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Workshop BAM! Precisamos de normas!
Normas e modelos de dados em B(ibliotecas), A(rquivos) e M(useus)
22 Outubro, 2021 10:00
Lisboa, Goethe-Institut

Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e 
Documentação | Grupo de Trabalho de Sistemas de Informação em Museus

Nós somos profissionais da memória. Trabalhamos em bibliotecas, arquivos, museus e em 
muitasoutras instituições que constroem a identidade através da memória do que nos vai 
acontecendo.Sabemos por isso que a história da humanidade sempre foi marcada pela doença. 
Demos nomesàs doenças para as identificar e distinguir, normalizamos procedimentos para as 
combater,estruturamos a nossa organização social em função delas.

Nos últimos dois anos, a doença a que chamamos Covid-19 alterou profundamente um mundo 
que já estava em mudança. Tínhamos trilhado um caminho na abertura das nossas instituições. 
Tínhamos chamado todos os públicos para connosco construírem a memória. Tínhamos afirmado 
bibliotecas, arquivos e museus como espaços de fruição e liberdade. Em 2020 tivemos de fechar 
portas. Tivemos de inventar recursos e condições onde não os havia para que a porta fechada 
não decepasse a mão que quisemos continuar a estender a quem precisava de nós e dos nossos 
serviços.

Não esquecemos que resiliência foi muitas vezes sinónimo de sofrimento num setor onde 
apandemia pôs a nu a precariedade laboral e a sub-orçamentação, que sempre 
existiramescondidas e envergonhadas. Não esquecemos o papel que as atividades culturais em 
geral, e asinstituições de memória em particular, tiveram, e devem continuar a ter, nos 
momentos em que os vivos choram os seus mortos e se reconstroem sobre os escombros.

Nós somos profissionais da memória. Sabemos por isso que a história da humanidade sempre 
foimarcada pela solidariedade e pela cooperação. Há vários momentos em que não foi assim, 
mas,quando olhamos para o arco maior, vemos que tais momentos foram episódicos. 
Solidariedade ecooperação são os valores que nos definem enquanto espécie e que nos fazem 
evoluir.Associando-nos à Jornada Nacional Memória e Esperança 2021, convidamo-vos a 
juntarem-se a nós num minuto de silêncio e reflexão sobre a memória que queremos construir a 
partir do momento de doença a que chamamos Covid-19.
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