
Visita guiada no MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 
LOULÉ – Territórios, Memórias, Identidades 

26 de novembro de 2017 – domingo 

VISITA CULTURA 

FICHA DE INSCRIÇÃO MUSEU DE ARQUEOLOGIA 

Inscrições até 21 de novembro. No dia 23 de 
novembro o Clube colocará no site o nome dos 
associados cujas inscrições forem consideradas. Não 
é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo 
Clube. Após divulgação no site e caso não possa 
comparecer, avise de imediato o Clube ou o 
Seccionista. Não são aceites justificações de faltas. 

A falta de comparência terá um custo de €2,5 (custo 
real), salvo se outro sócio ocupar a vaga em aberto.  

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

Local de encontro: Museu Nacional de Arqueologia – Mosteiro 
dos Jerónimos, Praça do Império em Lisboa. 

Hora de início: 10H30. 

Hora final prevista: 11H45. 

Limite de inscrições: 20 (ao efetuar a inscrição pode aparecer a 
informação que já se encontra esgotado, mesmo assim não 
deixe de confirmar a sua inscrição, porque se houver 
desistências poderá sempre ocupar essas vagas). 

Custo: Gratuito. 

“As coleções fundacionais do Museu Nacional de Arqueologia estão intimamente ligadas ao Algarve e a Loulé". Em 1894, foi 
integrada a coleção reunida pelo algarvio Estácio da Veiga, que se havia proposto criar o Museu Arqueológico do Algarve. 
Outro louletano, Manuel Viegas Guerreiro, natural de Querença, no concelho de Loulé, está na história do Museu de 
Arqueologia. Diretor entre 1974 e 1975 foi um dos colaboradores mais próximos de José Leite de Vasconcelos e um dos 
maiores estudiosos da obra do fundador deste museu, então destinado a ser também Museu Etnográfico. 
É sobre esta temática e a importância dos achados arqueológicos encontrados no concelho de Loulé, que está patente no 
Museu Nacional de Arqueologia uma exposição e em que a nossa guia nos irá conduzir numa visita que começa por 
recuarmos  220 milhões de anos e avança até à época romana. 
São muitos e variados os artefactos em exposição que certamente irão prender o olhar e o ouvir daqueles que se interessam 
pelos vestígios que os outrora habitantes deste território ali deixaram e que agora podemos ver expostos em Lisboa. 
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