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Comemora-se internacionalmente o Dia dos Museus a 18 de maio, nesta data a Rede de
Museus do Médio Tejo (RMMT) anuncia o seu IV Encontro, cujo mote é o “Poder dos
Museus”.
“Como podem os museus tornar o mundo num lugar melhor” é uma das questões levantadas
pelo International Council of Museums (ICOM), organização não governamental criada em
1946 e difundida por comissões nacionais com atividade em 146 países, e que a Rede de
Museus do Médio Tejo (RMMT) promete não deixar passar despercebida durante este ano de
2022.
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Para tal, a RMMT dedica o 4.º Encontro Museus do Médio Tejo a este tema, que ocupará as
diferentes agendas internacionais ao longo do ano e assume a apresentação de um novo
modelo de evento e de trabalho pelos 13 municípios do Médio Tejo. O Encontro deste ano
será, assim, consubstanciado pela organização e realização de diferentes atividades a
decorrerem pelos 13 municípios.
O Município de Ourém acolherá este 4.º Encontro Museus do Médio Tejo no Teatro Municipal
de Ourém (TMO), nos próximos dias 20 e 21 de novembro 2022, enquanto os restantes
municípios realizarão um conjunto de iniciativas e eventos alusivos ao tema, que irão compor
uma programação, que iniciará em maio e que terminará aquando a realização do Encontro.
A edição de 2022 deste Encontro apresenta uma nova dinâmica de trabalho, que terá lugar em
Ourém e que visa contribuir para a afirmação e divulgação da RMMT, assim como para
despoletar o sentido de pertença dos próprios membros, dos agentes e das comunidades em
geral, sobre a própria Rede e respetiva missão.
A RMMT pretende assumir a descentralização dos Encontros para os municípios no sentido de
estreitar a proximidade com os museus da Rede e as comunidades, não só localmente durante
as datas do evento, mas também regionalmente desde a comemoração do Dia Internacional
dos Museus até à realização do evento anual da Rede.
Desta forma, a organização do Encontro transitará anualmente entre os diversos municípios
que compõem a RMMT, por forma a permitir a igual participação entre todos os membros
Continue atento a mediotejo.pt
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