
“Que Definição e Ação para os Museus e suas Redes?”, será o tema das 5as

Jornadas da RMA-Rede de Museus do Algarve, a realizar presencialmente no

Auditório da Biblioteca Municipal de Olhão, no dia 25 de novembro, tendo por

base os seguintes objetivos:

1. Refletir sobre a nova definição de Museu, aprovada na Assembleia Geral

Extraordinária do Conselho Internacional de Museus (ICOM), em Praga, no

dia 24 de agosto de 2022, o seu impacte nas atuais e futuras ações dos

museus, enquanto lugares dinâmicos, histórica e socialmente relevantes e

estruturas insubstituíveis do conhecimento, salvaguarda e valorização do

património cultural e natural.

2. Promover um debate sobre os desafios que se colocam à missão e funções

dos museus, aos seus profissionais e à diversidade das suas Redes

Temáticas e Territoriais, no sentido de proporcionar formas de

desenvolvimento de uma maior e mais efetiva estratégia de proximidade e

inclusão das suas comunidades, em projetos de parceria e cooperação.

3. Contribuir para clarificar qual deverá ser o papel das diferentes Redes de

Museus (nacionais, regionais e locais), assim como o mais adequado

posicionamento dos museus e das instituições ligadas ao património cultural

e natural, como membros ativos e essenciais ao serviço dessa realidade

potenciadora de uma forte interatividade e dimensão social.



Esta quinta edição das Jornadas RMA reúne vários especialistas e

responsáveis de várias instituições, associações museológicas (Icom-Portugal e

APOM) e Redes de Museus regionais portuguesas do Douro, Médio Tejo,

Algarve e da vizinha Andaluzia para, de acordo com o programa desta iniciativa,

promover uma discussão sobre o papel dos museus e das suas funções bem

como, as melhores formas de trabalho e operacionalidade das suas redes

geográficas e temáticas.

A ENTRADA NESTAS 5as JORNADAS RMA É LIVRE E GRATUITA,

MAS SUJEITA A INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA, ATÉ AO DIA 21 DE

NOVEMBRO

Inscrição
AQUI

GRUPO DE TRABALHO DAS 5as JORNADAS RMA

Catarina Oliveira (CIIP Cacela / Município de Vila Real de Santo António)
Emanuel Sancho (Museu do Traje - S.Brás de Alportel)

Hugo Oliveira (Museu Municipal de Olhão)
Idalina Nobre (Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira)

José Gameiro (Museu de Portimão)
Marco Lopes (Museu Municipal de Faro)

Maria José Gonçalves (Museu Municipal de Arqueologia de Silves


