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O corpus expositivo é proveniente de várias coleções, fundamentalmente do acervo do Museu 

Municipal de Loulé e do MNA, mas também dos Museus Municipais de Faro, Albufeira, Silves e 

Figueira da Foz, e da Estação Arqueológica Cerro da Vila (Vilamoura), além da Universidade de 

Lisboa (UNIARQ – Centro de Arqueologia) e da Universidade do Algarve. 

 

O MNA registou um aumento de 14 por cento no número de visitantes de 2016 para 2017, 

contabilizando até dezembro último cerca de 168 mil entradas. Considerando o período 

compreendido entre 2012 e 2017, a taxa de crescimento deste Museu Nacional foi de 111,6 

por cento. 
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