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Tipo de 

atividade 
Título da atividade Data Horário 

Condições de 

ingresso 
Contactos 

Endereço web onde a  

atividade está descrita 

Visita Visitas orientadas 
Natal em Arte Antiga 

Domingo 
4 de 

dezembro 

10h00-
18h00 

Atividade para 
famílias com crianças. 

 
Sem inscrição prévia. 

Gratuito 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 

Visita 

Visitas-jogo em torno da exposição 
permanente e temporárias. 

 
Visita-jogo 

Em cada mês um tema 

1º domingo 
do mês 

11h30 

Famílias com crianças, 
a partir dos 6 anos. 

 
Inscrições limitadas, 

por ordem de 
chegada, até à 6ª feira 

anterior, através de 
telefone ou e-mail. 

 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 

Visita 

Visita orientada em torno da 
exposição permanente e 

temporárias. 
 

1º Domingo do mês 
Em cada mês um tema. 

1º domingo 
do mês 

11h30 

Público em geral. 
 

Sem inscrição prévia. 
Gratuito. 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 
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Visita 

Ciclo de Conversas 
Arte e Literatura 

 
(orientação: Irina Duarte) 

3º domingo 
do mês 

11h00-
13h00 

Jovens a partir dos 15 
anos e adultos 

 
Inscrições limitadas, 

por ordem de 
chegada, até à 6ª-

feira anterior. 
 

Participação com o 
bilhete de entrada 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 

Visita 

Visita orientada para grupos 
 

Explorando as coleções do Museu 
e/ ou as exposições temporárias 

3ª feira a 
domingo 

A 
combinar 

Marcação prévia por 
telf. ou e-mail. 

 
Pago 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 

Visita Obras em Foco 
Última 4ª 

feira do mês 
18h00 

Sem inscrição prévia. 
 

Gratuito 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 

       

ATL 

/Oficina 

Oficinas para jovens 
SEM REDE 

 
Ciclo de Oficinas - A arte antiga é 

coisa do passado? 
 

Ao longo de 9 sessões, vamos 
conversar em torno de ideias que 
movem o Homem desde sempre, 
misturando a arte do MNAA com 

outras artes e ofícios. Queremos ver 
o que une uma pintura com 500 

anos, um blockbuster do séc. XXI, 
um livro e um videoclip no youtube. 

E queremos ver-te a ti, aos teus 
pensamentos e às tuas criações. Dar 

largas à tua vontade, à tua 
imaginação e ao teu ritmo. Sem 

medos e sem rede. 
 

9 de outubro 

2º domingo 
do mês 

15h30-
17h30 

Jovens: 15-30 anos 
 

Inscrições limitadas, 
por ordem de 

chegada, até à 6ª-
feira anterior. 

 
Valor por 

participante: 3€. 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 
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Crueldade e Violência 
 

13 de novembro 
Loucura 

 
11 de dezembro 

Egoísmo 
 

Seguem: 
8 de janeiro 

RESET 
 

12 de fevereiro 
Prazer 

 
12 de março 

Vergonha e Vaidade 
 

9 de abril 
Liberdade 

 
14 de maio 

Paixão 
 

11 de junho 
Rock & Roll 

 
(orientação: Marta Carvalho) 
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ATL 

/Oficina 

Oficinas de verão 
Dois dias, um tema 

3ª e 4ª feira; 
5ª e 6ª feira 

10h00-
17h00 

Crianças dos 7 aos 12 
anos 

 
Inscrições individuais, 
limitadas, por ordem 

de chegada, até 3 dias 
antes, através de 

telefone ou e-mail. 
 

Pago 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 

ATL 

/Oficina 

Festas de Anos 
O Aniversário da Rainha/ O 

Aniversário do Rei 
A combinar 

A 
combinar 

Marcação através de 
telefone ou e-mail. 

 
Lanche opcional e a 

combinar 
diretamente com o 

Restaurante do 
Museu. 

 
Pago 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 
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