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APRESENTAÇÃO e OBJECTIVOS

INTRODUCTION

ORGANIZAÇÃO

ORGANIZATION

Comissão Organizadora/Organizing Committee: 

Em uma iniciativa conjunta, o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal(MAEDS)/Associação de Municípios da Região de 
Setúbal(AMRS), o Forum Intermuseus do Distrito de Setúbal (FIDS), os Museus Municipais de Almada (Câmara Municipal de Almada), o 
ICOM-Portugal e a Associação Portuguesa de Museologia (APOM) decidiram levar a efeito um simpósio de reflexão sobre o papel dos 
Museus na sociedade contemporânea, com particular enfoque nas funções Investigação e Educação, perspectivada às escalas local, 
regional e global.

A vitalidade da entidade museológica e a sua capacidade de resistir ao desgaste rápido das materialidades imposto pela sociedade de 
consumo reside em primeiro lugar na investigação, via para a criação do novo, para a consolidação do conhecimento e conservação da 
Memória colectiva.

O importante papel desempenhado pelos museus na educação formal não-formal e informal, através da integração de múltiplas 
valências, transformaram o espaço museal em lugar-central da educação para a cidadania, ao longo da vida e de acordo com as livres 
escolhas dos seus públicos. É pois um dos raros polos de liberdade no quadro urbano em que nos movemos.

Partindo das premissas anteriores pretende-se que o simpósio seja um tempo de debate teórico, partilha de experiências, transferência 
de informação e (porque não?) incubação de inovações para este sector de actividade cultural.

In a joint initiative of the Museum of Archaeology and Ethnography of the District of Setúbal (MAEDS) / Association of Municipalities of 
the Region of Setúbal (AMRS), Inter-museums Forum of the Setúbal District (FIDS), Municipal Museums of Almada (Municipality of 
Almada), International Council of Museums Portugal (ICOM-Portugal) and the Portuguese Association of Museology (APOM) decided to 
hold a Symposium to reflect  about  Museums in contemporary society with a particular focus on Research and Education functions 
analysed on local, regional and global scales.

The vitality of museums and its ability to resist the rapid erosion of the materialities provoked by the consumer society lies prioritory in 
research, by means of innovation,  knowledge certification and preservation of the Collective  Heritage and Memory. 

The important role played by museums in non-formal and informal education through the integration of multiple values has transformed 
the museum space into a central place of education for citizenship, throughout life and in accordance with the free choices of its publics. It 
is therefore one of the rare poles of freedom in the urban framework in which we move. 

Based on the previous premises it is intended that the Symposium will be a time for debate, sharing of experiences, transfer of 
information and (why not?) Incubation of innovations for this sector of cultural activity.

Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS)/ Associação de Municípios da Região de Setúbal(AMRS); Forum 
Intermuseus do Distrito de Setúbal (FIDS); Divisão de Museus e História Local (Câmara Municipal de Almada); ICOM-Portugal e  
Associação Portuguesa de Museologia (APOM).

Museum of Archeology and Ethnography of the District of Setúbal (MAEDS) / Association of Municipalities of the Region of Setúbal 
(AMRS); Inter-museums Forum of the Setúbal District (FIDS) (FIDS); Museums and Local History Division (Municipality of Almada); 
International Council of Museums Portugal (ICOM-Portugal) and the Portuguese Association of Museology (APOM).

Joaquina Soares, Mário Antas, Luís Pequito e João Neto.



Comissão Científica/ Scientific Commission
                                                                                      

Ana Carvalho (Universidade de Évora/University of Évora)
Alice Semedo (Faculdade de Letras da Universidade  do Porto/Faculty of Arts of the University of Porto)

António Carvalho (Museu Nacional de Arqueologia e UNIARQ/National Museum of Archeology and UNIARQ)
António Nabais (APOM)

António Camões Gouveia (FCSH da Universidade Nova de Lisboa/FCSH of the New University of Lisbon)
António Martinho Baptista (Museu do Côa Parque/Côa Park Museum)

Carlos Tavares da Silva (MAEDS/AMRS e UNIARQ)
Joana Monteiro (Museu de Lisboa/C.M.Lisboa/Museum of Lisbon)

João Neto (APOM/Museu da Farmácia/Museum of Pharmacy)
Joaquina Soares (MAEDS/AMRS  e UNIARQ)

José Alberto Ribeiro  (ICOM-Portugal e Museu-Palácio da Ajuda/Ajuda Palace Museum)
Luís Pequito (DMHL/CMA  e IHC/CEHFCI da Universidade de Évora/University of Évora)

Luís Raposo (ICOM Europa)
Mário Antas (ICOM-CECA Europa)

Mário Moutinho (Universidade Lusófona/Lusófona University)
Rui Parreira (Direcção Regional de Cultura do Algarve/Regional Directorate of Culture of the Algarve)

Victor Serrão  (Faculdade de Letra da Universidade Nova de Lisboa/Faculty of Letters of the University of Lisbon)

Comissão Executiva/Executive comission:

Ana Férias (MAEDS/AMRS)
Antónia Coelho-Soares (MAEDS/AMRS)

António Camarão (Espaço Memória/C.M.Barreiro/Municipality of Barreiro)
Clara Santos (C.M.Moita/Municipality of Moita)

Fátima Afonso (Ecomuseu do Seixal/CMS/Seixal Ecomuseum /CMS)
Fátima Contramestre (C.M.Montijo/Municipality of Montijo)

