
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JORNADAS EUROPEIAS DA ARQUEOLOGIA - 17 a 19 de junho 
 

No Castelo de São Jorge assinalamos as Jornadas Europeias da Arqueologia com 
atividades sobre o tema, entre os dias 17 e 19 de junho. 
Através de visitas guiadas e divertidas oficinas, convidamos a descobrir o que é a 
Arqueologia, a sua importância no estudo das marcas de antigamente e promover a sua 
linha de intervenção, “desde a escavação até ao museu”. 
Convidamos a explorar esta ciência que nos permite conhecer o nosso passado, num 
dos locais mais relevantes para a história da cidade. 
 
17 de junho - sexta 
OFICINA PARA TODA A FAMÍLIA 
Arqueólogo por um dia – Oficina de Arqueologia 
 
Afinal, o que é a Arqueologia? O que faz um arqueólogo e que ferramentas utiliza no 
seu dia-a-dia? Para que serve um caderno de campo? Que histórias nos podem contar 
os cacos? 
São estas e outras perguntas a que vamos responder nesta oficina, onde ensinamos 
tudo o que é preciso saber para fazer arqueologia por um dia, através da realização de 
jogos e de outras atividades divertidas. 
Vem aprender a ser arqueólogo no Castelo! 
 
16h | M/6 | duração aproximada de 1h 
3,5 € (mediante marcação) | máximo de 15 participantes 
com Serviço Educativo  
 
Marcações 
 servicoeducativo@castelodesaojorge.pt (de segunda a sexta entre as 09:30 e 

17:30)  
 +351 218 800 620 (todos os dias) 

 
18 de junho - sábado 
OFICINA PARA TODA A FAMÍLIA 
Objetos contadores de histórias 
 
Pode um objeto contar-nos uma história? Que respostas podemos encontrar a partir da 
investigação arqueológica? Através do trabalho em equipa, será possível descobrir 
respostas para vários enigmas em torno de histórias da Idade do Ferro, do período 
islâmico, da Idade Média e da Idade Moderna. 
Esta oficina utiliza o “puzzle” como estratégia para estimular o reconhecimento de 
épocas diferentes a partir de peças do museu, fazendo a ponte com o seu lugar de 
origem, o Núcleo Arqueológico do Castelo. 
 
11h | M/6 | duração aproximada de 1h 
3,5 € (mediante marcação) | máximo de 15 participantes 
com Serviço Educativo  
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Marcações 
 servicoeducativo@castelodesaojorge.pt (de segunda a sexta entre as 09:30 e 

17:30)  
 +351 218 800 620 (todos os dias) 
 

 
19 de junho - domingo 
VISITA GUIADA PARA TODA A FAMÍLIA 
Arqueologia vista a partir do Castelo 
 
Ao longo de uma visita guiada no Castelo de São Jorge, iremos assinalar várias 
descobertas arqueológicas da cidade de Lisboa. 
Lisboa é uma cidade milenar, traçando a sua origem ao século VII a.C. e tendo sido a 
morada de vários povos.  
Nos últimos anos foram várias as novas descobertas arqueológicas que permitiram um 
novo estudo da metrópole. Motivadas pelo desenvolvimento urbanístico da cidade, 
assim como pela crescente procura da capital como destino turístico, várias foram as 
descobertas que reescreveram a história da cidade, desde a Baixa Pombalina até ao 
Núcleo Arqueológico do Castelo. 
 
15h | M/6 | duração aproximada de 1h 
3,5 € (mediante marcação) | máximo de 15 participantes 
com Serviço Educativo  
Marcações 
 servicoeducativo@castelodesaojorge.pt (de segunda a sexta entre as 09:30 e 

17:30)  
 +351 218 800 620 (todos os dias) 
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