
Museus em Minas Gerais 

Museu Regional São João Del Rei 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

Localizado na antiga casa do Comendador João Antônio da Silva Mourão, homem de prestígio 

na época do Segundo Império, o museu foi tombado em 1946 e aberto a visitação já como 

museu, em 1958. Seu acervo é composto de peças de mobiliário, objetos de arte sacra e 

imaginária, procedentes de várias cidades de Minas Gerais. 

 

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 12 – Centro/ São João Del Rei 

Telefone: (32) 3371-7663 

Site: http://museuregionaldesaojoaodelrei.blogspot.com.br/ 

Horário de funcionamento: de segunda-feira a domingo - das 9h às 12h 

 

Museu Regional Casa dos Ottoni 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

A origem histórica do museu está ligada aos Ottoni, descendentes de um ramo da família do 

bandeirante paulista Fernão Dias Paes Leme. Criado em 1949, o museu abriga um acervo 

formado principalmente por imagens de arte católica, como aquelas de roca que saíam na 

Procissão de Cinzas e as que pertenceram à demolida igreja de Nossa Senhora da Purificação. 

 

Endereço: Praça Cristiano Ottoni, 72 – Praia/Serro 

Telefone: (38) 3541-1440 

Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado - das 10h às 18h 

                                                   domingos e feriados - das 8h às 12h 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

Museu do Ouro 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

Instalado na antiga Casa de Intendência e Fundição do Ouro da Vila Real de Nossa Senhora da 

Conceição do Sabará, o Museu do Ouro possui em seu acervo mobiliário, armaria, porcelanas, 

imaginária religiosa e objetos ligados à prática da mineração (séculos XVIII e XIX). Além disso, 

ainda possui um arquivo histórico e uma biblioteca, localizados na Casa de Borba Gato, com 

obras referentes à formação do Estado de Minas Gerais e do Brasil, arquitetura, história da 

arte, incluindo valiosa coleção de obras raras com edições que datam do século XVIII. 

 

Endereço: Rua da Intendência, s/nº - Centro/Sabará 

http://museuregionaldesaojoaodelrei.blogspot.com.br/


Telefone: (31) 3671-1848 

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira – das 10h às 17h 

                                                   sábados e domingos – das 12h às 17h 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

 

Museu de Artes e Ofícios 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

O Museu de Artes e Ofícios é um espaço cultural que abriga e difunde um acervo 

representativo do universo do trabalho, das artes e dos ofícios, com objetos, instrumentos e 

utensílios de trabalho do período pré-industrial brasileiro. É um lugar de encontro do 

trabalhador consigo mesmo, com sua história e com o seu tempo.  

 

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/n - Praça da Estação/Centro/Belo Horizonte 

Telefone: (31) 3248-8600 

Site: http://www.mao.org.br/ 

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira – das 12 às 19h 

                                                    quarta e quinta-feira – das 12h às 21h 

                                                    sábados, domingos e feriados - das 11h às 17h 

                                                    fechado às segundas-feiras 

 

Museu da Inconfidência 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

Localizado na antiga Casa de Câmara e Cadeia de Ouro Preto, o museu foi inaugurado em 1944 

para preservar, pesquisar e divulgar objetos e documentos relacionados à Inconfidência 

Mineira. O acervo de 4 mil itens reúne peças históricas e artísticas que formam um conjunto 

articulado de testemunhos culturais do período, refletindo a relação de Vila Rica com a 

conspiração. O Panteão dos Inconfidentes guarda lápides com os restos mortais de 16 

inconfidentes, incluindo o poeta Tomás Antônio Gonzaga. 

