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JORNADAS EUROPEIAS DA ARQUEOLOGIA 14, 15 e 16 de junho 
 
 
O Museu Nacional de Arqueologia (MNA) aceitou o convite do Instituto Nacional 
de Pesquisas Arqueológicas Preventivas Francês (Inrap) para comemorar a 
primeira edição das Jornadas Europeias da Arqueologia (JEA). Nesta edição 
participam oito países europeus. As línguas serão o inglês, o italiano, o 
espanhol, o francês, o alemão e o português. 
As JEA são consagradas à promoção e divulgação do património, da 
investigação e das coleções arqueológicas, “desde a escavação ao museu”.  
 
O Museu Nacional de Arqueologia convida todos os amantes da 
história, arqueologia ou simples curiosos, em família, sós ou em 
turma, a partilharem do seguinte Programa: 
 
 
DIA 14 sexta-feira 
 
Circuito de descoberta: À descoberta dos bastidores do Museu 
11h:00 às 12h:15 e das 15h:00 às 16h:15 
Para além das exposições, um museu integra vários serviços: inventário, 
reservas, biblioteca e laboratório de conservação e restauro, entre outros. 
Nesta visita convida-se o participante a aceder e a conhecer os bastidores do 
Museu, 
Público em geral 
Sujeito a inscrição prévia por telefone 2136200000, e-mail: 
malbuquerque@mnarqueologia.dgpc.pt, ou no local, antes da visita. Número 
máximo por grupo de 20 participantes. 
Atividade gratuita 
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Visita guiada: A Mumificação (com dramatização) 
11h:00 às 12h:00 e das 15h:00 às 16h:00 
O Museu Nacional de Arqueologia possui a maior coleção de Antiguidades 
Egípcias do país. A apresentação destes testemunhos materiais, nos quais se 
integram três múmias é o convite para se descobrir o ritual da mumificação, 
como uma etapa para garantir a eternidade. Os visitantes no decorrer do 
trajeto serão surpreendidos pelo deus Anúbis, que se apresenta e revela os 
seus atributos. 
Famílias e público em geral 
Sujeito a inscrição prévia por telefone 2136200000, e-mail: 
malbuquerque@mnarqueologia.dgpc.pt, ou no local, antes da visita. Número 
máximo por grupo de 20 participantes. 
Atividade gratuita 
Acessibilidade: Dificuldade motora/utilizador de cadeira de rodas 
 
Ateliê/workshop: A estela de Anúbis 
11h:30 às 13h:00 e das 14h:30 às 17h:00 
O visitante é desafiado a desvendar, através da pintura de uma “estela“, o 
significado da pesagem do coração (psicostasia) no julgamento dos mortos. 
Famílias e público em geral 
Participação sujeita à disponibilidade dos lugares existentes no espaço do 
ateliê. 
Atividade gratuita 
Acessibilidade: Dificuldade motora/utilizador de cadeira de rodas 
 
 
DIA 15 sábado 

Conferência: O Menino do Lapedo e o Abrigo do Lagar Velho 
11h:00  
Orador convidado: João Zilhão1 
 
Há cerca de 30 mil anos, quando o território que constitui hoje Portugal era 
percorrido por populações nómadas que viviam da caça e da recoleção de 
alimentos silvestres, uma criança, com 4 ou 5 anos, era cuidadosamente 
sepultada pelo seu clã no Vale do Lapedo, em Leiria, numa reentrância de um 
abrigo de calcário que a protegeu até os arqueológos a encontrarem em 1998.  
Esta e outras histórias que ocorreram há muitos milhares de anos num lugar 
hoje conhecido de todos como Abrigo do Lagar Velho serão recordadas nas 
próximas Jornadas Europeias de Arqueologia. 
 
Organização conjunta: MNA/DGPC e LARC/DEPOF/DGPC 
1Universidade de Barcelona; UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade 
de Lisboa 
 
Público em geral 
Participação sujeita à disponibilidade dos lugares existentes no Salão Nobre 
Atividade gratuita 
Sem acesso a cadeira de rodas 
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Visita guiada: As Antiguidades Egípcias 
11h:00 às 12h:00 e das 16h:00 às 17h:00 
O Museu Nacional de Arqueologia possui a maior coleção de Antiguidades 
Egípcias do país. A apresentação destes testemunhos materiais, nos quais se 
integram três múmias, é o convite para se descobrirem as principais 
características da Civilização Egípcia. 
Público em geral 
Sujeito a inscrição prévia por telefone 2136200000, e-mail: 
malbuquerque@mnarqueologia.dgpc.pt, ou no local, antes da visita. Número 
máximo por grupo de 20 participantes. 
Atividade gratuita 
Acessibilidade: Dificuldade motora/utilizador de cadeira de rodas 
 

Visita guiada: Religiões da Lusitânia: Os Romanos no Ocidente da 
Península Ibérica 
11h:00 às 12h:00 e das 15h:00 às 16h:00 
A visita explora o impacto da presença romana na Província da Lusitânia, 
evidenciando-se o fator religioso. Desta forma é seguido um percurso que 
salienta as expressões e manifestações religiosas na Hispânia Eterna e da Roma 
Eterna 
Público em geral 
Sujeito a inscrição prévia por telefone 2136200000, e-mail: 
malbuquerque@mnarqueologia.dgpc.pt, ou no local, antes da visita. 
Atividade gratuita 
Acessibilidade: Dificuldade motora/utilizador de cadeira de rodas 
 

Ateliê/workshop: Mil tesselas. Um mosaico 
10h:30 às 13h:00 e das 14h:30 às 17h:00 
Um dos testemunhos da presença romana, no atual território português, é o 
mosaico usado para cobrir o chão das casas mais abastadas. Feito a partir de 
pequenos cubos de pedras, chamados tesselas, que eram dispostos de forma a 
criarem desenhos geométricos ou figurativos de grande beleza. Neste ateliê 
vamos descobrir o que são mosaicos e como os romanos os usavam. 
Famílias e público em geral 
Participação sujeita à disponibilidade dos lugares existentes no espaço do 
ateliê. 
Atividade gratuita 
Acessibilidade: Dificuldade motora/utilizador de cadeira de rodas 
 

DIA 16 domingo 

Ateliê/workshop: Da terra à vitrina 
10h:30 às 12h:30 e das 15h:30 às 17h:00 
Este ateliê apela ao trabalho do arqueólogo. 
Num pequeno campo arqueológico os participantes são convidados a vestirem a 
pele de um arqueólogo e a participarem em todas as fases do trabalho de 
campo e intervenções laboratoriais conducentes à apresentação do achado em 
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vitrina.  
Famílias e público em geral 
Participação sujeita à disponibilidade dos lugares existentes no espaço do 
ateliê. 
Atividade gratuita 
Acessibilidade: Dificuldade motora/utilizador de cadeira de rodas 

 

 

 


