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NOVIDADES? 

✓ Os quests do ViRAL 

estão concluídos e 

traduzidos 

 

✓ A nossa produção 

principal de RV está 

quase concluída! 

 

✓ Temos mais vídeos 

360º a caminho 

UM ANO MAIS FELIZ 

Não há argumento contra o facto de que 2020 foi um dos anos mais difíceis da 

contemporaneidade. Afetou a nossa saúde, a nossa economia, as nossas relações 

sociais, a nossa edução e a cultura. Mais especificamente, forçou-nos a utilizar novos 

modos de ensinar e de aprender, de criar e consumir cultura. Mais do que nunca, o 

digital revelou-se algo sem o qual não conseguimos viver. As visitas a museus 

através de tecnologia de vídeo 360º e obras de arte criadas através de realidade 

aumentada ou virtual tornaram-se muito mais comuns. Não há dúvida: o futuro é 

digital.  

 

Nós no ViRAL também sofremos os efeitos desta pandemia. Sendo um projeto 

internacional, não nos foi possível viajar para o Encontro Transnacional de Parceiros 

em Osijek, Croácia, nem para Coventry, Reino Unido, para a semana de treino, na 

qual teríamos explorado os recursos que temos vindo a criar durante estes dois anos. 

Contudo, acreditamos verdadeiramente que a situação irá melhorar. O nosso 

trabalho e os laços que nos unem são mais fortes que fronteiras geográficas 

imaginárias. As tecnologias digitais auxiliam-nos na nossa missão e estamos muito 

entusiasmados com aquilo que estamos a preparar para vocês em 2021. 

trabalho e os laços que nos unem são mais fortes que fronteiras geográficas imaginárias. As tecnologias digitais auxiliam-

nos na nossa missão e estamos muito entusiasmados com aquilo que estamos a preparar para vocês em 2021.  

 

Até lá, a equipa do ViRAL gostaria de expressar a sua gratidão pelo vosso apoio e desejar-vos um feliz ano novo. 

OS NOSSOS ENCONTROS 

Infelizmente, a pandemia tem-nos impedido de reunir fisicamente. Contudo, tivemos a oportunidade de nos reunir online 

nas sexta-feira, dia 11 de dezembro, e tomar decisões sobre os próximos passos e o nosso trabalho vindouro. 

✓ Novas datas para a semana de treino: 1 a 5 de fevereiro de 2021 (Online) 

✓ Novas datas para o Encontro Transnacional de Parceiros: final de maio de 2021 (Estocolmo, Suécia) 

✓ Datas para o Encontro Transnacional de Parceiros: junho/julho de 2021 (Dornbirn, Áustria) 
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NOTÍCIAS DE WUPPERTAL 

O parceiro do ViRAL, o Stadtarchiv Wuppertal esteve 

presente na conferência de 2020 da European Route 

of Industrial Heritage – ERIH, que ocorreu em 

Oberhausen, Alemanha, e online. Apresentaram o 

projeto ViRAL para uma vasta audiência de peritos e 

representantes do sector do património industrial. 

Mais informação aqui. 

 

ENTRETANTO EM OSIJEK…  

Os nossos colegas croatas de 

Osijek do Muzej Slavoniej 

apresentaram o ViRAL numa 

conferência online, a MUVI LAB 

2020, organizada pelo Museum 

Documentation Center. Podem 

saber mais sobre a conferência 

aqui. 

 

Estamos no Facebook! 

Sigam-nos 

 

https://www.erih.net/service/photo-galleries/erih-and-events/erih-conference-2020-oberhausen-d-online
https://www.mdc.hr/en/in-focus/activities/
https://www.facebook.com/VIRAL-363845321020632/

