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.  Museus a visitar

1 - Musée du Louvre – É o mais frequentado e um dos mais famosos do mundo, Entre as 

35 mil peças de sua coleção estão antiguidades egípcias, greco-romanas e etruscas, 

esculturas da Idade Média, Renascimento e modernas, todas as escolas de pintura 

europeias do século XVIII a 1848, além de uma galeria de objetos decorativos e 

artísticos, e artes gráficas.

Imagens do Museu louvre a diferentes alturas do dia



.  Museus a 

visitar

2 - Musée D'Orsay - Foi inaugurado em 1986, Visitar o Orsay é uma oportunidade 

imperdível para descobrir quadros míticos como A Origem do Mundo, de Gustave 

Courbet, Mulheres de Taiti na praia, de Paul Gauguin ou o auto-retrato de Vincent 

Van Gogh. O Musée d'Orsay tem uma história incrível. Antes de se tornar um dos 

museus mais bonitos da cidade, era uma estação ferroviária.

.  Museus a visitar

Imagens do Museu de Orsay a diferentes alturas do dia



.  Museus a visitar

3 - Musée du Grand Palais - É um dos prédios históricos mais impressionantes de 

Paris, construído especialmente para a Exposição Universal de 1900, no lugar do 

antigo Palácio da Indústria. O destaque é sua cúpula de vidro de 45 metros de 

altura. As exposições já atraíram 2,5 milhões de visitantes.



.  Horários dos Museus

O Museu do Louvre está aberto quase todos os dias do ano, das 9h às 18h, 

com exceção de 1º de janeiro, 1º de maio e 25 de dezembro. A terça-feira 

é o dia em que o museu fecha.

O Museu d'Orsay de terça a domingo: das 9:30 às 18:00 horas (quintas até 

as 21:45 horas), e às segundas permanece fechado.

Os horários do museu Grand Palais são imprevisíveis e dependem do evento 

que ocorrer diante a disponibilidade.



.  Obras mais importantes

Mona Lisa também conhecida como A Gioconda e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um 

dos mais eminentes homens do Renascimento italiano.

Autor

Leonardo da Vinci

Data

1503-1506

Técnica

Pintura a óleo sobre madeira de álamo

Dimensões

77 cm  × 53 cm

Localização

Museu do Louvre

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://pt.wikipedia.org/wiki/1503
https://pt.wikipedia.org/wiki/1506
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira


.  Obras mais importantes

Obra de Eugène Delacroix feita em comemoração à Revolução de Julho de 1830, que celebra a 

queda do rei Carlos X de França e a ascenção de Luís Filipe, o duque de Orléans.

Autor

Eugène Delacroix

Data

1830

Técnica

óleo sobre tela

Dimensões

260  × 325

Localização

Museu do Louvre, Paris

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris


.  Obra de que mais gostei

A Vênus de Milo não 

tem braços, mas isso 

não tira nada de sua 

beleza.

Descoberta em 1820, 

foi oferecida ao rei 

Luís XIII, que a deu 

ao Louvre.

É uma mais das 

famosas 

representações da 

deusa Vênus ou 

Afrodite para os 

Gregos.
Artista: Alexandre de Antioquia /Localização: Museu do Louvre Material Mármore / Ano: 101 a.C. 

/Dimensão:203 / Autor: Atribuída a Alexandre de Antioquia



.  Apreciação final

Paris é definitivamente um local 

emblemático que contém anos e anos de 

história, abrangendo uma vasta seleção de 

museus que contêm uma extensa quantidade 

de obras retiradas da história do mundo 

em diferentes épocas com diferentes 

contextos, devido à sociedade em que se 

inseriam.

Foi um prazer, e um sonho tornado 

realidade poder visitar esta cidade e 

estar de cara-a-cara com estes pedaços de 

história.


