Plano de Actividades 2010
Na sequência de importantes passos dados em 2009 no sentido da reformulação dos
Estatutos e regularização administrativa e fiscal da Comissão Nacional Portuguesa do
ICOM, o ano de 2010 será de continuidade e consolidação das linhas programáticas
desta Direcção, com particular realce para a afirmação pública do ICOM-Portugal, a
organização de encontros que promovam e valorizem os museus e profissionais de
museus portugueses e, mais geralmente, da comunidade de países de língua portuguesa
e a continuação da organização interna, nomeadamente ao nível do arquivo histórico.
Dois grandes encontros marcarão o ano de 2010: as VIII Jornadas do ICOM-PT, que terão
lugar no Padrão das Descobertas, em Lisboa (Março), e o VI Encontro de Museus e
Profissionais de Museus da CPLP, uma iniciativa de há várias décadas do ICOM-PT e que
esta Direcção irá retomar. Terá lugar em Dezembro, em Lisboa, e conta com o apoio do
ICOM-Brasil e do ICOM-Angola.
No que diz respeito a outros eventos regulares, mantêm-se as Workshops ICOM.PT, que
tanto sucesso tiveram em 2009, bem como as Palestras ICOM.PT. O Dia Internacional
dos Museus será como habitualmente celebrado a 18 de Maio e o tema em 2010 é
‘Museus e Harmonia Social’.
Para além da publicação regular do Boletim Informação ICOM.PT (quatro números
previstos em 2010), está igualmente prevista para 2010 a publicação da mais recente
versão do Código Deontológico (versão lusófona).
Discriminam-se de seguida as principais actividades planeadas para o ano de 2010.
1. Encontros
O aprofundamento técnico e científico dos temas com que hoje se debatem os museus
portugueses é uma das linhas programáticas mais importantes da Direcção do ICOM-PT.
Serão realizados em 2010 encontros sobre temas considerados relevantes, para cuja
organização serão estabelecidas parcerias com universidades, museus, autarquias e
outras entidades.
Estão já previstos os seguintes encontros nacionais e internacionais:
VIII Jornadas ICOM-PT | Museus e Harmonia Social
29 de Março de 2010
Padrão dos Descobrimentos, Lisboa
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VI Encontro de Museus da Comunidade de Língua Portuguesa
I Reunião das Comissões Nacionais do ICOM da CPLP
4-5 Dezembro de 2010
Museu de Ciência da Universidade de Lisboa
O ICOM-Portugal, a pedido do Comité Internacional CECA, promoverá ainda, em
Novembro de 2010, um encontro dos membros da CECA em Portugal.
2. Ciclo Palestras ICOM.PT
Documentário “La Cité Louvre”, comentado por Simonetta Luz Afonso
Local e data por estabelecer (Maio)
Documentação em Museus
Alexandre Matos
Local MCUL
Data: 23 de Setembro
3. Ciclo Debates ICOM.PT
Conservação In Situ
Caso de estudo: o Jardim da Cascata da Quinta Real de Caxias, Oeiras
Local e data por estabelecer.
Autenticidade(s) nas intervenções nas colecções dos museus
Local: C.M. Cascais
Local e data por estabelecer (Junho).
4. Ciclo Workshops ICOM.PT
Código Deontológico do ICOM
Filipe Serra
Local: Universidade do Porto
Data: 1 de Março
5. Divulgação do ICOM-Portugal
Apresentação do ICOM a Estudantes de Museologia
Local: Universidade Nova de Lisboa
Data: 2 de Março
Luís Raposo
Acolhimento a Novos Membros ICOM
Local: MCUL
Data: 29 de Abril
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6. Dia Internacional dos Museus | 18 de Maio
O ICOM-Portugal não possui programa específico para as comemorações do Dia
Internacional dos Museus e Noite dos Museus, em 2010 subordinado ao tema ‘Museus e
Harmonia Social’. Porém, os museus portugueses serão, como habitualmente,
encorajados a desenvolver programas de actividades e o ICOM-Portugal divulgará toda a
documentação produzida pelo ICOM-Internacional.
7. Boletim Informação ICOM.PT
O ICOM-Portugal pretende que o boletim Informação ICOM.PT se torne cada vez mais
num veículo importante para o debate público e aprofundamento de temas sobre
museus em Portugal. A periodicidade é trimestral, pelo que estão previstos quatro
números do boletim durante 2010.
Editora: Maria Vlachou
8. Publicações
À semelhança do ICOM-Brasil, o ICOM-Portugal publicará em 2010, em versão papel, o
Código Deontológico do ICOM (Versão Lusófona).
9. Intervenção Pública/Comunicados
É entendimento da actual Direcção que o ICOM-PT deve intervir publicamente, de
forma ponderada e quando achar apropriado, sobre assuntos relacionados com os
museus, profissionais de museus e, mais geralmente, sobre o património cultural
português. Esta linha de actuação foi iniciada em 2008 e tem vindo a acentuar-se, seja
através da divulgação pública de textos ou comunicados da Direcção, seja através da
participação na plataforma associativa PP-CULT.
10. Assembleias Gerais
Assembleia Geral Ordinária
29 de Março
Padrão das Descobertas, Lisboa
Participação na 22ª Conferência Geral do ICOM | 25ª Assembleia Geral
7-12 Novembro
Xangai, China
11. Organização do Arquivo
Em 2010, continuará a reunião no Museu de Ciência da Universidade de Lisboa
(temporariamente) do arquivo do ICOM disperso em vários pontos da cidade. Será
iniciado em 2010 a sua organização sistemática.
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12. Projectos
Serão submetidos em 2010 três projectos de financiamento:
ICOM Portuguese Speaking Countries Network (ICOM PSC Network)
Organização do VI Encontro de Museus da Comunidade de Língua Portuguesa e
organização da Rede do ICOM na CPLP
Entidade: ICOM Internacional (Janeiro 2010)
Valorização e disponibilização dos arquivos documentais ICOM-PT (1946-1986): O
papel do ICOM-PT na museologia em Portugal
Organização, catalogação e preservação do Arquivo do ICOM-PT
Entidade: Fundação Calouste Gulbenkian (Março 2010)
VI Encontro de Museus da Comunidade de Língua Portuguesa e I Reunião das
Comissões Nacionais do ICOM na CPLP
Organização do Encontro
Entidade: FCT (FACC) (Julho 2010)
13. Reuniões Ordinárias da Direcção
A Direcção do ICOM-PT está em permanente contacto através de correio electrónico e
reúne face a face a cada trimestre. Estão assim previstas quatro reuniões de trabalho
em 2010 (25 de Fevereiro, 5 de Março, 23 de Setembro e 25 Novembro).
14. ICOM-CC
O ICOM Portugal, como membro do Comité Organizador Nacional, participará nas
reuniões de trabalho do ICOM CC 2011 em Lisboa.
15. Renovação da Imagem (continuação)
Na sequência da renovação dos desdobráveis, do boletim e dos cartazes de divulgação
em 2008 e 2009, está prevista para 2010 a renovação do sítio Web do ICOM.

Luís Raposo
Presidente da Direcção ICOM-PT
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