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O que é a espiritualidade? Qual a diferença entre espiritualidade e religião? Precisamos 
da religião? E da espiritualidade? Como e onde as vivemos na nossa cidade? Como vive-
mos na cidade através delas? 
 
A partir da visita à exposição, o objetivo desta oficina é levar as crianças a pensarem 
sobre todas estas questões (e todas as outras que as intrigarem), recorrendo a métodos 
experienciais, participativos, horizontais e artísticos, centrados na criança, valorizando e 
explorando os direitos humanos como ferramenta de consciência crítica, de conhecimen-
to, e reconhecimento, das religiosidades várias, através da partilha e do respeito pela 
liberdade de consciência.  
 
O diálogo e a construção entre pares são os principais suportes para a criação de narrati-
vas e descobertas que pretendem levar as crianças a identificarem e construírem o seu 
“altar”, “relicário” ou “caixinha do sagrado”, que espelhará a sua compreensão do sagra-
do, espiritualidade ou religiosidade. 
 
 

Simone Longo de Andrade é Licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, Mes-
trado em Direitos Humanos e Democratização (E.MA). Coautora do projeto “Com a 
mala na mão contra a discriminação”, Prémio dos Direitos Humanos da Câmara Muni-
cipal de Lisboa, edição 2018/2019, que integrou a Ação de Formação Racismo, Direitos 
e Cidadania, organizada pelo Museu Nacional de Etnologia (fevereiro – outubro 2020). 

 

 

 

* Participação gratuita, mediante inscrição prévia dos grupos escolares. 

 
 

O Meu Sagrado, o Nosso Tempo e Espaço* 

 
Oficina de mediação por Simone Longo de Andrade 
 
Público-alvo: alunos e professores do Ensino Básico 
 
Duração: 90 min. 
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O sagrado dá sentido à existência humana? Podem conviver diferentes religiões num 
mesmo local? A religião pode ser um instrumento de tolerância? E proporcionar atitudes 
diferentes perante a diversidade cultural? 
 
No âmbito do tema “A dimensão religiosa”, trabalhar-se-á os conteúdos “Religião, razão 
e fé”, tendo como principais objetivos a clarificação do conceito de “sagrado”; o reconhe-
cimento da religião como uma forma de conceder sentido à existência humana e refletir 
sobre as suas dimensões pessoal e social; a análise crítica das relações entre património 
e religião, implicando a compreensão de que, num mesmo lugar religioso, podem coabi-
tar várias e diferentes visões do mundo; e a reflexão sobre a dessacralização do quotidia-
no e a perda de sentido/reformulação. 
 
Trabalho final: construção colaborativa de uma breve apresentação oral. 

 
 

Paulo Melo Oliveira é Professor de Filosofia no Agrupamento de Escolas Vergílio Fer-
reira, Lisboa, onde leciona a disciplina nos cursos científico-humanísticos e a disciplina 
de Área de Integração nos cursos profissionais de Nível Secundário. Realizou a Ação de 
Formação Racismo, Direitos e Cidadania, organizada pelo Museu Nacional de Etnolo-
gia (fevereiro – outubro 2020), onde foi coautor e apresentador do trabalho “Sob o 
signo da diversidade cultural e religiosa: a visita de estudo como estratégia de apren-
dizagem”. 

 
 

 

* Participação gratuita, mediante inscrição prévia dos grupos escolares. 

 
 

Uma Aula de Filosofia  
num “Lugar Encantado”* 

 
Por Paulo Melo Oliveira  
 
Público-alvo: alunos e professores do Ensino Secundário 
 
Duração: 90 min. 



 4 

 

 
 

PROGRAMA EDUCATIVO  

 
 

setembro a dezembro 2021 

A visita orientada a esta exposição temporária pretende dar a 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, Mér-
tola e Mouraria (Lisboa). 
 
Através de “objetos icónicos” – desde as oferendas das religiões afro-brasileiras encon-
tradas na Serra de Sintra ao tapete de oração virado para a Meca – reflete-se acerca das 
representações simbólicas das religiões e das suas práticas de culto; da importância do 
seu entendimento no combate à intolerância religiosa e no desenvolvimento de valores e 
atitudes visando a sã convivência de distintas culturas que partilham um mesmo espaço 
patrimonial. A visita tem como principal objetivo contribuir para um melhor conhecimen-
to da diversidade cultural e religiosa da atual sociedade portuguesa. 
 

 
 

Visita Orientada à Exposição 
Lugares Encantados, Espaços de Património* 

 
Pelo Serviço Educativo do MNE 
 
Público-alvo: grupos organizados e famílias. 
 
Duração: 60 min. 

 Inscrição prévia obrigatória. 
 Cumprimento das normas da DGS relativas à pandemia de Covid-19. 

 

    * Condições de participação nas atividades educativas: 

 

      Inscrições : 

 E-mail: servicoeducativo@mnetnologia.dgpc.pt   
 Telefone 213.041.160 
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A apresentação da exposição “Lugares Encantados, Espaços de Património” no Museu Nacio-
nal de Etnologia enquadra-se no trabalho em rede e de promoção de parcerias que o Museu 
permanentemente desenvolve, com entidades diversificadas, no âmbito de projetos de cará-
ter científico, educativo, editorial ou artístico. 
 
Com este plano de atuação, articula-se a vocação do Museu como lugar de divulgação da pro-
dução antropológica contemporânea em Portugal, com natural prioridade para o apoio à 
materialização de projetos de pesquisa que integrem uma componente expositiva, para além 
de, sempre que pertinente, poder acolher também projetos expositivos nascidos de outras 
disciplinas e correspondentes modos de olhar, porém sobre os próprios terrenos documenta-
dos pelas coleções e arquivos do Museu. 
 
Esta exposição situa-se no primeiro daqueles dois casos e, constituindo o culminar de uma 
recente pesquisa de terreno desenvolvida no âmbito do projeto HERA HERILIGION A patrimo-
nialização da religião e a sacralização do património na Europa Contemporânea, revela-nos, a 
partir de quatro estudos de caso – Sintra, Fátima, Mértola e a Mouraria –,  outros tantos 
modos de recurso ao passado e outros tantos processos de ressignificação do património. 
 
É precisamente esta qualidade que a exposição nos confirma, a de que o património se consti-
tui como matéria de permanente construção social, que nos permite a ousadia de aqui lem-
brar um princípio humanista, desde há muito presente em Cartas, Recomendações, Conven-
ções e demais instrumentos orientadores da valorização do património, e que se traduz, afi-
nal, num desejo. O de que o património possa, sempre, constituir-se como espaço para convi-
vência de distintas visões do mundo, como instrumento para conhecimento e entendimento 
mútuos, e como lugar de superação de diferenças. Que o património possa, enfim, ser de 
todos em simultâneo. 

Avenida Ilha da Madeira, 1400-203 Lisboa  
http://mnetnologia.wordpress.com 


