a riqueza cultural desta cidade Património Mundial da 
UNESCO.

Tudo isto sem esquecer que é ainda um conteúdo que informa e 
fornece diferentes abordagens e opções para uma visita à cidade, 
por forma a maximizar, diversificar e enriquecer a experiência.

Por tudo isto, a Agenda de Eventos @Coimbra 2018 é um exce-
lente auxílio para descobrir uma cidade única, que tem tanto para 
oferecer!

UMA AGENDA  
PARA VALORIZAR 

COIMBRA!



DISCLAIMER
Esta publicação é uma edição do Município de Coimbra, que não se responsa-
biliza por alterações aos eventos anunciados, que possam surgir após o fecho 
desta Agenda. Eventuais mudanças à programação divulgada são da responsa-
bilidade das respetivas entidades promotoras.

FICHA TÉCNICA
Título: @Coimbra 2018 | Edição: Câmara Municipal de Coimbra  
Design: Câmara Municipal de Coimbra | Fotografia: Câmara Municipal de 
Coimbra | Execução gráfica: Diário do Porto, Lda. | Janeiro 2018
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TRICO(N)TANDO 
ESTÓRIAS
DATA: 3 de janeiro
LOCAL: Biblioteca Anexa 
Municipal de Almalaguês
Recolha das histórias de tradi-
ção oral num ambiente descon-
traído e informal de tertúlia e 
de ligação entre gerações.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PONTOS NOS III – SCIENCE BEER TALKS
DATA: 3 de janeiro
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
O Exploratório convidou cientistas do Instituto de Investigação 
Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (III UC) para passarem 
um fim de tarde com o público em conversas informais acompanha-
das de cerveja artesanal!
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

CONCERTO DE REIS SOLIDÁRIO  | MÚSICA
DATA: 5 de janeiro
LOCAL: Antiga Igreja  | Convento São Francisco
A partir de uma proposta apresentada pela direção dos Antigos 
Orfeonistas da Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal coor-
ganiza um concerto solidário a favor da Associação das Cozinhas 
Económicas da Rainha Santa Isabel. O concerto conta com a par-
ticipação do Coro dos Antigos Orfeonistas da U.C., do Coimbra 
Gospel Choir, da soprano Catarina Braga e do tenor Nuno Silva. 
HORÁRIO: 21h00 
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

OFICINAS DE JOGOS DE TABULEIRO
DATA: 6 de janeiro
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
Estas oficinas são destinadas a crianças a partir dos 6 anos e aos pais. 
A sua dinamização está a cargo de Sofia Vilhena e Michael Pereira. 
HORÁRIO: 14h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

VISITA AOS PRESÉPIOS DA CIDADE
DATA: 6 de janeiro
LOCAL: presépio da Igreja da Sé Nova (ponto de encontro)
Recriação, por parte do Grupo Folclórico de Coimbra, da antiga 
tradição de Coimbra de visitar os presépios da cidade na época 
natalícia. A visita inicia-se na Sé Nova e prossegue pelas várias igrejas 
da cidade. Junto de cada presépio são entoadas cantigas de louvor 
ao Menino Deus.
HORÁRIO: 14h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Grupo Folclórico de Coimbra

LANÇAMENTO DO LIVRO “SALVAR O 
SNS – UMA NOVA LEI DE BASES DA SAÚDE 
PARA DEFENDER A DEMOCRACIA” 
DATA: 6 de janeiro
LOCAL: Antiga Igreja  | Convento São Francisco
A partir de uma proposta apresentada pela Porto Editora, a Câmara 
Municipal de Coimbra colabora naquela que será a primeira ses-
são pública de lançamento de Salvar o SNS – Uma nova Lei de Bases 
da Saúde para defender a democracia, livro da autoria de António 
Arnaut e João Semedo.
HORÁRIO: 15h30
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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“IN MEMORIAM DE ANTÓNIO FRAGOSO” 
NO CENTENÁRIO DA SUA MORTE
 “ANTÓNIO FRAGOSO E O SEU MUNDO: 
GRIEG, DEBUSSY E RAVEL”  | MÚSICA 
DATA: 6 de janeiro
LOCAL: Antiga Igreja  | Convento São Francisco
No âmbito da programação “In memoriam de António Fragoso” 
no centenário da sua morte (21 de outubro de 2017 a 14 de ou-
tubro de 2018), a Câmara Municipal de Coimbra e a Associação 
António Fragoso coorganizam o concerto de abertura, previs-
to para o dia 6 de janeiro, na Antiga Igreja do Convento São 
Francisco. A programação conta com o alto patrocínio de Sua 
Excelência o Presidente da República e mereceu, por parte do 
Ministério da Cultura, a classificação de “Interesse Cultural”, e à 
qual se associaram, diversos músicos, maestros com as respeti-
vas orquestras.
HORÁRIO: 21h30
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

“EMOÇÕES #6… DA FIGURAÇÃO À 
ABSTRAÇÃO – FUGAS, REFUGAS, 
REFUGIADOS, REFÚGIOS”  | 
EXPOSIÇÃO DE VICTOR COSTA
DATA: 6 de janeiro a 18 de fevereiro
LOCAL: Museu Municipal de Coimbra  | Edifício Chiado
Exposição de pintura da autoria do conimbricense Victor Costa que 
apresenta como tema de fundo a problemática dos refugiados, reu-
nindo um conjunto de telas constituído pela série “Fugas”, entre as 
quais a “Fuga de Alepo”.
HORÁRIO: terça a sexta-feira, 10h00-18h00  | sábado e domingo, 
10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CANTAR OS REIS 
DATA: 8 de janeiro 
LOCAL: Casa-Museu Miguel Torga
A Câmara Municipal de Coimbra 
volta a cumprir uma tradição que 
era particularmente apreciada por 
Miguel Torga. O escritor, que viveu 
durante mais de quarenta anos na-
quela que está, hoje, transformada 
em Casa-Museu, recebia, na quadra 
de Reis, grupos de cantares, que re-

compensava com vinho fino e gastronomia típica da festividade. 
É a representação deste cenário que o público encontrará, no pró-
ximo dia 8 de janeiro, a partir das 18h30, na Casa-Museu Miguel 
Torga. Os cantares estarão a cargo do Grupo Etnográfico da Região 
de Coimbra.
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA 
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE 
DE COIMBRA (ACM): “A CIDADE 
E AS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS 
E DESPORTIVAS”  | DEBATE
DATA: 11 de janeiro 
LOCAL: ACM Coimbra
A celebração de 100 anos de existência da ACM exigiu dos seus res-
ponsáveis atuais a preparação de um programa à altura da significa-
tiva importância da data em causa, no respeito pelo marcante papel 
da ACM, na sua implantação no tecido social da Cidade e tendo em 
conta o seu contributo histórico na formação cultural e desportiva 
de tantos cidadãos de Coimbra. Os convidados são Olivais Futebol 
Clube, Centro Norton de Matos, Clube Desportivo Santa Clara e 
ACM. Moderador: Jorge Castilho.
HORÁRIO: 21h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Associação Cristã da Mocidade de Coimbra
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“MARIANA PINEDA”, DE FEDERICO 
GARCIA LORCA  | TEATRO
DATA: 11, 12, 25, 26 e 29 de janeiro
LOCAL: Teatro-Estúdio Bonifrates  | Casa Municipal da Cultura
«Que dia tão triste em Granada,
que as pedras fazia chorar
ao verem morrer Marianita
na forca, por não denunciar.
Marianita assim em seu quarto
pensava perdida na tarde

“Visse-me Pedrosa bordando 
a bandeira da liberdade.”»
HORÁRIO: 21h45
ENTRADA PAGA: normal - 7,00 €  | estudantes, seniores e protocolos 

- 5,00 €  | clube de amigos e grupos (+ 10 elementos) - 4,00 €
INFORMAÇÕES: Cooperativa Bonifrates

“KAÔ: EMBALOS DO MUNDO”  | TEATRO 
DATA: 12 e 13 de janeiro
LOCAL: Blackbox  | Convento São Francisco

“Kaô: Embalos do Mundo” é um momento poético-musical com 
ações e canções sobre os primeiros passos e compassos na vida. 
Partindo de canções transmitidas de mãe para filho/a, de geração 
em geração, três mulheres exploram a força das vozes femininas e 
do canto polifónico, num espetáculo de teatromúsica com melodias 

de “acalantar” lusófo-
nas e ibero-america-
nas que pertencem a 
todos os que se dei-
xam levar no balouço-

-balanço do mar...
A palavra indígena 

“Kaô” recebe quem 
acaba de chegar, num 
concerto encenado 
para escutar e sentir 
ao colo, sobre a nitidez 
do olhar da criança ao 

relacionar-se com a Terra Mãe que o rodeia! Música e Teatro de 
Objetos para crianças dos 0 aos 5 anos.
HORÁRIO: 10h30 e 14h30 (público infantil / grupos organizados, 
dia 12)  | 15h00 e 16h30 (famílias e público geral, dia 13)
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PIRATEANDO: AVENTURAS 
POR ESTÓRIAS NUNCA ANTES 
NAVEGADAS!  | HORA DO CONTO 
DATA: 15 janeiro a 16 março 
LOCAL: Bibliotecas Anexas Municipais de Almalaguês, Assafarge, 
Brasfemes, S. João do Campo, Ribeira de Frades, Trouxemil, 
Souselas e Cernache
Atividade de animação do livro e da leitura destinada a grupos es-
colares onde se conta de forma interativa, dinâmica, encenada e 
surpreendente estórias sobre a temática proposta.
HORÁRIO: 14h00-19h30
ENTRADA LIVRE, mediante marcação prévia pelos grupos escolares
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

MIGUEL TORGA  | DATA EVOCATIVA 
DO DESAPARECIMENTO DO POETA
DATA: 17 de janeiro 
LOCAL: Casa-Museu Miguel Torga
No dia 17 de janeiro, data do desaparecimento de Miguel Torga 
(em 1995), a Câmara Municipal de Coimbra assinala a efeméride, 
no intuito de recordar a memória e promover o legado do escritor 
Miguel Torga (pseudónimo de Adolfo Correia da Rocha, médico, 
nascido em Sabrosa, Vila Real, em 12 de agosto de 1907). A pro-
gramação privilegiará, naturalmente, o espaço onde um dos mais 
influentes poetas e escritores portugueses do século XX viveu, du-
rante cerca de 40 anos: a Casa-Museu Miguel Torga. 
HORÁRIO: a partir das 14h30
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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SUMPTA  | PERFORMANCE
DATA: 17 de janeiro
LOCAL: Antiga Igreja  | Convento São Francisco
Tendo por base a frase de Arquimedes “Dai-me um ponto de apoio 
e levantarei o Mundo”, Gustavo Sumpta aplica neste projeto o prin-
cípio da Alavanca. “Levantar o Mundo” é um projeto desenvolvido 
especialmente para o Anozero – Bienal de Arte Contemporânea 
de Coimbra. O material utilizado será um tubo de ferro de 12 × 
0,10 × 0,30 m em chapa de 5 mm, esfera de rolamento, um pneu 
industrial (-23.5 × 25) e lixa metálica.
HORÁRIO: 19h00 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

“VIGÉSIMO OITAVO”  | TEATRO
DATA: 19 e 20 de janeiro
LOCAL: Blackbox  | Convento São Francisco

“Vigésimo Oitavo” é um projeto performativo da Bonifrates-Júnior, 
integrado na XIX Semana Cultural da Universidade de Coimbra. O 
seu título alude ao artigo sobre a educação da Convenção sobre os 
Direitos da Criança e lança uma provocação sobre o valor que a 
escola tem (ou não tem) no mundo atual – aos que a proíbem, aos 
que a vendem, aos que a desprezam, aos que a perdem, aos que se 
perdem nela…
Foi construído com os jovens atores a partir de material informal, 
jornalístico, literário e fílmico, e com referências a personalidades 
reais, como Malala Yousafzai, Marjane Satrapi e Zlata Filipovic, e a 
personagens ficcionais de obras de J.D. Salinger, J. K. Rolling, Nick 
Hornby, Peter Weir e Soeiro Pereira Gomes, entre outros. A ver-
são atual de “Vigésimo Oitavo” foi filmada e apresentada em per-
formances parciais, entre 27 de fevereiro e 6 de março, em espaços 
da Alta de Coimbra e da Universidade de Coimbra, e numa per-
formance final a 8 de abril, no Anfiteatro 3, do Colégio de S. Bento.
HORÁRIO: 21h30 (dia 19)  | 16h00 (dia 20)
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

“COIMBRA, 1516:  
O FORAL MANUELINO” 
 | EXPOSIÇÃO
DATA: até 20 de janeiro 
LOCAL: Núcleo da Cidade 
Muralhada  | Torre de Almedina
Exposição comemorativa dos 500 
anos do foral Manuelino a Coimbra, 
que se divide por dois espaços: na 
Torre de Almedina, contextualiza-
-se o aparecimento deste foral e a 
caracterização da cidade na época 
manuelina; no Arquivo Histórico 
Municipal está exposto o original 
do foral manuelino de 1516, acom-
panhado de outros documentos da 
época.
HORÁRIO: terça-feira a sábado, 
10h00-13h00 e 14h00-18h00 
ENTRADA PAGA: geral - 1,80€  | 
estudantes e >60 - 1,20€  | <12 - gratuito
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

AS CORES DA MINHA TERRA: 
PENSAÇÃO (PENSAMENTO + AÇÃO) 
SOBRE EU-COR-ARQUITETURA-
ARTE-AMBIENTE  | FORMAÇÃO
DATA: 20 de janeiro
LOCAL: Portugal dos Pequenitos
Formação para professores, educadores e outros formadores, para 
aprofundamento de temas e técnicas artísticas transversais aos 
do tema do trabalho do projeto “Criar com Escolas” do Serviço 
Educativo do Portugal dos Pequenitos. As ações de formação, de 
curta duração, são creditadas.
HORÁRIO: 10h00-13h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 
INFORMAÇÕES: Portugal dos Pequenitos 
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1.ª ETAPA CIRCUITO CTCOIMBRA 
(TORNEIO SUB 12 E SUB 16)  | TÉNIS
DATA: 20 e 21 de janeiro
LOCAL: Clube de Ténis de Coimbra
Torneio de ténis do calendário oficial da Federação Portuguesa de 
Ténis, nível C, de âmbito nacional, nas modalidades de singulares e 
pares, femininos e masculinos, divididos por dois escalões etários: 
até aos 12 e até aos 16 anos.
HORÁRIO: 9h00-20h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Clube de Ténis de Coimbra

“POSTAIS 
ILUSTRADOS DE 
COIMBRA. PARTILHA 
DE LUGARES E 
PASSAGENS”  | 
EXPOSIÇÃO
DATA: 20 de janeiro a 24 de 
março 
LOCAL: Sala da Cidade  | Paços do 
Município de Coimbra
A exposição tem um programa 
de oficinas lúdico-pedagógicas 
para grupos dos 3 aos 12 anos e 
um programa de visitas acompa-
nhadas para grupos escolares (3.º 
ciclo, secundário, universitário) e 
público geral.

