
 

 

 Aquisição de 5 obras para incorporação nos

A Direção-Geral do Património Cultural

coleção de Isabel Vaz Lopes, no valor 

 

Esta decisão surge na sequência de uma proposta de aquisição apresentada pelo Museu 

Nacional de Arte Contemporânea

outubro, referente a um total de seis obras da coleção privada de Isabel Vaz Lopes, que ali se 

encontra depositada. 

 

As obras que vão ser adquiridas

 

• Série Shelter, de Augusto Alves da Silva

• Série S/T de José Luís Neto

• Full Moon, de Júlia Ventura

 

Também no quadro da política da DGPC

adquirida, pelo valor de 30 mil euros

XVIII/XIX), que integra a coleção de

 

Esta obra de caráter religioso integra a exposição 

depósito da Coleção de Victor

11 de fevereiro de 2018.  
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Nota de Imprensa 

 

de 5 obras para incorporação nos Museus Nacionais

 

Geral do Património Cultural (DGPC) decidiu adquirir 4 peças de fotografia da 

e Isabel Vaz Lopes, no valor total de 35.200 euros.  

na sequência de uma proposta de aquisição apresentada pelo Museu 

Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado (MNAC-MC) no passado dia 18 de 

outubro, referente a um total de seis obras da coleção privada de Isabel Vaz Lopes, que ali se 

das são as seguintes: 

Augusto Alves da Silva (2 peças)  

Série S/T de José Luís Neto 

Júlia Ventura 

política da DGPC de incorporação nos Museus Nacionais 

pelo valor de 30 mil euros, a escultura "Discípulo escutando Buda" (Myanmar, s

que integra a coleção de Victor Bandeira confiada ao Museu Nacional de Etnologia

áter religioso integra a exposição “De Regresso à Luz. Esculturas

Victor Bandeira”, patente no Museu de Etnologia de
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Museus Nacionais 

adquirir 4 peças de fotografia da 

na sequência de uma proposta de aquisição apresentada pelo Museu 

) no passado dia 18 de 

outubro, referente a um total de seis obras da coleção privada de Isabel Vaz Lopes, que ali se 

nos Museus Nacionais vai ser 

pulo escutando Buda" (Myanmar, séc. 

Victor Bandeira confiada ao Museu Nacional de Etnologia.  

Esculturas orientais em 

de 13 de outubro a 


