
Para todos os apaixonados!
Pela vida, pela cultura, por Lisboa, por Portugal!
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PROGESTUR, associação cultural sem fins lucrativos, fundada em 2003, cujo 
lema é "a afirmação da identidade cultural Portuguesa".

PRINCIPAIS OBJECTIVOS:

- Preservação e valorização do Património Cultural Português
- Promoção e Divulgação da Cultura, Artes e Tradições Nacionais
- Dinamização do Turismo Cultural no país e no estrangeiro

1. APRESENTAÇÃO PROGESTUR
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2. APRESENTAÇÃO MAP

Lugar de encontro de diversas áreas disciplinares, o  assume-se como um museu-
documento, lugar da Memória que, projectando-se na contemporaneidade, necessita 
de estabelecer pontes. No cruzamento entre a História de Arte e a Antropologia 
afiguram-se-nos as suas linhas estruturantes.

A arte popular continua a ser uma significativa fonte de inspiração para os artistas 
contemporâneos, mas também tema quase obsessivo de representação através dos 
elementos icónicos da arte popular.

Ao Museu de Arte Popular, cabe, hoje uma missão complexa e difícil. Assumindo-se a 
sua construção, física e conceptual, como um processo participativo, propomo-nos, 
de futuro, mostrar o ser português num Tempo pretérito e contemporâneo.

Se, na sua génese, o MAP serviu para explicar e mostrar o que era ser português e o 
que era Portugal aos portugueses e aos estrangeiros, também hoje enfrentamos 
desafios semelhantes. A reflexão proporcionada por esta exposição inaugural é o 
ponto de partida para o entendimento da identidade deste Museu; e somente sobre 
esta identidade será possivel traçar novos rumos!

MAP
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3. NOTA PRÉVIA

A  e o  acordaram uma parceria que visa promover um conjunto de acções que 
ajudarão a comunicar aquilo que de melhor e mais significativo o País tem para oferecer quanto ao seu património 
cultural. Sempre com destaque para a cultura tradicional e os produtos regionais, contribuindo assim para o 
desenvolvimento turístico e cultural sustentável de Portugal.

A conjuntura actual representa um desafio e uma oportunidade únicos que justificam um cuidadoso plano de 
promoção das marcas do País enquadrado numa programação de eventos culturais com interesse turístico e com 
capacidade para potenciar todo o trabalho que a Progestur tem vindo a desenvolver nesse âmbito de actuação.

Progestur Museu de Arte Popular
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4. CONCEITO

A Progestur em parceria com o Museu de Arte Popular e com o apoio do restaurante Bem-me-Quer, apresenta o 
.

O Amor brota de um olhar, de um toque ou de uma memória, de todas as formas que a vida e a imaginação 
permitem!
O AMOR, sendo abstracto, tem uma série de expressões, rituais e legião de objectos, peças, produtos que orbitam 
em redor da evocação do Romantismo!

E durante o fim-de-semana de 11 e 12 de Fevereiro vamos reuni-los no  numa viagem entre 
um passado que traz e reavive memórias e um presente que as vive e cria novas! Onde as barreiras do tempo não 
existem pois o AMOR é intemporal!

Celebrar o AMOR sempre! Mas como o S. Valentim é em Fevereiro, aproveitamos a efeméride e abrimos as portas do 
MAP a 11 e 12 para brindar ao AMOR com todos os (E) NAMORADOS de Lisboa, Portugal e arredores!

(e) 
namorar no MAP

Museu de Arte Popular
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5. ESPAÇO E CALENDARIZAÇÃO

Data:

Horário:

Local:

11 e 12 Fevereiro 2012

10h00 às 18h00

MAP - Museu de Arte Popular (Belém)
Av. de Brasília
1400-038 Lisboa
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Exposições temporárias

Vestíbulo

Terraço

Entre o Douro e Minho

Trás-os-Montes
Algarve

Restauração

Exposição permanente

Empresas

Entidades e Animação

Artesanato e Entidades
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6. PROPOSTAS DE PROGRAMAÇÃO

Mostra de Artesanato

Mostra de Produtos Regionais

Programa de animação

Motivos não vão faltar para se apaixonar!

Presença de artesãos de cerâmica, têxtil, craft design, cortiça, acessórios de moda, cera, papel (origami), flores 
artesanais, filigrana, feltro, entre outros.

Presença de produtores de doces tradicionais, chocolates, vinhos, licores, cake Design, entre outros.

- Mostra e venda de artesanato e produtos relacionados directa ou indirectamente com o amor, afecto e 
romantismo;
- Enquadramento institucional; 
- Serenatas | Encontros às escuras 
- Transmissão de filmes a preto e branco | 
- Oficinas de danças a dois e em grupo | Jogos tradicionais
- Experiências sensoriais | Recriação teatral de histórias de amor | Declamação de poesia 
- Sorteio de fins-de-semana, oferta de experiências, passatempos, p

Serão muitas as actividades e motivos de atracção que preparamos para todos que queiram vir celebrar o AMOR com 
a Progestur no Museu de Arte Popular!

Fotografia à la minute | Workshops

rovas e degustações
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7. PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO

A divulgação inicia no presente mês de Janeiro e estender-se-á até 12 de Fevereiro, ou seja, mais de 1 mês de 
exposição das marcas associadas e do próprio evento e incluirá:

- Anúncios  TV e Rádio e Artigos na Imprensa escrita

- Painéis electrónicos nas principais avenidas de Lisboa

- Materiais promocionais: Folheto bilingue do evento e respectiva distribuição

- Sinalética interior e exterior: Cartazes | Lonas

- Divulgação nos suportes de comunicação – Site e newsletter -  da organização e dos Parceiros (TP, CM Lisboa, ATL)

- Redes Sociais 

- Assessoria de imprensa e relações públicas  – convites e envio contínuo de press releases aos

meios de comunicação.

- Promoção das artes e ofícios, produtos e criações nacionais num espaço de excelência como é o MAP;

- Participação num evento diferenciador com um plano de comunicação/divulgação e enquadramento institucional 
fortes;

- Visibilidade e notoriedade pelo apoio à Cultura;

Retorno directo
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PROGESTUR
RUA ANDRÉ GOUVEIA, 16 C
1750–027 LISBOA – PORTUGAL

TLF/FAX: 
(+351) 217 599 141
(+351) 925 100 252

WWW.PROGESTUR.NET
GERAL@PROGESTUR.NET
RITAPITEIRA@PROGESTUR.NET

(e)namorar
no