HORÁRIO: terça-feira a sábado, 13h00-18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

COMUNIDADE DE LEITORES 
DATA: 25 de janeiro
LOCAL: Biblioteca Municipal de Coimbra  | Casa Municipal da 
Cultura

A Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal de Coimbra reú-
ne-se todos os meses para conversar sobre livros. 
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

OS QUATRO E MEIA  | MÚSICA
DATA: 25, 26 e 27 de janeiro
LOCAL: Grande Auditório  | Convento São Francisco
Em maio de 2013, um grupo de amigos com gosto comum pela 
música juntava-se para uma pequena atuação num Sarau de Gala 
no TAGV, em Coimbra. Estava feita a primeira apresentação d´Os 
Quatro e Meia. Atualmente formado por seis elementos, Os Quatro e 
Meia procuram de uma forma descontraída e bem-disposta conferir 
novas sonoridades e olhares sobre a música portuguesa.
HORÁRIO: 21h30
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DAS VELHARIAS 
DATA: 27 de janeiro 
LOCAL: Praça do Comércio 
A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra possui um 
lugar de destaque na agenda de animação urbana, assumindo-se 
como um evento de importância inegável na cidade. Enquanto re-
positório de memórias, é uma iniciativa dinamizadora a nível cultural 
mas, também, a nível económico e social, porque permite a venda 
e compra de objetos de coleção e velharias, sendo, igualmente, um 
ponto de encontro entre o muito público que acorre todos os me-
ses à Praça do Comércio e as várias dezenas de expositores/partici-
pantes, oriundos de norte a sul do país. 
HORÁRIO: 9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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O CLUBE DE XADREZ
DATA: 27 de janeiro
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
O Clube de Xadrez realiza-se com a colaboração da secção de xa-
drez da Associação Académica de Coimbra e destina-se a crianças 
a partir dos 8 anos.
HORÁRIO: 17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PAIS NÃO VENHAM CEDO
DATA: 27 de janeiro
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
Aos sábados à noite os mais novos têm encontro marcado no 
Exploratório! As portas abrem às 20h30 e durante três horas a 
diversão está assegurada. O programa inclui jogos e desafios nas ex-
posições, workshops de culinária e muitas experiências científicas!
HORÁRIO: 20h30-23h30
ENTRADA PAGA: 12,00€
INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

“HOMENAGEM, ANUNCIAÇÃO 
MATOS”  | EXPOSIÇÃO
DATA: até 28 de janeiro
LOCAL: Galeria Almedina  | Museu Municipal de Coimbra
HORÁRIO: terça a sexta-feira, 10h00-18h00  | sábado e domingo, 
10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

“BIOLÓGICO E ARTIFICIAL - UMA 
HISTÓRIA EVOLUTIVA”  | EXPOSIÇÃO
DATA: 1 de fevereiro a 18 de março
LOCAL: Galeria Almedina  | Museu Municipal de Coimbra
Exposição da Escola Superior de Educação em parceria com a 
Almas Design.

HORÁRIO: terça a sexta-feira, 10h00-18h00  | sábado e domingo, 
10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CAMANÉ CANTA ALFREDO 
MARCENEIRO  | MÚSICA
DATA: 2 de fevereiro
LOCAL: Grande Auditório  | Convento São Francisco
Camané, um dos nomes incontornáveis do Fado da atualida-
de. Emoção. Tradição enriquecida com a dose certa de risco. 
Versatilidade. Tudo isto faz parte da personalidade artística de 
Camané. E tudo isto se conjuga num trabalho de Homenagem 
a Alfredo Marceneiro. A elevação da grande referência do 
fado na voz de Camané, num registo intemporal, numa jus-
ta Homenagem a uma das suas maiores referências. Fado 
Cravo, Fado Bailado, entre tantos outros, fazem parte desta 
Homenagem, trazendo a sonoridade e a essência da raiz, tanto 
na música como nas próprias letras da época. Todas as partes 
envolvidas dentro neste projeto acreditam que este trabalho 
será um marco na história do Fado.
HORÁRIO: 21h30 
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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CLUBE DE FILOSOFIA 
DATA: 3 e 17 de fevereiro
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
O Clube de Filosofia é dinamizado por Celeste Silva, mestranda em 
Filosofia e é destinado a crianças dos 8 aos 12 anos e aos seus pais.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

COIMBRA WORLD PIANO 
MEETING  | MÚSICA
DATA: 4 de fevereiro
LOCAL: Antiga Igreja  | Convento São Francisco
Concerto coorganizado pela Câmara Municipal de Coimbra e 
Academia Internacional de Música “Aquilles Delle Vigne”. Conta 
com a colaboração da Orquestra Clássica do Centro e com as 
atuações dos vencedores dos concursos Coimbra World Piano 
Meeting de 2017 e 2018. 
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

QUARTAS NO TORGA  | CICLO 
DE CONFERÊNCIAS 
DATA: 7 de fevereiro
LOCAL: Casa-Museu Miguel Torga 
A Câmara Municipal de Coimbra promove, na Casa-Museu Miguel 
Torga, um ciclo de conferências com o propósito de difundir a per-
sonalidade e a obra do escritor/poeta que escolheu Coimbra para 
viver e trabalhar. Pretende-se, assim, através da partilha de pessoas 

que estudam profundamente e/ou conviveram com o poeta, conhe-
cer aspetos íntimos da sua personalidade. A primeira sessão de 2018 
contará com a presença do Professor António Apolinário Lourenço 
e será subordinada ao tema “Terra de Ninguém”: A guerra civil es-
panhola vista por Miguel Torga e Manuel de Seabra. Colaboração: 
FLUC / Centro de Literatura Portuguesa.
HORÁRIO: 18h00 
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PONTOS NOS III – SCIENCE BEER TALKS
DATA: 7 de fevereiro
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
O Exploratório convidou cientistas do Instituto de Investigação 
Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (III UC) para passarem 
um fim de tarde com o público em conversas informais acompanha-
das de cerveja artesanal!
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA 
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE 
DE COIMBRA (ACM): “A CIDADE, A 
CIÊNCIA E A INOVAÇÃO”  | DEBATE
DATA: 8 de fevereiro
LOCAL: ACM Coimbra
A celebração de 100 anos de existência da ACM exigiu dos seus res-
ponsáveis atuais a preparação de um programa à altura da significa-
tiva importância da data em causa, no respeito pelo marcante papel 
da ACM, na sua implantação no tecido social da Cidade e tendo em 
conta o seu contributo histórico na formação cultural e desporti-
va de tantos cidadãos de Coimbra. Os convidados são Fernando 
Seabra Santos e Teresa Mendes. Moderador: Carlos Fiolhais.
HORÁRIO: 21h30
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Associação Cristã da Mocidade de Coimbra
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ANTICORPOS
DATA: 8 a 24 de fevereiro
LOCAL: Oficina Municipal de Teatro

“Anticorpos” é uma coprodução do Teatrão e da Câmara Municipal 
de Coimbra. Esta criação parte de vários estudos sobre o corpo 
humano (físico e mental, na medicina, na sociedade, enquanto mer-
cadoria, etc.) a partir das linguagens do movimento, da dança e do 
teatro.
HORÁRIO: quarta-feira a sábado, 21h00  | domingo, 17h00
ENTRADA PAGA: de 4,00€ a 10,00€
INFORMAÇÕES: O Teatrão

OFICINAS DE JOGOS DE TABULEIRO
DATA: 10 de fevereiro
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
Estas oficinas são destinadas a crianças a partir dos 6 anos e aos pais. 
A sua dinamização está a cargo de Sofia Vilhena e Michael Pereira. 
HORÁRIO: 14h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

OFICINAS NAS FÉRIAS 
ESCOLARES DO CARNAVAL
DATA: 12 de fevereiro
LOCAL: Portugal dos Pequenitos
As “Oficinas nas Férias Escolares Carnaval” destinam-se a crianças 
que procuram ocupar o período de férias escolares, adquirindo co-
nhecimentos nas áreas da arquitetura e artes e que proporcionem 
motivação para as produções que resultarão em formas concebidas 
com liberdade criativa.
ENTRADA PAGA: 9,00€ por oficina
INFORMAÇÕES: Portugal dos Pequenitos 

CARTAS DE AMOR 
DATA: 14 fevereiro
LOCAL: Museu Municipal de Coimbra  | Edifício Chiado
Escreva (à mão) uma carta de amor e entregue-nos até 1 de fe-
vereiro. A carta premiada terá uma visita acompanhada para dois, 
gratuita, à Coleção Telo de Morais, em dia e hora a agendar. No dia 
14 de fevereiro, poderá vir levantar uma pequena lembrança.
HORÁRIO: 10h00-17h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

OFICINA COM AMOR
DATA: 14 de fevereiro
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
Esta oficina decorre na pausa escolar do Carnaval, no dia de S. 
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Valentim, e é destinada a crianças a partir dos 6 anos.
HORÁRIO: 10h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
DATA: 14 de fevereiro
LOCAL: Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês
Recolha das histórias de tradição oral num ambiente descontraído 
e informal de tertúlia e de ligação entre gerações.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CARNAVAL E DIA DOS NAMORADOS
DATA: 14 de fevereiro 
LOCAL: Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Atividades para crianças que incluem visitas, jogos, oficinas, histórias 
e outras iniciativas relacionadas com as efemérides.
HORÁRIO: todo o dia
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

AS CORES DA MINHA TERRA: CONSTRUÇÃO 
DE PROJETOS DE AÇÃO A DESENVOLVER 
NA SALA DE AULA  | FORMAÇÃO
DATA: 17 de fevereiro 
LOCAL: Portugal dos Pequenitos
Formação para professores, educadores e outros formadores, para 
aprofundamento de temas e técnicas artísticas transversais aos 
do tema do trabalho do projeto “Criar com Escolas” do Serviço 
Educativo do Portugal dos Pequenitos. As ações de formação, de 
curta duração, são creditadas.
HORÁRIO: 10h00-13h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 
INFORMAÇÕES: Portugal dos Pequenitos 

2.ª ETAPA CIRCUITO CTCOIMBRA 
(TORNEIO SUB 14 E SUB 18)  | TÉNIS
DATA: 17 e 18 de fevereiro 
LOCAL: Clube de Ténis de Coimbra
Torneio de ténis do calendário oficial da Federação Portuguesa de 
Ténis, nível C, de âmbito nacional, nas modalidades de singulares e 
pares, femininos e masculinos, divididos por dois escalões etários: 
até aos 14 e até aos 18 anos.
HORÁRIO: 9h00-20h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Clube de Ténis de Coimbra

CAFÉ COM TORGA
DATA: 20 de fevereiro
LOCAL: Casa-Museu Miguel Torga
Momentos de convívio, descontração e cultura, proporcionados à 
população sénior, com atividades de poesia, contos e música, me-
diante o convite a algumas entidades. No final de cada sessão, será 
servido um café de forma tradicional, como símbolo de partilha e 
evocação de memórias.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

COMUNIDADE DE LEITORES 
DATA: 22 de fevereiro
LOCAL: Biblioteca Municipal de Coimbra  | Casa Municipal da 
Cultura 
A Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal de Coimbra reú-
ne-se todos os meses para conversar sobre livros. 
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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O “CIDADES NOVAS MEDIEVAIS |  
A CIDADE COMO INSTRUMENTO 
DE PODER”  | EXPOSIÇÃO
DATA: 23 de fevereiro de 2018 a 23 de fevereiro de 2019
LOCAL: Núcleo da Cidade Muralhada  | Torre de Almedina
Exposição sobre o urbanismo medieval em Portugal e a relação da 
construção das cidades com a composição e construção do Reino. 
A exposição tem um programa de oficinas lúdico-pedagógicas para 
grupos dos 3 aos 12 anos e um programa de visitas acompanhadas 
para grupos escolares (3.º ciclo, secundário, universitário) e público 
geral.
HORÁRIO: terça-feira a sábado, 10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA PAGA: geral - 1,80€  | estudantes e >60 - 1,20€  |  
<12 - gratuito
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DAS VELHARIAS 
DATA: 24 de fevereiro 
LOCAL: Praça do Comércio 
A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra possui um 
lugar de destaque na agenda de animação urbana, assumindo-se 
como um evento de importância inegável na cidade. Enquanto re-
positório de memórias, é uma iniciativa dinamizadora a nível cultural 
mas, também, a nível económico e social, porque permite a venda 
e compra de objetos de coleção e velharias, sendo, igualmente, um 
ponto de encontro entre o muito público que acorre todos os me-
ses à Praça do Comércio e as várias dezenas de expositores/partici-
pantes, oriundos de norte a sul do país. 
HORÁRIO: 9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

“QUAL O SENTIDO DOS SENTIDOS?”  |  
TEATRO PARA A INFÂNCIA
DATA: 24 de fevereiro 
LOCAL: Blackbox  | Convento São Francisco 

“Olha o olho … a orelha da velha só acorda com 10 galos à janela 

… cheira o nariz da perdiz … bebe a boca água na fonte … com as 
mãos a comandar e faz no céu uma linha (…)”
HORÁRIO: 15h00 e 16h30 (famílias e público geral) 
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CLUBE DE XADREZ
DATA: 24 de fevereiro
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
O Clube de Xadrez realiza-se com a colaboração da secção de xa-
drez da Associação Académica de Coimbra e destina-se a crianças 
a partir dos 8 anos.
HORÁRIO: 17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PAIS NÃO VENHAM CEDO
DATA: 24 de fevereiro
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
Aos sábados à noite os mais novos têm encontro marcado no 
Exploratório! As portas abrem às 20h30 e durante três horas a di-
versão está assegurada. O programa inclui jogos e desafios nas ex-
posições, workshops de culinária e muitas experiências científicas!
HORÁRIO: 20h30-23h30
ENTRADA PAGA: 12,00€
INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

“PARA LÁ DO TRÓPICO DE CÂNCER”, 
DE CLOTILDE FAVA  | EXPOSIÇÃO
DATA: 24 de fevereiro a 8 de abril
LOCAL: Museu Municipal de Coimbra  | Edifício Chiado
HORÁRIO: terça a sexta-feira, 10h00-18h00  | sábado e domingo, 
10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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MEDEIA  | TEATRO
DATA: 2 de março
LOCAL: Grande Auditório | Convento São Francisco
Uma primeira ideia que se destaca desta peça é a sua relação 
entre o passado e o futuro. Esta obra mantém uma atualidade 
e pertinência que permite refletir sobre a diminuição do poder 
simbólico no mundo contemporâneo. O texto de Eurípides le-
vanta possibilidades de abordagens múltiplas. Propõe questões 
sobre o papel do feminino na redefinição do tecido político e 
social. Propõe questões sobre as transformações das relações 
interpessoais. Propõe questões sobre a emigração e o estatuto 
de refugiado que, chegado a um mundo novo e diferente, tudo 
faz para se adaptar às regras e exigências que lhe são impostas 
com consequências, por vezes, inimagináveis. Por último, levanta 
uma questão central sobre os protagonistas da História e a vida 
dos indivíduos. 
São estes os pontos que nos irão conduzir na abordagem desta 
obra em busca das sombras que nos moldam o ser. Correndo 
contra o tempo, acreditamos estar a fazer um outro tempo. 
Uma criação da Companhia João Garcia Miguel, com música ao 
vivo por Mário Laginha.
HORÁRIO: 21h30 
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

OFICINAS DE JOGOS DE TABULEIRO
DATA: 3 de março
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal de Cultura
Estas oficinas são destinadas a crianças a partir dos 6 anos e aos pais. 
A sua dinamização está a cargo de Sofia Vilhena e Michael Pereira. 
HORÁRIO: 14h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO 
JUNIORES/VETERANOS  | JUDO
DATA: 3 e 4 de março
LOCAL: Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia
Competição a nível nacional de judo, no escalão de juniores, no 
dia 3 de março, e de veteranos, no dia 4 de março.
HORÁRIO: todo o dia
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Federação Portuguesa de Judo

“CINEMALOGIA 8”  | CURSO DE CINEMA
DATA: 3 de março a 29 de abril (fins de semana e férias)
LOCAL: Cidade de Coimbra – Departamento de Engenharias da 
Universidade de Coimbra
Criado em  2011, com o  apoio da Reitoria da Universidade de 
Coimbra, o  curso de cinema   “cinemalogia”, promovido pelos 
Caminhos do Cinema Português, constitui-se como um evento de 
referência na formação de públicos na área cinematográfica tanto 
numa abordagem teórica como prática. A oitava edição do curso 
será, à semelhança das anteriores, uma edição composta tanto pelas 
etapas fundamentais da produção cinematográfica, como por novos 
módulos específicos a práticas exploratórias dos limites entre a rea-
lidade e a ficção. 
HORÁRIO: 9h00-18h00 
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Caminhos do Cinema Português

©
 D

R



@
 C

O
IM

BR
A

 2
01

8 
| 1

6
 M

A
R

Ç
O

O ESCÂNDALO DE  
PHILIPPE DUSSAERT  | TEATRO
DATA: 6 de março
LOCAL: Grande Auditório  | Convento São Francisco
Marcos Caruso é um ator brasileiro bem conhecido do público 
português. Vem a Portugal encher os palcos com este monó-
logo, depois de se ter ganho vários prémios na sua terra natal, 
como: Prémio Shell 2016 - Melhor Ator; Prémio Cesgranrio 
2016 - Melhor Ator; Prémio Aptr 2016 - Melhor Ator e Melhor 
Produção; Prémio Botequim Cultural - Melhor Ator e Melhor 
Espetáculo. 

