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O Dia Internacional dos Museus é anualmente celebrado em milhares de instituições 
museológicas, em todo o mundo. O ICOM - Conselho Internacional de Museus define o 
tema que deverá nortear a reflexão e mobilização dos museus e apela à participação 
nas iniciativas das estruturas nacionais e locais. Em 2017, o ICOM definiu o tema 
Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus como mote para uma 
reflexão, naturalmente diferenciada e respondendo aos contextos nacionais, do papel 
dos museus nas comunidades e na sociedade em geral.  

São os museus locais que albergam histórias controversas? As comunidades de 
profissionais, estudiosos e amigos dos museus estão preparados e disponíveis para 
abordar problemáticas que, no passado e na atualidade, são fraturantes na sociedade? 
E o tratamento destes temas pode contribuir para um maior enraizamento dos museus 
na comunidade e para incrementar o seu papel na sociedade? 

O tema do 18 de maio de 2017 pode suscitar estas e outras questões, sempre com a 
preocupação de tornar os espaços museológicos integrados na Rede Portuguesa de 
Museus mais conhecidos, mais próximos e mais ativos, de aprofundar a sua ligação 
com os públicos e de envolver novos públicos em torno do conhecimento das coleções 
e da salvaguarda e valorização do património cultural. 
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20 de maio 

No sábado, 20 de maio, celebra-se mais uma NOITE DOS MUSEUS, uma iniciativa 
lançada em 2005 pelo Ministério da Cultura e da Comunicação de França que, em 
2016, mobilizou mais de 3.000 espaços museológicos em 30 países. 

Nesta ocasião, os museus portugueses organizam múltiplas atividades – espetáculos 
de teatro e dança, intervenções musicais, performances, visitas guiadas e encenadas, 
entre muitas outras -, convidando os visitantes a usufruírem dos espaços museológicos 
no período noturno, uma experiência diferente e certamente enriquecedora.  

 

A DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL (DGPC), na sequência de anos 
anteriores, irá recolher, tratar e dar divulgação alargada na sua página na Internet – 
www.patrimoniocultural.pt - ao programa de atividades a realizar em todo o país. 

http://www.patrimoniocultural.pt/

