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O tema deste ano é "O Futuro dos Museus: recuperar e reimaginar”

Biscainhos celebram Dia dos Museus
reforçando intervenção na comunidade
DR

Os Biscainhos
celebram o Dia
Internacional
dos Museus com
três atividades
especiais, mas
ao longo de todo
o mês de maio
está prevista uma
programação
enriquecida.

Carla Esteves

Museu dos Biscainhos celebra, amanhã, dia 18 de maio,
o Dia Internacional
dos Museus, com uma panóplia de atividades que
têm como linha orientadora a necessidade dos
museus serem espaços
abertos, inclusivos e com
papel ativo da comunidade. Com este programa,
o Palácio pretende vincar
que o papel dos museus é
«proporcionar experiências e memórias incentivando o desenvolvimento
social e cognitivo e assumindo o seu papel na evolução e transformação individual e coletiva».
O programa arranca no
próprio dia 18 de maio,
com a inauguração, às
10h00, da exposição “O
passado do Futuro: do lixo ao luxo”, que patente
até dia 30 de maio.
Em parceria com a
ATNP, Assistência aos
Tuberculosos do Nor-

O

O Museu dos Biscainhos reafirma a sua intenção de ser um espaço aberto e inclusivo

explorar, em que toda a
comunidade pode tomar
um papel ativo, sendo os
museus espaços abertos à
reinvenção e locais para a
consciencialização social,
incluindo pela inclusão.
A mostra permitirá um
máximo de 10 pessoas por
visita, sendo o acesso só é
gratuito no dia 18 de maio,
e aos domingos todo o dia.
Também amanhã, dia
18 de maio, o Museu dos
Biscainhos coloca à disposição do público o vídeo

“O Museu como motor
de uma cidadania ativa”.

Lançamento
de vídeo no youtube
O lançamento deste vídeo
está igualmente marcado para as 10h00, dando
a conhecer um trabalho
realizado com os parceiros socio inclusivos, que
pretende revelar o Museu como um espaço inclusivo, aberto a toda a
comunidade e promover uma integração e de-

senvolvimento de diversas competências, sendo
um motor para a cidadania ativa, participativa e
responsável. O link para
aceder à atividade é https://www.youtube.com/
watch?v=q2I9AbcTEmY
Neste Dia Internacional dos Museus a visita ao
Museu dos Biscainhos é
gratuita, durante o horário
normal de funcionamento do mesmo, das 10h00
às 12h30 e das 14h00 às
17h30.

A Companhia de Teatro
de Braga em parceria com
o Museu dos Biscainhos
apresenta, amanhã, dia 18
de maio, entre as 19h00
e as 20h00, duas peças
de Teatro Experimental
de autoria de Strindberg.
“A Mais Forte”, peça
escrita essencialmente
para Siri von Essen,
sua mulher, e “PÁRIA”,
uma adaptação teatral
muito pessoal do conto
de Ola Hanson, escritor
sueco seu amigo serão
as obras apresentadas.
Strindberg, foi um dos
maiores responsáveis
da renovação da
dramaturgia universal no
século vinte.
Esta apresentação pública
surge num contexto
de revalorização da
criação artística e da
vida cultural na cidade
que se quer Capital
Europeia da Cultura em
2027. Se procurarmos
em Braga história e lugar
strindberguiano ele é, por
natureza, o Palácio dos
Biscainhos.
As peças de teatro têm
uma duração de 1 hora e
o bilhete custará 10 euros,
estando previsto desconto
de Cartão jovem, Cartão
estudante, Cartão
quadrilátero, crianças
até aos 12 anos e maiores
de 65 anos. Marcações a
efetuar para: ctb@ctb.pt |
253 217 167.
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te de Portugal e o projeto Alexandra Arnóbio
"Upcycling Project´s" esta mostra pretende demonstrar a importância
de perpetuar a memória
dos objetos, de aspetos
fundamentais da sociedade ao nível económico e ambiental.
A exposição chama a
atenção para a importância de apostar numa economia circular, provando que os resíduos são e
devem ser um recurso a

museu

Maio oferece uma programação rica
Neste mês de maio, o Museu dos Biscainhos oferece um plano de atividades que vai das "Consultas
de Ecopsicologia… No Jardim dos Biscainhos", nos
dias 18, 22, 25 e 29 de maio, sempre às 10h00, até
aos "Contos no Palácio".
E se o jardim for um lugar de passagem? A ponte necessária e fundamental entre o ser humano e
o regresso à natureza no seu estado mais silvestre.
O reencontro faz-se assim, em consulta individual,
mas em ligação profunda à comunidade e ao patri-

mónio urbanístico e natural, entre fontes, caminhos
e plantas. É esta a ambiência das consultas de psicologia, que acontecem às terças-feiras ou aos sábados
nos Biscainhos, mediante marcação.
No âmbito da programação dos "Contos no Palácio", no passado sábado foi contada a história “Bolo
de maçã”, que se revela um hino à gratidão.
Entretanto, no dia 22 de maio, às 16h00, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva conta histórias aqui e
ali. Mari Popó e suas peripécias… conta a história
do “Martim o menino assim” , da coleção “Meninos Especiais”.

