
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS



António Medeiros e Almeida (1895- 1986) foi uma �gura 
de prestígio em Portugal, com uma notável atividade 
empresarial que lhe permitiu assegurar rendimentos 
su�cientes para se dedicar também à coleção de obras 
de arte.

O período de pós-guerra, que coincide com o auge da 
sua carreira pro�ssional, permitiu-lhe adquirir nas mais 
afamadas casas leiloeiras, tornando-se assim num com-
prador importante e reconhecido entre os principais 
comerciantes de arte da Europa.

Situada no centro de Lisboa, a colecção de Artes Decorativas de António Medeiros e Almeida 
(1895-1986) está exposta na casa de estilo parisiense que habitou e transformou em Museu em 1973. 
Este conjunto é apresentado ao longo de 25 salas com obras de arte portuguesa e estrangeira do séc. 
II a.C. ao séc. XX, onde se podem ver peças de mobiliário, pintura, escultura, tapeçaria, arte sacra, 
ourivesaria, etc.
Caracterizada por um estilo muito eclético, esta Coleção apresenta uma predominância de ambientes 
à francesa de século XVIII e XIX. Muitas das peças, para além do seu valor artístico têm também um 
valor histórico, dando-lhes uma projeção internacional – um relógio que pertenceu à Imperatriz Sissi, 
um serviço de chá em prata que pertenceu a Napoleão Bonaparte, um relógio de bolso em ouro e 
platina do General Junot e o gomil dito de D.Manuel I, em porcelana da China do início do século XVI.
A coleção de relógios, que foi  uma verdadeira paixão do colecionador até aos últimos anos de vida, 
deu origem a um dos principais acervos mundiais nesse campo.

Casa-Museu

António Medeiros e Almeida



Galeria Nova - Sala das Tapeçarias
nº9

Área: 57 m2

Cocktails
Capacidade: 30 pax

Pequeno almoço (bu�et)
Jantar - Inclui sala para “welcome drink”*
Capacidade: 25 pax

Reuniões em Plateia
Capacidade: 30/40 pax

Preços sob consulta
*o percurso entre  o“welcome drink”  e a sala de jantar é feito através das galerias do Museu



Sala do Lago
nº 27

Área: 200 m2

Cocktails/Pequeno almoço (bu�et)

Capacidade: 250 pax

Jantar - Inclui sala para “welcome drink”*

Capacidade: 140/160 pax

Preços sob consulta
*o percurso entre o “welcome drink”  e a sala de jantar é feito através das galerias do Museu



Capela
nº7

Área: 60 m2

Reuniões em plateia

Preços sob consulta



Condições e Informações
Horários

Segunda a sexta-feira das 07:30h às 13:00h e das 17:30h às 00:00h

Sábados das 17:30h às 00:00h

Domingos todo o dia

Preços

Preços sob consulta
Acresce IVA à taxa em vigor
Estão incluídas as despesas de água, electricidade e limpeza dos espaços

Visitas guiadas 

Poderão ser solicitadas visitas guiadas à Casa-Museu em diversas línguas
Preço sob consulta
Acresce IVA à taxa em vigor

Guardaria

Presença obrigatória de dois seguranças, das 17:30h - 00:00h
Preço sob consulta
Acresce IVA à taxa em vigor

Extras

Aluguer de cadeiras
Aluguer de som - projetor, ecrã, microfone de mão e de lapela e PC
Preço sob consulta
Acresce IVA à taxa em vigor

Estacionamento

Parque subterrâneo Alexandre Herculano, Rua Mouzinho da Silveira

Notas

Qualquer sinalética a colocar deve ser autorizada pela Casa-Museu
Todas as actividades devem respeitar o ambiente cultural e as regras da instituição

Rua Rosa Araújo, 41
1250-194 Lisboa

Tel: 351 21 543 78 92
Fax: 351 21 356 19 51

info@casa-museumedeirosealmeida.pt

www.casa-museumedeirosealmeida.pt



AVAILABLE SPACES



António Medeiros e Almeida (1895-1986) was an impos-
ing �gure in Portugal both in social and business activi-
ties, what assured him enough income to dedicate also 
to collecting works of art.

In 1973 he creates a foundation, naming it after him, 
donating it his entire art asset. He also endows the 
Fondation with the necessary means to keep the collec-
tion in the future, with the purpose of allowing the public 
to visit the patrimony.

. 

Situated in the center of Lisbon, the collection of Decorative Arts is set in the private residence of 
António de Medeiros e Almeida (1895-1986), who in 1973 created the museum. The asset is 
displayed in 25 rooms and includes Portuguese and foreign works of art, such as furniture, painting, 
sculpture, tapestry, sacred art and jewellery from the 15th century to the 20th century, and three 
main collections housed in proper roms: Watches and Clocks, Chinese Porcelain and Silver.

House-Museum

António Medeiros e Almeida



New Gallery - Tapestry Room
nº 9

Area: 57 m2

Cocktails
Capacity: 30 pax

Breakfast (bu�et)
Dinner - Includes extra room for “welcome drink”*
Capacity: 25 pax

Meeting audience
Capacity: 30/40 pax

Prices upon request
* the path between the welcome drink and the dining room is done though the galleries of the Museum



Lake Room
nº 27

Área: 200 m2

Cocktails/Breakfast (bu�et)

Capacity: 250 pax

Dinner - Includes extra room for “welcome drink”*

Capacity: 140/160 pax

Prices upon request
* the path between the welcome drink and the dining room is done through the galleries of the 
Museum



Chapel
nº7

Area: 60 m2

Meeting audience

Prices upon request



Information
Opening times

Monday to Friday  7:30 am to 1 pm - 5:30 pm to 12 pm

Saturday 5:30 pm to 12 pm

Sunday all day

Prices

Prices upon request
Excluding VAT
Water, electricity and cleaning costs included

Guided tours

Guided tours can be requested in several languages
Prices upon request
Excluding VAT

Security

The presence of two guards is mandatory (from 5:30 to 12 pm)
Prices upon request
Excluding VAT

Extras

Chair rental
Sound system rental - projector, LCD, mycrophone and PC
Prices upon request
Excluding VAT

Parking

Underground car park “Alexandre Herculano”, at Mousinho da Silveira Str

Notes

Any signage must be authorized by the museum
Every activity must respect the ruls and cultural environment

Rua Rosa Araújo, 41
1250-194 Lisboa

Tel: 351 21 543 78 92
Fax: 351 21 356 19 51

info@casa-museumedeirosealmeida.pt

www.casa-museumedeirosealmeida.pt