“Você não precisa ser devoto da religião da arte para gostar da 
peça, veja bem. A noite no teatro vai-lhe oferecer um programa 
cultural refinado, elegante mesmo, capaz de agradar a qualquer 
cidadão de nosso tempo.” Tânia Brandão
HORÁRIO: 21h30 
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

ENCONTROS + 
DATA: 6, 7 e 9 março
LOCAL: Casa Municipal da Cultura
Encontro com os escritores Alexandre Parafita, Maria João Lopo de 
Carvalho e Tiago Salazar e os alunos do 2.º, 3.º ciclo e secundário, 
respetivamente, das escolas da Rede de Bibliotecas de Coimbra.
HORÁRIO: 10h00
ENTRADA LIVRE para escolas participantes e inscritas nos programas 
dos encontros com os autores
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
DATA: 7 de março
LOCAL: Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês
Recolha das histórias de tradição oral num ambiente descontraído 
e informal de tertúlia e de ligação entre gerações.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

QUARTAS NO 
TORGA  | CICLO DE 
CONFERÊNCIAS 
DATA: 7 de março
LOCAL: Casa-Museu Miguel 
Torga 
A Câmara Municipal de 
Coimbra promove, na Casa-
Museu Miguel Torga, um ciclo 
de conferências com o propó-
sito de difundir a personalidade 
e a obra do escritor/poeta que 
escolheu Coimbra para viver e 
trabalhar. Pretende-se, assim, 
através da partilha de pessoas 
que estudam profundamente 
e/ou conviveram com o poeta, 
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conhecer aspetos íntimos da sua personalidade. A sessão terá como 
oradora convidada a Professora Ana Maria Machado. Colaboração 
do Centro de Literatura Portuguesa (FLUC).
HORÁRIO: 18h00 
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PONTOS NOS III – SCIENCE BEER TALKS
DATA: 7 de março
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
O Exploratório convidou cientistas do Instituto de Investigação 
Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (III UC) para passarem 
um fim de tarde com o público em conversas informais acompanha-
das de cerveja artesanal!
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO  
DA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE  
DE COIMBRA (ACM):  

“A CIDADE E OS POETAS”  | DEBATE
DATA: 8 de março 
LOCAL: ACM Coimbra
A celebração de 100 anos de existência da ACM exigiu dos seus res-
ponsáveis atuais a preparação de um programa à altura da significa-
tiva importância da data em causa, no respeito pelo marcante papel 
da ACM, na sua implantação no tecido social da Cidade e tendo em 
conta o seu contributo histórico na formação cultural e desportiva 
de tantos cidadãos de Coimbra. Convidados: António Pedro Pita e 
Atores da Cooperativa Bonifrates.
HORÁRIO: 21h30
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Associação Cristã da Mocidade de Coimbra

COIMBRA BD – 3.ª MOSTRA NACIONAL 
DE BANDA DESENHADA
DATA: 8 a 11 de março 
LOCAL: Casa Municipal da Cultura
Pretende-se com este evento promover e dar conhecer, aos 
munícipes e visitantes da cidade, a Banda Desenhada e as ativi-
dades com ela relacionadas, como, por exemplo, o cinema e a 
ilustração. Nesse sentido, a Coimbra BD inclui venda de livros, 
revistas e outras edições de Banda Desenhada, material de mer-
chandising, exposições de desenhos originais, apresentações de 
obras, filmes de animação, tertúlias com autores e sessões de 
autógrafos, e ainda a emissão de um programa especializado em 
BD GeekFreak, da Rádio Universidade de Coimbra.
HORÁRIO: 8, 9 e 10 de março, 11h00-22h00  | 11 de março, 
11h00-18h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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FEIRA DE ARTESANATO URBANO
DATA: 10 de março
LOCAL: Rua Visconde da Luz / Rua Ferreira Borges / Largo da 
Portagem
Iniciativa que dinamiza o espaço público urbano, dando destaque à 
venda de produtos que juntam áreas de trabalho que cruzam técni-
cas e matérias-primas diversas, resultando na apresentação de ob-
jetos de elevada originalidade, entre utensílios, acessórios de moda, 
vestuário, decoração e outros, que contribuem para uma cada vez 
mais forte afirmação do artesanato urbano de cariz contemporâ-
neo no contexto cultural, social e económico nacional.
HORÁRIO: 10h00-17h30
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

KRONOS/PENÉLOPE  | MÚSICA
DATA: 10 de março
LOCAL: Grande Auditório | Convento São Francisco
KRONOS/PENÉLOPE é um álbum duplo com uma forte preo-
cupação concetual. Fala-nos sobre o Tempo nas suas diversas 
facetas, como a memória, a espera, a fugacidade do Tempo, o 
olhar retrospetivo e o olhar expectante, a morte e o renasci-
mento. Este é o terceiro álbum de música original do pianista e 
compositor conimbricense Luís Figueiredo.
HORÁRIO: 21h30 
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PROVA GRACIANO MARQUES 
DE GINÁSTICA RÍTMICA
DATA: 11 de março 
LOCAL: ACM Coimbra
Prova de desenvolvimento da modalidade com vários clubes 
convidados.
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Associação Cristã da Mocidade de Coimbra

CAFÉ COM TORGA 
DATA: 14 de março
LOCAL: Casa-Museu Miguel Torga
Momentos de convívio, descontração e cultura, proporcionados à 
população sénior, com atividades de poesia, contos e música. No 
final de cada sessão será servido um café de forma tradicional, como 
símbolo de partilha e evocação de memórias.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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YANN TIERSEN  | MÚSICA
DATA: 15 de março
LOCAL: Grande Auditório  | Convento São Francisco
Yann Tiersen, lenda viva do piano, compositor de alguns dos te-
mas de “O fabuloso destino de Amélie Poulain”, está de regresso 
a Portugal para apresentar o seu mais recente álbum, “Eusa”. O 
que era para ser um livro de partituras, que fosse um mapa da 
ilha Ushant (Eusa na linguagem local) localizada a 30 km da re-
gião mais a noroeste de França (Bretanha), tornou-se num disco 
e numa tour europeia por salas esgotadas, que chega, agora, a 
Coimbra. Um concerto intimista, numa das salas mais bonitas do 
país e uma oportunidade de visitar, pelos sons de um dos mais 
conceituados músicos da atualidade, a sua terra natal.
HORÁRIO: 21h30
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

DIA DO PAI 
DATA: evocação a 16 de março
LOCAL: Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Atividades para crianças que incluem visitas, jogos, oficinas, histórias 
e outras iniciativas relacionadas com a efeméride.
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

MUITA TRALHA POUCA TRALHA, DE 
CATARINA REQUEIJO  | TEATRO
DATA: 16 e 17 de março
LOCAL: Blackbox | Convento São Francisco 
Escolher não é tarefa fácil. Escolher o que se leva em viagem tam-
bém não. Há sempre alguma coisa que nos pode fazer falta... Quem 
nunca teve vontade de levar a casa toda?
Pouco habituado a viajar, o casal Odete e Alfredo decide ir ver a sua 
sobrinha Manela participar numa corrida de automóveis. Mas antes 
da viagem é preciso preparar a bagagem. É aqui que os problemas 
começam. Levam o quê? Pouca tralha? Muita tralha? Apenas o es-
sencial? Estas decisões difíceis podem complicar o início da viagem. 
Só o início?... É o que vamos ver.
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CLUBE DE FILOSOFIA 
DATA: 17 de março
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
O Clube de Filosofia é dinamizado por Celeste Silva, mestranda em 
Filosofia, e é destinado a crianças dos 8 aos 12 anos e aos seus pais.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

©
 D

R



@
 C

O
IM

BR
A

 2
01

8 
| 2

0
 M

A
R

Ç
O FEIRA DOS LÁZAROS 

DATA: 18 de março 
LOCAL: Largo D. Dinis 
HORÁRIO: 10h00-18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Grupo Folclórico da Casa do Pessoal da 
Universidade de Coimbra

FEIRA DOS LÁZAROS
DATA: 18 de março
LOCAL: Largo de São João, Bairro de Celas
 O Grupo Folclórico de Coimbra procede à recriação de uma Feira 
que acontecia na velha alta de Coimbra, em domingo de Lázaros. 
Hoje em dia, a Feira dos Lázaros oferece a quem a visita a autêntica 
doçaria conventual e popular da cidade. A Tasca do Amadeu serve 
almoços e deliciosos petiscos caseiros. 
HORÁRIO: 10h00-18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Grupo Folclórico de Coimbra

CONTOS DE LÁPIS EXALTADOS QUE NOS 
VÃO DEIXAR ANIMADOS!  | HORA DO CONTO 
DATA: 19 março a 22 junho 
LOCAL: Bibliotecas Anexas Municipais de Almalaguês, Assafarge, 
Brasfemes, S. João do Campo, Ribeira de Frades, Trouxemil, 
Souselas e Cernache
Atividade de animação do livro e da leitura destinada a grupos es-
colares onde se conta de forma interativa, dinâmica, encenada e 
surpreendente estórias sobre a temática proposta.
HORÁRIO: 14h00-19h30
ENTRADA LIVRE, mediante marcação prévia pelos grupos escolares
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

DIA MUNDIAL DA POESIA 
DATA: 21 de março
Para celebrar a data, o Município de Coimbra promove várias 
atividades:

“CONTOS POÉTICOS”, na Biblioteca Infantil/Ludoteca, para 
crianças dos 3 aos 5 anos;

“HÁ POESIA NA ESCOLA”, desafio feito às escolas da Rede de 
Bibliotecas de Coimbra e dirigido a todos os ciclos de ensino, cujo 
resultado é divulgado no dia mundial da poesia;

“PORQUE EM POESIA VAMOS DE MÃOS DADAS”, no 60.º 
aniversário da morte de Afonso Duarte – Mostra bibliográfica, de 
21 de março a 24 de abril, na Biblioteca Municipal/Casa Municipal 
da Cultura.
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

DIA DA ÁRVORE 
DATA: 21 de março
LOCAL: Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Atividades para crianças que incluem visitas, jogos, oficinas, histórias 
e outras iniciativas relacionadas com a efeméride.
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

COMUNIDADE DE LEITORES 
DATA: 22 de março
LOCAL: Biblioteca Municipal de Coimbra  | Casa Municipal da 
Cultura
A Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal de Coimbra reú-
ne-se todos os meses para conversar sobre livros. 
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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“REINVENTING THE SOCIAL: MOVEMENTS 
AND NARRATIVES OF RESISTANCE, 
DISSENSION, AND RECONCILIATION IN THE 
AMERICAS”  | COLÓQUIO INTERNACIONAL
DATA: 22 a 24 de março 
LOCAL: CES  | Alta e Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra
O objetivo desta iniciativa é explorar formas de intervenção, ana-
logia, conhecimento, tradução, negociação, solidariedade ou alian-
ça que promovam a emancipação dos silenciados por fórmulas e 
hierarquias hegemónicas. Através do debate e da investigação de 
novas bases, e a partir das epistemologias e perspetivas sobre as 
Américas, procurar-se-á contribuir para a conceção de uma nova 
gramática e pedagogia do social.
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Centro de Estudos Sociais 

CRAZY CLOUD TIME  | EXPOSIÇÃO
DATA: 22 de março a 6 de maio
LOCAL: Galeria Almedina  | Museu Municipal de Coimbra
Exposição de pintura de Alvarenga Marques.
HORÁRIO: terça a sexta-feira, 10h00-18h00  | sábado e domingo, 
10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

XVI OITO BADALADAS  | FESTIVAL 
DE TUNAS MISTAS DE COIMBRA
DATA: 23 e 24 de março
LOCAL: Praça 8 de Maio (dia 23)  | TAGV (dia 24)
16.ª edição do Festival de Tunas Mistas de Coimbra onde estarão a 
concurso 4 Tunas convidadas de fora da cidade. Festival dedicado à 
mostra da cultura Tunante Portuguesa. 
HORÁRIO: 21h30 (dia 23) e 21h00 (dia 24)
ENTRADA LIVRE (dia 23)  | ENTRADA PAGA (dia 24): 3,00€ - 5,00€
INFORMAÇÕES: Quantunna

FEIRA DAS VELHARIAS 
DATA: 24 de março 
LOCAL: Praça do Comércio 
A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra possui um 
lugar de destaque na agenda de animação urbana, assumindo-se 
como um evento de importância inegável na cidade. Enquanto re-
positório de memórias, é uma iniciativa dinamizadora a nível cultural 
mas, também, a nível económico e social, porque permite a venda 
e compra de objetos de coleção e velharias, sendo, igualmente, um 
ponto de encontro entre o muito público que acorre todos os me-
ses à Praça do Comércio e as várias dezenas de expositores/partici-
pantes, oriundos de norte a sul do país. 
HORÁRIO: 9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

X FESTA DA ARRUFADA
DATA: 24 de março 
LOCAL: Praça 8 de Maio 
Neste sábado o largo de Sansão enche-se de vendedeiras ambulan-
tes que colocam em linha seus tabuleiros carregados de Arrufadas 
para a Páscoa. Neste dia as Arrufadas de Coimbra têm outro en-
canto pois foram inspiradas nas coisas mais belas da vida: a natureza, 
o amor e a fé.
HORÁRIO: 9h00-13h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Grupo Etnográfico da Região de Coimbra

CLUBE DE XADREZ
DATA: 24 de março
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
O Clube de Xadrez realiza-se com a colaboração da secção de xa-
drez da Associação Académica de Coimbra e destina-se a crianças 
a partir dos 8 anos.
HORÁRIO: 17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra



@
 C

O
IM

BR
A

 2
01

8 
| 2

2
 M

A
R

Ç
O 3.ª ETAPA CIRCUITO CTCOIMBRA 

(TORNEIO SUB 12 E SUB 16)  | TÉNIS
DATA: 24 e 25 de março 
LOCAL: Clube de Ténis de Coimbra
Torneio de ténis do calendário oficial da Federação Portuguesa de 
Ténis, nível C, de âmbito nacional, nas modalidades de singulares e 
pares, femininos e masculinos, divididos por dois escalões etários: 
até aos 12 e até aos 16 anos.
HORÁRIO: 9h00-20h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Clube de Ténis de Coimbra

VOZES CRUZADAS  | MÚSICA
DATA: 25 de março 
LOCAL: Café Santa Cruz 
Projeto musical que conta com a colaboração de conhecidos músi-
cos da região de Coimbra que se dispõem a interpretar temas seus 
em parceria com elementos do Coro Misto da Aposenior.
HORÁRIO: 18h00 
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Associação Apojovi/Aposenior

QUERES SER AMIGO DO TORGA 
NA PÁSCOA?  | OFICINA 
DATA: 26, 27 e 28 de março
LOCAL: Casa-Museu Miguel Torga
Programa pedagógico destinado ao público infantil e juvenil, que 
consiste na realização de atividades lúdicas e pedagógicas, incen-
tivando os mais jovens ao conhecimento da vida e obra de Miguel 
Torga.
HORÁRIO: 14h30-17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra 

OFICINAS NAS FÉRIAS 
ESCOLARES DA PÁSCOA
DATA: 26 a 29 de março 
LOCAL: Portugal dos Pequenitos
As “Oficinas nas Férias Escolares Páscoa” destinam-se a crianças 
que procuram ocupar o período de férias escolares, adquirindo co-
nhecimentos nas áreas da arquitetura e artes e que proporcionem 
motivação para as produções que resultarão em formas concebidas 
com liberdade criativa.
ENTRADA PAGA: 9,00€ por oficina
INFORMAÇÕES: Portugal dos Pequenitos 

WORKSHOP FÉRIAS DA PÁSCOA
DATA: 26 a 29 de março e 2 a 6 de abril
LOCAL: Oficina Municipal de Teatro
HORÁRIO: todo o dia
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: O Teatrão

