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No Museu Nacional de 

Arqueologia seguem-se 

as diretrizes sanitárias 

da DGS no momento da 

pandemia. O uso de 

máscara é obrigatório 

para todas as pessoas 

de idade igual ou 

superior a 10 anos. 

No garante da segurança de todos solicita-se o 

cumprimento das seguintes orientações: 

- as turminhas devem ser divididas em grupos 

que estão limitados ao número de 12 alunos e 3 

professores; 

- para se evitarem aglomerações, os grupos , 

previamente divididos, só devem aceder ao 

Museu à hora marcada da sua atividade; 

- aconselha-se que as mochilas e os casacos 

fiquem nos transportes providenciados. Caso 

não seja possível, poderão recorrer à utilização 

individual de um cacifo. Para esta utilização é 

necessário 1€ , que é recuperado no final ; 

- solicita-se a higienização das mãos, utilizando  

os dispensadores de álcool-gel colocados à 

entrada do Museu; 

- o acesso às instalações sanitárias está limitado 

a 2 utilizadores em simultâneo. 
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Antiguidades 
Egípcias 
Exposição 

Permanente 
A Colecção de 

Antiguidades 

Egípcias do Museu 

Nacional de 

Arqueologia é a maior 

de Portugal e nela 

estão representados 

os grandes períodos 

da civilização egípcia. 
 

Visitinha orientada com ateliê 

“Lendas do Antigo Egipto” 

No Antigo Egipto existiram muitos deuses e 

deusas e… todos têm uma história. Nesta 

visitinha e ateliê vamos descobrir a história de 

uma família de deuses e fazer um poderoso 

amuleto. 
Público-alvo: Jardim-de-infância (3 aos 6 anos) 

Duração média: 50 minutos 

Preço: 4€ por participante 

Custo mínimo obrigatório: 40€ (= 10 alunos). 

Todas  as visitas estão sujeitas a marcação 

prévia. 

Isenção para os docentes e acompanhantes. 
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Visitinha orientada com ateliê 

“O ESCARAVELHO É MÁGICO!” 

No Egipto dos faraós acreditava-se  que era um 

escaravelho gigante que todos os dias, com as 

suas patas, rolava o sol. Assim, a noite e o dia 

dependiam da magia do deus escaravelho. Hoje 

vamos conhecer a história do escaravelho 

mágico e decorar um escaravelho gigante. 
Público-alvo: Jardim-de-infância (3 aos 6 anos) 

Duração média: 50 minutos 

Preço: 4€ por participante 

Custo mínimo obrigatório: 40€ (= 10 alunos). 

Todas  as visitas estão sujeitas a marcação 

prévia. 

Isenção para os docentes e acompanhantes. 

 

 

 



Marcações 

de 2º a 6º Feira 

das 9h 30m às  

17h 30m 

• Por telefone: 21 362 00 00   
• Por e-mail: 
malbuquerque@mnarqueologia.dgpc.pt 
 
• Marcações com o mínimo de uma semana de 
antecedência, número de lugares limitado, 
atendimento por ordem de chegada. 
 
• As marcações devem obrigatoriamente ser  
reconfirmadas  pelos interessados  por e-mail ou 
por telefone. 
 

•As desistências não comunicadas com 48 horas 

de antecedência estão sujeitas ao custo da 

actividade. 
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