
Imagens  
do Povo 
descoberta e encenação 

COLÓQUIO 
31 maio 2017 

Organização: Inscrições: 

Enviadas para o e-mail 

geral@map.dgpc.pt 

até 29 de maio. 

 
N.B.: Participação gratuita,  

sujeita a inscrição prévia  

e limitada à capacidade  

do auditório do museu. 



PROGRAMA 

09h30 | Recepção aos participantes 

 

09h45 | Abertura    

 

Paulo Ferreira da Costa – Diretor do Museu de Arte Popular   

Maria João Vasconcelos – Diretora do Museu Nacional de Soares dos Reis   

 

 

10h00 | Arquétipos e imagens do povo nos painéis de azulejo portugueses da  

               primeira metade do século XX. Mais uma etapa do caminho. 
 

José Luis Mingote Calderón   
Museo Nacional de Antropología, Madrid 

 

 

10h45 | As fábricas de cerâmica e os pintores de painéis artísticos de azulejos 

               na primeira metade do século XX. 
 

Margarida Rebelo Correia  
Museu Nacional de Soares dos Reis 

 

 

11h30 | Pausa para café 

 

 

11h45 | Portugal e as suas gentes na azulejaria das estações ferroviárias. 
 

Tiago Borges Lourenço 
Instituto de História da Arte – FCSH/UNL 

 

Realizado no âmbito da Exposição Da fotografia 

ao azulejo: povo, monumentos e paisagens de Por-

tugal na primeira metade do século XX, este Coló-

quio tem como objetivo refletir sobre o papel 

desempenhado pela imagem nos processos de 

divulgação, tipificação e emblematização do povo 

e do mundo rural entre finais do século XIX e  

meados do século XX.  

 

Para além da relação entre a fotografia e o azulejo 

no processo de identificação, fixação e dissemina-

ção de estereótipos relativos a especificidades 

culturais locais ou regionais, ocupará lugar de des-

taque no Colóquio a reflexão sobre o uso da ima-

gem, fixa ou em movimento, nos modos de cons-

trução e emblematização do povo nas primeiras 

décadas do Estado Novo.  
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12h30 | Debate 

 

 

13h00 | Pausa para almoço e visita livre à Exposição Da Fotografia ao Azulejo 

 

 

14h30 | A Invenção da Realidade: narrativas populares nos séculos XIX e XX. 
 

Maria de Aires Silveira 
Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado 

 

 

15h15 | "O mundo não nos conhece": a campanha etnográfica do SPN/SNI  

                enquanto instrumento de representação visual da nação.  
 

Vera Marques Alves 
Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia – FL/UL 

 

 

16h00 | Rapsódia Portuguesa: uma pastoral cinematográfica do Estado Novo.  
 

Tiago Baptista 
Arquivo Nacional de Imagens em Movimento /  

Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, I.P. 

 

 

16h45 | Debate 

 

 

17h30 | Encerramento 

Avenida de Brasília, 1400-038 Lisboa  

Tel: 213 011 282 

E-mail: geral@map.dgpc.pt 

http://museuartepopular.wordpress.com 
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Inscrições: 

Enviadas para o e-mail geral@map.dgpc.pt 

até 29 de maio. 

 
N.B.: Participação gratuita, sujeita a inscrição prévia  

e limitada à capacidade  do auditório do museu. 



Esta é uma exposição que convida à descoberta de Portugal e dos modos de 

representação da sua história e especificidades culturais, de caráter local ou 

regional, tomando como ponto de partida o azulejo e a imagem fotográfica 

que nele se reproduz ou, em muitos casos, se reinventa. 

 

Este novo olhar sobre uma expressão artística emblemática da paisagem cultu-

ral nacional, o azulejo, e as imagens que lhes estiveram na origem constitui o 

culminar da pesquisa de José Luis Mingote Calderón (Museo Nacional de 

Antropología), que, ao longo de diversos anos, desenvolveu pesquisa de terre-

no em Portugal. 

 

Organizada e inicialmente apresentada pelo Museu Nacional de Soares dos 

Reis (Porto), a exposição itinerou em Espanha, primeiro no Museo Etnográfico 

Provincial de León e mais recentemente no Museo Nacional de Antropología 

(Madrid), sendo apresentada no Museu de Arte Popular em complemento com 

uma seleção de peças das coleções constituídas pela equipa fundadora do 

Museu Nacional de Etnologia. 

Da fotografia ao azulejo 
            

 Povo, monumentos e paisagens de Portugal  
 na primeira metade do século XX 

Avenida de Brasília, 1400-038 Lisboa  

Tel: 213 011 282 

E-mail: geral@map.dgpc.pt 

http://museuartepopular.wordpress.com 
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                → 1 out. 2017 


