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O Museu Nacional das Artes Asiáticas – Guimet, apresenta a partir de 13 Março a 10 de Junho de 2019 uma 

reconstrução 3D do teto da sala das Porcelanas do Palácio de Santos em Lisboa - atual Embaixada de França em 

Portugal.

 

É uma joia de património pouco conhecida dos europeus. Conhecido desde o final do século XVII, é decorado com 

cerca de trezentas porcelanas azuis e brancas produzidas na China e transportadas para Portugal.

 

As porcelanas irradiam sobre um fundo de madeira laqueada e dourada todo o testemunho da Arte Barroca 

portuguesa e da fertilidade artística nascida das trocas marítimas estabelecidas entre a China e os Portugueses 

durante o século XVI, época em eramos os únicos intermediários da porcelana na Europa.

Na verdade, o efeito estético que as magnificas porcelanas provocaram na Europa, tiveram um impacto decisivo 
sobre as produções cerâmicas do continente europeu. Faiança e azulejos de Portugal, a faiança de Delft, foram 
produções emblemáticas da Europa moderna que se inspiraram largamente no azul e branco
 

Será no decorrer dos primeiros anos de Expansão que surgem primeiras porcelanas que aparecerão montadas entre 

1664 e 1687, na “Sala das Porcelanas” do palácio de Santos, por D. José Luis de Lencastre. Trata-se de porcelanas 

Hongzhi (1488-1505), Zhengde (1506-1522), Jiajing(1522-1566), Longqing (1567-1572), Wanli (1573-1620), não 

havendo dúvidas que eram peças  certamente trazidas nas primeiras viagens e adquiridas no Índico, por via indireta, 

marcando o período dos primeiros contactos portugueses em território chinês logo a partir de 1513.

 

Estas “peças”, agora em 3D, irão figurar com dezassete peças de porcelana, faiança e de lacas das coleções do Museu 

Nacional de Arte Antiga, convidado para esta mostra, além de outras provenientes da França, de Delf e da Pérsia.

 

Rui André Alves Trindade

DE 24 A 27 MAIO 2019

1º DIA - 24 MAIO (6ª feira) – LISBOA | PARIS
Comparência no aeroporto de Lisboa pelas 06h00 para embarque em voo TAP com partida prevista às 8h00, com destino a 
Paris.  Chegada prevista pelas 11h25. Transfere de chegada com assistência de guia local. 
 
Almoço em restaurante local. Da parte da tarde visita ao Museu de Cluny ou Museu Nacional da Idade Média é considerado um 
dos maiores museus de Paris. Aqui podemos encontrar uma série de tesouros sublimes, desde estátuas medievais, vitrais, 
cerâmicas e objetos de arte à sua célebre série de tapeçarias. Outros destaques incluem a mansão do século XV do Hôtel de 
Cluny e a frigidarium (sala fria) de uma enorme casa de banhos da era romana. Seu impressionante edifício de entrada de malha 
metálica foi inaugurado em 2018. 
Ao final da tarde transporte ao hotel e distribuição de quartos. Alojamento.
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2º DIA - 25 MAIO (sábado) – PARIS
Pequeno almoço no hotel. Saída para o museu Guimet, também conhecido como Museu Nacional das Artes Asiáticas 

que possui uma excelente coleção de arte pertencente a diferentes culturas e civilizações orientais. Os objetos, 

adquiridos por Emile Guimet ao longo das suas extensas viagens pelo mundo, foram expostos anteriormente em um 

museu localizado em sua cidade natal, Lyon.

 

Almoço em restaurante local. Pela tarde saída para o Museu de Sevres, ou Cité de la Céramique.  Uma mostra de 

Cerâmica de vários países, cobrindo todos os períodos históricos (cerâmica, argila esmaltada, faiança, porcelana, 

esmalte e vidro, etc.).

 Regresso ao hotel. Alojamento.

 

 

3º DIA – 26 MAIO (domingo) – PARIS
Pequeno almoço no hotel. Saída para o Museu D’Orsay, casa da coleção nacional Francesa dos movimentos 

impressionistas, pós-impressionistas e arte nova que vão de 1848 a 1914, situada na antiga Gare d'Orsay - ela mesma 

uma vitrine da art nouveau - onde uma lista de mestres e suas obras mundialmente famosas estão em exibição. 

Imperdível é a coleção de pintura, com obras-primas de Manet, Monet, Cézanne, Renoir, Degas, Pissarro e Van Gogh.

 

Almoço em restaurante local. Pela tarde visita à Cripta Arqueológica de Paris. A Cripta Arqueológica de Notre-Dame é 

uma verdadeira cápsula do tempo, que explora a vida e os artefactos das tribos e civilizações que habitaram Paris no 

passado. Aqui, encontramos as ruínas de uma casa de Lutécia, cidade precursora de Paris. Há diversos artefactos galo-

romanos que nos dão uma ideia fascinante de como era a vida em Paris na época do poderoso Império Romano.

Jantar de despedida num restaurante local (em local a indicar).

 

 

4ª DIA - 27 MAIO (2ªfeira) – PARIS | LISBOA   
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para desfrutar da magnifica cidade de Paris. 

 

Em hora a combinar, saída para transfere do hotel para o aeroporto. Formalidades de embarque. Saída em voo TAP 

pelas 20h55 com destino a Lisboa. Chegada prevista para as 22h20.

Fim de viagem
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DE 24 A 27 DE MAIO 2019VIAGEM A PARIS

Quarto duplo 

Suplemento quarto individual 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

1.495 €

330 €

 

• Acompanhamento pelo Dr. Rui Trindade conservador do 
Museu Nacional de Arte Antiga;
 
• Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras durante 
todo o circuito;
 
• Passagem aérea em classe turística em voo regular da TAP Air 
Portugal, para percurso Lisboa / Paris / Lisboa, com direito ao 
transporte de 23 kgs de bagagem;
 
• Estadia de 3 noites em regime de Alojamento e pequeno 
Almoço no Hotel Mercure Paris Opera Louvre 4* ou similar;
 
• 3 almoços (sem bebidas);
 
• Jantar de despedida em local a indicar;
 
•  Guia acompanhante em Português;
 
• Todas as visitas mencionadas no programa;
 
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor aprox.de 
102,88€ à data de 15/01/2019 (a reconfirmar e atualizar na 
altura da emissão dos bilhetes);
 
• Seguro Multiviagens;
 
 

O PREÇO INCLUÍ

• Extras de caráter particular;
 
• Gratificações a guia e motoristas;
 
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

O PREÇO NÃO INCLUÍ

NOVAS FRONTEIRAS

Fátima Mendes
T: (+351) 210 536 596 | M: (+351) 960 477 250
Email: fatima@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
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