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E X H I B I T I O N

O efeito transfigurador que o museu 
tem sobre o visitante é consequência 
de um mundo insuspeito de saberes, 
aplicados no contínuo trabalho 
de preservar, estudar e comunicar 
dissipando engano e dúvida. O 
museu existe para proporcionar uma 
experiência pessoal aa quem o visita, 
fruto daquela que desenvolvem os que 
nele trabalham, dia após dia. 
     A experiência do museu assenta 
no ato magnético e muito pessoal da 
contemplação, e esta, por seu turno, 
origina-se no valor insubstituível do 

A sala de um museu é lugar de 
experiências múltiplas. E de múltiplos 
encontros: com o belo, com o horrível 
ou o grotesco, com perguntas e com 
controvérsias, com a História, com 
os outros, mas sobretudo connosco. 
Porque nesse silêncio que de repente 
surge entre nós e uma obra de 
arte, que nos confronta e convida à 
contemplação, inicia-se um outro tipo 
de diálogo. 
     Um diálogo íntimo, onde nos 
colocamos inteiros mas que 
concretizamos sozinhos, por muito 
que estejamos acompanhados por 
outros visitantes que, como nós, se 
predispuseram a ter esta experiência.

Ver o invisível, descobrir o desconhecido, 
reinterpretar e comunicar. O museu é 
como um laboratório aberto aos seus 
visitantes, onde se cruzam múltiplos 
saberes e onde a maior parte dos seus 
cientistas não veste, habitualmente, bata 
branca. 
     Neste núcleo expõem-se diferentes 
exemplos desse esforço constante de 
investigação dentro do museu e da sua 
comunicação para os mais variados 
públicos. 

O museu integra, protege e valoriza 
as obras de arte que guarda, fazendo 
o mesmo com o seu próprio território. 
O MNAA é também uma igreja 
barroca (a Capela das Albertas), um 
espaço religioso que nos faz recuar 
no tempo e convida à descoberta do 
seu lugar mais «secreto»: a sacristia, 
justamente envolvida num processo 
de conservação e restauro.

O museu conserva, limpa, restaura, 
partindo à laboriosa (e algo utópica) 
redescoberta da obra de arte 
original. E, deste modo, com método 
e perseverança, avança-se no 
conhecimento e faz-se ciência. As 
pinturas antigas retêm as marcas 
do tempo que por elas passou 
encobrindo muitos dos seus valores 
materiais. 

As obras de arte em perigo são como as 
espécies em risco de extinção. O museu 
descobre, intervém, resgata, incorpora e 
devolve ao público, às vezes in extremis, 
memórias essenciais de um passado 
que pertence a todos.

Zonas de sombra, fragmentos e objetos 
que aparecem desamparados; o museu 
descobre muitos dos elos perdidos, 
religa-os e dá-lhes sentido. Trata-se 
de um processo de redescoberta, 
revalorização e de consagração da 
memória dos objetos. 
     O museu cria laços, reúne peças, e 
devolve-lhes a sua génese identitária. 
Este é, contudo, um processo sempre 
em aberto, onde o desconhecido 
domina o território que o conhecimento 
procura iluminar.

Museu das Descobertas

1. Contemplar

2. Preservar, estudar,    
comunicar

4. Desvendar

5. Restaurar

6. Salvaguardar

3. Religar

Bodhisattva Maitreya em meditação
Japão ou Coreia, segundo modelos 
dos séculos VII e VIII
MNAA, inv. 398 Met

Autor desconhecido
Retrato dito «de Afonso de Albuquerque» 
Índia,Goa
Século XVI (com adições do século XX)
Óleo sobre madeira
MNAA, inv. 2144 Pint

Moldura, (pormenor do trabalho de entalhe em 
baixo-relevo), Península Ibérica, final do século 
XVI, madeira de carvalho policromada
MNAA, inv. 3 Mold

objeto como testemunho intemporal 
e redentor da capacidade criadora 
humana.

Ao Museu Nacional de Arte Antiga 
pareceu oportuno levar a cabo a 
organização do presente projeto, 
abrigado sob a designação 
provocadora de Museu das 
Descobertas, num tempo que assiste 
a uma renovada atualidade do conceito 
de museu, amplamente ilustrada 
na febre constitutiva de novas 
instituições.

