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O NOSSO

CONVIDADO

A PROPÓSITO....
VAMOS PERCEBER O QUE
SIGNIFICAM…

A ANTROPOLOGIA

https://dicionario.priberam.org/etnografia

Literalmente, etnografia significa descrição
cultural de um povo (do grego ethnos, que
significa nação e/ou povo e graphein, que
significa escrita).
A etnografia estuda e revela os costumes,
as crenças e as tradições de uma
sociedade, que são transmitidas de
geração em geração e que permitem a
continuidade de uma determinada cultura
ou de um sistema social.
A Etnografia é também parte ou disciplina
integrante da etnologia, que se ocupa
com o estudo descritivo, classificatório e
comparativo da cultura material, ou seja,
dos artefactos encontrados nas diversas
sociedades.

https://www.significados.com.br/etnografia/

perto de nós. O melhor é ver e ouvir o que
tem para nos dizer o antropólogo Jorge
Miranda.

A ETNOGRAFIA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia

O

museu etnográfico de Senhorim
ocupa, hoje, este solar do século
XVII. Nele podemos viajar ao
passado e conhecer, entre outros motivos
interessantes, várias ferramentas/alfaias
associadas ao mundo rural, à lavoura e à
tradição dos moinhos de água e aprender
a melhor valorizar o nosso património, tão

dedica-se à etnotecnologia e
engenharia antiga. Foi responsável
pelo levantamento, investigação
e recuperação que resultaram na
reconstituição atual do Lagar de Azeite
da Quinta do Marquês de Pombal.
É um dos autores do livro “Portugal
- Terra de Moinhos”. Criou em 1983 a
Etnoideia, empresa especializada em
Desenvolvimento Rural, Molinologia e
Etnoturismo, de que é gerente. Entre
1983 e 2010 foi Diretor do Departamento
de Educação, Cultura e Desenvolvimento
Social onde foi responsável por projetos
como a Orquesta Geração ou o Amadora
Empreende. Desde 2010 assume as
funções de Diretor Geral da Fundação
Benfica.
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A antropologia (do grego anthropos, “ser
humano”; e, logos, “razão”, “pensamento”,
“discurso”, “estudo”) é a ciência que tem
como objeto o estudo sobre o ser humano
e a humanidade de maneira totalizante, ou
seja, abrangendo todas as suas dimensões.