VIAGEM AO TEATRO  | COMEMORAÇÕES 
DO DIA MUNDIAL DO TEATRO

DATA: 27 de março
LOCAL: Convento São Francisco
No Dia Mundial do Teatro, o equi-
pamento municipal Convento São 
Francisco abre as suas portas ao 
público em geral, numa iniciativa que 
pretende deixar à vista todos o pro-
cesso de montagem e criação de um 
espetáculo, permitindo ao público a 
entrada pelo portão de carga e aces-

so aos bastidores, desvendando o mundo que está por trás do pano 
de boca e desmistificando os segredos normalmente muito bem 
guardados.
HORÁRIO: ao longo do dia 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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PROGRAMA FÉRIAS DA PÁSCOA E 
COMEMORAÇÃO DO DIA DO LIVRO INFANTIL
DATA: 27 a 29 março e 3 a 6 de abril
LOCAL: Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Atividades para crianças que incluem visitas, jogos, oficinas, histórias 
e outras iniciativas relacionadas com as efemérides.
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

ROTA DAS TABERNAS
DATA: 28 de março
Merenda numa taberna histórica, com referências às tradições lo-
cais, precedida de uma visita à zona em que se integra. 
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CUCA ROSETA – “LUZ”  | MÚSICA
DATA: 29 de março
LOCAL: Grande Auditório  | Convento São Francisco
Chama-se “Luz” e é o novo disco de Cuca Roseta. Um disco arreba-
tador que mostra em pleno todo o talento e voz da fadista. O título 
não engana e a capa também não. A “Luz” de que Cuca fala pode ser 
lida facilmente como uma alusão à candeia que ilumina o seu caminho, 
a uma luz interior que lhe traz o conforto e a segurança suficientes 
para fazer deste álbum um novo momento de revelação, aquele que 
mais longe vai na definição daquele que é o seu fado. Lisboa, Porto e 
Coimbra serão palco desta tour.
HORÁRIO: 21h30 
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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OFICINAS DA PÁSCOA
DATA: 29 de março e 5 de abril
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
A 29 de março será realizada uma oficina da Páscoa, a 5 de abril será 
realizada uma oficina do livro. Estas oficinas decorrem nas férias 
escolares da Páscoa e são destinadas a crianças a partir dos 6 anos. 
HORÁRIO: 10h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PAIS NÃO VENHAM CEDO
DATA: 31 de março
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
Aos sábados à noite os mais novos têm encontro marcado no 
Exploratório! As portas abrem às 20h30 e durante três horas a 
diversão está assegurada. O programa inclui jogos e desafios nas ex-
posições, workshops de culinária e muitas experiências científicas!
HORÁRIO: 20h30-23h30
ENTRADA PAGA: 12,00€
INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
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ABRIL DANÇA EM COIMBRA'18
DATA: abril
LOCAL: vários espaços da cidade
Partindo de um interesse comum pela dança contemporânea 
e reconhecendo o lugar central que a dança ocupa na renova-
ção da linguagem das artes performativas nas últimas décadas, 
a Câmara Municipal de Coimbra e o Teatro Académico de Gil 
Vicente promovem a organização conjunta de Abril Dança em 
Coimbra, uma iniciativa que tem em 2018 a sua terceira edição 
e que a prazo se propõe envolver a cidade, mobilizando vários 
espaços, parcerias, formas de expressão e assumindo uma di-
mensão nacional de referência.
Abril Dança em Coimbra pretende dar conta do panorama cria-
tivo da dança nacional e internacional, incluindo a apresentação 
de espetáculos, exibição de vídeos e documentários sobre dan-
ça, interações com outras artes, debate sobre sobre temas e 
percursos da criação contemporânea, realização de entrevistas 
a coreógrafos, bem como a promoção de atividades pedagógicas 
direcionadas para públicos escolares.
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra e Teatro 
Académico de Gil Vicente

TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
DATA: 4 de abril
LOCAL: Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês
Recolha das histórias de tradição oral num ambiente descontraído 
e informal de tertúlia e de ligação entre gerações.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PONTOS NOS III  
– SCIENCE BEER TALKS

DATA: 4 de abril
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
O Exploratório convidou cientistas do Instituto de Investigação 
Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (III UC) para passarem 

um fim de tarde com o público em conversas informais acompanha-
das de cerveja artesanal!
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

TORNEIO FÉRIAS DA PÁSCOA I 
(TORNEIO SUB 14 E SUB 18)  | TÉNIS
DATA: 4 e 5 de abril 
LOCAL: Clube de Ténis de Coimbra
Torneio de ténis do calendário oficial da Federação Portuguesa de 
Ténis, nível C, de âmbito nacional, nas modalidades de singulares e 
pares, femininos e masculinos, divididos por dois escalões etários: 
até aos 14 e até aos 18 anos.
HORÁRIO: 9h00-20h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Clube de Ténis de Coimbra

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA 
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE DE 
COIMBRA (ACM): “A ACM E A EVOLUÇÃO 
DA SOCIEDADE URBANA”  | DEBATE
DATA: 5 de abril 
LOCAL: ACM Coimbra
A celebração de 100 anos de existência da ACM exigiu dos seus res-
ponsáveis atuais a preparação de um programa à altura da significa-
tiva importância da data em causa, no respeito pelo marcante papel 
da ACM, na sua implantação no tecido social da Cidade e tendo em 
conta o seu contributo histórico na formação cultural e desportiva 
de tantos cidadãos de Coimbra. Os convidados são Pedro Bingre e 
Elísio Estanque.
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Associação Cristã da Mocidade de Coimbra
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TORNEIO FÉRIAS DA PÁSCOA II   
(TORNEIO SUB 12 E SUB 16)  | TÉNIS
DATA: 5, 6 e 7 de abril
LOCAL: Clube de Ténis de Coimbra
Torneio de ténis do calendário oficial da Federação Portuguesa de 
Ténis, nível C, de âmbito nacional, nas modalidades de singulares e 
pares, femininos e masculinos, divididos por dois escalões etários: 
até aos 12 e até aos 16 anos.
HORÁRIO: 9h00-20h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Clube de Ténis de Coimbra

OFICINAS DE JOGOS DE TABULEIRO
DATA: 7 de abril
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
Estas oficinas são destinadas a crianças a partir dos 6 anos e aos pais. 
A sua dinamização está a cargo de Sofia Vilhena e Michael Pereira. 
HORÁRIO: 14h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

“POR MIL E UM FIOS”  | MÚSICA
DATA: 7 de abril 
LOCAL: Conservatório de Música de Coimbra
Concerto solidário de lançamento da marca Mil e um Fios que con-
tará com a participação de um músico conceituado, com o objetivo 
de apresentar o projeto e angariar fundos.
HORÁRIO: 21h00 
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Associação Apojovi/Aposenior

QUARTAS NO TORGA  | CICLO 
DE CONFERÊNCIAS 
DATA: 11 de abril
LOCAL: Casa-Museu Miguel Torga 
A Câmara Municipal de Coimbra promove, na Casa-Museu Miguel 

Torga, um ciclo de conferências com o propósito de difundir a per-
sonalidade e a obra do escritor/poeta que escolheu Coimbra para 
viver e trabalhar. Pretende-se, assim, através da partilha de pessoas 
que estudam profundamente e/ou conviveram com o poeta, conhe-
cer aspetos íntimos da sua personalidade. A sessão terá como ora-
dora convidada a Professora Maria Helena Santana. Colaboração do 
Centro de Literatura Portuguesa (FLUC).
HORÁRIO: 18h00 
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DE ARTESANATO URBANO
DATA: 14 de abril
LOCAL: Rua Visconde da Luz / Rua Ferreira Borges / Largo da 
Portagem 
Iniciativa que dinamiza o espaço público urbano, dando destaque à 
venda de produtos que juntam áreas de trabalho que cruzam técni-
cas e matérias-primas diversas, resultando na apresentação de ob-
jetos de elevada originalidade, entre utensílios, acessórios de moda, 
vestuário, decoração e outros, que contribuem para uma cada vez 
mais forte afirmação do artesanato urbano de cariz contemporâ-
neo no contexto cultural, social e económico nacional.
HORÁRIO: 10h00-18h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CLUBE DE FILOSOFIA 
DATA: 14 e 28 de abril
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa 
Municipal da Cultura
O Clube de Filosofia é dinamizado por 
Celeste Silva, mestranda em Filosofia, e é 
destinado a crianças dos 8 aos 12 anos e aos 
seus pais.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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IL PRÉMIO ESTAÇÃO IMAGEM COIMBRA 
2018:   EXPOSIÇÕES | SLIDESHOWS | 
DOCUMENTÁRIOS | WORKSHOPS
DATA: 16 de abril a 31 de maio 
LOCAL: Convento São Francisco  | Casa Municipal da Cultura 
 | Museu Municipal de Coimbra – Edifício Chiado  | CAPC – 
Círculo Sereia
O Prémio Estação Imagem, único nesta área em Portugal, é um 
prémio internacional de fotojornalismo, realizado anualmente 
desde 2010, e tem como objetivo a promoção da reportagem 
fotográfica e está aberto à participação de fotojornalistas por-
tugueses, dos PALOP e da Galiza, bem como aos estrangeiros 
aí residentes. Partindo da importância e da complexidade que 
o registo fotográfico assume hoje em dia, o evento Estação 
Imagem, com projeção internacional, integra um Prémio de fo-
tojornalismo, a atribuição de uma Bolsa, exposições, edição de 
livros, workshops, uma feira do livro de fotografia, conferências 
e outras atividades paralelas. Conta com a parceria das mais re-
conhecidas agências noticiosas internacionais, como a Reuters, a 
France Press e a Associated Press, e do Festival Visa Pour L’Image 
Perpignan, o principal e mais importante festival de fotojornalis-
mo de França. Participam igualmente no evento fotojornalistas e 
membros do júri com prestígio internacional. A nível nacional, o 
evento conta com a parceria da RTP, da Agência Lusa e do jornal 
O Público. Coorganização da Câmara Municipal de Coimbra e 
da Associação Cultural Estação Imagem.
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

DIA INTERNACIONAL DOS 
MONUMENTOS E SÍTIOS
DATA: 18 de abril
LOCAL: Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Visitas, jogos, oficinas, histórias e outras iniciativas relacionadas com 
a efeméride.
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CAFÉ COM TORGA 
DATA: 19 de abril
LOCAL: Casa-Museu Miguel Torga
Momentos de convívio, descontração e cultura, proporcionados à 
população sénior, com atividades de poesia, contos e música. No 
final de cada sessão será servido um café de forma tradicional, como 
símbolo de partilha e evocação de memórias.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DAS VIAGENS
DATA: 20 a 22 de abril
LOCAL: Pavilhão Centro de Portugal
A Feira das Viagens tem como objetivo ajudar as famílias por-
tuguesas a encontrar soluções competitivas para as suas férias 
de verão e, simultaneamente, apoiar e impulsionar as vendas 
do trade turístico nacional numa ação de hard selling dos seus 
pacotes mais competitivos. Durante três dias, o público poderá 
encontrar oportunidades únicas, a preços muito competitivos, 
podendo também recolher informações sobre os destinos que 
pretende visitar, junto das entidades de turismo presentes, tanto 
nacionais, como internacionais.
HORÁRIO: sexta-feira e sábado, 10h00-22h00  | domingo, 
10h00-20h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Jervis, Communication & Marketing e Associação 
Campo Pequeno

SHIFT APPENS
DATA: 20 a 22 de abril
LOCAL: Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia
Evento de base tecnológica que reúne entusiastas de todo o país 
num ambiente informal e descontraído. Promovido pelo Núcleo de 
Estudantes de Informática da Associação Académica de Coimbra, 
em conjunto com a jeKnowledge, empresa da Faculdade de Ciências 
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e Tecnologia da Universidade de Coimbra, este “Hackathon mais 
louco do país” desafia os estudantes a desenvolverem aplicações – 
Apps – para telemóvel, web, etc., em três dias. Os melhores projetos 
serão premiados.
HORÁRIO: todo o dia
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Núcleo de Estudantes de Informática da Associação 
Académica de Coimbra

XXXIV TORNEIO DE NATAÇÃO DO CNAC 
– SHIGEO TSUKAGOSHI  | NATAÇÃO

DATA: 21 de abril
LOCAL: Complexo Olímpico de Piscinas
Torneio de Natação com a participação de 19 equipas nacionais 
e cerca de 200 atletas. Shigeo Tsukagoshi, nome de referência 
nacional e treinador do CNAC ao longo de 20 anos, tem a sua 
merecida homenagem nesta organização.
HORÁRIO: 15h30
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Clube Náutico Académico de Coimbra 

TOQUINHO - 50 ANOS DE 
CARREIRA  | MÚSICA
DATA: 22 de abril
LOCAL: Grande Auditório | Convento São Francisco
Toquinho comemora 50 anos de carreira com concertos únicos em 
Portugal. Para Toquinho tudo começou no ano de 1959, no limiar da 
Bossa Nova. A maneira transformadora de João Gilberto interpre-
tar “Chega de saudade”, com sua inusitada batida de violão, estimu-
lou Toquinho a aprender a tocar o instrumento. Iniciou a carreira 
profissional na década de 1960 ao lado de grandes nomes da Música 
Popular Brasileira, como Tayguara, Chico Buarque, Caetano Veloso, 
Gal Costa e Paulinho da Viola. Em 2009, realizou um dos seus so-
nhos: cantar com Andrea Bocelli. Ao longo dos últimos anos, come-
morando 50 anos de carreira, Toquinho tem feito apresentações 

constantes por várias capitais e cidades brasileiras em espetáculos 
de diferentes formatos.
Para os concertos em Portugal traz um convidado muito especial, 
João Ventura, pianista, cantor e compositor, formado e mestre pela 
UFBA, doutorando pela UNL - Universidade Nova de Lisboa. 
Uma fase importante da sua trajetória musical deu-se com Vinicius 
de Moraes, com quem começou a trabalhar em 1970 no espetácu-
lo memorável na Boate La Fusa, de Buenos Aires, acompanhados 
pela cantora Maria Creuza. A partir de então, Toquinho iniciava 
com Vinicius uma parceria que extrapolou a relação profissional e 
se consolidou numa fraternal amizade robustecida ao longo de dez 
anos por uma incrível criatividade, tornando-se o parceiro mais pro-
dutivo do grande poeta em mais de cem canções. Gravaram cerca 
de vinte e cinco discos e realizaram mais de mil espetáculos pelo 
Brasil e no exterior.
HORÁRIO: 21h30
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS 
DIREITOS DE AUTOR 
DATA: 23 de abril
Durante o mês de abril, o Município de Coimbra irá promover vá-
rias atividades alusivas ao livro, que decorrerão mais intensamente 
a 23 de abril, data em que se comemora do Dia Mundial do Livro 
e dos Direitos de Autor. Neste dia, terá lugar a fase concelhia do 
Concurso Nacional de Leitura, promovido pelo Plano Nacional de 
Leitura 2027, na Casa Municipal da Cultura, onde, em articulação 
com as escolas do Município, serão escolhidas as obras a concurso 
no concelho de Coimbra. Os apurados passarão à fase intermunici-
pal. Esta é uma iniciativa que pretende alcançar resultados específi-
cos de promoção da leitura e da escrita junto da população escolar, 
alargando, na atual edição 2017/2018, o universo de ação a todos 
os níveis de ensino básico e secundário. Oficinas e histórias para os 
mais pequenos, uma feira e uma exposição dedicadas ao livro e à 
leitura completam a programação:

“OFICINA DO LIVRO”  | Biblioteca Infantil/Ludoteca - Casa 
Municipal da Cultura  | 3 de abril  | 10h30
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IL “HISTÓRIAS CONTADAS”  | Biblioteca Infantil/Ludoteca - Casa 
Municipal da Cultura  | 7, 14, 21 e 28 de abril  | 11h30

