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“Museus em tempos de pandemia” é o tema do II Encontro da Rede de Museus do Médio TejoRMMT que se realiza no dia 9 de novembro, ao longo de todo o dia, em conferência online.
Para a RMMT era inevitável a escolha deste tema, que neste ano de 2020 tem sido marcante
para os museus, sendo lugares que vivem da interação com os seus visitantes e com as
comunidades onde se encontram implementados.
A pandemia obrigou os museus de todo o mundo a repensarem como podem manter as suas
funções apesar das restrições de contacto social e das necessárias medidas de higiene e
segurança.
Neste sentido, para este encontro a RMMT abre o debate à escala internacional com três
painéis: o primeiro sobre o papel dos museus na contemporaneidade; o segundo sobre a
relação museus-educação neste novo tempo de pandemia e o terceiro painel sobre
acessibilidade e coesão territorial.
Todos os debates serão realizados online: as apresentações e os debates, e os convidados
irão interagir em salas de vídeo conferência, sendo o evento transmitido no youtube.
Destinado aos técnicos dos Municípios afetos à área dos museus e a profissionais da
Educação, o Encontro conta com a organização da Rede de Museus do Médio Tejo, da
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e do Instituto Politécnico de Tomar.
Recorde-se que a Rede de Museus do Médio Tejo, constituída por museus, núcleos
museológicos, coleções visitáveis, centros interpretativos e sítios de cariz
museológico/patrimonial, tutelados por entidades públicas, privadas e associativas dos
diferentes municípios do Médio Tejo, resulta de um protocolo entre a CIM do Médio Tejo e o
Instituto Politécnico de Tomar.
Tendo como objetivo a promoção da valorização e coesão do território, a CIM do Médio Tejo
tem estimulado e apoiado a criação de grupos de trabalho que possam atuar em rede
envolvendo diferentes instituições no território que constitui a sua área de influência.
Todas as informações e inscrições sobre o II Encontro estão disponíveis através do
site: http://www.encontromuseusmediotejo.ipt.pt/
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