
 

  



 

As IX Jornadas de Património Cultural organizadas pelo by La Ponte-

Ecomuseu terão lugar em 19 Maio em Villanueva de Santu Adrianu 

(Astúrias). Nesta edição a conferência será intitulada: "Construindo 

redes para criar comunidades resilientes". 

Os seres humanos possuem entre suas habilidades a de ser uma das espécies com 

maior capacidade de colaboração. Uma qualidade é a capacidade de colaborar com 

outros seres humanos (altruísta e empatia). Essa qualidade era uma das pedras 

angulares dos ecomuseus e da nova museologia, bem como uma das características 

da museologia desde a década de 1960. 

Atualmente, no campo da museologia e do patrimônio, não é incomum encontrar 

pequenos projetos, iniciativas ou processos em lugares isolados, não apenas no 

sentido geográfico, mas também em termos de conhecimento, metodologias e 

temas. Esses promotores/projetos às vezes buscam desesperadamente apoio e 

pontos de referência além de suas próprias ações, com o objetivo lógico de 

autoavaliação por comparação, aprendizado, conhecimento de empréstimos etc., 

mas muitas vezes é difícil encontrar os meios para essa necessidade de se 

materializar. É por isso que pensamos em criar um espaço especificamente 

dedicado à criação de redes de conhecimento e trabalho. 

Durante as VIII Jornadas de Património Cultural no La Ponte-Ecomuséu a ideia 

principal foi a busca de estratégias resilientes para capacitar as comunidades locais. 

Isso incluiu, entre outras coisas, a geração de redes, consórcios e projetos 

colaborativos em nível local e internacional. É hora de discutir como essas redes 

podem ser criadas, como gerar sinergias entre entidades, onde procurá-las e como 

fortalecer os links para a troca de conhecimento, ideias, projetos, etc. 

 

A intenção da nova edição da conferência é apresentar iniciativas, 

metodologia e casos para identificar as necessidades e/ou dificuldades 

das comunidades locais para criar esse tipo de redes. O objetivo final é 

que isso possa levar a consórcios europeus ou pequenas redes 

regionais, dependendo precisamente dessas necessidades e 

interesses. 

  

https://laponte.org/jornadas-de-patrimonio-cultural/


 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Como participar? 

Se tem uma ideia, interesse, projeto, experiência sobre maneiras de 

fazer e processos para criar redes e conhecimento neste contexto 

particular gostaríamos que a partilhasse connosco através da 

apresentação de uma comunicação. Basta enviar um e-mail para 

ecoheritage.eu@gmail.com ou para oscar.navajas@uah.es com os 

seguintes detalhes: 

 

Título: Candara, 12. 

Autores: nome e apelido do/a primeiro/a autor/a e endereço de e-mail. 

Palavras-chave: máximo cinco palavras. 

Resumo: 150-200 palavras no máximo. Candara, 11 e justificado. 

Biografia: Mini currículo dos/as autores. Máximo 50 palavras por autor/a. 

 

Prazos finais para a submissão de contribuições: 

 15 Abril 2023 envio de proposta de comunicação. 

 1 Maio 2023. Autores/as admitidos/as serão contactados/as pelo 

Comité Científico. 

 

Actas 

As actas serão publicadas em uma edição monográfica da Cuadiernu: 

International Journal of Heritage, Social Museology, Memory and 

Territory. Cuadiernu é uma revista científica de acesso aberto, 

indexada, anualmente publicada impressa e online. A revista é 

especializada em património, museologia social, memória e território. 
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