Capela das Albertas, 2019

Gortzius Geldorp (1553-1618), Retrato de 
Homem, 1597, óleo sobre madeira de carvalho
MNAA, inv. 1491 Pint

Gortzius Geldorp (1553-1618), Retrato 
de Homem (radiografia)

Demónio, Frei Jorge dos Reis e Frei Francisco 
de Santa Águeda, Portugal, c. 1653, barro cozido 
com vestígios de policromia
MNAA, inv. 2547 Esc

Cadeira de braços, Louis Charles Carpentier 
(mestre em 1752), França, c. 1752-1760, madeira de 
faia entalhada e dourada, tapeçaria de Beauvais
MNAA, inv. 1539 Mov

Conta de rezar, Países Baixos do Norte; 
oficina de Adam Dircksz, c. 1500-1530, 
madeira de buxo
MNAA, inv. 720 Div

Os museus não são necrópoles: numa 
moderna compreensão da universalidade 
do património neles colecionado, as 
suas obras circulam por exposições em 
várias partes do mundo, são mostradas 
noutros contextos e confrontadas 
com outras peças. Regressam, muitas 
vezes, enriquecidas por novos dados e 
leituras interpretativas. São inestimáveis 
as descobertas que ocorrem nestas 
circulações.     

7. Doar

Património público com elevado valor 
simbólico e identitário, o museu é um 
espaço de reconhecimento e de criação, 
expoente de uma cidadania democrática 
e casa comum de sucessivas gerações. 
Por isso, alguns dos «tesouros» que 
protege e valoriza chegaram-lhe por 
doações, legados e outras formas de 
generosidade cívica.
  O museu descobre assim, em contínuo, 
muitos e generosos Amigos.

8. Circular

9. Projetar 10. Rastrear
O Museu Nacional de Arte Antiga é uma 
instituição que percorre uma linha do 
tempo iniciada em 1884. O seu passado 
é rico, complexo e nele se forjou a 
sua identidade e absoluta relevância 
nacional. A cada geração compete 
a responsabilidade de preservá-lo e 
aumentá-lo, em acordo com os padrões 
contemporâneos.
    Entre o passado evocado e o futuro 
entrevisto, avulta o presente: dos que 
fazem o MNAA, daqueles para quem 
o fazemos — as pessoas. É nelas que 
reside o sentido, primeiro e último, de 
um museu público.

Antigas inscrições, números de 
série, antigos carimbos ou etiquetas: 
num «Museu das Descobertas», é 
necessário inquirir pistas inscritas 
nos objetos, ou seguir o rasto 
de notícias fragmentadas em 
antigos instrumentos de registo e 
inventariação. Mas é assim que se 
recuperam conhecimentos básicos da 
história de uma peça ou conjunto de 
peças, antes de avançarmos na sua 
interpretação e estudo aprofundados.
   Este conjunto de desenhos foi 
recentemente identificado como uma 
série onde o seu autor, Cyrillo Volkmar 
Machado, ilustrou as primeiras 18 
fábulas das Metamorfoses de Ovídio.

Estudo de viabilidade para projeto de 
ampliação do MNAA (organograma espacial), 
Vasco Melo (Câmara Municipal de Lisboa), 
2017

Cyrilo Volkmar Machado (1748-1823), 
Dafné transformada em loureiro (pormenor), 
Metamorfoses, Ovídio, Livro I, Fábula XII, 
1786, pena a tinta castanha e aguada 
de tinta da China
MNAA, inv. 1741 Des

HORÁRIO 
Terça-feira a domingo, 
10h00-18h00 
(encerra a 13 junho)

PREÇÁRIO 
Normal 
Exposição: € 6,00 
Exposição + Museu: € 10,00 

Criança (até aos 12 anos 
inclusive) + ICOM + AICA+ 
imprensa + professores 
e guias intérpretes em 
formação ou exercício de 
funções 
Exposição: Gratuito 
Exposição + Museu: Gratuito 

BPI/La Caixa 
(clientes titulares) 
Exposição: Gratuito 
Exposição + Museu: Gratuito 