 

Endereço: Praça Tiradentes, 139 – Centro/Ouro Preto 

Telefone: (31) 3551-1121 

Site: http://www.museudainconfidencia.gov.br  

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo – das 12h às 17h30 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

http://www.mao.org.br/
http://www.museudainconfidencia.gov.br/


 

Museu do Diamante 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

Instalado em um modelo de referência da arquitetura civil do século XVIII, o museu funciona 

na casa onde viveu o inconfidente padre Rolim. Seu diversificado acervo conta com pinturas, 

esculturas, desenhos, cédulas, moedas, estampas, instrumentos musicais, indumentária, 

mobiliário, utensílios domésticos e de iluminação. O contexto social minerador é explorado por 

meio de ferramentas de mineração, armaria e instrumentos de tortura de escravos. O museu 

possui ainda um acervo fotográfico com imagens de personalidades, ruas, casas e 

monumentos da cidade, além de registros da mineração e do garimpo na região. 

 

Endereço: Rua Direita, 14 - Diamantina 

Telefone: (38) 3531-1382 

Site: http://museudiamante.blogspot.com.br/ 

Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado – das 10h às 17h 

                                                   domingos e feriados – das 9h às 13h 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

 

Museus em São Paulo 

Museu Lasar Segall / Cine Segall 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

Sediado na residência e ateliê que pertenceu ao artista plástico Lasar Segall, o museu expõe 

suas obras e atua também como centro de atividades culturais, com visitas monitoradas, 

cursos nas áreas de literatura, gravura e fotografia, exposições e projeção de filmes. Abriga 

também uma ampla biblioteca especializada na arte dos espetáculos e fotografia. 

O Cine Segall sempre projeta dois filmes por semana. Consulte a programação no site 

http://www.museusegall.org.br/mlsCineSegall.asp?sSume=33 para ver horários e sinopses. 

 

Endereço: Rua Beta, 111 - Vila Mariana 

Telefone: (11) 2159-0400 

Site: http://www.museusegall.org.br 

Horário de funcionamento: de quarta a segunda-feira – das 11h às 19h 

                                                   fechado às terças-feiras 

 

http://museudiamante.blogspot.com.br/
http://www.museusegall.org.br/mlsCineSegall.asp?sSume=33
http://www.museusegall.org.br/


Fundação Maria Luísa e  Oscar Americano 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

Preservando a natureza, reunindo peças e documentos ligados à história do Brasil, realizando 

cursos, concertos e outras atividades culturais, a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano 

oferece aos visitantes um panorama do passado e do presente do nosso país. 

 

Endereço: Avenida Morumbi, 4077 - Morumbi 

Telefone: (11) 3742-0077  

Site: http://www.fundacaooscaramericano.org.br/ 

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo – das 10h às 17h30 

           fechado às segundas-feiras 

 

Museu de Arte Sacra de São Paulo 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

Abrangendo o período que vai desde o século XVI até o XX, o acervo do museu é composto por 

retábulos, altares, oratórios, imagens sacras, livros raros, prataria, ourivesaria, mobiliário, 

telas, objetos e vestimentas litúrgicas. Também inclui uma coleção de presépios com mais de 

130 conjuntos produzidos com as mais diversas técnicas e oriundos de diferentes países e 

regiões do Brasil. O museu possui ainda uma importante coleção de numismática composta 

por moedas e medalhas pontifícias. 

 

Endereço: Avenida Tiradentes, 676 - Luz 

Telefone: (11) 3326-5393 

Site: http://www.museuartesacra.org.br/ 

Horário de funcionamento: de terça  a sexta-feira – das 9h às 17h 

                                                   sábados e Domingos  - das 10h às 18h 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

 

Museu da Casa Brasileira 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

O Museu da Casa Brasileira é o único do país especializado em design e arquitetura, tendo se 

tornado uma referência nacional e internacional nesses temas. Criado em 1970 com a 

denominação de Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro, expõe em sua coleção 

permanente exemplares do mobiliário dos séculos XVII ao XXI. Desde 1986, realiza anualmente 

o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. 

http://www.fundacaooscaramericano.org.br/
http://www.museuartesacra.org.br/


 

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano 

Telefone: (11) 3032-2564 

Site: http://www.mcb.org.br/ 

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo – das 10h às 18h 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

