
 

 

 

 

 

Museu Nacional de Arqueologia 

Programa DIMS 



 

  

● 17 de abril & 18 de abril ● 

 

● 11h00 | Visita Orientada: Divindades Femininas da 

Natureza* 

Na exposição «Religiões da Lusitânia» estão 

representadas várias divindades femininas que 

nos fazem lembrar um tempo em que o divino 

e o profano era indissociável. Falaremos de 

Vénus, a deusa que dizem ter nascido das 

espumas do mar, mas também das Ninfas que 

habitavam bosques, montanhas ou linhas de 

água. Mas lembraremos ainda as Bacantes 

que faziam parte do séquito de Baco, 

homenageando também as forças da natureza. 

 

Público-alvo: público em geral 

Duração: 35 minutos 

 

● 11h30 | Visita Orientada: Algumas Divindades 

Femininas do Antigo Egipto*  

 

O Museu Nacional de Arqueologia possui a maior 

acervo egiptológico do país. Na exposição das 

Antiguidades Egípcias podem encontrar-se divindades 

masculinas e femininas. Mas, no dia-a-dia, muitas 

eram as deusas evocadas. Nesta visita vamos 

conhecer as principais divindades femininas que estão 

representadas na exposição.  

 

 

 

Público-alvo: público em geral 

Duração: 30 minutos 

 



 

 

 

● 12h00 e 12h20 | Visita Orientada: Ídolos. Olhares 

Milenares* 

 

A exposição Ídolos. Olhares Milenares é o cenário 

para se descobrir o deslumbrante e variado conjunto 

de representações em pedra, osso, marfim e ouro, 

que tiveram o seu pico de uso e elaboração entre a 

segunda metade do IV e a primeira metade do III 

milénio a. C., na metade Sul da Península Ibérica. As 

estatuetas (figurinhas) protagonistas desta exposição 

fizeram parte da vida dos seus criadores ao longo de 

milénios e revelam-nos como estes grupos pré-

históricos se viam, ou, mais propriamente, como 

gostariam de ser vistos. 

 

Público em geral 

Duração: 35 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

* Condições de participação nas atividades: 

 Uso obrigatório de máscara (exceto crianças até aos 10 anos)  

 Máximo de participantes por visita: Antiguidades Egípcias – 8 

 Outras exposições – 10 

 Participação gratuita com inscrição obrigatória, até 16 de abril, por e-mail: 

malbuquerque@mnarqueologia.dgpc.pt  
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