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DIA MUNDIAL DA DOENÇA DE
ALZHEIMER: O PROGRAMA EU NO
MUSEU COMEMORA 10 ANOS
O programa EU no musEU é um projeto pioneiro em Portugal criado pelo Museu Nacional
de Machado de Castro de Coimbra em 2011, em parceria com a Alzheimer Portugal e já
replicado em outros Museus.
Destina-se a pessoas com défice cognitivo e demência e aos seus cuidadores (sessões
simultâneas). Servindo-se de metodologias de estimulação cognitiva que têm a obra de
arte como meio de comunicação da matriz cultural e pessoal, tem como objetivo último
promover a saúde mental e o enriquecimento cultural destas pessoas e assim contribuir
para um envelhecimento mais saudável.
Uma das iniciativas públicas relevantes do programa foi a exposição “Desenhar o Tempo - o
teste do desenho do relógio” realizada em 2016 no museu Machado de Castro de Coimbra
e replicada em 2018 e 2019, respetivamente em Viseu e Estarreja; evoca a transformação
que a demência provoca num simples registo gráfico do tempo - a marca da demência nos
relógios do tempo. Teve como parceiros o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a
Universidade de Coimbra, o Centro de Neurociências e Biologia Celular e o Centro Cirúrgico
de Coimbra. (ver notícia)
Na sua trajetória de 10 anos de atividade, cujo aniversário se comemora, o programa EU no
musEU é referenciado como boa prática em manuais de associações culturais e em
relatórios governamentais de direitos humanos, tendo sido distinguido com diversos
prémios nas áreas da acessibilidade intelectual e social e do envelhecimento.
Os objetivos futuros são divulgar e transferir este programa para outros museus nacionais
e trabalhar a proposta da zona centro como “região friendly para a Doença de Alzheimer".
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