 

Museu de Arte de São Paulo - MASP 

 

50% de desconto para o segurado e um acompanhante 

 

O MASP é considerado hoje o mais importante museu de arte do Hemisfério Sul, por possuir o 

mais rico e abrangente acervo. São cerca de 8 mil peças, em sua maioria de arte ocidental, 

desde o século IV a.C. aos dias de hoje. As escolas italiana, francesa, espanhola, inglesa, 

flamenca, americana e brasileira estão representadas por obras de Rafael, Ticiano, Renoir, 

Monet, Manet, Van Gogh, Gauguin, Degas, Goya, Velázquez, Gainsborough, Rembrant, 

Almeida Junior, Cândido Portinari, além de muitos outros. 

 

Endereço: Avenida Paulista, 1578 - Cerqueira César 

Telefone: (11) 3251-5644 

Site: http://masp.art.br 

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo – das 10h às 18h 

                                                   quinta-feira – das 10h às 20h 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

 

Museus no Rio de Janeiro 

Museu da República 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

Conhecido como Palácio do Catete, o edifício que abriga o Museu da República foi construído 

em meados do século XIX pelo Barão de Nova Friburgo. Mais tarde, foi adquirido pelo governo 

federal para sediar a Presidência da República. Em 1960, logo após a transferência da capital 

para Brasília – e quando já haviam passado por lá 18 presidentes, tornou-se sede do museu. A 

instituição oferece ao visitante um panorama da história republicana. 

 

Endereço: Rua do Catete, 153 – Centro/Rio de Janeiro 

Telefone: (21) 3235-3693 

http://www.mcb.org.br/
http://masp.art.br/


 Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira – das 10h às 17h 

                                                    sábados, domingos e feriados – das 14h às 18h 

                                                     fechado às segundas-feiras 

 

Museu Casa de Benjamin Constant 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

Localizado na antiga residência de Benjamin Constant, figura de destaque na fundação da 

República brasileira, o museu foi adquirido pelo patrimônio público em 1891. É localizado em 

uma área verde de 10,5 mil metros quadrados no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. 

Possui uma exposição permanente de objetos, obras de arte e mobiliário que recriam o modo 

de vida do final do século XIX e início do século XX, época em que viveu Benjamin Constant. 

 

Endereço: Rua Monte Alegre, 255 - Santa Teresa/Rio de Janeiro 

Telefone: (21) 3970-1177 

Site: http://museubenjaminconstant.blogspot.com.br/ 

Horário de funcionamento: de quarta a sexta-feira - das 10h às 17h 

                                                   sábados e domingos - das 13h às 17h 

                                                   fechado às segundas e terças-feiras 

                                                   o parque abre das 8h às 17h 

 

Museu Forte Defensor Perpétuo 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

O forte foi construído no Morro da Vila Velha ou Ponta da Defesa em 1793. Com o declínio 

econômico de Paraty, ficou em ruínas até 1822, quando foi reconstruído e recebeu o nome 

atual em homenagem a Dom Pedro I, Imperador e Defensor Perpétuo do Brasil. Atualmente, o 

casario apresenta seu interior autêntico, preservando três áreas distintas: a Casa do 

Comandante, o Quartel da Tropa e o Quartel dos Inferiores. 

 

Endereço: Morro do Forte, s/n - Centro Histórico/ Paraty 

Telefone: (24) 3373-1038 

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira – das 9h às 12h / das 13h às 17h 

                                                   sábados e domingos – 9h às 12h / das 14h às 17h 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

Museu de Arqueologia/Socioambiental de Itaipu 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

http://museubenjaminconstant.blogspot.com.br/


O museu está sediado nos Remanescentes do Recolhimento de Santa Teresa, instituição 

fundada no começo do século XVIII. O acervo do museu é composto por artefatos produzidos 

pelos povos que viveram no litoral fluminense antes de 1500. São artefatos líticos e ósseos, 

concreções, matéria corante, ocre, restos ósseos humanos e remanescentes de fauna (aves, 

peixes e mamíferos), além de blocos testemunhos do Sambaqui de Camboinhas. 