Fernanda do Vale (C.M.S.C/Municipality of Santiago do Cacém)
Joana Esteves (DMHL/CMA)

João Ventura (Museu Municipal de Sesimbra/CMS/Municipality of Sesimbra)
José Matias (C.M.S.C/Municipality of Santiago do Cacém)

Luís Barros (DMHL/CMA/Municipality of Almada)
Lurdes Lopes (C.M.Barreiro/Municipality of Barreiro)

Michelle Santos (Museu Municipal de Palmela/ CMP/ Municipality of Palmela)
Miguel Correia (Museu Municipal Alcochete/CMA/Municipality of Alcochete)

Paula Covas (MAEDS/AMRS)
Susana Duarte (MAEDS/AMRS)

Teresa  Rita Pereira (MAEDS/AMRS)



PROGRAMA PROVISÓRIO/PROVISIONAL PROGRAM:

Dia 6 Abril/April 6th

Dia 7 Abril/April 7th

Dia 8 Abril/April 8th

Recepção dos conferencistas/Reception of participants - 9h00 
Sessão de abertura/Opening session - 9h30-10h00
Participação da Coordenação, dos Presidentes da AMRS e da Câmara Municipal de Almada/Participation of the Coordination, the 
Presidents of AMRS and the Municipality of Almada.

Intervalo para café/coffee break

Conferência inaugural “Património e museologia, uma perspectiva global” Conferencista a designar/ Inaugural conference 
"Heritage and museology, a global perspective", lecturer to designate - 10h30-11h30

Sessão de Comunicações “Património e Museologia”/Communications Session "Heritage and Museology"  - 11h30-13h30 
Coordenação de/ coordinated by Mario Antas (ICOM-ECSC Europe)

Almoço livre/Free lunch

Conferência “Didáctica museográfica”, por Joan Santacana (Universidade de Barcelona) a confirmar/Conference "Didactic 
museography", by Joan Santacana (University of Barcelona) to be confirmed- 15h00-16h00
Sessão de Comunicações “Museus e Colecções”/Communications session "Museums and Collections" -16h15 - 18h00 
Coordenação de/ coordinated by António Carvalho (MNA)

Visita aos Museus de Almada/Visit to the Museums of Almada  -18h00-20h00

Sessão de comunicações “Experiências educativas em espaço museológico”/Communication session "Educational experiences in 
museum space"   9h30 -11h30 
Coordenação de/coordinated by Luís Pequito (CMA) 

Intervalo para café/ coffee break

Sessão de comunicações “Museus: da investigação à educação” /Communications session "Museums: from research to education" - 
11h45- 13h30 
Coordenação de/coordinated by Joaquina Soares (MAEDS)

Almoço livre/Free lunch

Visita à Península de Setúbal/Visit to the Setúbal Peninsula .  Orientação de/orientation by MAEDS- 15h00-19h00

Jantar volante/Flying dinner 

Regresso a Almada pelas/Return to Almada at  22h00

Sessão de comunicações “Museus: espaços de cidadania”/Communications session "Museums: spaces of citizenship"
Coordenação de/coordinated by  João Neto (APOM) - 9h30 -11h30

Intervalo para café/ coffee break

Encerramento  com uma conferência de David Vuillame (ICOM)/Closing session with conference by David Vuillame (ICOM)- 11h45- 
13h00

Almoço livre/Free lunch

Visita pós-congresso à cidade de Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia  e peça de “Teatro Portugal em Míudos” baseada num 
livro de José Jorge Letria/Post-congress visit to the city of Lisbon, National Archaeological Museum and a childhood theater "Portugal 
em miúdos" based on a book by José Jorge Letria. Free time to visit other museums in Belém.



INSCRIÇÕES

REGISTRATIONS

Línguas Oficiais: Português, Espanhol. Francês e Inglês

Inscrição gratuita

Inscrição sem comunicação ou poster: 30 Março. 2017

Inscrição com comunicação oral ou poster (com envio de resumo): 28 DE FEVEREIRO. 2017

Comunicações (15m)

Com resumo com c. de 300-400 palavras (incluindo até 5 palavras-chave) documento Word, letra Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento 1,5.

Posters (A0)

Envio para: maeds@amrs.pt

Informação sobre aceitação de comunicações: até ao dia 15 Março

Official languages: Portuguese, Spanish, French and English

Free Registration 

Registration without communication or poster-deadline: MARCH 30th, 2017

Registration with oral communication or poster (with abstract submission in two languages ( e. g. Portuguese and English)-
dead line: FEBRUARY 28th, 2017

Communications (15 minutes)

Abstract with approximately 300-400 words (including up to 5 keywords), Word document, Times New Roman letter, size 
12, spacing 1.5.

Send it to: maeds@amrs.pt

Authors will be informed about their abstracts acceptance until the 31st of March

CONTACTOS/CONTACTS

MAEDS -Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal
Morada/Adress: Avenida Luisa Todi, nº 162. 2900-451 Setúbal, Portugal.

Telefone/phone: +351 265 239 365
Site: www.maeds.amrs.pt

Email: maeds@amrs.pt

PÁGINA DO EVENTO EM CONSTRUÇÃO/PAGE UNDER CONSTRUCTION

Obs.: O texto segue as normas anteriores ao novo regulamento ortográfico.


