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“Entre Passado e Futuro onde ficam os Museus?”, será o tema das III Jornadas
da RMA-Rede de Museus do Algarve, que este ano terão lugar, no Auditório
Municipal de Albufeira, no próximo dia 18 de Novembro e nas quais se procurará
debater o lugar e a responsabilidade dos museus enquanto instituições, onde o seu
PRESENTE se revela através de uma permanente, intemporal e dinâmica relação
cultural, científica e social, entre PASSADO e FUTURO.
Pretende-se refletir sobre a necessidade de uma nova política e ação museológica,
que simultaneamente se posicione entre a salvaguarda, valorização e comunicação
da diversidade de coleções e tipologias de património e a necessidade de um
posicionamento mais atual e participativo, atento às crescentes desigualdades e
barreiras sociais, às questões ambientais, aos impactes da revolução tecnológica e
digital, bem como ao emergir de novas realidades patrimoniais e culturais;
As III Jornadas da RMA, serão igualmente um momento oportuno para repensar novas
formas de diálogo, práticas de proximidade, inclusão, cooperação e interação mais
efetiva com os seus públicos e utilizadores, abertura a projetos de parceria com as
comunidades envolventes, questionando criativamente a missão e os limites da
intervenção museológica, enquanto laboratório ativo de ideias e temas socialmente
relevantes.
Finalmente pretende-se contribuir para o desenvolvimento evolutivo e dinâmico da própria
definição de museu e dos seus novos desafios, prosseguindo e desenvolvendo a política
formativa e interventiva da Rede de Museus de Algarve e dos seus profissionais.
Ao longo do dia e após o início sessão de abertura às 9h30, conforme Programa, em anexo,
serão apresentadas e debatidas durante o período da manhã, as 4 comunicações dos
convidados da RMA, António Candeias, Elisabete Pereira, Luís Raposo e José Gameiro
repartidas por 2 painéis:

1º Painel - “As coleções entre o passado e o futuro”
2º Painel “Os museus como espaço de diálogo entre o passado e o futuro”

No período da tarde, serão apresentadas breves comunicações (Diapositivos/Posters) sobre
experiências de membros da Rede de Museus do Algarve, dentro da temática das Jornadas,
a que se seguirá a Mesa Redonda: “Entre Pessoas e Património, que Museus?” a
qual, para além dos 4 convidados do período da manhã, contará com a participação de
Maria de Jesus Monge, Dália Paulo, António Carvalho e Rui Parreira.
A participação nas III Jornadas RMA, que contam com o apoio da Câmara Municipal
de Albufeira, são gratuitas devendo as inscrições ser realizadas em:

museusdoalgarve.wordpress.com
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PROGRAMA
9H30 – ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES
10H00 – Sessão de Abertura

José Carlos Martins Rolo – Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
David Santos– Direcção Geral do Património Cultural
Adriana Nogueira – Directora Regional de Cultura do Algarve
Emanuel Sancho – Grupo Coordenador Rede de Museus do Algarve

1º Painel - “AS COLECÇÕES ENTRE O PASSADO E O FUTURO”
Moderador Hugo Oliveira (Museu Municipal de Olhão)

10H30 – “Coleções - conhecer para preservar, preservar para conhecer”
António Candeias –Vice-Reitor Universidade de Évora -Investigador Laboratório

Hércules
11H00 – “O que havia já levou o Teixeira de Aragão ou o Estácio da Veiga”: Atores,

coleções e objetos da arqueologia algarvia do século XX
Elisabete Pereira – Investigadora Instituto de História Contemporânea
Universidade Nova FCSH / CEHFCi da Universidade de Évora

11H00 – PAUSA
2º Painel - “OS MUSEUS COMO ESPAÇO DE DIÁLOGO ENTRE O PASSADO E
O FUTURO”

Moderador Emanuel Sancho (Museu do Traje de São Brás de Alportel)
11h30 – “Os Museus enquanto contrato geracional entre os que não têm voz”

Luís Raposo – Presidente ICOM Europa
12H00 – “Crise de identidade dos Museus? Qual crise?”

José Gameiro – Diretor Científico Museu de Portimão
12H30 – Debate (incluindo os dois painéis)
13H00 – ALMOÇO
14H30 – ENTRE PASSADO E O FUTURO ONDE FICAM OS MUSEUS?

Apresentação de Posters/Diapositivos
- Moderadora Idalina Nobre (Museu Municipal de Albufeira)

15H30 – PAUSA
16H00 – MESA REDONDA - “ENTRE PESSOAS E PATRIMÓNIO, QUE
MUSEUS?”

- Moderador José Gameiro (Grupo Coordenador Rede de Museus do Algarve)
-António Candeias –Vice-Reitor Universidade de Évora -Investigador Laboratório

Hércules
- Elisabete Pereira- Investigadora Instituto de História Contemporânea.

Universidade Nova FCSH/CEHFCi da Universidade de Évora
-Luís Raposo – Presidente do ICOM Europa
-Maria de Jesus Monge - Diretora Museu–Biblioteca da Casa de Bragança Palácio Vila

Viçosa
-Dália Paulo – Vice-Presidente ICOM Portugal
-António Carvalho – Director do Museu Nacional de Arqueologia
-Rui Parreira – Direcção Regional de Cultura do Algarve

17H30 – SESSÃO DE ENCERRAMENTO


