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destaques

2ª série

em foco

categoria Artes Plásticas e Decorativas | 
Medalhística
denominação | título Medalha | 4º Centenário 
da Morte de Camões – homenagem do con-
celho
autor José Aurélio, Escultor
data 1980
dimensões D – 80 mm
proveniência Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira
material Bronze

descrição 
ANVERSO – No campo, abertura em forma 
de retângulo, onde se insere a �gura do home-
nageado, esculpida simbolicamente. Na orla: 
NENHUM QUE USE DE SEU PODER BAS-
TANTE PARA SERVIR A SEU DESEJO FEIO 
do lado esquerdo, a acompanhar a linha do 
retângulo: IN "LUSÍADAS" do lado direito, no 
acompanhamento da linha do retângulo: 
CANTO VII.E.85         
REVERSO – Com a mesma característica do 
anverso, lê-se na orla: HOMENAGEM DO 
CONCELHO DA FEIRA A LUIZ DE CAMÕES 
NO IV CENTENÁRIO DA SUA MORTE em 
linha, no cimo do retângulo, a data: 1580 .1980

curiosidade
10 JUNHO – Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas. Nesta data 
presta-se também homenagem ao grande 
poeta Luís Vaz de Camões, autor de “Os 
Lusíadas”, a maior obra épica de Portugal, 
que faleceu no dia 10 de junho de 1580.

horário
em vigor de acordo 
com plano de contingência Covid-19
terça a sexta 10:00 às 13:00 l 14:00 às 17:00
sábado e domingo 15:00 às 17:30
 
encerra à segunda e feriados

contactos
Museu Convento dos Loios
Praça Dr. Guilherme Alves Moreira
4520 Santa Maria da Feira
tel + [351] 256 331 070
email museuconventodosloios@cm-feira.pt
marcação prévia obrigatória para visitas orientadas e oficinas

Tem encontro marcado com a História! 
Nos dias 18, 19 e 20 de junho vão decorrer as Jornadas Europeias da Arqueologia em 47 países 
membros do Conselho da Europa. O Museu Convento dos Lóios associa-se a este evento com a 
oferta de um conjunto de iniciativas para o público em geral.

MEMÓRIAS CERÂMICAS – 19 E 20 JUNHO
Visita orientada ao núcleo de Arqueologia + 
o�cina 

Fazendo uma visita ao núcleo de Arqueologia, 
sensibilizando para o valor dos testemunhos 
materiais deixados pelos nossos antepassados, 
na o�cina pedagógica pretende-se reproduzir as 
formas, as técnicas e os motivos decorativos 
patentes na cerâmica castreja e estimular a 
criatividade para outras técnicas.

público-alvo famílias
horário (sábado e domingo) 15:00

duração 1:30
entrada gratuita
marcação prévia obrigatória até 16 de junho

Cada família trabalhará em mesas individuais 
com a devida distância e terá o seu kit, onde 
constam os vários materiais necessários à 
atividade. 

As JEA são coordenadas pelo Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP) e organizadas em Portugal pela 
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

ANVERSO

REVERSO VISITAS ORIENTADAS AO 
CASTRO DE ROMARIZ
– 18 JUNHO
público-alvo público em geral, público escolar
horário (sexta)10:00 / 15:00
duração 45 min.
entrada gratuita
marcação prévia obrigatória até 16 de junho


