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      28 setembro 2018  

            

11h00-12h00   
          e               Visita guiada à exposição «Agricultura Lusitana» 
15h00-16h00  
 

Visita guiada à Exposição Agricultura Lusitana. 2015-18. Craft + Design + Identidade, 
que nos transporta para o território das Aldeias do Xisto, apontando caminhos para 
o desenvolvimento rural a partir das relações Craft+Design+Identidade e do seu 
olhar sobre as culturas e as produções artesanais locais das suas aldeias. Fruto do 
trabalho de designers, artesãos e escolas superior de design de todo o País, as insta-
lações e os novos objetos desenvolvidos no âmbito deste projeto evidenciam as dis-
tintas inspirações e interpretações dos respetivos criadores, expressas quer na reela-
boração sobre formas, matérias ou técnicas tradicionais, quer na pura convocação 
de símbolos da ruralidade ou da sua transformação. 
 
Público-alvo: Público escolar  
Marcação prévia: servicoeducativo@map.dgpc.pt  
Tel.: 213.041.160 
Máximo participantes: 25 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

entrada e participação gratuitas 

Visita guiada 

Jornadas Europeias  

do Património 

Avenida de Brasília, 1400-038 Lisboa  
Tel: 213 011 282 
E-mail: geral@map.dgpc.pt 
http://museuartepopular.wordpress.com 
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11h00—12h00 De Belém ao Restelo: do Museu Nacional de Etnologia ao Museu de Arte Popular 
 
Vamos conhecer um pouco da história destes dois museus e das suas coleções, atra-
vés de uma visita conectada entre a exposição Agricultura Lusitana no Museu de 
Arte Popular; seguida de visita às reservas Galerias da Vida Rural, no Museu Nacio-
nal de Etnologia.  

 
Público-alvo: Público adulto  
Marcação prévia: servicoeducativo@map.dgpc.pt  
Tel.: 213.041.160 
Máximo participantes: 25 

entrada e participação gratuitas 

Jornadas Europeias  

do Património 

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

Visita guiada 

      29 setembro 2018  
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15h30—17h00 Sessão de contos: “A Manta” 
 
A partir da narração da história “A Manta” e com uma manta de retalhos real, ire-
mos desfiar histórias e memórias de uma família muito especial, que é afinal, igual a 
tantas outras. No final, todos vamos contribuir para criar uma nova manta de reta-
lhos. 

 
Com a participação de Inês Blanc (Projeto Contamimando)  

 
Público-alvo: Famílias com crianças dos 5 aos 12 anos   
Marcação prévia: servicoeducativo@map.dgpc.pt  
Tel.: 213.041.160 
Máximo participantes: 25 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

entrada e participação gratuitas 

Jornadas Europeias  

do Património 

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

Sessão de contos 

      29 setembro 2018  
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29 e 30 setembro 2018  

 

11h00—12h30  
            e               Oficina «A Revolta dos Legumes» 
14h30—17h00  
 

Oficina aberta de cerâmica na qual um conjunto de ceramistas que integram o pro-
jeto "Agricultura Lusitana" partilham saberes, mostram ao público as várias fases 
do processo cerâmico e demonstram como se chegou à peça produzida a partir de 
moldes de legumes das Aldeias do Xisto.  

 
Com a colaboração de ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do 
Xisto  

 

Público-alvo: Público adulto e famílias 

Marcação prévia: servicoeducativo@map.dgpc.pt  
Tel.: 213.041.160 
Máximo participantes: 25 

 
 

entrada e participação gratuitas 

Jornadas Europeias  

do Património 

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

Oficina de cerâmica 
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22h00—02h00 Ball-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 
coreográficas de várias culturas europeias.  

 
Com a participação de Tradballs - Associação para a Promoção e Divulgação da Arte Cultural 
Tradicional              

 
   Público-alvo: Todos os públicos  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

entrada e participação gratuitas 

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

Jornadas Europeias  

do Património 

Noite das Jornadas Europeias do Património 

      29 setembro 2018  

Serviço de cafetaria e refeições ligeiras pela Real Barraca nos 
dias 28, 29 e 30 de setembro 