“FEIRA DO LIVRO DADO”  | Casa Municipal da Cultura  | 
Colaboração: Casa da Esquina  | 21 a 28 de abril  | segunda-feira a 
sábado, 10h00-18h30
EXPOSIÇÃO “PATRIMÓNIO CULTURAL – LEITURAS 
XXI”  | Casa Municipal da Cultura  | 23 de abril a 20 de maio
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PEDRO BARROSO  | MÚSICA 
DATA: 25 de abril
LOCAL: Grande Auditório | Convento São Francisco
Tendo nascido em Lisboa, Pedro Barroso cresceu em Riachos, terra 
natal do pai, professor do Ensino Primário.
Completou o curso de Educação Física em 1973 no Instituto Nacional 
de Educação Física, atual Faculdade de Motricidade Humana, e foi 
professor dessa disciplina no Ensino Secundário durante mais de 
20 anos. Viria mais tarde a obter um diploma de pós-graduado em 
Psicoterapia Comportamental, em 1988, tendo trabalhado na área 
da Saúde Mental e Musicoterapia durante alguns anos. Foi, neste 
campo, pioneiro no ensino de crianças surdas-mudas, numa escola 
de ensino especial de Lisboa.
Membro ativo da comunidade artística e musical integrou a dire-
ção do Sindicato dos Músicos e foi autor, em 2002, do polémico 
Manifesto sobre o estado da Música Portuguesa que teve audi-
ções junto de todos os Grupos Parlamentares na Assembleia da 
República e do então Presidente da República, Jorge Sampaio.
Desde 2003, é membro dos corpos gerentes da Sociedade 
Portuguesa de Autores, na direção presidida por Manuel Freire.
Barroso já foi convidado a dar palestras sobre a Cultura Portuguesa 
nas Universidades de Nijemegen, Estocolmo, Toronto e Budapeste.
HORÁRIO: 21h30
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

LER AO CUBO 
DATA: 25 de abril a 30 de setembro
LOCAL: Parque Verde do Mondego
Ler ao Cubo é ler por prazer e ter o privilégio de o fazer à beira-rio. 
Multiplicar leituras e leitores é a razão maior do Ler ao Cubo. 
HORÁRIO: sábado, domingo e feriados, 14h00-19h00 (abril a 
setembro) e 15h00-20h00 (agosto)
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

COMUNIDADE DE LEITORES 
DATA: 26 de abril
LOCAL: Biblioteca Municipal de Coimbra  | Casa Municipal da 
Cultura
A Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal de Coimbra reú-
ne-se todos os meses para conversar sobre livros. 
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DAS VELHARIAS 
DATA: 28 de abril 
LOCAL: Praça do Comércio 
A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra possui um 
lugar de destaque na agenda de animação urbana, assumindo-se 
como um evento de importância inegável na cidade. Enquanto re-
positório de memórias, é uma iniciativa dinamizadora a nível cultural 
mas, também, a nível económico e social, porque permite a venda 
e compra de objetos de coleção e velharias, sendo, igualmente, um 
ponto de encontro entre o muito público que acorre todos os me-
ses à Praça do Comércio e as várias dezenas de expositores/partici-
pantes, oriundos de norte a sul do país. 
HORÁRIO: 9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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IL
COMEMORAÇÃO DO ANO EUROPEU 
DO PATRIMÓNIO CULTURAL  | «AS 

“DESLUMBRANTES NOVIDADES” 
NO EDIFÍCIO CHIADO»
DATA: 28 de abril 
LOCAL: Museu Municipal de Coimbra  | Edifício Chiado
Visita acompanhada ao Museu Municipal de Coimbra  | Edifício 
Chiado integrada no programa de Coimbra, Rede de Museus 
intitulada “Dois mil anos de Coimbra”.
HORÁRIO: 10h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição (mín. 5 - máx. 25) 
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CLUBE DE XADREZ
DATA: 28 de abril
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
O Clube de Xadrez realiza-se com a colaboração da secção de xa-
drez da Associação Académica de Coimbra e destina-se a crianças 
a partir dos 8 anos.
HORÁRIO: 17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

ORQUESTRA XXI  | MÚSICA
DATA: 28 de abril
LOCAL: Grande Auditório | Convento São Francisco
Integrado na 10.ª digressão da Orquestra XXI, o programa centra-

-se na obra coral-sinfónica de Robert Shumann "Das Paradies und 
die Peri". Ficha artística: Orquestra XXI e Coro Gulbenkian (Sónia 
Grané - soprano, Leonor Amaral - soprano, Anna Harvey - mezzo-

-soprano, James Gilchrist - tenor, Diogo Mendes - barítono, Dinis 
Sousa - direção musical).
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PAIS NÃO VENHAM CEDO
DATA: 28 de abril
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
Aos sábados à noite os mais novos têm encontro marcado no 
Exploratório! As portas abrem às 20h30 e durante três horas a di-
versão está assegurada. O programa inclui jogos e desafios nas ex-
posições, workshops de culinária e muitas experiências científicas!
HORÁRIO: 20h30-23h30
ENTRADA PAGA: 12,00€
INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

VII TORNEIO STO. ANTÓNIO DOS OLIVAIS 
(TORNEIO SUB 14 E SUB 18)  | TÉNIS
DATA: 28 e 29 de abril 
LOCAL: Clube de Ténis de Coimbra
Torneio de ténis do calendário oficial da Federação Portuguesa de 
Ténis, nível C, de âmbito nacional, nas modalidades de singulares e 
pares, femininos e masculinos, divididos por dois escalões etários: 
até aos 14 e até aos 18 anos.
HORÁRIO: 9h00-20h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Clube de Ténis de Coimbra

ENCONTRO DE COROS DE CIDADES 
GEMINADAS COM COIMBRA  | MÚSICA
DATA: 29 de abril 
LOCAL: Conservatório de Música de Coimbra
Encontro de coros com participação de coros de 5 cidades gemina-
das com Coimbra. Serão convidados 10 coros da cidade de Coimbra 
para partilhar os 5 concertos que se realizarão no encontro. Para 
além do festival musical, os participantes participarão no Roteiro 
Monástico (projeto de Turismo da Associação Apojovi/Aposenior).
HORÁRIO: 16h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Associação Apojovi/Aposenior
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TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
DATA: 2 de maio
LOCAL: Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês
Recolha das histórias de tradição oral num ambiente descontraído 
e informal de tertúlia e de ligação entre gerações.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PONTOS NOS III – SCIENCE BEER TALKS
DATA: 2 de maio
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
O Exploratório convidou cientistas do Instituto de Investigação 
Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (III UC) para passarem 
um fim de tarde com o público em conversas informais acompanha-
das de cerveja artesanal!
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

DIA DA MÃE 
DATA: evocação a 4 maio
LOCAL: Núcleo da Cidade Muralhada  | Torre de Almedina
Atividades para crianças que incluem visitas, jogos, oficinas, histórias 
e outras iniciativas relacionadas com a efeméride.
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

DIA DA MÃE  | REPRESENTAÇÕES DE MARIA
DATA: 4 e 8 de maio
LOCAL: Museu Municipal de Coimbra  | Edifício Chiado
Percurso pelas peças da Coleção permanente que tratam esta te-
mática, com enfoque no culto mariano e na figura da Imaculada.
HORÁRIO: 11h00 
ENTRADA PAGA: geral - 1,80€  | estudantes e >60 - 1,20€  | <12 

- gratuito
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

QUEIMA DAS FITAS
DATA: 4 a 11 de maio 
LOCAL: vários espaços da cidade
É uma das maiores festas estudantis de toda a Europa. A Queima 
das Fitas assinala o trajeto de vivência coimbrã dos alunos da 
Universidade de Coimbra. A semana da academia inicia-se com 
a Serenata Monumental, nas escadas da Sé Velha, sendo que, do 
programa, se destacam ainda o Baile de Gala das Faculdades, a 
Garraiada, a Venda da Pasta, a “Queima” do Grelo (que deu o 
nome à festa) e o Cortejo dos Quartanistas, sem esquecer as 
concorridas Noites do Parque, onde todas as noites há muita 
animação com a atuação de bandas, DJ’s, entre outros.
INFORMAÇÕES: Associação Académica de Coimbra

FESTA DA FLOR E DA PLANTA
DATA: 5 de maio 
LOCAL: Praça 8 de Maio e ruas Visconde da Luz e Ferreira Borges 
O evento insere-se no programa de animação urbana da Baixa 
de Coimbra. Contém uma componente marcadamente ligada 
ao associativismo, chamando a atenção do público para a im-
portância das flores e das plantas na economia e quotidiano das 
empresas e pessoas, através do equilíbrio da biodiversidade. O 
evento é complementado com a vertente de gastronomia/doça-
ria tradicional da região de Coimbra. 
HORÁRIO: 9h00-17h30 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

OFICINAS DE JOGOS DE TABULEIRO
DATA: 5 de maio 
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
Estas oficinas são destinadas a crianças a partir dos 6 anos e aos pais. 
A sua dinamização está a cargo de Sofia Vilhena e Michael Pereira. 
HORÁRIO: 14h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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CAFÉ COM TORGA 
DATA: 8 de maio
LOCAL: Casa-Museu Miguel Torga
Momentos de convívio, descontração e cultura, proporcionados à 
população sénior, com atividades de poesia, contos e música. No 
final de cada sessão será servido um café de forma tradicional, como 
símbolo de partilha e evocação de memórias.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA 
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE 
DE COIMBRA: “A CIDADE E A SAÚDE 
NO DESPORTO”  | DEBATE
DATA: 10 de maio 
LOCAL: ACM Coimbra
A celebração de 100 anos de existência da ACM exigiu dos seus res-
ponsáveis atuais a preparação de um programa à altura da significa-
tiva importância da data em causa, no respeito pelo marcante papel 
da ACM, na sua implantação no tecido social da Cidade e tendo em 
conta o seu contributo histórico na formação cultural e desportiva 
de tantos cidadãos de Coimbra. Moderador: Nuno Carvalho.
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Associação Cristã da Mocidade de Coimbra

“MOMENTOS DE LUZ”  | EXPOSIÇÃO DE 
AGUARELAS DE AMÉRICO GONÇALVES 
DATA: 10 de maio a 1 de julho
LOCAL: Galeria Almedina  | Museu Municipal de Coimbra
HORÁRIO: terça a sexta-feira, 10h00-18h00  | sábado e domingo, 
10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DE ARTESANATO URBANO
DATA: 12 de maio
LOCAL: Rua Visconde da Luz / Rua Ferreira Borges / Largo da 
Portagem

Iniciativa que dinamiza o espaço público urbano, dando destaque à 
venda de produtos que juntam áreas de trabalho que cruzam técni-
cas e matérias-primas diversas, resultando na apresentação de ob-
jetos de elevada originalidade, entre utensílios, acessórios de moda, 
vestuário, decoração e outros, que contribuem para uma cada vez 
mais forte afirmação do artesanato urbano de cariz contemporâ-
neo no contexto cultural, social e económico nacional.
HORÁRIO: 10h00-18h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

OPEN QUEIMA DAS FITAS  | BADMINTON
DATA: 12 e 13 de maio
LOCAL: Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia
O Open Queima das Fitas – Badminton é, presentemente, o maior 
torneio do badminton português em todo o país, tendo reunido, 
em edições anteriores, mais de 200 atletas em representação de 
vários clubes nacionais.
HORÁRIO: todo o dia
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Associação Académica de Coimbra 

TORNEIO COIMBRA SÉNIOR  | TÉNIS
DATA: 12 e 13 de maio 
LOCAL: Clube de Ténis de Coimbra
Torneio de ténis do calendário oficial da Federação Portuguesa de 
Ténis, de nível C, de âmbito nacional, nas modalidades de singulares 
e pares, femininos e masculinos.
HORÁRIO: 9h00-20h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Clube de Ténis de Coimbra
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MAIO CORAL  | MÚSICA
DATA: 12 a 26 de maio
LOCAL: Igreja de Santa Cruz
O projeto Maio Coral, da iniciativa do maestro Paulo Moniz, pro-
porciona todos os anos um encontro de Coros nacionais e/ou es-
trangeiros, com vista à promoção e divulgação da música coral. 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Choral Poliphonico de Coimbra

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
DATA: 18 (Dia Internacional dos Museus) e 19 (Noite dos 
Museus) de maio
LOCAL: Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Desenvolvimento de atividades, nos vários núcleos do Museu 
relacionadas com a temática definida para 2018: Hyperconnected 
Museums: New Approaches, New Publics.
HORÁRIO: dias 18 e 19, 10h00-18h00  | noite de 19, 
21h00-24h00 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CLUBE DE FILOSOFIA 
DATA: 22 de maio
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
O Clube de Filosofia é dinamizado por Celeste Silva, mestranda em 
Filosofia e é destinado a crianças dos 8 aos 12 anos e aos seus pais.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

COIMBRA A BRINCAR
DATA: 23 a 30 de maio
LOCAL: Casa Municipal da Cultura, Museu Municipal de Coimbra e 
Parque Verde do Mondego

A Câmara Municipal de Coimbra associa-se a mais um ano de co-
memorações do Dia Internacional do Brincar, com uma vasta oferta 
em diversos espaços.
HORÁRIO: 10h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

COMUNIDADE DE LEITORES 
DATA: 24 de maio
LOCAL: Biblioteca Municipal de Coimbra  | Casa Municipal da 
Cultura
A Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal de Coimbra reú-
ne-se todos os meses para conversar sobre livros.
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

FADA ORIANA  | ACE TEATRO DO BOLHÃO
DATA: 25 e 26 de maio
LOCAL: Grande Auditório | Convento São Francisco
Texto emblemático da literatura infanto-juvenil portuguesa, a Fada 
Oriana é uma viagem iniciática que se desenrola em torno da cons-
trução do ser e dos valores fundamentais do indivíduo, enquadra-
da por um ambiente mágico que valoriza a dimensão ecológica. 
Referência fundamental da escrita contemporânea, Sofia de Mello 
Breyner é o ponto de partida para um espetáculo dirigido pela 
encenadora/coreógrafa Joana Providência. Com uma forte compo-
nente visual, o espetáculo articula o trabalho predominantemente 
físico dos intérpretes com um conjunto de recursos teatrais diver-
sificados que incluem a manipulação de marionetas, o vídeo e o tra-
balho com sombras.
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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FEIRA DAS VELHARIAS 
DATA: 26 de maio 
LOCAL: Praça do Comércio 
A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra possui um 
lugar de destaque na agenda de animação urbana, assumindo-se 
como um evento de importância inegável na cidade. Enquanto re-
positório de memórias, é uma iniciativa dinamizadora a nível cultural 
mas, também, a nível económico e social, porque permite a venda 
e compra de objetos de coleção e velharias, sendo, igualmente, um 
ponto de encontro entre o muito público que acorre todos os me-
ses à Praça do Comércio e as várias dezenas de expositores/partici-
pantes, oriundos de norte a sul do país. 
HORÁRIO: 9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

CLUBE DE XADREZ
DATA: 26 de maio 
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
O Clube de Xadrez realiza-se com a colaboração da secção de xa-
drez da Associação Académica de Coimbra e destina-se a crianças 
a partir dos 8 anos.
HORÁRIO: 17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PAIS NÃO VENHAM CEDO
DATA: 26 de maio
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
Aos sábados à noite os mais novos têm encontro marcado no 
Exploratório! As portas abrem às 20h30 e durante três horas a di-
versão está assegurada. O programa inclui jogos e desafios nas ex-
posições, workshops de culinária e muitas experiências científicas!
HORÁRIO: 20h30-23h30
ENTRADA PAGA: 12,00€
INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

CADETE EUROPEAN JUDO CUP  | JUDO
DATA: 26 a 30 de maio
LOCAL: Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia
Trata-se de uma competição de judo no escalão de cadetes, com 
a participação de atletas oriundos de vários países.
HORÁRIO: todo o dia
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Federação Portuguesa de Judo 

PROVA GRACIANO MARQUES DE 
GINÁSTICA ACROBÁTICA
DATA: 27 de maio 
LOCAL: ACM Coimbra
Prova de desenvolvimento da modalidade com vários membros 
convidados.
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Associação Cristã da Mocidade de Coimbra

