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O Museu Nacional de Arqueologia (MNA), no âmbito da programação do Ano Europeu do 

Património Cultural, que se comemora pela primeira vez, e por ocasião da celebração do 125.º 

aniversário da sua fundação, vai promover 

Arqueologia. Analisadas as propostas de comunicações e de participações na Feira de 

Material Didático de Arqueologia e tendo e

envolvidos, foi possível elaborar programa intensivo de jornada de somente um dia. Brevemente 

será divulgado o respetivo programa detalhado, o qual inclui u

tema específico das réplicas e materiais didáticos de arqueologia. 

Encontro constitua um momento de reflexão sobre o papel dos museus de arqueologia e com 

coleções de arqueologia, tanto na sua 

valorização do património arqueológico, 

nosso tempo a constitui-se numa espécie de 

memória. 

   

Tendo já encerrado o prazo para a inscrição de comunicações, podem os interessados em 

participar ainda inscrever

(cristinacoito@mnarqueologia.dgpc.pt)

http://www.museunacionalarqueologia.gov.pt/wp

Encontro_1.pdf  

 

 

Cordiais cumprimentos 

 

António Carvalho 

O Diretor  

 

Lisboa, 17 de Setembro de 2018 
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SEGUNDA CIRCULAR 

O Museu Nacional de Arqueologia (MNA), no âmbito da programação do Ano Europeu do 

, que se comemora pela primeira vez, e por ocasião da celebração do 125.º 

vai promover o 3.º Encontro Nacional de Museus

Analisadas as propostas de comunicações e de participações na Feira de 

Material Didático de Arqueologia e tendo em vista reduzir ao máximo os custos logísticos 

envolvidos, foi possível elaborar programa intensivo de jornada de somente um dia. Brevemente 

será divulgado o respetivo programa detalhado, o qual inclui um painel, seguido de debate sobre o 

tema específico das réplicas e materiais didáticos de arqueologia. Pretende

Encontro constitua um momento de reflexão sobre o papel dos museus de arqueologia e com 

coleções de arqueologia, tanto na sua vertente de centros vocacionados para o 

valorização do património arqueológico, como no alargamento da sua missão social, que tende no 

se numa espécie de “último reduto” de salvaguarda dos valores da 

do já encerrado o prazo para a inscrição de comunicações, podem os interessados em 

participar ainda inscrever-se, preenchendo e remetendo à organização 

(cristinacoito@mnarqueologia.dgpc.pt) a respetiva ficha, a obter em: 

http://www.museunacionalarqueologia.gov.pt/wp-content/uploads/Ficha-inscricao
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O Museu Nacional de Arqueologia (MNA), no âmbito da programação do Ano Europeu do 

, que se comemora pela primeira vez, e por ocasião da celebração do 125.º 

de Museus com Coleções de 

Analisadas as propostas de comunicações e de participações na Feira de Réplicas e 

vista reduzir ao máximo os custos logísticos 

envolvidos, foi possível elaborar programa intensivo de jornada de somente um dia. Brevemente 

m painel, seguido de debate sobre o 

Pretende-se ainda que este 

Encontro constitua um momento de reflexão sobre o papel dos museus de arqueologia e com 

centros vocacionados para o estudo, defesa e 

como no alargamento da sua missão social, que tende no 

vaguarda dos valores da 

do já encerrado o prazo para a inscrição de comunicações, podem os interessados em 

se, preenchendo e remetendo à organização 

a respetiva ficha, a obter em: 

inscricao-


