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Realizado no âmbito da exposição «Inquéritos ao Território: Paisagem e 

Povoamento», o Colóquio toma por objeto três grandes programas de 

interrogação e descoberta do Portugal rural, desenvolvidos sucessivamente a 

partir de finais da década de 1930. O primeiro destes programas de pesquisa 

consiste no Inquérito à Habitação Rural, divulgado entre 1942 e 1947, mas 

cujos resultados relativos ao Sul do país, então silenciados, apenas muito 

recentemente foram publicados. Os restantes programas, eles próprios matéria 

daquela Exposição, consistem no Inquérito à Arquitectura Regional, realizado 

entre 1957 e 1960 e publicado em 1961, e nas linhas de pesquisa do Centro de 

Estudos de Etnologia, desenvolvidas de forma sistemática entre 1947 e 1990. 

Reflectindo sobre as características que singularizaram cada um destes 

ambiciosos programas de pesquisa, assim como as principais repercursões que 

os mesmos conheceram no plano científico, dar-se-á particular ênfase no 

Colóquio ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Estudos de Etnologia, em 

virtude da sua relação íntima com as coleções do Museu Nacional de 

Etnologia relativas ao mundo rural português. 

 
 
 
Organização: Museu Nacional de Etnologia 
 
Entrada livre condicionada à capacidade do Auditório do Museu Nacional de 
Etnologia. 
 
Estacionamento gratuito 
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Programa 
 
09h30: Receção aos participantes  
 
10h00: Abertura 
 
10h15 
O Inquérito à Habitação Rural (1942-1947, 2012) 
Fernando Oliveira Baptista 
  
11h00: Pausa para café 
 
11h15: 
Mapas com Gente: o Atlas Etnológico de Portugal Continental 
Joaquim Pais de Brito 
 
12h00:  
A imagem em movimento no Centro de Estudos de Etnologia 
Catarina Alves Costa 
 
12h45: Debate 
 
13h00: Almoço livre  
 
14h30: 
O Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal 
João Leal 
 
15h15: 
Da caminhada como forma de conhecimento do mundo 
[problemáticas, metodologias, constelações] na curadoria da 
exposição “Inquéritos ao Território” 
Nuno Faria 
 
16h00: 
Para além da Antropologia: o programa de digitalização dos 
arquivos do CEE 
Paulo Ferreira da Costa 
 
16h30: Debate 
 
17h00: Visita guiada à Exposição Inquéritos ao Território: Paisagem e 
Povoamento  
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Notas Biográficas 
 
 
Catarina Alves Costa 
Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa e Realizadora associada à Produtora 
Laranja Azul. Desde 1997 leciona nas áreas da Antropologia Visual e 
Filme Etnográfico. É investigadora integrada do CRIA, Centro em 
Rede de Investigação em Antropologia onde coordena a linha de 
investigação do NAVA, Núcleo de Antropologia Visual e da Arte. 
Realizou entre outros filmes, Pedra e Cal (2016), Falamos de António 
Campos (2009), Nacional 206 (2008), O Arquitecto e a Cidade Velha 
(2004), Mais Alma (2001), Senhora Aparecida (1994). 
 
 
Fernando Oliveira Baptista 
Professor catedrático aposentado do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade de Lisboa e membro da Academia de 
Agricultura de França. As suas principais áreas de trabalho são as 
dinâmicas sociais e económicas do espaço rural, a análise das 
políticas agrárias e os critérios de gestão da propriedade florestal. 
Da sua produção científica mais recente destacam-se os livros O 
Espaço Rural: Declínio da Agricultura (2010), Alentejo, a Questão da 
Terra (2010) e  O Destino Camponês (2013) 
 
 
João Leal 
Professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas (UNL) e investigador do CRIA (UNL). É 
autor dos livros Etnografias Portuguesas (1870-1970). Cultura Popular 
e Identidade Nacional (2000) e Antropologia em Portugal. Mestres, 
Percursos, Transições (2007) assim como de vários artigos que 
exploram as tematizações das culturas populares em Portugal, com 
destaque para a arquitetura popular.  
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Joaquim Pais de Brito 
Antropólogo, Professor Emérito do Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), 
foi Diretor do Museu Nacional de Etnologia (Lisboa) entre 1993 e 
2015 onde coordenou a investigação e comissariou inúmeras 
exposições. A sua actividade de investigação desdobra-se pelo 
estudo das sociedades agro-pastoris de montanha e as suas formas 
de organização comunitária, a história da etnografia portuguesa, as 
culturas populares nas suas vertentes de oralidade e expressão ritual 
e festiva e as condições teóricas da prática museológica. Criou a 
coleção Portugal de Perto – Biblioteca de Etnografia e Antropologia 
(Publicações Dom Quixote). 
 
 
Nuno Faria 
É, desde 2013, diretor artístico do Centro Internacional das Artes José 
de Guimarães. Entre 1997-2003 e 2003-2009, trabalhou no Instituto de 
Arte Contemporânea e na Fundação Calouste Gulbenkian, 
respetivamente. Viveu e trabalhou no Algarve entre 2007 e 2012 
onde, entre outros projectos, fundou (em Loulé no ano de 2009) o 
projeto Mobilehome  – escola de arte nómada, experimental e 
independente. É professor da ESAD - Escola de Artes e Design das 
Caldas da Rainha. 
 
 
Paulo Ferreira da Costa 
É, desde 2015, diretor do Museu Nacional de Etnologia, no qual 
havia já trabalhado entre 1993 e 2001. Foi Director de Serviços de 
Inventário do Instituto Português de Museus (2002-2007), Diretor do 
Departamento de Património Imaterial do Instituto dos Museus e da 
Conservação (2007-2012) e Chefe da Divisão do Património Imóvel, 
Móvel e Imaterial na Direção-Geral do Património Cultural (2012-
2014). 
 