CEIRARTE – EXPOSIÇÃO/FEIRA 
DE ARTESANATO DE CEIRA
DATA: 31 de maio, 1, 2 e 3 de junho 
LOCAL: Ceira
Feira de artesanato, oriundo de vários pontos do país, que inclui 
uma pequena mostra gastronómica. Expõem-se trabalhos de arte-
sanato feitos por formandos que frequentam cursos socioculturais 
organizados pela autarquia. 
Na vertente cultural, inclui o Festival de Folclore da Casa do Povo 
de Ceira e animação musical com vários grupos de música popular. 
Na vertente desportiva, destaca-se 5.ª Milha Urbana de Ceira.
HORÁRIO: 31 de maio, 2 e 3 de junho: 15h00-00h00  | 1 de junho: 
20h00-00h00 
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Junta de Freguesia de Ceira
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FEIRA CULTURAL DE COIMBRA
DATA: 1 a 10 de junho 
LOCAL: Parque Dr. Manuel Braga
A Câmara Municipal de Coimbra organiza, nos dias 1 a 10 de 
junho, no Parque Dr. Manuel Braga, mais uma edição da FEIRA 
CULTURAL DE COIMBRA, acolhendo, ao longo de dez dias, 
stands destinados a promover não só o Livro e o Artesanato, 
como também a Gastronomia, as Edições Musicais, as Artes 
Plásticas, juntamente com representações institucionais, alia-
dos a momentos de animação cultural permanentes, onde 
se integra também o evento “24 Horas Culturais”. A Feira 
Cultural de Coimbra é hoje uma referência indiscutível na vida 
cultural da cidade de Coimbra. Um evento onde a Cultura 
acarinha a tradição e promove a novidade, num complemen-
to recíproco e profícuo. Ao Livro e ao Artesanato juntam-se, 
uma vez mais, as Artes Plásticas, as Edições Musicais, a zona da 
Cultura e Criatividade, a Gastronomia, bem como algumas re-
presentações oficiais de relevo de Coimbra que materializam 
o pulsar institucional desta cidade.
HORÁRIO: segunda a quinta-feira: 14h00-22h30  | sexta-
feira: 14h00-24h00  | sábado: 11h00-24h00  | domingo: 
11h00-22h30
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
DATA: 1 de junho 
LOCAL: Casa Municipal da Cultura e Núcleos do Museu Municipal 
de Coimbra
A Câmara Municipal de Coimbra associa-se à celebração do Dia 
Mundial da Criança, proporcionando atividades que incluem visitas, 
jogos, oficinas, histórias e outras iniciativas relacionadas com a efe-
méride, nos Núcleos do Museu Municipal de Coimbra, assim como 
apresentação de filmes e outras iniciativas pensadas para os mais 
pequenos que decorrerão na Casa Municipal da Cultura.
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

SERENATA POPULAR
DATA: 1 de junho
LOCAL: Igreja de Santiago, Praça do Comércio
O Grupo Folclórico de Coimbra procede à recriação das antigas 
serenatas da população não estudantil de Coimbra. A iniciativa visa 
a recuperação de canções, fados e baladas entoados por tricanas e 
futricas nos finais do século XIX, por ocasião dos festejos da cidade.
HORÁRIO: 22h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Grupo Folclórico de Coimbra

OFICINAS DE JOGOS DE TABULEIRO
DATA: 6 de junho
LOCAL: Biblioteca infantil /Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
Estas oficinas são destinadas a crianças a partir dos 6 anos e aos pais. 
A sua dinamização está a cargo de Sofia Vilhena e Michael Pereira. 
HORÁRIO: 14h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra



35 | @
 C

O
IM

BR
A

 2018
JU

N
H

O
TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
DATA: 6 de junho
LOCAL: Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês
Recolha das histórias de tradição oral num ambiente descontraído 
e informal de tertúlia e de ligação entre gerações.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PONTOS NOS III – SCIENCE BEER TALKS
DATA: 6 de junho
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
O Exploratório convidou cientistas do Instituto de Investigação 
Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (III UC) para passarem 
um fim de tarde com o público em conversas informais acompanha-
das de cerveja artesanal!
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

EXPOSIÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE 
COIMBRA  | ACERVOS EM RESERVA 
DATA: 7 de junho a 8 de julho
LOCAL: Museu Municipal de Coimbra  | Edifício Chiado
HORÁRIO: terça a sexta-feira, 10h00-18h00  | sábado e domingo, 
10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PROJETO CRIAR COM ESCOLAS: AS CORES 
DA MINHA TERRA  | EXPOSIÇÃO
DATA: 8 de junho 
LOCAL: Portugal dos Pequenitos
O Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos desenvolveu o 
projeto “Criar com Escolas” no sentido de reforçar a sua articulação 
com as escolas, prevendo a realização de uma exposição coletiva, 

intitulada “As cores da minha terra”.
HORÁRIO: 9h00-20h00
ENTRADA PAGA

INFORMAÇÕES: Portugal dos Pequenitos 

FEIRA DE ARTESANATO URBANO
DATA: 9 de junho
LOCAL: Rua Visconde da Luz / Rua Ferreira Borges / Largo da 
Portagem 
Iniciativa que dinamiza o espaço público urbano, dando destaque à 
venda de produtos que juntam áreas de trabalho que cruzam técni-
cas e matérias-primas diversas, resultando na apresentação de ob-
jetos de elevada originalidade, entre utensílios, acessórios de moda, 
vestuário, decoração e outros, que contribuem para uma cada vez 
mais forte afirmação do artesanato urbano de cariz contemporâ-
neo no contexto cultural, social e económico nacional.
HORÁRIO: 10h00-18h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

4.ª ETAPA CIRCUITO CTCOIMBRA 
(TORNEIO SUB 12 E SUB 16)  | TÉNIS
DATA: 9 e 10 de junho 
LOCAL: Clube de Ténis de Coimbra
Torneio de ténis do calendário oficial da Federação Portuguesa de 
Ténis, nível C, de âmbito nacional, nas modalidades de singulares e 
pares, femininos e masculinos, divididos por dois escalões etários: 
até aos 12 e até aos 16 anos.
HORÁRIO: 9h00-20h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Clube de Ténis de Coimbra
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FESTIVAL DE ENCERRAMENTO – JAIME LOBO
DATA: 16 de junho
LOCAL: Complexo Olímpico de Piscinas 
Festival de Escolinhas onde se pretende dar a conhecer todo o tra-
balho desenvolvido ao longo da época. Festival destinado a utentes/
alunos (crianças, adultos, hidroginástica e bebés) e familiares, ho-
menageando Jaime Lobo, sócio n.º 1 do Clube e um dos grandes 
impulsionadores da natação regional.
HORÁRIO: 15h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Clube Náutico Académico de Coimbra

FESTA DO TRAJE  | SERÃO POPULAR 
DATA: 16 de junho 
LOCAL: Praça 8 de Maio 
HORÁRIO: 22h00-24h00
INFORMAÇÕES: Grupo Folclórico da Casa do Pessoal da 
Universidade de Coimbra

VI CONCERTO DAS ROSAS 
DATA: 17 de junho 
LOCAL: Igreja de Santa Cruz 
VI Concerto das Rosas Aposenior, em homenagem à Rainha Santa 
Isabel, com a participação do Coro Misto da Aposenior e dois coros 
convidados.
HORÁRIO: 16h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Associação Apojovi/Aposenior

FEIRA MEDIEVAL DE COIMBRA
DATA: 15, 16 e 17 de junho
LOCAL: Largo Sé Velha
A Feira Medieval de Coimbra pretende reconstituir uma feira do período fernandino, 
consistindo numa reposição histórica que teve início em 1992, no Largo da Sé Velha. 
Pioneira a nível nacional, a Feira Medieval de Coimbra continua, atualmente, a ser uma 
das mais prestigiadas do país e um acontecimento de relevo cultural na cidade que se 
traduz na vivificação da Alta de Coimbra, atraindo milhares de visitantes.
A finalidade deste evento é recriar alguns aspetos do quotidiano medieval, permitindo 
ao visitante vivenciar o ambiente de mercancia medieval ao proporcionar o contacto 
com os sabores, ruídos, atividades e modo de vestir de um passado longínquo, recrea-
dos por centenas de figurantes.
Com o intuito de fazer outras abordagens do quotidiano medieval, propõe-se desen-
volver, novamente, durante três dias o projeto, redimensionando-o em termos de espa-
ço, de tempo e de novas ações, como a ceia e o torneio medieval.
HORÁRIO: 9h00-19h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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NOITES DE MÚSICA NO CORAÇÃO 
DA CIDADE DE COIMBRA
DATA: 21 de junho a 29 de setembro 
LOCAL: Baixa da cidade
De quinta-feira a sábado, dezenas de espetáculos, de vários gé-
neros, com destaque para o fado, folclore e etnografia, com-
põem o programa de animação da zona histórica de Coimbra, 
que tem como intuito vivificar esta área da cidade.
HORÁRIO: 22h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DAS VELHARIAS 
DATA: 22 de junho 
LOCAL: Praça do Comércio 
A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra possui um 
lugar de destaque na agenda de animação urbana, assumindo-se 
como um evento de importância inegável na cidade. Enquanto re-
positório de memórias, é uma iniciativa dinamizadora a nível cultural 
mas, também, a nível económico e social, porque permite a venda 
e compra de objetos de coleção e velharias, sendo, igualmente, um 
ponto de encontro entre o muito público que acorre todos os me-
ses à Praça do Comércio e as várias dezenas de expositores/partici-
pantes, oriundos de norte a sul do país. 
HORÁRIO: 9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

SONS DA CIDADE – POR COIMBRA: 
PATRIMÓNIO MUNDIAL  | 5.º ANIVERSÁRIO 
DA CLASSIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA, ALTA E SOFIA COM 
PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO
DATA: 22 e 23 de junho 
LOCAL: vários espaços da cidade
A 22 de junho de 2013, a Universidade de Coimbra, a Alta e 
a Sofia passaram a integrar a lista de Património Mundial da 
UNESCO. Esta classificação diz respeito ao edificado, mas en-
globa também uma dimensão imaterial justificada pelo papel 
da Universidade de Coimbra enquanto construtora e difusora, 
durante séculos, da língua e cultura portuguesas. A data será 
celebrada pela cidade com a realização de diversas iniciativas.
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Associação RUAS

FOGUEIRAS DE SÃO JOÃO E DE SÃO PEDRO
DATA: 22, 23 e 29 de junho
LOCAL: Largo Marquês de Pombal 
O Grupo Folclórico de Coimbra procede à recuperação de anti-
ga tradição das ruas e largos de Coimbra, por ocasião dos Santos 
Populares. O local é decorado com enfeites de papel, balões e fes-
tões de murta. As Fogueiras traduzem-se em noites de folia com 
cantares e danças de roda, pela noite dentro, à voz do “mandador 
das fogueiras”.
HORÁRIO: 19h00 
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Grupo Folclórico de Coimbra
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O TORNEIO DE JUDO “CENTENÁRIO DA ACM”
DATA: 24 de junho 
LOCAL: ACM Coimbra
Trata-se de um torneio integrado no Projeto Jovem da ACM de 
Coimbra, direcionado para os escalões dos 5 aos 14 anos. Pretende-
se desenvolver condições inseridas no processo de formação des-
portiva e de iniciação à competição desportiva dos mais jovens 
judocas da ACM.
HORÁRIO: 9h30-14h30
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Associação Cristã da Mocidade de Coimbra

INTERCÂMBIO CULTURAL  | MÚSICA
DATA: 24 de junho
LOCAL: Igreja de Santa Cruz
O Choral Poliphonico recebe o Grupo Coral La Cagiga, de 
Santander (Espanha), numa ação de intercâmbio cultural.
HORÁRIO: 16h30
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Choral Poliphonico de Coimbra

IV GALA APOJOVI/APOSENIOR 
DATA: 24 de junho 
LOCAL: Conservatório de Música de Coimbra 
Mostra à comunidade do trabalho realizado nas diferentes disci-
plinas artísticas, num espetáculo que conta com a participação de 
artistas de várias idades e de géneros musicais diversificados, pro-
movendo a intergeracionalidade.
ENTRADA PAGA: 3,00€ 
INFORMAÇÕES: Associação Apojovi/Aposenior

OFICINAS NAS FÉRIAS ESCOLARES DO VERÃO
DATA: 25 a 29 de junho 
LOCAL: Portugal dos Pequenitos
As “Oficinas nas Férias Escolares Verão”, realizadas no âmbito do 
Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos, destinam-se a crian-
ças que procuram ocupar o período de férias escolares, adquirindo 
conhecimentos nas áreas da arquitetura e artes e que proporcio-
nem liberdade criativa.
ENTRADA PAGA: 9,00€ por oficina
INFORMAÇÕES: Portugal dos Pequenitos 

COMUNIDADE DE LEITORES 
DATA: 28 de junho
LOCAL: Biblioteca Municipal de Coimbra  | Casa Municipal da 
Cultura
A Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal de Coimbra reú-
ne-se todos os meses para conversar sobre livros. 
HORÁRIO: 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

GYM FEST 2018
DATA: 28 a 30 de junho
LOCAL: Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia
Entre 28 e 30 de junho, a Coimbra Gym Fest inclui a Competição 
Internacional de Trampolins e o Festival de Ginástica. Trata-se 
de um evento de âmbito mundial com a espetacularidade das 
atividades gímnicas, com três dias de competição e duas sessões 
de apresentações gímnicas.
HORÁRIO: todo o dia
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Federação de Ginástica de Portugal e Associação 
Académica de Coimbra
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CLUBE DE XADREZ
DATA: 30 de junho
LOCAL: Biblioteca infantil/ Ludoteca  | Casa Municipal da Cultura
O Clube de Xadrez realiza-se com a colaboração da secção de xa-
drez da Associação Académica de Coimbra e destina-se a crianças 
a partir dos 8 anos.
HORÁRIO: 17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

PAIS NÃO VENHAM CEDO
DATA: 30 de junho
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
Aos sábados à noite os mais novos têm encontro marcado no 
Exploratório! As portas abrem às 20h30 e durante três horas a 
diversão está assegurada. O programa inclui jogos e desafios nas ex-
posições, workshops de culinária e muitas experiências científicas!
HORÁRIO: 20h30-23h30
ENTRADA PAGA: 12,00€
INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

FESTAS DA CIDADE DE COIMBRA E 
DA RAINHA SANTA ISABEL
DATA: 30 de junho a 8 de julho 
LOCAL: vários espaços da cidade
Durante 9 dias, Coimbra vai viver verdadeiros momentos de animação, mas tam-
bém de culto e veneração à padroeira da cidade, com a realização de mais uma 
edição das Festas da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isabel. O programa 
contará com iniciativas de animação cultural, desportiva, turística e de lazer, promo-
vido pelo Município de Coimbra com o intuito de celebrar a identidade, a história, 
a cultura e as tradições de uma das mais importantes, monumentais e encantadas 
cidades de Portugal.
Será uma festa centralizada nos momentos habituais de recolhimento, fé e devoção, 
evocando uma tradição que atravessa séculos e atrai milhares de pessoas à cidade, 
mas que procura, em simultâneo, assumir-se como a grande festa de Coimbra, 
que cruza estilos e tendências, procurando como referência não só as expressões 
culturais mais contemporâneas, mas também projetos que preservem a tradição 
popular, pretendendo ainda colocá-los ao alcance de todos e integrando-os harmo-
niosamente nalguns dos espaços mais emblemáticos da cidade. 
Procissões, espetáculos, animação de rua, arraiais populares, folclore, etnografia, vi-
sitas guiadas, exposições, desporto, entre tantas outras iniciativas, fazem das Festas 
da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isabel 2018 uma celebração abrangente 
e dinâmica, resultado de uma multiplicidade de projetos e da cooperação de vários 
agentes e instituições da oferta cultural da cidade.
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra e Confraria da Rainha Santa Isabel
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EXPOSIÇÃO DE CAPAS DE DISCOS 
DE VINIL - MÚSICA FRANCESA
DATA: janeiro a março
LOCAL: Biblioteca Municipal de Coimbra  | Casa Municipal da 
Cultura
HORÁRIO: segunda a sexta-feira, 10h00-19h30  | sábado, 11h00-
13h00 e 14h00-19h00 
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

