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#MuseumWeek 2019 
De 13 a 19 de maio 

com o apoio da Fondation CHANEL 
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CONVITE A PARTICIPAR 
  
Aviso às galerias, museus, centros de ciência, instituições e associações 
culturais! 
  

A partir de 13 de maio, a web social une-se à #MuseumWeek e 
às hasthags da 6.ª edição. Uma sinergia única no mundo, 

fonte de tráfego, diversidade e criatividade. 
 
A #MuseumWeek convida a incentivar as experiências de museu mais 
transversais, lúdicas e educativas, e a comunicá-las nas redes sociais. Em 
2018, cerca de 5.000 instituições culturais participaram no evento em 120 
países, sendo que o ano de 2019 é bastante promissor. Esse convite dirige-
se particularmente às regiões sub-representadas na participação, 
nomeadamente a África (0,6%), a América latina (5%) e a Ásia (8%).  
 
Objetivo: mobilizar amadores e profissionais em torno da Cultura, dar 
visibilidade, abertura internacional, suscitar o interesse dos visitantes, ouvir 
o público, enriquecer as bases de dados, inventar animações, defender 
valores. 
 
A 6.ª edição será pontuada com eventos transmitidos em direto e, nos 
comandos da social media news room da #MuseumWeek, 12 community 
managers irão encarregar-se das publicações 24/24. 
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Este ano será ainda marcado pelo apoio a uma causa maior: a do 
lugar das mulheres na cultura, ontem, hoje e amanhã. E tal será 
possível ao longo de toda a semana com a hashtag 
#WomenInCulture 
  
Como participar na #MuseumWeek? 
Basta preparar a sua comunicação digital em torno das hashtags propostas, 
basta uma mensagem por dia! Pode ainda inscrever-se − gratuitamente − 
para receber conselhos e fazer parte das estatísticas. 

☞ http://www.museum-week.org/register/  
 
Como participar no movimento #WomenInCulture? 
Programando photowalks, passeios foto muito apreciados do grande 
público, jogos-concursos multi-suportes, meetups, instameet, performances 
artísticas ou ainda editatonas no feminino! 
 
Nota: Os eventos podem começar antes ou depois da #MuseumWeek, 
#WomenInCulture é um movimento que se vai manter por longos anos! 
 
Envie as suas propostas para: http://bit.ly/MuseumWeekEvents 
Os organizadores podem ajudar financeiramente à implementação das 
iniciativas mais interessantes! 
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AS HASHTAGS 2019 
 

Segunda-feira, 13 de maio: #WomenInCulture 

As mulheres da Cultura são homenageadas logo no primeiro dia. Quem 
são elas? Mulheres famosas da história, da literatura, da música 

ou da ciência, mas também aquelas que trabalham em prol da 
cultura hoje em dia - anónimas ou famosas - e que, através das 

suas ações, estruturam a sociedade. Retratos de mulheres 
escolhidas pelo seu compromisso, a sua inteligência e a força das 

suas convicções. É também uma oportunidade para as instituições 
culturais defenderem a educação das raparigas e o lugar que o mundo da 
cultura lhes deve conceder.  
  
Terça-feira, 14 de maio: #SecretsMW 
Esta terça-feira, permita o acesso aos seus bastidores! Exposições em 
preparação, sessões de restauro ou de manutenção das coleções, 

dispositivos ou profissões desconhecidas... aproveite a 
ocasião para aproximar-se ainda mais dos seus 

públicos, contando-lhes todos os seus segredos!  
 
Quarta-feira, 15 de maio: #PlayMW 
A quarta-feira será um dia dedicado ao jogo! Quer seja teatral, 
cinematográfico, musical ou sob forma de vídeo, olímpico ou de pista, 

meta conversa com os seus públicos online e os seus visitantes 
sob uma perspetiva lúdica! 
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Quinta-feira, 16 de maio: #RainbowMW 
Antes de mais nada, cor! Quer seja através da valorização de 

uma cor nas suas coleções, a celebração da Paz ou da causa 
LGBTQ, ponha cor nas suas publicações e locais de cultura! 

` 
Sexta-feira, 17 de maio: #ExploreMW 
Nesta sexta-feira, explore o tema do novo território, da iniciativa e da 
audácia: quer seja referente à exploração intelectual, artística ou espacial, 

ou ainda à inovação, convide os seus públicos a saírem dos 
padrões e irem para além dos limites! 
  
 

Sábado, 18 de maio: #PhotoMW 
Peguem nos vossos smartphones e câmaras fotográficas: é o dia de todas 
as capturas! Beleza do design e da arquitetura, valorize o seu site e 

convide os fotógrafos profissionais, artistas e amadores a 
partilhar os seus olhares!  
  

 
Domingo, 19 de maio: #FriendsMW 
Se fosse preciso um pretexto para uma saída cultural entre amigos, o 
domingo é o dia perfeito para isso! Neste último dia da #MuseumWeek, 
explore o tema da amizade - valor universal - nas suas redes sociais. 

Aproveite ainda para propor ofertas promocionais àqueles 
que querem visitá-lo em conjunto ou fazer presentes 

originais na sua loja! 
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A CAUSA 

O lugar das mulheres na sociedade é tão importante quanto o dos 
homens; todavia, esse lugar está longe de ter o devido 
reconhecimento. Eis porque o mundo das instituições culturais se 
reúne em torno da Causa das mulheres na Cultura (ontem, 
hoje, amanhã), na sexta edição da #MuseumWeek. Homenagem 
às mulheres do mundo da Arte, da História, da Ciência, das 
Letras... com a hashtag #WomenInCulture. 

Antes de mais, para homenagear as que foram indevidamente 
esquecidas dos livros de história e que merecem ser conhecidas 
pelo grande público. 

Em seguida, para saudar as que fazem o mundo da Cultura de 
hoje, quer sejam artistas, profissionais numa associação ou 
instituição cultural, mecenas ou artesãs. 

Finalmente, para destacar a importância da educação das 
raparigas: tal como os rapazes, devem poder, elas também, 
sonhar e tornar-se artistas, filósofas ou cientistas... 
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ÚTIL 

Redes sociais 
 
Facebook: https://www.facebook.com/MuseumWeekOfficial/ 
Instagram: https://www.instagram.com/museumweek/ 
Twitter: https://twitter.com/MuseumWeek 
VKontakt: https://vk.com/MuseumWeek 
Weibo: https://www.weibo.com/MuseumWeek 
 
Transferências 
Visuais: http://bit.ly/visualsMW 
Kit social média: http://bit.ly/SocialKitFR 
 
Contacto 
 
Ben, +33 6 30 06 82 51 
Telegrama: https://t.me/MuseumWeekForMedia 
E-mail: contact@museum-week.org 
 

 
MECENAS  

 
A #MuseumWeek tem o apoio da Fondation CHANEL 
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Foto: Hélène Desplechin 
pintura: Thyssen museum 

Foto: Hélène Desplechin 
pintura: Thyssen museum 

VISUAIS DISPONÍVEIS PARA A 
IMPRENSA 

Foto: Fundação Zinsou 


