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A preservação do património, para nosso usufruto e para as gerações futuras,
é absolutamente crucial e deve ser tida em conta como uma preocupação
chave entre as questões a ponderar no futuro da Europa. O contexto do novo
milénio, marcado por dilemas como as alterações climáticas, a globalização e
consequente perda de identidade cultural ou a ascensão fulminante das novas
tecnologias, coloca novos problemas e desafios na preservação do património
cultural.
Neste contexto de promoção e salvaguarda do Património Cultural Europeu, o
Departamento de Conservação e Restauro (DCR) e a Biblioteca da FCT NOVA
desenvolveram variadas ações, associando-se às comemorações que ao longo
do ano tem tido lugar por toda a Europa. A Biblioteca tem sido uma interface
cultural com o Campus e a Comunidade. O DCR, com forte componente em
ensino e investigação tem entre as suas missões a de contribuir para uma melhor
conservação e usufruto do património, nomeadamente da valiosa e quase milenar
herança cultural portuguesa, que urge preservar para as gerações futuras.
O Encontro “Conversas sobre o Património” promovido pelo DCR&Biblioteca FCT
NOVA reúne assim um cruzamento de conhecimentos, bem como a reflexão e o
debate sobre questões tão pertinentes tais como: a importância do património,
a reabilitação e salvaguarda do património, o património na sociedade
contemporânea e o seu impacto na comunidade, ou o património e as novas
tecnologias.
Nov 2018
Comissão Organizadora
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O ano de 2018 foi assinalado pela União Europeia como Ano Europeu do
Património Cultural. Esta iniciativa procura destacar a importância fulcral do
património cultural e da cultura europeia nos seus diversos pontos de contacto,
mas também nas suas múltiplas variantes e especificidades. O Património Cultural
é parte integrante das nossas vidas, apresentando-se não apenas nas vertentes
que mais facilmente identificamos - como as obras que vemos nos museus, a
literatura ou a música - mas também nas tradições com que crescemos que vão
do fado, aos costumes próprios de cada região e à gastronomia e vinhos que
marcam a cultura alimentar de um povo.

14,00-14:15 Abertura
Breves palavras
Virgílio Machado (Diretor FCT NOVA)
Maria João Melo (DCR FCT NOVA) e José Moura (Biblioteca FCT NOVA)
14:15-14.30
Joana Monteiro (Museu de Lisboa, ICOM – CAMOC)
“O projeto do Museu de Lisboa – linhas gerais de uma reformulação
patrimonial e museológica”.
14.30-14:45
Roberto Rubiolo
Ex director del Área de Rehabilitación de Plasencia ARI - España
“Patrimonio Industrial / Tangible e Intangible”
14:45-15:00
Maria Paula Diogo (DCSA, FCT NOVA)
“Reflexões sobre o património no Antropocénico”
15:00-15:15
Judite Alves (MUHNAC e PRISC)
“Museus, património e coleções científcas: um valor a descobrir”
15:15-15:30
Daniel Gomes (FCT:Arquivo.pt)
“O passado da Web: um Património esquecido?”
15:30-15:45
Paula Meireles (Arquivo de Ciência e Tecnologia, FCT)
“O Arquivo de Ciência e Tecnologia: um espaço de conhecimento”
15:45-16:00
Virgílio Loureiro (Prof. Associado reformado, ISA UL)
“Vinho, símbolo civilizacional ou apenas “copos”?”
16:00-16:30
Conversa / Conclusões
16:30
Convívio em tornos de vinhos