I MOSTRA DE GUITARRA DE COIMBRA
DATA: 27 de fevereiro, 24 de abril, 20 de junho, 16 de outubro 
e 20 de novembro
LOCAL: Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra  | Torre 
d’Anto
Pretende-se com esta iniciativa, em colaboração com a Secção 
de Fado da AAC, permitir a exibição pública dos executantes 
estudantis de Guitarra de Coimbra que militam nas escolas de 
aprendizagem daquela Secção.
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

EXPOSIÇÃO DE CAPAS DE DISCOS DE 
VINIL - CANÇÃO DE COIMBRA
DATA: abril a junho
LOCAL: Biblioteca Municipal de Coimbra  | Casa Municipal da 
Cultura
HORÁRIO: segunda a sexta-feira, 10h00-19h30  | sábado, 11h00-
13h00 e 14h00-19h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

“ANDAR ÀS ARANHAS”  | EXPOSIÇÃO
DATA: até 17 de junho
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

Quantas aranhas há em Portugal? As aranhas são insetos? Para que 
querem 8 olhos? Qual é a sensação de tocar uma aranha bem pe-
luda? Ao longo desta exposição as respostas vão surgindo, a par de 
muitas novas interrogações sobre estes animais tão fascinantes e 
arrepiantes!
HORÁRIO: semana, 9h30-17h30  | fim de semana e feriados, 
10h00-18h00
ENTRADA PAGA: 4,00€
INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

“MEMORIZAR COIMBRA”  | 
MOSTRA FOTOGRÁFICA 
DATA: até 31 de dezembro
LOCAL: Biblioteca Municipal de Coimbra  | Casa Municipal da 
Cultura 
A mostra fotográfica “Memorizar Coimbra” vai estar exposta na 
Casa Municipal da Cultura ao longo de todo o ano.  Este projeto 
de âmbito cultural cumpre o propósito de divulgar e valorizar o 
acervo municipal, designadamente, aquele existente no serviço da 
Imagoteca da Biblioteca Municipal de Coimbra.
HORÁRIO: segunda a sexta-feira, 10h00-19h30  | sábado, 11h00-
13h00 e 14h00-19h00
ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

UM SÉCULO DE PINTURA 
PORTUGUESA  | EXPOSIÇÃO
DATA: até 31 de dezembro
LOCAL: Museu Municipal de Coimbra  | Edifício Chiado
Através de um percurso pelo Núcleo de Pintura, o visitante pode 
admirar as obras expostas, à medida que vai percorrendo as várias 
correntes da pintura contemporânea portuguesa.
HORÁRIO: terça a sexta-feira, 10h00-18h00  | sábado e domingo, 
10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA PAGA: geral - 1,80€  | estudantes e >60 - 1,20€  | <12 

- gratuito
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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BOOKCROSSING 
DATA: até 31 de dezembro
LOCAL: Biblioteca Municipal de Coimbra  | Casa Municipal da 
Cultura
Pode ser definido como a prática de deixar um livro num local pú-
blico, para que outros o encontrem, o leiam, o voltem a libertar e 
assim sucessivamente. O objetivo é transformar o mundo inteiro 
numa biblioteca. 
HORÁRIO: segunda a sexta-feira, 10h00-19h30  | sábado, 11h00-
13h30 e 14h00-19h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

FIO | MEMÓRIAS COMO  
MATÉRIA-PRIMA  | MURAL E DOCUMENTÁRIO
DATA: todo o ano 
LOCAL: Convento São Francisco
Através do projeto de arte urbana FIO  | Memórias como Matéria-
Prima, dedicado à memória do trabalho na Fábrica de Lanifícios de 
Santa Clara, é dado especial protagonismo aos seus antigos proprie-
tários e aos que nela trabalharam. A pintura dos seus rostos, pelo 
artista Samina, num mural no Welcome Center, bem como o docu-
mentário que pode ser visionado no mesmo espaço foi uma forma 
de homenagear os últimos habitantes do antigo Convento. O suces-
so de um projeto como o Convento São Francisco será tanto maior 
quanto a sua capacidade de atrair público e visitantes, assumindo 
assim o que entendemos ser o seu papel na vivência quotidiana da 
cidade e da região.
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

O LIVRO INFANTIL E A ILUSTRAÇÃO  | 
EXPOSIÇÕES, MOSTRAS E ATELIERS
DATA: todo o ano 
LOCAL: Convento São Francisco
É um projeto para o qual seduzimos uma editora da região, a Bruaá, 
atualmente uma referência a nível nacional no livro infantil e de 
ilustração, para construir um projeto que possa ocupar o espaço 

destinado à Livraria, produzindo várias atividades à volta do Livro 
Infantil e da Ilustração, nomeadamente: Feira do Livro Infantil e 
Ilustração; Exposição de Ilustração; Exposição de Livros; Ateliers 
para crianças e famílias; Ateliers e conversas com autores e ilustra-
dores, destinados a artistas, futuros autores, ilustradores ou público 
em geral.
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

SABORES DA ESCRITA 
DATA: mensal 
LOCAL: Casa da Escrita 
Aliar a literatura à gastronomia é o objetivo da iniciativa Sabores da 
Escrita, que junta especialistas das duas áreas, num percurso pelas 
rotas de saberes e sabores, dando a conhecer as tradições literárias 
e gastronómicas de Coimbra. Em cada sessão são abordados temas 
relacionados com a vida e obra de diferentes autores e ainda de 
outras figuras influentes da cultura e história locais (através da reali-
zação de conferências), sempre em ligação à gastronomia tradicional 
(com a realização de jantares temáticos).
O projeto é realizado em parceria com os Serviços de Ação Social 
da Universidade de Coimbra/Chef Luís Lavrador e Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, através do Projeto DIAITA 

– Património Alimentar da Lusofonia e do Doutoramento em 
Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades. 
HORÁRIO: 20h00
ENTRADA PAGA: 15€
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

NÚCLEO DA GUITARRA E DO FADO 
DE COIMBRA  | TORRE DE ANTO 
DATA: até 31 de dezembro
Percurso cronológico que acompanha os momentos mais relevan-
tes do Canto e da Guitarra de Coimbra ao longo de várias gerações.
HORÁRIO: terça-feira a domingo, 10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA PAGA: geral - 1,80€  | estudantes e >60 - 1,20€  | < 12 

- gratuito
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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COLEÇÃO TELO DE MORAIS
DATA: até 31 de dezembro
LOCAL: Museu Municipal de Coimbra  | Edifício Chiado
Integra um excecional acervo de pintura e desenho portugueses, 
escultura sacra, pratas, mobiliário e cerâmica. Foi doado à cidade 
em 1999, pelo casal Telo de Morais. A coleção tem um programa de 
oficinas lúdico-pedagógicas para grupos dos 3 aos 12 anos.
HORÁRIO: terça a sexta-feira, 10h00-18h00  | sábado e domingo, 
10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA PAGA: geral - 1,80€  | estudantes e >60 - 1,20€  | <12 

- gratuito
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

AS FORMAS DAS TORRES!  | OFICINA
DATA: todo o ano, de terça a sexta-feira 
LOCAL: Núcleo da Cidade Muralhada  | Torre de Almedina
Se as Torres querem entender, as formas terão de conhecer!
HORÁRIO: 10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

PÚBLICO-ALVO: jardim de infância
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de 
Coimbra

TIPALHADA!!!  | OFICINA
DATA: todo o ano, de terça a 
sexta-feira 
LOCAL: Núcleo da Cidade 
Muralhada  | Torre de Almedina
Para uma torre construir,
Vários Tip’s vão unir
E magia vai surgir…
HORÁRIO: 10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

PÚBLICO-ALVO: 1.º e 2.º ciclos
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de 
Coimbra

OFERECE O TEU FORAL À CIDADE  | OFICINA
DATA: todo o ano, de terça a sexta-feira 
LOCAL: Núcleo da Cidade Muralhada  | Torre de Almedina
Se na Cidade queres morar, as leis vais ter que respeitar!
E tu sabes respeitar? E pintar?
HORÁRIO: 10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

PÚBLICO-ALVO: jardim de infância
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

ILUMINURA-TE!  | OFICINA 
DATA: todo o ano, de terça a sexta-feira 
LOCAL: Núcleo da Cidade Muralhada  | Torre de Almedina
Desenha a primeira letra do teu nome, sob forma de iluminura con-
forme exemplo a fornecer.
HORÁRIO: 10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

PÚBLICO-ALVO: 1.º e 2.º ciclos
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de 
Coimbra

CICLO “COIMBRA  
(T)EM POESIA”
DATA: mensal
LOCAL: Casa da Escrita
O ciclo de poesia tem como objetivo pri-
mordial continuar a valorizar as faculdades 
comunicativas dos encontros com os cria-
dores artísticos dos nossos dias, evidencian-
do o papel dos escritores e, concretamente, 
dos poetas “de Coimbra”, que ontem, 
como hoje, tanto destaque alcançaram no 
meio poético-literário Português.
HORÁRIO: 18h15
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de 
Coimbra



43 | @
 C

O
IM

BR
A

 2018
A

O
 LO

N
G

O
 D

O
 A

N
O

 
NOITES DE FADO 
DE COIMBRA
DATA: todo o ano, de quinta-feira 
a domingo
LOCAL: Café Santa Cruz
HORÁRIO: quinta-feira a sábado, 
22h00  | domingo, 18h00
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Café Santa Cruz

VENHA PEGAR NAS NOSSAS ARANHAS
DATA: semanal, todos os domingos
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
Qual é a sensação de tocar uma aranha bem peluda? Será que tem 
coragem para lhes pegar? Atreva-se a tirar uma fotografia com uma 
tarântula na mão! 
HORÁRIO: 11h00  | 15h00  | 17h00
ENTRADA PAGA: 4,00€ 
INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

EXPLORASTÓRIAS
DATA: quinzenal, sob consulta
LOCAL: Exploratório – Centro de 
Ciência Viva de Coimbra
As histórias infantis são o ponto 
de partida para explorar a ciência 
escondida nas páginas dos livros!
HORÁRIO: 10h15  | 11h30
ENTRADA PAGA: 5,00€

INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

LOJAS DE SABER
DATA: quinzenal, sob consulta
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
Partilha de conhecimentos intergeracional.
HORÁRIO: 18h00

ENTRADA LIVRE 

INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

VAMOS ALIMENTAR AS ARANHAS
DATA: mensal, sob consulta
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
As aranhas são vegetarianas ou carnívoras? E o que comem estes 
seres de oito patas? Sabe quantas vezes por mês comem as aranhas? 
Pode descobrir tudo nas sessões de alimentação das aranhas e se 
for um aventureiro do mundo animal pode ainda dar-lhes de comer!
HORÁRIO: 12h00  | 16h00
ENTRADA PAGA: 4,00€
INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

ANDAR ÀS ARANHAS À NOITE
DATA: mensal, sob consulta
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
De lanterna em punho e em ambiente noturno, propomos uma 
visita orientada para conhecer de perto as aranhas e escorpiões da 
nossa exposição!
HORÁRIO: 21h30
ENTRADA PAGA: 5,00€
INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

EXPLORATÓRIO-CONSULTÓRIO
DATA: mensal, sob consulta
LOCAL: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
Porque não é preciso estar doente para se tratar da saúde, o 
Exploratório apresenta o projeto Exploratório-Consultório. Uma 
iniciativa que reúne diversos profissionais de saúde, das mais varia-
das áreas de saber, para consultar, esclarecer e sensibilizar sobre 
várias temáticas relacionadas com a saúde.
HORÁRIO: sob consulta
ENTRADA LIVRE

INFORMAÇÕES: Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra
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VISITAS GUIADAS  
CÂMARA MUNICIPAL  
DE COIMBRA
Visitas guiadas subordinadas a temas diversos, a diferentes mo-
numentos e locais emblemáticos da cidade, através das quais se  
percorre um pouco da história e cultura locais.

INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA E LIMITADA (10 a 30 pessoas)
HORÁRIO: 15h00
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra 

JANEIRO

ADORAR O MENINO
DATA: 4 de janeiro 
Visita guiada a alguns presépios instalados na baixa da cidade de 
Coimbra, durante a quadra natalícia, focando a presença dos Reis 
Magos.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA

PONTO DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de Coimbra

UMA CIDADE, TRÊS SANTOS
DATA: 11 de janeiro
Visita guiada no Mosteiro de Santa Cruz, centrada na vida, obra e 
na relação destes três santos com a casa monástica e com a cidade 
de Coimbra.
PARTICIPAÇÃO sujeita ao pagamento de 1,00€ para entrada no 
Mosteiro de Santa Cruz
PONTO DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de Coimbra

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE CELAS
DATA: 16 de janeiro
Visita guiada aos espaços monásticos (parlatório, igreja, sacristia, 
coro, sala do capítulo e claustro) focando a evolução desta casa mo-
nástica, desde a sua fundação até à atualidade.
PARTICIPAÇÃO SUJEITA AO PAGAMENTO de 1,00€ para entrada no 
Mosteiro de Santa Maria de Celas 
PONTO DE ENCONTRO: adro do Mosteiro 

SANTO ANTÓNIO
DATA: 25 de janeiro 
Visita guiada aos espaços do santuário (capelas da Paixão de Cristo, 
igreja, capela de Santo António e sacristia) focando a evolução deste 
espaço religioso, ligando-o à vida e obra de Santo António. 
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: escadaria da Igreja de Santo António dos 
Olivais

DE COLÉGIO A TRIBUNAL
DATA: 30 de janeiro
Visita guiada ao Edifício do Palácio da Justiça, focando, através de 
aspetos histórico-culturais, a evolução do espaço, desde a sua fun-
dação até à atualidade.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA, limitada a 15 pessoas
PONTO DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de Coimbra

FEVEREIRO

FUNDAÇÃO DA NACIONALIDADE 
DATA: 1 de fevereiro
Visita guiada que foca aspetos da fundação da nacionalidade e da 
sua evolução, relacionando a cidade com o desenvolvimento de 
Portugal até à atualidade.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de Coimbra
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IRMÃ LÚCIA
DATA: 8 de fevereiro
Visita guiada ao espaço museológico dedicado à vida e obra des-
ta irmã carmelita, focando a sua importância para a cidade de 
Coimbra intimamente ligada a rotas de peregrinação nacionais e 
internacionais 
PARTICIPAÇÃO SUJEITA AO PAGAMENTO de 1,50€ para entrada no 
Memorial  | Visita limitada a 20 pessoas
PONTO DE ENCONTRO: Memorial Irmã Lúcia

ROTEIRO DOS ESCRITORES:  
APONTAMENTOS  | ROTEIRO 1  
DATA: 22 de fevereiro 
Visita guiada a espaços (exteriores) ligados a escritores que viveram 
e/ou escreveram sobre Coimbra, ao longo da qual será focada a sua 
biografia, obra e aspetos histórico-culturais dos diferentes locais do 
itinerário.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: Largo D. Dinis

CONVENTO SÃO FRANCISCO 
DATA: 27 de fevereiro 
Visita guiada ao antigo Convento São Francisco, focando, através 
de aspetos histórico-culturais, a evolução do espaço, desde a sua 
fundação até à atualidade.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: escadaria da Antiga Igreja do Convento São 
Francisco

MARÇO

ROTEIRO DOS ÓRGÃOS DE TUBOS
DATA: 6 de março 
Visita guiada aos Órgãos da Catedral Nova, Igreja da Misericórdia 
e de Santa Cruz, focando elementos da sua construção, história e 
finalidade à época.
PARTICIPAÇÃO SUJEITA AO PAGAMENTO de entrada na Sé Nova (1,00€) e 
na Igreja da Misericórdia (2,00€)
PONTO DE ENCONTRO: Sé Nova

AS MULHERES EM COIMBRA 
DATA: 8 de março
Visita guiada que percorre algumas ruas da alta da cidade com o 
objetivo de pôr em evidência algumas das personalidades femini-
nas que se associam a Coimbra, na data em que se celebra o Dia 
Internacional da Mulher.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: Sé Nova
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DATA: 13 de março
Visita guiada pelas ruas menos percorridas da baixa de Coimbra, 
focando as vivências, memórias, tradições e aspetos histórico-cul-
turais da cidade.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: estátua de Joaquim António de Aguiar

