
 
 
 

 
 

Museu Nacional de Etnologia 
 

Visitas Guiadas para Grupos Escolares 
 

Exposições Temporárias : 1.º Semestre 2020 
 

 

 

 

1. Exposição “Lugares Encantados, Espaços de Património” 

 

Sinopse: Uma exposição para conhecer quatro exemplos de convivência de distintas 

tradições religiosas na sociedade portuguesa atual, a partir de pesquisas antropológicas 

realizadas recentemente nos contextos de Sintra, Fátima, Mértola e Mouraria (Lisboa), que 

nos permite formular o desejo de que o património possa, sempre, constituir-se como 

espaço para convivência de distintas visões do mundo, como instrumento para 

conhecimento e entendimento mútuos, e como lugar de superação de diferenças 

culturais.  

 

Objetivos: A visita tem como objetivo principal sensibilizar os jovens para a importância do 

desenvolvimento de valores e atitudes visando a prevenção e o combate a qualquer tipo 

de discriminação fundamentada na origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência 

ou território de origem, assim contribuindo para a promoção da sociedade portuguesa 

como multicultural. 

 

 

 

2. Exposição “Vergílio Pereira: itinerários de um etnógrafo” 

 

Sinopse: Uma exposição para descobrir um dos primeiros etnomusicólogos portugueses e 

os muitos caminhos que percorreu no Norte e Centro do País, em busca das tradições 

musicais locais, ao longo de quase vinte anos de pesquisas. A exposição resulta do estudo 

e preservação digital do arquivo pessoal de Vergílio Pereira, transferido para o Museu com 

vista a complementar outros importantes arquivos de música popular portuguesa de que o 

Museu já dispunha anteriormente, concretamente os de Ernesto Veiga de Oliveira e de 

Michel Giacometti.  

 

Objetivos: A visita tem como objetivo principal sensibilizar os jovens para a importância do 

estudo e documentação cintífica das tradições locais, sendo proposto a cada grupo escolar 

a aplicação, após a visita, de instrumento pedagógico destinado à documentação do 

património imaterial da respetiva comunidade. 

 



 

 

 

 

 

Informações e Marcação de Visitas: 

 

E-mail: servicoeducativo@mnetnologia.dgpc.pt  

Tel: 21-3041160/9 

Museu Nacional de Etnologia  

Av. Ilha da Madeira, 1400-203 Lisboa  

https://mnetnologia.wordpress.com/ 

 
 

No primeiro semestre de 2020, para além das visitas guiadas às exposições temporárias acima 

indicadas, o Serviço Educativo do Museu Nacional de Etnologia assegura igualmente a 

realização das seguintes atividades: 

 

 

1. Visitas Guiadas: 

 

1.1. Exposição Permanente; 

 

1.2. Reservas Museológicas: 

 

• «Galerias da Vida Rural Portuguesa»; 

• «Galerias da Amazónia». 

 

 

2. Formação: 

 

 

 