Jovem (13 a 18 anos) 
Exposição: € 3,00 
Exposição + Museu: € 9,00

Sénior (+ de 65 anos) 
Exposição: € 3,00 
Exposição + Museu: € 6,00 

Visitantes com mobilidade 
reduzida (60%) e 1 
acompanhante 
(mediante comprovação 
documental)
Exposição: Gratuito
Exposição + Museu: Gratuito

Escolas/por aluno (com 
marcação prévia) 
Exposição: € 2,50 
Exposição + Museu: € 2,50

 

Universidades/por aluno 
(com marcação prévia) 
Exposição: € 3,00 
Exposição + Museu: € 3,00 

DGPC + GAMNAA
Exposição: € 3,00 
Exposição + Museu: € 3,00 

Agências e operadores 
turísticos 
Exposição: desconto 
de 10% por grupos 
de 20 bilhetes

VISITAS ORIENTADAS

Público em geral 
Quarta-feira, sábado e 
domingo, 15h30
(a partir de 9 de junho, 
exceto 28 e 29 de setembro)
Inscrições individuais, 
limitadas, por ordem de 
chegada, até 30 minutos 
antes, por telefone ou 
presencialmente: 213 
912 800 / bilheteira da 
exposição (Janelas Verdes).
€ 3,00 por pessoa
O bilhete da visita orientada 
não dispensa a aquisição 
do bilhete para a exposição 
temporária

Grupos

Terça-feira a domingo
Marcação prévia obrigatória: 
213 912 800 / se@mnaa.
dgpc.pt
(nos dias 28 e 29 de 
setembro não serão 
autorizadas visitas guiadas)

Grupos com orientação 
do MNAA

Terça-feira a domingo
Marcação prévia 
obrigatória: 213 912 800 / 
se@mnaa.dgpc.pt
Até 20 participantes: 
€ 60,00; gratuito para 
escolas do Ensino Básico e 
Secundário

VISITA-JOGO 
PARA FAMÍLIAS

1º domingo do mês, 7 de 
julho e 1 de setembro, 
11h30
Famílias com crianças a 
partir dos 6 anos.
Inscrições individuais, 
limitadas, por ordem de 
chegada, até à 6ª-feira 
anterior: 213 912 800 / se@
mnaa.dgpc.pt
Atividade gratuita 
(mediante inscrição e 
apresentação do bilhete de 
entrada)

OFICINAS DE VERÃO

2 dias, 1 oficina
Terça-feira e quarta-feira, 
quinta-feira e sexta-feira
2 a 31 de julho, 10h00-
17h00
Crianças dos 7 aos 12 anos
Inscrições, individuais, 
limitadas, por ordem de 
chegada, até 2 dias antes 
da oficina, por telefone ou 
e-mail: 213 912 800/ se@
mnaa.dgpc.pt
Valor de inscrição por 
oficina e criança: € 15,00



The transfiguring effect that the 
museum has on its visitors derives 
from its unsuspected wealth of 
knowledge, put to practical use in 
the continuous work of preserving, 
studying and promoting the collection, 
while also clearing up any errors 
and doubts. 
    The museum exists in order to offer 
a personal experience to its visitors, 
itself deriving from the one that is 
developed by those who work there, 
day after day. The museum experience 

A museum room is a place of 
multiple experiences. And multiple 
encounters: with the beautiful, 
the horrible or the grotesque, with 
questions and controversies, with 
History, but, above all, with ourselves. 
Because, in the silence that suddenly 
emerges between us and a work of 
art, that overtakes us and urges us 
to contemplate it, another type of 
dialogue is initiated. 
   An intimate dialogue, which we enter 
into fully, although we engage in it 
alone, however closely we may be 
accompanied by other visitors who, 
like us, are open to this experience.

Seeing the invisible, discovering 
the unknown, reinterpreting and 
communicating. The museum is like a 
laboratory opened to visitors, where many 
strands of knowledge intersect with one 
another, and where most of the scientists 
are not normally dressed in white coats. 
    Exhibited in this section are different 
examples of the constant research that 
takes place inside the museum and which 
is then communicated to the most varied 
audiences. 

