
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Bilheteira MNA           Bilheteira MJ 

Ticket office                  Ticket office 

 

▪ Exposições permanentes/Permanent exhibitions: 

 

A – Antiguidades Egípcias 

      Egyptian Antiquities 

 

B – Sala dos Tesouros da Arqueologia Portuguesa 

      Treasures of Portuguese Archaeology 

 

▪ Exposições Temporárias/Temporary exhibitions: 

 

C – Religiões da Lusitânia 

      Religions of Lusitania 

 

D – Identidade e Cultura 

       Património Arqueológico de Sharjah (EAU) 

       Identity and Culture 

       Sharjah Archaeological Heritage (UAE) 

PT – O actual Museu Nacional de Arqueologia do Dr. Leite de 

Vasconcelos foi criado por Decreto Régio de 20/12/1893, sob a 

designação de "Museu Etnológico Português", sendo nomeado seu 

director, o Doutor José Leite de Vasconcellos Pereira de Mello. 

 

O museu começou por ocupar as instalações da Academia das 

Ciências de Lisboa, até 1903, quando se mudou para o edifício dos 

Jerónimos (cuja construção se iniciou em 1501, por ordem do rei D. 

Manuel I), onde se mantém até aos dias de hoje. Ocupa a parte 

destinada ao primitivo dormitório dos monges. 

 

Quer as aquisições promovidas pelo seu fundador, quer as 

campanhas de escavações arqueológicas realizadas pelos 

sucessivos directores e colaboradores do museu, vieram a dotar 

esta instituição de uma importante reserva de artefactos e 

documentação, fazendo dela a principal casa da Arqueologia 

Portuguesa, patente na sua nova designação de "Museu Nacional 

de Arqueologia", fixada em 1989. 

 

O museu tem como exposições permanentes as “Antiguidades 

Egípcias” e a “Sala dos Tesouros da Arqueologia Portuguesa”, um 

dos mais importantes conjuntos de ourivesaria arcaica e romana 

peninsular. 

 

 

EN – The National Archaeological Museum of Dr. Leite de 

Vasconcelos was created by Royal Decree of 20/12/1893, under the 

name of “Portuguese Ethnologic Museum”, with Dr. José Leite de 

Vasconcellos Pereira de Mello, as its first director and founder. 

 

The museum was installed at the Lisbon Academy of Science, until 

1903 when it was moved to the Jeronimos Monastery (whose 

construction started in 1501, by order of king Manuel I), where it 

stands today, occupying the old dormitory of the Jeronimos monks. 

 

Both the acquisitions promoted by its founder and the 

archaeological excavation campaigns carried out by the successive 

directors and collaborators of the museum, have endowed this 

institution with an important reserve of artifacts and 

documentation, making it the main house of Portuguese 

Archaeology, evident in its new designation of "National Museum of 

Archaeology", established in 1989. 

 

Currently on display are two permanent exhibitions “Egyptian 

Antiquities” and “Treasures of Portuguese Archaeological”, one of 

the most important collections of gold from the archaic and Roman 

period. 
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Preçário / Fees: 

 € 5,00 

 

Horário / Openning hours 

 

3.ª Feira a Domingo 

10:00-18:00 (última entrada 17h30) 

 

Tuesday to Sunday  
10:00-18:00 (last entrance 05h30 pm) 

 


