Ata Grupo de Trabalho | MuD
12 de abril 2018
No dia doze de abril de 2018 realizou-se no Museu do Douro a reunião ordinária do Grupo de
Trabalho da MuD – Rede de Museus do Douro, entre as 11h30 e as 13h10, estiveram presentes os
seguintes membros:
Crasto de Palheiros, Murça | Vilma Pereira
Museu da Seda e Território, Freixo de Espada à Cinta | Jorge Duarte
Museu do Vinho de S. João da Pesqueira e Museu Eduardo Tavares | Maria dos Anjos Tulha
Núcleo Museológico Favaios Pão e Vinho | Ana Sequeira e Mário Pinto
Centro Interpretativo do Castro de Cidadelhe e Santuário de Panóias | Orlando Sousa
Museu do Douro | Susana Marques e Natália Fauvrelle
Estiveram ausentes por motivos de agenda:
MIDU e Museu Abel Botelho, Tabuaço | José Carlos Silva
Museu do Vinho do Porto | Liliana Pereira e Luís Pisco

Ordem de trabalhos
1. Calendarização das reuniões ordinárias do Grupo de Trabalho e das reuniões gerais da MuD
2. Candidatura Turismo Acessível | esclarecimentos
3. Atividades da MuD | prioridades e estratégia de implementação
4. Outros assuntos
Em relação ao ponto 1 da ordem de trabalhos foi estabelecido um calendário de quatro reuniões
anuais do Grupo de Trabalho, a realizar na sede do Museu do Douro, para dar cumprimento ao plano
de atividades 2018 da Rede de Museus do Douro - MuD. As datas acordadas para as próximas três
reuniões foram:
 11 de junho (2ª reunião), com a seguinte ordem de trabalhos provisória: definição do grupo
de trabalho de avaliação e calendário de visitas aos membros da MuD para 2018 e 2019;
avaliação da execução do plano de atividades 2018; assuntos.
 17 de setembro (3ª reunião), com a seguinte ordem de trabalhos provisória: preparação da
mesa redonda, a realizar em novembro de 2018, em local a definir.
 10 de dezembro (4ª reunião), com a seguinte ordem de trabalhos provisória: preparação do
relatório de atividades 2018 e plano de atividades 2019)
Em relação às reuniões gerais da MuD, foi proposto pelo Grupo de Trabalho, por questões de
disponibilidade dos membros da MuD, limitar as mesmas a duas reuniões anuais. Tal decisão, não
impede os membros de programarem atividades conjuntas ou não, nas quais os restantes membros
são convidados a participar. Assim, mantendo os compromissos entretanto assumidos, ficou definido
como próximo local de reunião geral, o Museu da Oliveira e do Azeite em Mirandela, dia 7 de maio
de 2018. A última reunião de 2018 será no dia 12 ou 19 de novembro, com a realização de uma mesa
redonda, à semelhança do que aconteceu em 2017. O local para esta reunião ainda irá ser definido.
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Em relação ao ponto 2 da ordem de trabalho foram esclarecidas as dúvidas acerca da Candidatura
Museus do Douro Acessibilidade em Rede, nomeadamente no que se refere ao tipo de materiais a
produzir, no caso de aprovação. O projeto candidatado pretende desenvolver conteúdos de uma
forma global, multissensorial e multimodal para todos os visitantes, com incidência especial para os
públicos com necessidades especiais. Uma das atividades propostas passa pelo desenvolvimento de
um website que respeite os princípios do Design for All e que suporte uma exposição virtual sobre a
MuD. Esta exposição virtual prevê a criação de conteúdos áudio-multilingue (Português, Inglês,
Espanhol, Francês e Língua Gestual Portuguesa); áudio-descrição dos espaços e das coleções
adequada para cegos e amblíopes); ficheiros vídeo com áudio-descrição e conteúdos multilingues. A
produção do passaporte da MuD pretende funcionar como uma brand, imagem de marca de uma
rede de espaços museológicos e centros interpretativos da região do Douro que possam ser
valorizados coletivamente.
Assim, o projeto candidatado prevê a produção de uma exposição virtual composta por cinquenta
filmes | vídeos l que funcionarão como uma porta de entrada no mundo da MuD, um teaser para
visitar o território através das estruturas museológicas e para-museológicas pertencentes à MuD,
Desta forma, pretende-se projetar um olhar sobre o território mas de forma acessível e o mais
universal possível.
Em relação ao ponto 3 da ordem de trabalhos, foi decidido pelo GT que a melhor forma de dinamizar
as atividades dos membros da MuD e dar uma previsibilidade à divulgação das ações no território
será a criação de uma agenda trimestral para divulgação. Esta agenda, de formato eletrónico, terá
um layout próprio e no qual serão inseridos os eventos de cada membro, previstos para o trimestre,
caso alguns membros não tenham atividades previstas, pode ser colocada a exposição temporária,
oficina, apresentação de um livro etc. a decorrer no período em causa. Os membros devem enviar as
suas atividades ao Secretariado da MuD, nas seguintes datas, para serem divulgadas na mailing list
do Museu, redes sociais, newsletter da MuD:
1º Trimestre: JANEIRO a MARÇO (data limite para envio do calendário de atividades 10 de
dezembro; deve ser enviado texto e uma ou duas fotografias ilustrativas, horário e custo)
2º Trimestre: ABRIL a JUNHO (data limite para envio do calendário de atividades 10 de
março; deve ser enviado texto e uma ou duas fotografias ilustrativas, horário e custo)
3º Trimestre: JULHO a SETEMBRO (data limite para envio do calendário de atividades 10 de
junho; deve ser enviado texto e uma ou duas fotografias ilustrativas, horário e custo)
4º Trimestre: OUTUBRO a DEZEMBRO (data limite para envio do calendário de atividades 10
de setembro; deve ser enviado texto e uma ou duas fotografias ilustrativas, horário e custo)
Em relação ao ponto 4 da ordem de trabalhos, foi formalizada a candidatura do Santuário e
Miradouro de S. Salvador do Mundo, S. João da Pesqueira a membro da MuD. A mesma será
apresentada e aprovada na reunião plenário de 7 de maio de 2018, a realizar no Museu da Oliveira e
do Azeite em Mirandela. Neste ponto, foi ainda abordada a necessidade de efetuar visitas técnicas
aos membros da MuD. Estas visitas técnicas têm como finalidade ajudar, através do corpo técnico do
Grupo de Trabalho, a melhorar o discurso expositivo, acessibilidade, comunicação com o público e
outros aspetos que possam ser melhorados. Nesta reunião foi ainda decidido começar a elaborar um

Ata Grupo de Trabalho | MuD
12 de abril 2018
relatório tipo, a discutir e formalizar na próxima reunião do Grupo de Trabalho, tal como a
composição das equipas e calendário das visitas técnicas para 2019 e 2020.
Nada mais havendo a tratar na presente reunião, deu-se por encerrados os trabalhos, eram treze
horas. Para constar lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada, por mim, Susana Maria Marinho
Marques, em representação do Museu do Douro.