The museum incorporates, protects 
and treasures the works of art that it 
houses, doing the same with its own 
territory. The MNAA is also a baroque 
church (the St. Albert Chapel), a 
religious space that takes us back 
in time and invites us to discover its 
most “secret” place: the sacristy, 
rightly involved in a process of 
conservation and restoration.

The museum conserves, cleans and 
restores, initiating the painstaking 
(and somewhat utopian) rediscovery 
of the original work of art. And, in 
this way, methodically and with 
great perseverance, knowledge is 
advanced and science is made. The 
ancient paintings retain the marks 
of the time that has passed through 
them, concealing many of their 
material values. 

Endangered works of art are like 
species at risk of extinction. The 
museum discovers, intervenes, rescues, 
incorporates and returns to the public 
(sometimes in extremis) essential 
memories of a past that belongs to 
everyone.

Shadow areas, fragments and objects 
that seem abandoned; the museum 
uncovers many of the lost links, 
reconnects them and gives them 
meaning. It is a process of rediscovery, 
in which we reappraise and enshrine 
the memory of the objects. 
    The museum creates bonds and 
reunites pieces, restoring the genesis 
of their identity. This is, however, a 
process that remains permanently 
open-ended, where the unknown 
dominates the territory that knowledge 
seeks to shed light on.

Museum of Discoveries

1. Contemplate

2. Preserve, study, 
communicate

4. Unravel

5. Restore

6. Safeguard

3. Reconnect

Bodhisattva Maitreya in meditaton, Japan or 
Korea, based on prototypes from 7th and 8th 
centuries, patinated bronze
MNAA, inv. 398 Met

Unknown author, Portrait of Afonso de 
Albuquerque, India, Goa, 16th century (with 
20th century additions), oil on panel
MNAA, inv. 2144 Pint

Frame (detail of the notch work in bas-relief), 
Iberian Peninsula, late 16th century, polychromed 
oak wood
MNAA, inv. 3 Mold

is based on the enthralling and highly 
personal act of contemplation and this, 
in turn, is rooted in the irreplaceable 
value of the object as a timeless and 
redeeming testimony to the human 
creative capacity.
 
The Museu Nacional de Arte Antiga 
considered this to be the ideal moment 
for developing and organising this 
present project, conceived under the 
provocative title of the Museum of the 
Discoveries, since it is a time when 
we are witnessing a fresh reappraisal 
of the concept of the museum, as 
illustrated by the current enthusiasm 
for the formation of new institutions.

St. Albert Chapel, 2019

Gortzius Geldorp (1553-1618), Portrait of a Man, 
1597, oil on oak
MNAA, inv. 1491 Pint

Gortzius Geldorp (1553-1618), Portrait of a Man 
(radiography)

Demon, Frei Jorge dos Reis and Friar Francisco 
de Santa Águeda, Portugal, c. 1653, baked clay 
with polychrome traces
MNAA, inv. 2547 Esc

Armchair, Louis Charles Carpentier (master in 1752), 
France, c. 1752-1760, carved and gilt beech wood and 
Beauvais tapestry
MNAA, inv. 1539 Mov

Rosary bead, Nothern Netherlands; Adam Dircksz 
workshop, c. 1500-1530, boxwood
MNAA, inv. 720 Div

As a public heritage with great symbolic 
value and a strong sense of identity, the 
museum is a space of recognition and 
creation, the exponent of a democratic 
citizenship and a common home to 
successive generations. For this reason, 
some of the “treasures” that it protects 
and enhances have arrived there through 
donations, legacies and other forms of 
civic generosity. In this way, the museum 
constantly discovers many generous 
Friends.

7. Donate

Museums are not necropolises. In a 
modern understanding of the universal 
nature of the heritage they house, their 
works now circulate through exhibitions 
in various parts of the world, being 
shown in other contexts and confronted 
with other pieces. They frequently 
return enriched through new data and 
interpretations. The discoveries that 
are made during these circulations are 
invaluable.     

8. Circulate

9. Project 10. ???
The Museu Nacional de Arte Antiga is 
an institution whose timeline began in 
1884. Its past is a rich and complex one, 
which created its identity and endowed 
it with an absolute national importance. 
Each generation is responsible for 
preserving it and enhancing it, in 
keeping with contemporary standards.
    Between the evoked past and the 
glimpsed future stands the imposing 
present: of those who make the MNAA, 
of those for whom we make it — people. 
It is they who, first and foremost, give it 
its sense of a public museum.

