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Sob a orientação dos arquitetos Ricardo Bak Gordon e José Mateus,  
o 4º ano do Curso de Arquitetura do Instituto Superior Técnico enca-
rou como exercício escolar o desafio de enfrentar a complexa amplia-
ção do Museu Nacional de Arte Antiga. 

Nas maquetes agora expostas no átrio do MNAA, sobressaem inova-
doras hipóteses de transformação da zona envolvente e de aumento 
substancial das áreas funcionais do Museu, das reservas às galerias 
de exposições. Articulando a relação de cotas entre as Janelas Verdes  
e a Av. 24 de Julho, os trabalhos procuram também resolver outros 
constrangimentos que, há muito, pesam sobre o Museu, sugerindo, por 
exemplo, várias opções de acessibilidades e parqueamento para auto-
móveis e autocarros de passageiros. 

Desenvolvidas em grupos de dois alunos, estas propostas académicas 
resultam da manipulação de um programa elaborado pelo MNAA, em 
colaboração com a DGPC, e de uma análise aturada da cidade em re-
dor, nomeadamente dos planos estratégicos para a frente ribeirinha. 
Alojado no Palácio Alvor desde 1884, com ampliações a nascente  
e poente pelos anos de 1940, o MNAA vem reivindicando, desde  
a sua origem, instalações proporcionais à qualidade e extensão das  
suas coleções e à sua missão de primeiro museu nacional.

MNAA-Museu Nacional de Arte Antiga 
Rua das Janelas Verdes, 1249-017 Lisboa  

tel. 21 391 28 15 
paulabrito@mnaa.dgpc.pt
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Visita guiada
para a imprensa
25 junho | 18h00

Átrio 9 de Abril



InfORMAÇõES úTEIS

Rua das Janelas Verdes
1249-017 Lisboa
Tel: +351 213 912 800
Fax: +351 213 973 703  
geral@mnaa.dgpc.pt
www.museudearteantiga.pt
www.facebook.com/mnaa.lisboa

horário
terça-feira: 14h00–18h00
quarta-feira – domingo: 10h00–18h00
Fechado: 1 janeiro, domingo de Páscoa, 1 maio, 24 e 25 dezembro
 
serviço de educação
Visitas orientadas com marcação prévia
se@mnaa.dgpc.pt
T +351 213 912 824/00
 
gabinete de desenhos e gravuras
Marcação prévia
T +351 213 912 839/00
 
biblioteca 
Especializada em História da Arte
terça-feira: 14h30–17h00
quarta-feira – sexta-feira: 10h00–13h00 / 14h30–17h00
Livre acesso (Wi-Fi)
 
restaurante
Livre acesso (Wi-Fi)
 
jardim
Livre acesso (Wi-Fi)
 
como chegar
Rua das Janelas Verdes
Autocarros 713, 714, 727
Av. 24 de Julho
Autocarros 728, 732, 760
Elétricos 15E, 18E
Largo de Santos
Elétrico 25E
GPS
38.704516
-9.162278


