Exposição inédita chega ao Sumaúma Park Shopping
Aproximadamente 130 peças, entre originais e réplicas que resgatam parte da história
da humanidade, estarão em exposição até o mês de junho

A partir do próximo dia 28 de abril, o Sumaúma Park Shopping vai ser o endereço da
exposição itinerante Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa. O evento inédito traz peças
arqueológicas entre réplicas e originais pertencentes a distintos períodos do Antigo Egito
e da Terra Santa. A atração é paga, vai estar localizada no piso Japiim (1º andar).
O projeto foi idealizado e dirigido pelo proprietário do acervo, Maisur Musa, que desde
1995 percorre o Brasil com grande sucesso. Maisur despertou sua paixão por antiguidades
aos 15 anos, quando fez a primeira descoberta arqueológica, por coincidência na
Palestina, e aos 17 anos fez sua primeira visita ao Egito.
Em Manaus, a exposição vai contar com 70 peças originais e 60 réplicas como sarcófagos
e múmias. Entre as peças originais que estarão na mostra, há um deus cananeu de
aproximadamente 2000 a.C., candeias desde 2000 a.C. até 700 d.C., vasos, moedas, etc.
Haverá também uma série de palestras para o público em geral, como o objetivo divulgar
e esclarecer a verdadeira história de civilizações que deixaram o seu legado para a
posteridade.
Agregando conhecimento
A mostra é uma verdadeira aula de História, que pode ampliar o campo de estudo do
aluno independentemente da faixa etária, enriquecendo o conteúdo e permitindo também
que professores de outras disciplinas aproveitem a oportunidade para estimular os
estudantes a buscarem conhecimento.
Por se tratar de uma exposição histórica, haverão visitas guiadas e escolas podem agendar
um horário, com direito a uma palestra. A exposição ficará aberta todos os dias no horário
de funcionamento do shopping.
Os Ingressos vão custar no valor de R$18,00 inteira e R$9,00 meia (menores de 21,
estudantes, professores, idosos, pessoas com necessidades especiais) e R$8,00 para
estudantes em grupos agendados.
O objetivo de Maisur Musa é estimular a busca do conhecimento, por isto, todos
visitantes terão o direito de retornar quantos dias quiser, inclusive nas palestras dos finais
de semana, após comprar o ingresso para acessar a mostra. O ingresso é permanente e
intransferível - controle pelo nome do visitante e número do ingresso.

SERVIÇO
Exposição Museu Itinerante Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa no
Sumaúma
Quando: de 28 de abril a 18 de junho
Onde: Piso Japiim (1º andar) – Sumaúma Park Shopping, Av. Noel Nutels, Cidade
Nova
Quanto: R$ 18 - inteira / R$ 9- meia entrada / R$ 8 para grupos de estudantes

Assessoria de imprensa – Sumaúma Park Shopping:
Alessandra Mourão (92) 98214-1582
Bruno Mazieri (92) 98145-2405
Evelyn Souza (92) 99135-3742