A ÁGUA DE COIMBRA 
DATA: 22 de março
Visita guiada que percorre algumas ruas da baixa, da Praça 8 de 
Maio ao Parque Dr. Manuel Braga, com o objetivo de explorar o 
tema da importância da água ao longo da história da cidade, no dia 
Mundial da Água.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de Coimbra

ROTEIRO DOS ESCRITORES:  
APONTAMENTOS  | ROTEIRO 2  
DATA: 27 de março 
Visita guiada a espaços (exteriores) ligados a escritores que viveram 
e/ou escreveram sobre Coimbra, ao longo da qual será focada a sua 
biografia, obra e aspetos histórico-culturais dos diferentes locais do 
itinerário.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: Casa Municipal da Cultura

TESOUROS DA CIDADE 
DATA: 28 de março
Visita guiada pelas ruas da alta até à baixa da cidade de Coimbra, 
focando as vivências, tradições e aspetos patrimoniais edificados e 
imateriais da cidade
PARTICIPAÇÃO GRATUITA

PONTO DE ENCONTRO: Largo D. Dinis

ABRIL

CLAUSTROS 
DATA: 5 de abril
Visita guiada que evidencia a evolução, a funcionalidade e a adap-
tação deste espaço arquitetónico, focando essencialmente aspetos 
histórico-culturais e artísticos. 
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de Coimbra

COIMBRA, UM OUTRO OLHAR
DATA: 10 de abril 
Visita guiada pelas ruas menos percorridas da alta de Coimbra, fo-
cando as vivências, memórias, tradições e aspetos histórico-cultu-
rais da cidade.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: Largo Dr. José Rodrigues (em frente ao 
Museu Nacional de Machado de Castro)

ARQUITETOS E ARQUITETURA 
CONTEMPORÂNEA
DATA: 18 de abril
Visita guiada que explora a evolução da zona ribeirinha da cidade de 
Coimbra, desde o século XX à atualidade, focando aspetos artísti-
co-culturais e nomes da arquitetura portuguesa envolvidos neste 
processo.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA

PONTO DE ENCONTRO: estátua de Joaquim António de Aguiar

PENEDO DA SAUDADE
DATA: 19 de abril 
Visita guiada que aflora a história e evolução deste espaço verde da 
cidade, focando essencialmente aspetos culturais e artísticos. 
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: junto à estátua de João de Deus
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A COIMBRA DE ZECA AFONSO 
DATA: 24 de abril 
Visita guiada a espaços (exteriores) ligados à vida deste cantautor 
em Coimbra, ao longo da qual será focada a sua biografia, a sua 
obra e contributo na Canção de Coimbra, focando aspetos históri-
co-culturais ligados às vivências e tradições académicas património 
imaterial da humanidade.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: Largo D. Dinis

MAIO

FONTES DE COIMBRA
DATA: 3 de maio 
Visita guiada percorrendo algumas fontes da cidade de Coimbra, 
focando essencialmente aspetos funcionais, histórico-culturais e im-
portância arquitetónica.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: Casa Municipal da Cultura

A LENDA DE PEDRO E INÊS 
DATA: 8 de maio
Visita guiada aos espaços evocativos dos amores de Pedro e Inês 
(grupo escultórico “Sob o Signo de Inês”, na Quinta das Lágrimas, e 
exterior do Mosteiro Santa Clara-a-Velha), focando aspetos históri-
co-culturais e artísticos.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: grupo escultórico “Sob o Signo de Inês”

IRMÃ LÚCIA
DATA: 17 de maio
Visita guiada ao espaço museológico dedicado à vida e obra des-
ta irmã carmelita, focando a sua importância para a cidade de 
Coimbra intimamente ligada a rotas de peregrinação nacionais e 
internacionais 

PARTICIPAÇÃO SUJEITA AO PAGAMENTO de 1,50€ para entrada no 
Memorial  | Visita limitada a 20 pessoas
PONTO DE ENCONTRO: Memorial Irmã Lúcia

COIMBRA N’A 
CRIAÇÃO DO MUNDO 
DE MIGUEL TORGA 
DATA: 22 de maio 
Visita guiada a espaços (ex-
teriores) mencionados nesta 
obra de referência do autor, 
ao longo da qual será focada 
a sua biografia, obra e aspetos 
histórico-culturais dos dife-
rentes locais.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: Largo D. 
Dinis

PARQUE DR. MANUEL BRAGA
DATA: 24 de maio 
Visita guiada que aflora a história e evolução deste espaço verde da 
cidade, focando essencialmente aspetos culturais e artísticos. 
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: junto à loja dos SMTUC

ARQUITETURA DO ESTADO NOVO 
DATA: 29 de maio 
Visita guiada que tem por base os edifícios da Cidade Universitária 
construídos durante o Estado Novo, focando alguns aspetos rele-
vantes da arquitetura daquele época.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra
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JARDIM DA SEREIA
DATA: 5 de junho
Visita guiada que aflora a história e evolução deste espaço verde da 
cidade, focando essencialmente aspetos culturais e artísticos. 
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: entrada do Jardim da Sereia

A INQUISIÇÃO EM COIMBRA
DATA: 12 de junho
Visita guiada que contextualiza, através de aspetos histórico-cultu-
rais, espaços na cidade ligados à Santa Inquisição e suas ações. 
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: Pátio da Inquisição

DA SEREIA A SANTA CRUZ
DATA: 14 de junho
Visita guiada que percorre o espaço que pertenceu ao Mosteiro de 
Santa Cruz, focando aspetos histórico-culturais.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: Casa Municipal da Cultura

DE COLÉGIO A TRIBUNAL
DATA: 19 de junho
Visita guiada ao Edifício do Palácio da Justiça, focando, através de 
aspetos histórico-culturais, a evolução do espaço, desde a sua fun-
dação até à atualidade.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA, limitada a 15 pessoas 
PONTO DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de Coimbra

LAPA DOS ESTEIOS
DATA: 21 de junho
Visita guiada que aflora a história e evolução deste espaço verde da 
cidade, focando essencialmente aspetos culturais e artísticos. 
PARTICIPAÇÃO GRATUITA 

PONTO DE ENCONTRO: entrada da Lapa dos Esteios (GNR – Guarda 
Fiscal)

ROTEIRO DOS ESCRITORES:  
APONTAMENTOS  | ROTEIRO 3
DATA: 26 de junho 
Visita guiada a espaços (exteriores) ligados a escritores que viveram 
e/ou escreveram sobre Coimbra, ao longo da qual será focada a sua 
biografia, obra e aspetos histórico-culturais dos diferentes locais do 
itinerário.
PARTICIPAÇÃO GRATUITA

PONTO DE ENCONTRO: Largo D. Dinis

OUTRAS VISITAS  
E PERCURSOS PEDONAIS

POR UM FIO… UMA VISITA GUIADA 
AO CONVENTO SÃO FRANCISCO 
DATA: todo o ano, mensalmente
LOCAL: Convento São Francisco
Iniciada em junho de 2016, a visita guiada “Por um fio” proporciona 
enquadramento e contextualização a um espaço municipal que tan-
to interesse e curiosidade tem despertado a todos aqueles que o 
visitam, permitindo também captar novos públicos.
A visita ao Convento São Francisco, seja através da participação na 
visita guiada “Por um fio” ou de forma livre, é sempre uma opor-
tunidade para conhecer o que foi este espaço enquanto convento 
franciscano e, a partir do séc. XIX, fábrica de lanifícios. 
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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A INTERCULTURALIDADE  
NA COLEÇÃO TELO DE MORAIS
DATA: todo o ano
LOCAL: Museu Municipal de Coimbra  | Edifício Chiado
CERÂMICA CHINESA
O início das descobertas portuguesas, no séc. XIV, leva a que 
Portugal se torne na principal potência marítima global e das maio-
res potências económicas europeias do séc. XVI. Chegam à Índia 
em 1498 e à China em 1515 e o comércio com o Oriente acaba por 
tomar outro rumo, com Portugal a deter o monopólio. 
MOBILIÁRIO E ARTE SACRA
A globalização, associada ao peso do comércio, modifica, de alguma 
forma, os usos e costumes dos povos. Na Coleção Telo de Morais, 
são muitas as peças que o comprovam.
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra

À DESCOBERTA DA BAIXA COIMBRÃ
DATA: todo o ano 
PONTO DE ENCONTRO: Museu Municipal de Coimbra  | Edifício Chiado
COIMBRA, O ARRABALDE MEDIEVAL
O percurso tem, como ponto de partida, a implantação dos 
Grandes Armazéns do Chiado neste local, na rua que foi chamada 
dos Mercadores. Visa dar a conhecer, através de um percurso pelo 
património edificado da Baixinha, a importância do rio no desen-
volvimento de Coimbra, o surgimento de paróquias extramuros, a 
sobrevivência, na toponímia, de designações associadas a atividades 
comerciais e de ofícios.
PASSEIOS PELA BAIXINHA
Partindo das várias ocupações do Edifício Chiado, conhecer algumas 
casas comerciais e de serviços que continuam no ativo há décadas. 
(Re)ver os pormenores arquitetónicos dos edifícios, pequenos de-
talhes que ornamentam as fachadas e lhes conferem personalidade: 
grades em ferro forjado ou já em ferro fundido; aventais de janelas; 
vergas manuelinas; beirados e alpendres. 
REGISTOS DE AZULEJOS DE COIMBRA 
QUE AINDA SOBREVIVEM
O ponto de partida é um azulejo holandês de cariz religioso do séc. 
XVII, peça do acervo da coleção Telo de Morais. Visa sensibilizar os 
vários públicos para a preservação destes pequenos apontamentos 
de fabrico coimbrão do século XVIII de cariz popular e religioso que 
se vão perdendo.
CATAVENTOS DA BAIXA DE COIMBRA
Um percurso da Portagem à rua da Sofia em que podemos apreciar 
alguns (poucos) cataventos, em sítios tradicionais e (re)ver, durante 
o percurso, outros pormenores arquitetónicos em ferro, começan-
do na fachada do Edifício Chiado. Visa chamar a atenção para a arte 
da serralharia em Coimbra, introduzida na viragem do século (XIX-
XX) na Escola Livre das Artes e do Desenho por António Augusto 
Gonçalves.
DO CHIADO À PRAÇA VELHA
Percurso a partir da biblioteca do Edifício Chiado. Inclui a visita de 
diferentes espaços de consulta/venda de livros e outras publicações 
e tomar contacto com alguns instrumentos utilizados na sua manu-
fatura e restauro.
INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Coimbra
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S  » Câmara Municipal de Coimbra  | 239 857 500  |  

www.cm-coimbra.pt  | www.turismodecoimbra.pt  |  
geral@cm-coimbra.pt

 » Associação Académica de Coimbra  | 239 851 050 |  
www.academica.pt  | geral@academica.pt
 » Associação Apojovi/Aposenior  | 239 444 783  |  
www.apojoviaposenior.com  | apojovi.aposenior@gmail.com
 » Associação Cristã da Mocidade de Coimbra  | 239 823 633  |  
www.acmcoimbra.pt  | acmcoimbra@gmail.com
 » Associação RUAS  | 239 857 095  | ruas@uc.pt
 » Café Santa Cruz  | www.cafesantacruz.com  |  
geral@cafesantacruz.com
 » Caminhos do Cinema Português  | 239 851 069/70  |  
www.caminhos.info  | geral@caminhos.info
 » Centro de Estudos Sociais  | 239 855 570  | www.ces.uc.pt  | 
gestorinfo@ces.uc.pt
 » Choral Poliphonico de Coimbra  | 966 626 292  |  
www.choralpoliphonicodecoimbra.com  |  
choralpoliphonicodecoimbra@gmail.com
 » Confraria da Rainha Santa Isabel  | 239 441 674  |  
www.rainhasantaisabel.org  | presidente@rainhasantaisabel.org
 » Cooperativa Bonifrates  | 916 615 388  | www.bonifrates.com  |  
cooperativabonifrates@gmail.com
 » Clube de Ténis de Coimbra  | 934 157 813  |  
www.clubeteniscoimbra.com  | ctcoimbra@gmail.com
 » Clube Náutico Académico de Coimbra  | 239 484 615  |  
www.cnaconline.com  | secretaria@cnaconline.com
 » Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra  |  
239 703 897  | www.exploratorio.pt  | visitas@exploratorio.pt

 » Federação de Ginástica de Portugal  | 218 141 145  |  
www.fgp-ginastica.pt  | gympor@gympor.com
 » Federação Portuguesa de Judo  | 213 931 630  |  
http://fpj.pt/contatos  | secretaria@fpj.pt
 » Grupo Etnográfico da Região de Coimbra  | 936 352 162  |  
http://facebook.com/gercoimbra  | gercoimbra@gmail.com
 » Grupo Folclórico da Casa do Pessoal da Universidade de 
Coimbra  | grupofolccpunivcoimbra@hotmail.com
 » Grupo Folclórico de Coimbra  | 939 364 740  |  
gfcoimbra@gmail.com
 » Jervis, Communication & Marketing e Associação Campo 
Pequeno  | 213 916 600
 » Junta de Freguesia de Ceira  | 239 923 351  |  
www.freguesiaceira.pt  | freguesiaceira@gmail.com
 » Núcleo de Estudantes de Informática da Associação Académica 
de Coimbra  | 239 790 002  |  
http://nei.dei.uc.pt  | neiaac@student.dei.uc.pt
 » O Teatrão  | 239 714 013  | www.oteatrao.com  |  
agenda@oteatrao.com
 » Portugal dos Pequenitos  | 239 441 715  |  
www.fbb.pt/pp/servico-educativo  | servicoeducativo@fbb.pt
 » Quantunna  | 964 976 811  | www.quantunna.pt  |  
quantunna@gmail.com
 » Teatro Académico de Gil Vicente  | 239 855 630  |  
teatro@tagv.uc.pt

http://www.cm-coimbra.pt
http://www.turismodecoimbra.pt
mailto:?subject=
http://www.academica.pt
mailto:geral@academica.pt
http://www.apojoviaposenior.com
mailto:apojovi.aposenior@gmail.com
http://www.acmcoimbra.pt
mailto:acmcoimbra@gmail.com
mailto:ruas@uc.pt
http://www.cafesantacruz.com
mailto:geral@cafesantacruz.com
mailto:geral@caminhos.info
http://www.ces.uc.pt
mailto:gestorinfo@ces.uc.pt
http://www.choralpoliphonicodecoimbra.com
mailto:choralpoliphonicodecoimbra@gmail.com
http://www.rainhasantaisabel.org
mailto:presidente@rainhasantaisabel.org
http://www.bonifrates.com
mailto:cooperativabonifrates@gmail.com
http://www.clubeteniscoimbra.com
mailto:ctcoimbra@gmail.com
http://www.cnaconline.com
mailto:secretaria@cnaconline.com
http://www.exploratorio.pt
mailto:visitas@exploratorio.pt
http://www.fgp-ginastica.pt
mailto:gympor@gympor.com
http://fpj.pt/contatos
mailto:secretaria@fpj.pt
http://facebook.com/gercoimbra
mailto:gercoimbra@gmail.com
mailto:grupofolccpunivcoimbra@hotmail.com
mailto:gfcoimbra@gmail.com
http://www.freguesiaceira.pt
mailto:freguesiaceira@gmail.com
http://nei.dei.uc.pt
mailto:neiaac@student.dei.uc.pt
http://www.oteatrao.com
mailto:agenda@oteatrao.com
http://www.fbb.pt/pp/servico-educativo
mailto:servicoeducativo@fbb.pt
http://www.quantunna.pt
mailto:quantunna@gmail.com
mailto:teatro%40tagv.uc.pt?subject=




A AGENDA DE EVENTOS – @COIMBRA 2018 é uma publicação do Município que reúne, de 
forma planifi cada e concertada, a oferta cultural, turística e desportiva de Coimbra. Esta agenda, 
que, este ano, traz como novidade a sua publicação semestral, apresenta a mais completa súmula 
do que de melhor vai ter lugar na nossa cidade. 

DESCUBRA A NOSSA CIDADE, 

PORQUE COIMBRA É MUITO MELHOR 
QUANDO ESTÁ CONNOSCO!
www.turismodecoimbra.pt

www.turismodecoimbra.pt



