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Convite a todos os participantes inscritos na ICOM 2013

Caro colega,
Se está inscrito para participar da próxima conferência Geral do ICOM no Rio de Janeiro, a ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ECOMUSEUS E MUSEUS COMUNITÁRIOS – ABREMC lhe deseja boas-vindas.
O Brasil é um imenso país que, nesses últimos 30 anos, desenvolveu uma intensa atividade no campo da
nova museologia : centenas de museus comunitários, de ecomuseus, de museus de território, de
museus de percurso, de centros de memória foram criados por comunidades locais para valorizar
sua cultura e seu patrimônio, tanto material quanto imaterial.
Existem muitos deles no Rio e alguns lhe serão apresentados durante a Conferência, mas há tantos outros
em todos os Estados do país e alguns são bem acessíveis, a partir das principais capitais. Seria
lamentável não utilizar sua viagem para conhecer alguns deles !
Nossa rede de membros se mobilizou para acolhê-lo em cada local e lhe mostrar essas realizações. O
quadro em anexo oferece as informações necessárias para fazer os contatos, seja com esses museus
singulares que você gostaria de visitar, seja com colegas capazes de ajudá-lo a programar a visita a
museus e lugares de memória de um determinado Estado.
Esperamos que acolha essa oferta, enquanto prepara seu itinerário de visita ao Brasil, após a Conferência
do ICOM. Certamente, você poderá ver tudo, mas essa lista poderá servir de guia durante uma outra visita,
turística ou profissional, nos próximos anos.
Nós o esperaremos com alegria e ansiedade !
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