Informações do Produto/Serviço

Santa Casa da
Misericórdia de Coimbra
Rua de Sobre Ribas, 49
3000-395 Coimbra
Telefone: 239 823 403
Fax: 239 823 819
museu@misericordiacoimbra.pt
www.misericordiacoimbra.pt
www.facebook.com/scmc1500
Horário
2ª a 6ª: 9h30-12h30 / 14h-17h
Encerra ao
fim de semana e feriados
Entrada: 2€
Visitas guiadas
mediante marcação prévia

CAPELA DA
MISERICÓRDIA
A Capela da Misericórdia situa-se no antigo Colégio de Santo Agostinho, ou da Sapiência. O
edifício foi mandado construir pelo Bispo-Conde
D. Afonso de Castelo Branco, a 30 de março de
1593. A Capela possui uma nave, precedida de
coro-alto, com três capelas de cada lado.
Consagrada em 1637, tem a abóbada do altarmor ricamente decorada com caixotões e pendentes, carregados de simbologias de caráter
sacro, referentes à simbologia cristã e com elementos de natureza profana, alusivos à epopeia
marítima portuguesa.

MUSEU DA
SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA
DE COIMBRA
Quinhentos anos de
história à sua espera!

ROTEIRO
Antiga Sala das Sessões da Mesa ou do
Despacho - Trata-se do local onde se realizam os

Capela da Misericórdia - Igreja Seiscentista de

atos

podemos

capelas intercomunicantes de cada um dos lados.

encontrar uma grande pintura a óleo de António

Nos seus altares, de acentuada feição tardo

José Gonçalves, do século XIX, representando a

barroca, destacam-se as imagens Oitocentistas da

Assunção de Nossa Senhora; mobiliário diverso de

Senhora do Rosário, Sagrado Coração de Jesus,

estilo português dos séculos XVIII e XIX; um piano

Senhora do Carmo e Santo Agostinho, assim como

de cauda francês e um piano móvel alemão do

duas esculturas do século XVII: uma Pietá e um

século XIX; um pendão de Nossa Senhora da

Cristo na Cruz. Abóbada de berço profusamente

Misericórdia; várias pinturas a óleo sobre tela dos

ornamentada com caixotões e pendentes.

solenes

da

Irmandade.

Nele

séculos XVII e XVIII; e teto estucado com emblema
da Misericórdia de Coimbra do século XIX.

nave única, precedida de coro alto e com três

Sacristia - As suas paredes estão inteiramente
revestidas com azulejos Seiscentistas, destacandose um arcaz do século XVII, em madeira de
castanho com embutidos de marfim, bem como um
importante conjunto de pinturas Setecentistas.
Claustrim

-

Espaço intimista, inacabado na

estrutura das arcadas e revestimento das abóbadas
de aresta de tijolo, e que ostenta requintados
painéis de azulejos monócromos seiscentistas
decorados com albarradas e motivos vegetalistas.

Antiga Sala dos Retratos dos Benfeitores
- Aqui podemos admirar os painéis de azulejo

MUSEU DA SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA
DE COIMBRA

padrão do século XVII; pintura sacra Setecentista
da autoria de André Gonçalves; retábulos do século
XVI em pedra de Ançã do mestre renascentista
João de Ruão, com uma representação da
Visitação de Maria e iconografia relativa à Virgem

O espaço museológico da Santa Casa da
Misericórdia de Coimbra abriu as suas
portas ao público a 12 de setembro de
2000, por ocasião das comemorações dos
quinhentos anos da sua fundação, por
decisão do rei D. Manuel I.
O espaço ocupado por este Museu faz
parte do antigo Colégio da Sapiência, dos
Cónegos Regrantes de Santo Agostinho. O
edifício foi construído entre 1593 e 1604,
em estilo maneirista, segundo o traçado
do arquiteto italiano Filipe Terzi.

da Misericórdia; um grupo escultórico da Deposição
de Cristo no Túmulo, obra tardo-gótica do primeiro
quartel do século XVI; e um conjunto de peças de
ourivesaria proveniente de doações.

