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Antiguidades 
Egípcias 

Exposição Permanente 
A Coleção de 

Antiguidades Egípcias 

do Museu Nacional de 

Arqueologia é a maior 

de Portugal e nela estão 

representados os 

grandes períodos da 

civilização egípcia. 

 

 

Antiguidades Egípcias 
“Visitinha” 

“Lendas do antigo egito” 

No Egito dos faraós existiram muitos deuses e 

deusas e todos tinham uma história. Vamos 

conhecer a história de Osíris, Ísis e Hórus? 

 

Duração média: 50 minutos 

Preço: 3€ por participante 
Custo mínimo obrigatório: 45€ (= 15 alunos). 

 
De Outubro a Março 



 

 

Antiguidades 
Egípcias 

Exposição Permanente 
A Coleção de 

Antiguidades Egípcias 

do Museu Nacional de 

Arqueologia é a maior 

de Portugal e nela estão 

representados os 

grandes períodos da 

civilização egípcia. 

 

 

Antiguidades Egípcias 
Visitinha com ateliê  

“ o escaraveLho é mágico” 
 

 Sabias que no Antigo Egito havia muitos 

deuses e deusas e que o escaravelho era um 

deus e era mágico? 
 

Duração média: 50 minutos 

Preço: 4€ por participante 

Custo mínimo obrigatório: 60€ (= 15 alunos). 

 

De Outubro a Março 

 

 

 

 



Marcações 
de 2º a 6º Feira 
das 9h 30m às  

17h 30m 
Nota: Isenção para os 

docentes e      
acompanhantes. 

 

 

 

 

• Por telefone: 21 362 00 00 ou fax: 21 362 00 16  
• Por e-mail: servicoseducativos@mnarqueologia.dgpc.pt 
 
                         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 confirmadas  
pelos interessados via telefone ou e-mail com  72 horas 
de antecedência. 
 
• As desistências não comunicadas com 48 horas de 
antecedência estão sujeitas ao custo da atividade. 
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