
Universidade Portucalense
18 abril a 30 abril 2022

O Projeto Cultural da Universidade 
Portucalense - Cultura@Portu-
calense - tem como preocupação 
principal aproximar a comunidade 
UPT das artes, da cultura e do pat-
rimónio, projetando a universidade no 
seu meio envolvente, criando fortes 
ligações com a comunidade onde 
se encontra inserida. Promove-se, 
desta forma, o intercâmbio cultural, 
científico, técnico, bem como a for-
mação ao mais alto nível.

O programa das atividades culturais 
da responsabilidade dos diversos 
departamentos sob a alçada da Rei-
toria, será organizado por ano civil e 
terá como base dois clusters temáti-
cos, orientadores estratégicos e do 
pensamento atual, a Sustentabili-
dade e a Transição digital.

As tipologias de ação da agenda são 
muito diversificadas, sendo realiza-
das em diversos espaços da Univer-
sidade Portucalense, mas também 
no exterior em parceria com diversas 
instituições.

CULTURA PORTUCALENSE

A participação é gratuita mediante 
a inscrição prévia 
http://events.upt.pt/talks-o-poder-dos-
museus-a-norte-inscricao/

Será entregue um certificado de 
participação.

Email da Coordenação
cultura.portucalense@upt.pt

O Poder dos 
Museus... a Norte
Talks

A Universidade Portucalense através 
da Cultura@Portucalense comemo-
ra o Dia Internacional dos Museus, 
adaptando o tema oficial deste ano 
na Talks: O Poder dos Museus … a 
Norte.

O tema deste ano - O Poder dos 
Museus – pretende explorar o po-
tencial dos museus no desenvolvi-
mento de mudanças positivas nas 
comunidades onde estes se inser-
em. Promove-se a sustentabilidade, 
a inovação na digitalização e na 
acessibilidade e a construção co-
munitária através da educação. Es-
tes objetivos coadunam-se na per-
feição com os traçados, este ano, 
pelo projeto Cultura@Portucalense 
– Sustentabilidade e Transição dig-
ital.

Os museus têm o poder de nos ensi-
nar e de fazer perdurar as memórias 
do nosso passado, abrindo as nos-
sas mentes a novas ideias, de for-
ma que possamos contribuir para 
construção de um mundo melhor.

Ao defendermos estes valores, nos 
debates proporcionados por estas 
conversas dos diversos oradores, 
estamos a proporcionar oportuni-
dades de aprendizagem acessíveis 
a todos, contribuindo para a con-
strução de uma sociedade civil mais 
informada e mais empenhada.

14h00 Abertura do secretariado

14h20 Abertura do Seminário

Profª. Doutora Fátima Matos Silva – 
Coordenadora do projeto Cultura@Portucalense 

Profª. Doutora Isabel Vaz de Freitas – Diretora 
do Departamento de Turismo, Património e 
Cultura da Universidade Portucalense

15h00

Museus – a origem do poder

Laura Castro - Diretora Regional da Direção 
Regional de Cultura do Norte | DRCN

15h30

O Poder dos Museus: contributos para a 
transição digital

Patricia Remelgado - Museóloga | Pporto.pt

16h30

Museu Nacional Soares dos Reis - um 
museu de pessoas, por pessoas, para 
pessoas; um museu que pensa global e 
age a partir do local.

António Ponte - Diretor do Museu Nacional de 
Soares dos Reis

17h00

Camillo – Rotas do Escritor: o poder 
renovador de Camilo Castelo Branco

Isabel Borges - Diretora da Escola Superior 
de Tecnologias de Fafe e Consultora da 
URWELCOME2VISIT

Célia Machado - Casa de Camilo

17h30

Os Santeiros de S. Mamede do Coronado: 
um Património a Musealizar

José Manuel Tedim - Departamento de 
Turismo, Património e Cultura da Universidade 
Portucalense e Provedor do Estudante

Universidade Portucalense
20 maio de 2022 | Auditório 201

PROGRAMA

14h30 Inicio das conferências

Moderação: Fátima Matos Silva 

The Bridge Collection - 9000 anos de
libação: Descobrir um museu WOW

Andreia Esteves - Gestora e Conservadora do 
museu da WOW | World of Wine

16h00 - 16h20 | Intervalo

18h00 | Debate e encerramento