 

Endereço: Praça de Itaipu, s/n – Itaipu/Niterói 

Telefone: (21) 3701-2994 

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira – das 10 às 17h 

                                                   sábados, domingos e feriados - das 13h às 17h 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

Museu Nacional de Belas Artes 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

O acervo do primeiro museu de artes do país conta atualmente com mais de 60 mil peças, 

entre obras de pintura, escultura, desenho e gravura brasileira e estrangeira, além de reunir 

um segmento significativo de arte decorativa, mobiliário, gliptíca, medalhística, arte popular, 

documentos e um conjunto de peças de arte africana. O museu possui a maior e mais 

importante coleção de arte brasileira do século XIX. 

 

Endereço: Avenida Rio Branco, 199 - Centro (Cinelândia) - Rio de Janeiro 

Telefone: (21) 2219-8474 

Site: http://www.mnba.gov.br/ 

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo – das 10h às 18h 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

Museus Castro Maya: Chácara do Céu 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

O Museu Chácara do Céu, em Santa Teresa, e o Museu do Açude, na Floresta da Tijuca, são o 

legado do empresário e colecionador Raymundo Ottoni de Castro Maya, que, em 1962, criou 

uma fundação para preservar e dinamizar seu patrimônio artístico, doando suas coleções e 

suas duas residências, transformadas em museus. O acervo inclui pinturas, gravuras, desenhos, 

peças de mobiliário luso-brasileiro, prataria, cristais, tapetes, coleção de arte oriental e objetos 

de arte popular. 

 

Endereço: Rua Murtinho Nobre, 93 - Santa Teresa - Rio de Janeiro  

Telefone: (21) 3970-1126 

Site: http://www.museuscastromaya.com.br/chacara.htm 

http://www.mnba.gov.br/
http://www.museuscastromaya.com.br/chacara.htm


Horário de funcionamento: de quarta a segunda-feira – das 12h às 17h 

                                                   fechado às terças-feiras 

 

Museus Castro Maya: Museu do Açude 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

O Museu Chácara do Céu, em Santa Teresa, e o Museu do Açude, na Floresta da Tijuca, são o 

legado do empresário e colecionador Raymundo Ottoni de Castro Maya, que, em 1962, criou 

uma fundação para preservar e dinamizar seu patrimônio artístico, doando suas coleções e 

suas duas residências, transformadas em museus. O acervo inclui pinturas, gravuras, desenhos, 

peças de mobiliário luso-brasileiro, prataria, cristais, tapetes, coleção de arte oriental e objetos 

de arte popular. 

 

Endereço: Estrada do Açude, 764 - Alto da Boa Vista/Rio de Janeiro 

Telefone: (21) 3433-4990 

Site: http://www.museuscastromaya.com.br/acude.htm 

Horário de funcionamento: de quarta a segunda-feira – das 11h às 17h 

                                                   fechado às terças-feiras 

 

Museu Imperial 

 

Gratuito para o segurado e um acompanhante 

 

O Museu Imperial possui o principal acervo do país relativo ao império brasileiro, em especial 

o chamado Segundo Reinado, período governado por D. Pedro II. São cerca de 300 mil itens 

museológicos e bibliográficos à disposição de pesquisadores e demais interessados em 

conhecer um pouco mais sobre o tema, além de constantes eventos, exposições e projetos 

educativos. 

 

Endereço: Rua da Imperatriz, 220 - Petrópolis 

Telefone: (24) 2245-5550 

Site: http://www.museuimperial.gov.br/ 

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo – das 11h às 18h 

                                                   jardins: de terça-feira a domingo – das 8h às 18h 

                                                   fechado às segundas-feiras 

 

http://www.museuscastromaya.com.br/acude.htm
http://www.museuimperial.gov.br/

