PROGRAMA DE ATIVIDADES 2016
O ICOM Portugal vai, durante 2016, continuar a proceder de acordo com as linhas
programáticas subjacentes ao presente mandato, bem como seguindo as linhas de trabalho do
ano anterior. Continuaremos a promover a organização de dois a três Encontros por ano, de
relevância substante para o setor museológico português, não esquecendo a divulgação de
documentação importante, o apoio à participação de membros portugueses em Conferências
do ICOM, e a promoção de ações com um pendor internacional, tanto quanto possível
abrangente da própria realidade multifacetada do ICOM Internacional.
Boletim ICOM Portugal
•

Continuação da publicação regular do Boletim ICOM Portugal, três números por ano série III, n.º 5, Jan 2016, Museus e Diversidade Cultural - com um importante destaque
para o projecto EMEE e para o seminário "One object, many visions" organizado pelo
ICOM Portugal e pela Eurovision-Museums Exhibiting Europe.

Organização de Encontros
•

7º Encontro Nacional Casas-Museu em Portugal, a 19 e 20 de Fevereiro, tendo como
tópico central de discussão o tema "Turismo e Inclusão, com a presença de
especialistas nacionais e internacionais

•

22 de Fevereiro - Seminário "One object, many visions" organizado pelo ICOM Portugal
e pela Eurovision-Museums Exhibiting Europe

•

28 de Março Jornadas de Primavera do ICOM Portugal, "A propósito do Dia
Internacional de Museus: A Carta de Siena e a Recomendação da UNESCO”, no Palácio
Nacional da Ajuda

•

Encontro de Outono no Museu Nacional de Grão Vasco “Museus, Comunidade e
Turismo”

Participação em Conferências / debates
•

2 de fevereiro - Jornada de Reflexão sobre Desafios Contemporâneos da Educação Não
formal nos Museus, promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através
do Museu do Neo-Realismo. Participação do ICOM – José Alberto Ribeiro, Clara Frayão
Camacho e Joana Sousa Monteiro

•

7º Encontro Nacional Casas-Museu em Portugal, a 19 e 20 de Fevereiro, tendo como
tópico central de discussão o tema "Turismo, Inclusão, Informação", com a presença
de especialistas nacionais e internacionais

•

Participação no Fórum "O Futuro do Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês "no Teatro
Mascarenhas Gregório, em Silves, no dia 20 de Fevereiro de 2016.

•

22 de Fevereiro - Seminário "One object, many visions" organizado pelo ICOM Portugal
e pela Eurovision-Museums Exhibiting Europe

•

28 de Março - Jornadas de Primavera do ICOM Portugal, "A propósito do Dia
Internacional de Museus: A Carta de Siena e a Recomendação da UNESCO”, no Palácio
Nacional da Ajuda
4 de Novembro - “Encontro Internacional: “Cultural Heritage: Disaster Preparedness,
Response and Recovery” 3 e 4 de Novembro de 2016, na Fundação Calouste
Gulbenkian

•

Ação museológica
•
A 25 de Fevereiro Hans-Martin Hinz, presidente do Conselho Internacional de Museus
(ICOM) com membros do ICOM Portugal reúne em Lisboa com o Ministro da Cultura, João
Soares. Na agenda da reunião, a situação dos museus face à atual conjuntura económica e os
problemas que o sector enfrenta.
•
Apoio à Candidatura ao ICOM Internacional de Luís Raposo a Presidente do ICOM
Europa
•
Reunião em Abril com Luis Grau, Presidente de ICOM-España e Jorge Juan Fernández
(diretor do Museu de Palencia), vogal do Conselho Executivo do de ICOM-España, para
preparar colaboração entre os dois ICOM
•
Elaboração de uma carta de prioridades para a situação dos museus em Portugal para
entregar a todas as entidades que tutelam museus, a efetuar em Abril
•
Participação de membros da direção do ICOM Portugal na Conferência Geral do ICOM
2016, em Milão
Bolsas

•

Lançamento do Progama de Bolsas para participação de membros do ICOM Portugal
em Encontros internacionais em 2016

