NEWS 15.10.2012

Sistemas do Futuro, Lda. ganha prémio internacional no
FIAMP-2012
A Sistemas do Futuro, única finalista portuguesa no evento, arrecadou o “Bronze Web’Art
Special Prize” na categoria “SPECIAL WEB'ART: online exhibit or program” com o projeto “Ludi
Saeculares" (ludisaeculares.com) desenvolvido em parceria com o Museu Regional de Arqueologia D.
Diogo de Sousa.
O FIAMP (International Audiovisual
Festival on Museums and Heritage) é um
festival internacional promovido pelo
AVICOM (International Committee for the
Audiovisual and Image and Sound New
Technologies) pertencente ao ICOM
(Internacional Council of Museums). É um
festival anual e itinerante, inserido no
Encontro do AVICOM, cujo tema para este
ano foi: «The development of technologies
and the emergence of new museology
professions». A edição deste ano teve lugar
no Centro Canadiense de Arquitetura em
Montreal, na província de Quebec, Canadá,
entre 9 e 12 de outubro. Foram
selecionadas para concurso 60 produções
representando instituições de 25 países,
sendo o júri internacional composto por 7
especialistas em novas tecnologias e museus.

Entrega a Fernando Cabral do prémio “Special
Web'Art Award: online exhibition or program” no
Centro Canadiense de Arquitetura

O projeto galardoado consiste num jogo lúdico didático, disponível em formato digital via
internet, alusivo à ocupação romana na região norte de Portugal. Ludi Saeculares era o nome dado
aos grandes jogos romanos que se realizavam uma vez em cada século. No ano 17 antes de Cristo, o
imperador Augusto promoveu a realização desta festa, de cujo programa constaram jogos, corridas,
peças de teatro, cerimónias religiosas e sacrifícios destinados a obter a proteção das divindades
romanas. Esta grande festa realizou-se não só em Roma, como nas outras cidades do Império
romano. Nas escavações de Bracara Augusta foi encontrada uma ficha de jogo, com a inscrição desta
festa, a qual inspirou o nome do projeto.

Um dos objetivos consistiu em
desenvolver uma ferramenta que pudesse
ser usada nos museus, na escola ou em casa
com as finalidades de aprendizagem ou
lazer. Os utilizadores são convidados a
percorrer as vias romanas da região norte de
Portugal e a descobrir sítios, artefactos e
outras informações alusivas à ocupação da
época romana na região. Este tipo de
projetos representam para a Sistemas do
Futuro um enorme orgulho, pois são fruto
do seu esforço ao nível da utilização das
novas tecnologias no desenvolvimento
multimédia, web e design gráfico,
Fernando Cabral (Diretor Geral da Sistemas do
contemplando conteúdos de excelente
Futuro, Lda.) e Manon Blanchette (presidente do
qualidade fornecidos pelos serviços
AVICOM - ICOM)
educativos do museu. O fato de os
conteúdos estarem traduzidos em inglês, permitiu outra visibilidade ao projeto ao nível do seu
acesso e utilização por pessoas de outras nacionalidades, bem como a possibilidade de participar
num concurso internacional.
Aproveitamos para agradecer a toda a equipa do Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de
Sousa por nos ter selecionado como parceiro para o desenvolvimento do projeto e pelo seu esforço
no estudo e investigação ao nível dos seus conteúdos, permitindo alcançar um prémio com este nível
de exigência internacional.

Link com a informação projetos premiados FIAMP2012:

http://network.icom.museum/avicom/fiamp-festival/winners-2012/L/10/

