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Museu Interativo do Megalitismo,
uma pedrada de emoção!

Museu Interativo do Megalitismo,
a stone thrown of emotions!

Contactos
Tel. (+351) 266 439 074

www.museumegalitismomora.pt

geralmegalitismo@cm-mora.pt

Morada
Largo dos Caminhos de Ferro, 1 

7490-220 Mora

Visite-nos!



Construído de raiz, o espaço museológico de 750 metros 

quadrados acompanha a modelação do terreno, e integra 

três espaços representativos do quotidiano das popula-

ções: a Vida, a Morte e a Contemplação. Aqui, o visitante é 

acolhido por um filme em 3D, que retrata a vida num povoa-

do neolítico, e nos faz viajar no tempo. As diferentes mesas 

interativas permitem ao visitante aceder à informação 

sobre as peças expostas, algumas com mais de seis mil 

anos, descobrir como se fazem as escavações e partir à 

descoberta do maravilhoso mundo do megalitismo. No 

percurso, o visitante ter-se-á deixado surpreender pela 

presença inusitada de um homem em tamanho real a fazer 

placas de xisto…

Built from scratch, the 750 square meter museum space 

follows the shape of the terrain, and includes three spaces 

that represent the daily lives of the populations: Life, Death 

and Contemplation. Here, the visitor is welcomed by a 3D 

film, which portrays life in a Neolithic village, and makes us 

travel back in time. The different interactive tables allow the 

visitor to access information about the exhibited pieces, 

some of which are over six thousand years old, discover 

how excavations are carried out and set out to discover the 

wonderful world of megalithism. On the way, the visitor will 

be surprised by the unusual presence of a life-size man 

making slabs of shale…

sobre

about horário
aberto de 3ª feira a domingo

10h00 - 12h30 | 13h30 - 17h30

opening hours
open from tuesday to sunday

10am - 12:30pm | 1:30pm - 5:30pm

valências
resources

espaço museológico
museum

sala de atividades
activities room

centro de documentação
documentation center

espaço internet
internet room
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