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Primeira Circular 
 

 
A 3.ª Feira de Réplicas e Material Didático de Arqueologia pretende ser uma iniciativa cultural 
essencialmente dirigida a museus e associações culturais, mas encontra-se igualmente aberta à 
participação da comunidade educativa e das empresas do setor. É especialmente incentivada a participação 
de museus possuidores de experiências na execução, fornecimento para fins educativos e eventual venda 
pública de réplicas de coleções arqueológicas, não envolvendo a participação custos de inscrição ou 
aluguer de espaços.  
 
A Feira compreenderá três tipos de atividades, podendo as entidades participantes inscrever-se em todas 
ou somente em alguma delas: 
 
1) Apresentação durante os três dias de duração e em espaço circunscrito elementarmente 
infraestruturado, das atividades, dos produtos e serviços prestados. Esta apresentação pode apenas fazer 
uso dos meios logísticos postos à disposição pela organização (basicamente uma bancada para usar como 
mesa); mas pode também revestir a forma da instalação de um “stand” totalmente projetado e instalado 
pela entidade participante, dentro de limites de espaço e ambiente visual acordados com a organização;  
 
2) Realização de demonstrações ou oficinas alusivas às atividades e produtos apresentados, dentro de 
condições horárias e logísticas acordadas com a organização; 
 
3) Projeção e eventual apresentação comentada, em espaço próprio para o efeito, de documentários em 
suporte digital sobre temas integrados no âmbito do certame. 
 
Em todos estes casos, pretende-se promover a divulgação das entidades participantes e potenciar ao 
máximo a sua oferta junto de possíveis interessados. 
 
A inscrição prévia na Feira far-se-á tão cedo quanto possível através do preenchimento da respetiva ficha. 
Quaisquer outros contatos ou esclarecimentos devem ser dirigidos à organização, sediada no Museu 
Nacional de Arqueologia (Dra. Maria José Albuquerque: tel. 213620000; email: 
seducativo@mnarqueologia.dgpc.pt). A formalização definitiva da inscrição, incluindo o estabelecimento 
dos termos exatos em que a mesma se processará, deverá ser efetuada até dia 31 de Maio de 2018. As 
inscrições serão recebidas e confirmadas pela ordem da sua receção, podendo haver restrições na 
satisfação de espaços e apoios logísticos requeridos, decorrentes das limitações inerentes às áreas 
disponíveis para este certame. 
 

Cordiais cumprimentos 
António Carvalho, O Diretor 
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