Ancient inscriptions, series numbers, 
the marks of old rubber stamps or 
labels: in a “Museum of Discoveries”, it 
is necessary to look for clues inscribed 
on the objects themselves, or to 
follow the trail of fragments of news 
contained in the old ledgers used for 
records and inventories. Yet this is 
how our basic knowledge is built up 
about the history of a piece or a group 
of pieces, before we begin to interpret 
and study them in greater depth.
This set of drawings, was recently 
identified as a series in which their 
author, Cyrillo Volkmar Machado, 
illustrated the first 18 fables of Ovid’s 
Metamorphoses.

Extension feasibility study for the MNAA 
(spatial organization), Vasco Melo (Câmara 
Municipal de Lisboa), 2017

Cyrillo Volkmar Machado (1748-1823), 
Daphne transformed into a laurel tree 
(detail), The Metamorphoses, Ovid, Book I, 
Fable XII, 1786, pen, brown ink and Indian 
ink wash
MNAA, inv. 1741 Des

OPENING TIMES 
Tuesday to Sunday,
10h00-18h00 
(closed: June 13)

TICKET PRICE 
NormalExhibition: € 6,00 
Exhibition + Museum: 
€ 10,00  
Children (until 12 years 
inclusive) + ICOM + AICA + 
press + teachers and guides 
in formation or exercise 
of functions 
Exhibition: Free 
Exhibition + Museum: Free 

BPI/La Caixa (card holders) 
Exhibition: Free 
Exhibition + Museum: Free 

13 to 18 years 
Exhibition: € 3,00 
Exhibition + Museum: 
€ 9,00

Senior (more than 65 years) 
Exhibition: € 3,00 
Exhibition + Museum: 
€ 6,00 

Disabled visitors (60%) 
and 1 companion
(requiring presentation 
of documentary proof)
Exhibition: € 3,00
Exhibition + Museum: 
€ 3,00

Schools/by student 
(booking in advance) 
Exhibition: € 2,50 
Exhibition + Museum: 
€ 2,50 
Universities/by student 
(booking in advance) 

Exhibition: € 3,00 
Exhibition + Museum: 
€ 3,00 

DGPC + GAMNAA
Exhibition: € 3,00 
Exhibition + Museum: 
€ 3,00 

Tourist agencies 
and operators 
Exhibition: 10% discount 
for groups of 20 tickets

ORIENTED TOURS

General public
Wednesday, Saturday, 
Sunday, 15h30 
(from June 9, except 
September 28 and 29) 
Limited registrations, in 
order of arrival, up to 30 
minutes before: +351 213 
912 800 / exhibition ticket 
office (Rua das Janelas 
Verdes). 
€ 3,00 per person 
The ticket of the guided 
tour does not dispense the 
acquisition of the entry 
ticket for the temporary 
exhibition

Groups
Tuesday to Sunday 
Booking in advance: +351 
213 912 800 / se@mnaa.
dgpc.pt 
(no visits allowed on 
September 28 and 29)
Groups oriented by MNAA
Tuesday to Sunday 

Booking in advance: +351 
213 912 800 / se@mnaa.
dgpc.pt 
Up to 20 participants: € 
60,00; free for Basic and 
Secondary Schools

VISIT-GAME 
FOR FAMILIES
(only in Portuguese)
 Sunday, July 7 and 
September 1, 11h30
Families with children over 
6 years old
Booking in advance, until 
the previous Friday, limited 
by order of arrival: 213 912 
800 / se@mnaa.dgpc.pt
Free (upon booking and 
presentation of the entry 
ticket)

SUMMER WORKSHOPS

2 days, 1 workshop
Tuesday and Wednesday, 
Thursday and Friday
July 2 to July 31, 10h00-
17h00
Children from 7 to 12 years 
old
Limited registrations, in 
order of arrival, up to 2 
days before the workshop: 
213 912 800 / se@mnaa.
dgpc.pt
15€ per workshop and per 
child
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