


18 de maio 

10h00-12h00:  Conferência | Museu de Arte Popular: ciclos, episódios, possibilidades ** 
 

Conferência que aborda a história do MAP, desde o seu projeto inicial, não concreti-
zado, até à transferência do seu acervo para o MNE, em 2007, que se revelou funda-
mental para a salvaguarda física das suas coleções, então em risco. 
 
A Conferência é realizada por Alexandre Oliveira, Doutorado em Antropologia pelo 
ISCTE-IUL com a tese «”O Fecho da Abóbada”: O Museu de Arte Popular e a ação do 
Secretariado da Propaganda Nacional», aprovada em março último. 
 

Público-alvo: Público adulto 
 
 

 
 
 
 
 

entrada e participação gratuitas 

Conferência 

2 Entrada livre, sujeita à lotação da Sala Polivalente do Museu. 
** Participação gratuita 



19 de maio 

10h00-17h30: Oficinas no Museu ** 

 
Não perca a oportunidade de experimentar gratuitamente diferentes técnicas e 
artes tradicionais, como a tecelagem manual, tapeçaria, fiação e olaria, com a orien-
tação das seguintes artesãs especializadas: Isabel Bordaleiro, Fátima Gavinho e Ana 
Sobral. Se gostar, terá a oportunidade de aprofundar as várias técnicas até ao final 
de junho, no âmbito do Programa «Oficinas de Primavera», que se realiza todos os 
sábados no Museu de Arte Popular.  
 
Público-alvo: Todos os públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

entrada gratuita: 18h00 - 24h00 

Oficinas de Primavera 

3 ** Participação gratuita 



14h30-18h00:  Visitas hiperconectadas: entre o MUHNAC e o Museu de Arte Popular 

                            Rota das Tecnologias Tradicionais  ** 

 

Viagem com início no século XIX através de um percurso que começa no Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência, no Laboratório Chimico da Escola Politéc-
nica com os seus equipamentos e instrumentos científicos da época. A rota segue 
rumo ao Museu de Arte Popular onde visitaremos a exposição Agricultura Lusitana e 
conheceremos artesãs e poderemos experimentar algumas técnicas nas áreas da 
fiação, tecelagem manual, tapeçaria, olaria e cestaria. 

 
Público-alvo: Todos os públicos | Marcação prévia*  | Máximo participantes: 25 

4 * Marcação prévia: E-mail: visitasguiadas@mnetnologia.dgpc.pt  | Telefone: 213.041.160 
** Participação gratuita 

Visitas guiadas 

19 de maio 
entrada gratuita: 18h00 - 24h00 



17h00-17h30:  Entrelaçar destinos… desfiando ecos ** 

 

Apresentação do projeto «Residências Criativas Rumos», desenvolvido no âmbito de 
parceria entre o Museu de Arte Popular  e a JAWS – Jam Art World'S e que consiste 
na recriação de uma seleção de peças da coleção do MAP, cruzando diferentes inspi-
rações colhidas entre a música tradicional portuguesa e do imaginário de cada resi-
dente.  

 

Público-alvo: Todos os públicos  

5 ** Participação gratuita 

Residências Criativas 

19 de maio 
entrada gratuita: 18h00 - 24h00 



19 de maio 

 

 

 
 

 
 

6 

Danças Tradicionais Europeias 

22h00-02h00:  Baile Trad | Baile de danças tradicionais europeias  

 
Participe nas celebrações dos museus com muito ritmo, dança e animação! Ao som 
de música ao vivo, junte-se à Tradballs e participe na descoberta de tradições coreo-
gráficas de várias culturas europeias.  
 

Público-alvo: Todos os públicos | Participação gratuita 
 

entrada gratuita: 18h00 - 24h00 

Avenida de Brasília, 1400-038 Lisboa  
Tel: 213 011 282 
E-mail: geral@map.dgpc.pt 
http://museuartepopular.wordpress.com 


