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O Museu Nacional de Arqueologia, no âmbito da programação do Ano Europeu do Património que se 
comemora pela primeira vez em 2018 e por ocasião da celebração do 125.º aniversário da sua fundação, 
retoma a organização dos Encontros de Museus com Coleções de Arqueologia, de que o 1.º se realizou em 
1999, neste museu, e o 2.º em 2002, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  
 
Após este longo interregno de 16 anos, o 3º Encontro Nacional de Museus com Coleções de Arqueologia 
realizar-se-á de 19 a 21 de outubro de 2018, em Lisboa, novamente no MNA, no edifício do Mosteiro dos 
Jerónimos, em Belém.  
 
Informamos que devido ao pouco tempo disponível tanto a inscrição simples para participação no Encontro 
como as propostas para apresentação de comunicações ou pósteres deverão ser efetuadas até 20 de abril, 
através do preenchimento da ficha em anexo e do seu envio para o seguinte email: 
cristinacoito@mnarqueologia.dgpc.pt. Esclarecimentos ou informações adicionais podem ser obtidas pelo 
mesmo endereço de email ou por telefone para Dra. Lívia Cristina Coito, tel. 213620000. As propostas de 
comunicações devem ser direcionadas para a sessão que se considere mais adequada (ver lista de sessões 
em anexo) e ser acompanhadas por um resumo até 1000 carateres. 
 
Serão aceites pelo Comité Científico cerca de 40 comunicações que não podem exceder os 15 minutos. O 
texto para publicação deverá ser entregue ao secretariado durante o Encontro não ultrapassando as 20 p. e 
segundo as normas da revista “O Arqueólogo Português” que podem ser descarregadas no sítio do Museu. 
As atas do Encontro serão publicadas num volume da revista ou no seu Suplemento.  
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