
VISITA/ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DESTINATÁRIOS DURAÇÃO OBSERVAÇÕES

Da Sabedoria Universal à 

Cidadania Global

No cenário histórico de Mafra no Iluminismo - no Palácio dos Marqueses 

onde D. João V pernoitava e acompanhava a sua Real Obra - encontra-se 

hoje um dos mais avançados e reconhecidos espaços interativos na 

Europa, dedicado aos valores que transcendem culturas e ideologias para 

fundar o desenvolvimento pleno do indivíduo. O Museu dos Valores 

Universais (MVU) coloca os alunos no papel ativo de construção de um 

mundo simulado, dependente das suas sensibilidade, capacidades e 

decisões. 

Alunos de todos 

os ciclos de ensino                                                
1,5h - 3h

Vieira, Pessoa e Tu! Uma 

Viagem pelo Quinto 

Império de Hoje

Revisitando as obras do Padre António Vieira e de Fernando Pessoa, os 

alunos encontram o seu lugar na construção de um mundo melhor – para 

eles e para a humanidade – vivenciando, através de simuladores 

interativos do Museu dos Valores Universais (MVU), os princípios 

universais e intemporais que fizeram aqueles autores sonhar e que hoje 

podemos pôr em prática.

Alunos de 10º, 11º 

e 12º ano e Ensino 

Profissional                                                           

1,5h - 3h

Go Deeper – 

Waterman~Blue Mind

Reúna os seus alunos e, em conjunto, embarquem numa viagem de 

descoberta às profundidade da Ética do Oceano, num local único, pioneiro 

em Portugal e na Europa.

O Go Deeper – Waterman~Blue Mind é um programa especialmente 

destinado a Escolas com projetos relacionados com o Oceano e/ou 

atividades Náuticas, no qual pode encontrar uma resposta pedagógica 

para uma visão integrada e de profundidade sobre as atividades do Mar. 

Alunos de todos 

os ciclos de ensino                                                
1,5h - 3h

Calçada Real com

D. João V

(almoço & estadia)

Programa transversal aos restantes acima. Disponível gratuitamente para

Android e iPhone, a aplicação Eixo Histórico de Mafra une, num percurso

georreferenciado e com áudio guias incorporados, os pontos histórico-

culturais mais importantes da Vila de Mafra - o Palácio Nacional de Mafra,

a Igreja de Santo André e o Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima -

percorrendo uma linha reta de cerca de 800 metros pela via que ficou

conhecida como a Real Calçada. O Rei D. João V pernoitava no Palácio dos

Marqueses e, caminhando por este percurso, acompanhava a sua Real

Obra. Este é também o percurso que juntava Baltazar e Blimunda na obra

"Memorial do Convento"! Esta visita pode integrar ainda uma experiência

interativa no Museu dos Valores Universais (MVU) pelo sonho de um

Mundo Novo que moveu a corte de D. João V.

Alunos de todos 

os ciclos de ensino                                                
1,5h - 3h

Programação Visitas de Estudo - ano letivo 2019/2020                                                                                                    

Universidade dos Valores - Palácio dos Marqueses 

Fazemos programas 

personalizados para um ou 

mais dias de Atividades. 

Contacte-nos.

Palácio dos Marqueses, Rua do Castelo, 2640-468 Mafra, Portugal | (tel) 261 810 450 | (tlm) 963 062 459
(email) info@universidadevalores.org  | (web) www.universidadevalores.org | www.facebook.com/PalacioMarquesesMafra 

Visitas com 
Interatividade 

Tecnológica 
(mais info aqui)

Opção de Almoço e 
Alojamento no Palácio 

dos Marqueses
(mais info aqui)

http://www.universidadevalores.org/index.php/pt/visita-virtual-2/
http://www.universidadevalores.org/index.php/pt/pousada-de-mafra/

