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O programa EU no musEU começou em 2011 no 
Museu Nacional Machado de Castro (MNMC), em 
Coimbra, em parceria com a Alzheimer Portugal.

É um projecto de investigação-ação, que 
priveligia como meio de comunicação a obra de 
arte, com dois objectivos fundamentais:

a) desenvolver o treino cognitivo e o bem-estar 
de pessoas com Perturbações Neuro Cognitivas do 
tipo Doença de Alzheimer (em fases precoces e 
intermédias) e dos seus cuidadores, através da 
fruição de obras de arte e de enriquecimento 
cultural, com vista ao envelhecimento ativo e 
saudável;
b) promover a cidadania e a integração cultural 
social na demência.

Foi replicado desde 2018 em Viseu, por uma 
equipa conjunta do Museu da Misericórdia de 
Viseu e do Museu Nacional Grão Vasco. 
Em Janeiro de 2019 associou-se à do MNMC a 
equipa do Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra, tornando mais abrangentes e relevantes 
as áreas de conhecimento abordadas.
O EU no musEU foi premiado com o prémio Boas 
Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável 
2018, na categoria Vida +, pelo consórcio 
Ageing@coimbra e pela Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro.
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CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE ‘DESENHAR O TEMPO‘

Zizi Ramires 

Desenhar o Tempo em Estarreja

No ano em que se comemoram os 70 anos da atribuição 

do Prémio Nobel ao insigne neurocientista Egas Moniz, 

o Município de Estarreja assinala esta efeméride, 

também, através da arte, associando-se a um trabalho 

extraordinário desenvolvido pelo Museu Nacional 

Machado de Castro e trazendo até à nossa Casa da 

Cultura a exposição “ Desenhar o tempo – O teste do 

Relógio”. Esta exposição interliga, na perfeição, a 

Ciência e a Arte e é, por si só, uma sensibilização 

para as demências, particularmente para a doença 

de Alzheimer, mostrando também que há espaço para 

a criatividade das pessoas com estas perturbações. 

Inserida numa linguagem e contexto artístico, o 

conhecimento do Teste do Relógio permitirá um 

melhor entendimento desta problemática que, por 

vezes, nos é tão próxima e ficamos sem saber como 

lidar.

Diamantino Sabina | Presidente da Câmara Municipal de Estarreja

O Conselho Português para o Cérebro (CPC) tem o dever 

honroso de se associar à exposição “Arte, Ciência e 

Alzheimer”, na senda dos princípios e objectivos que 

o norteiam, pretendendo assim contribuir activamente 

para a promoção de iniciativas das diferentes Associações 

de Doentes e das Sociedades Científicas e Médicas que 

agrega. A presente exposição, em assertiva parceria com 

a Casa Museu Egas Moniz/CME, insere-se nas campanhas 

conjuntas de sensibilização na área da Saúde/patologias 

do Cérebro dirigidas à população em geral, revestindo-

se da maior relevância no momento em que o último 

relatório da OCDE coloca Portugal no 4º lugar  na 

prevalência das doenças degenerativas do sistema 

nervoso e das demências, apontando as estimativas para 

uma subida à 3ª posição em 2030/40.
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