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Comissão Teia da Memória reúne-se em Brasília
Representantes da Comissão da Teia da Memória , formada por 11 iniciativas
durante o V Fórum Nacional de Museus, vão se reunir nos dias 4 e 5 de
novembro, no Ibram, em Brasília, para discutir estratégias para a realização
do encontro em 2014. Participam da reunião de trabalho representantes da
Rede de Pontos de Memória e Iniciativas de Memória e Museologia Social
(REPIM-RS), Rede Cearense de Museus Comunitários (RCMC), Museu de
Favela, Ponto de Memória de Terra Firme, Ponto de Memória da Grande São
Pedro, Museu do Taquaril e o Ponto de Memória de Pompéu.
A Teia da Memória é o encontro nacional dos pontos de memória e iniciativas
de museologia social, que tem como objetivo promover o intercâmbio e ser
um espaço de debates para a consolidação de uma política pública de direito
à memória. A próxima teia já tem como pauta eleger o Conselho Gestor do
Programa Pontos de Memória e suas atribuições, que vêm sendo discutido
pela Comissão Provisória de Gestão Participativa e Compartilhada dos Pontos
de Memória (Cogepaco), e a Carta da Rede de Pontos de Memória e
Iniciativas de Memória e Museologia Social, que apresenta um conjunto de
propostas para o desenvolvimento das iniciativas em rede.

Rio de Janeiro articula rede de memória e museologia social
Representantes de pontos de memória, museus comunitários e ecomuseus do
Rio de Janeiro reuniram-se no dia 23 de outubro, no auditório do Museu da
República (R. do Catete, 153 ), para discutir a formação e movimentação de
uma rede, como meio de fortalecer, de forma autônoma e horizontal, o
conjunto de experiências de museologia social que se encontram em
diferentes estágios de desenvolvimento. O encontro reuniu cerca de 40
participantes e representantes de iniciativas de museologia social da região
metropolitana da cidade e do interior do estado.
Além da estruturação da rede, também foi discutida a participação de seus
representantes na Teia Rural, encontro dos pontos de cultura do Rio de
Janeiro, que acontecerá de 5 a 8 de dezembro, nas redondezas do Ponto de
Cultura Rural, em Bom Jardim, região serrana do estado. A próxima reunião da
rede será no dia 18 de novembro, às 17h, no Museu da República, na ocasião
do Seminário a ser realizado pelo Ecomuseu Nega Vilma.

Museu da Maré
Após a campanha Maré, use o seu Museu!, que garantiu a participação da
comunidade na construção da nova exposição permanente, foi reaberta no
último sábado, 26 de outubro, Os 12 tempos da Maré, com um conjunto de
objetos doados pelos moradores.

Ponto de Memória de Pompéu e Casa Cultura Viva recebem prêmio Mazzaropi
O projeto voltado para a multiplicação e distribuição do CD de histórias do
Pompéu, produzido a partir a primeira edição do Prêmio Pontos de Memória, foi
contemplado pelo Prêmio de Culturas Populares 100 anos Mazzaropi, concedido
pelo Ministério da Cultura. Também recebeu o prêmio o Centro Cultural Viva,
em Duas Barras - RJ, iniciativa premiada no Edital Prêmio Pontos de Memória
2012, que atua com memórisa do brinquedo Popular e do circo.
O Prêmio Culturas Populares tem como objetivo reconhecer a atuação de
Mestres, e Grupos e Comunidades responsáveis por iniciativas exemplares que
envolvam as expressões das culturas populares brasileiras.

Ponto de Memória da Grande S. Pedro lança exposição fotográfica
O Ponto de Memória da Grande São Pedro (Vitória – ES) apresentou, no dia 25
de outubro, os resultados dos quatro anos trabalho na comunidade. Dentre as
ações, destacaram-se uma exposição de fotos e exibição de documentários sobre
a formação do bairro. Além de divulgar o trabalho do ponto de memória, o
evento teve o intuito de despertar nos moradores a importância da valorização
de suas histórias e memórias de luta e resistência. Na ocasião, também foram
distribuídos às lideranças locais um kit com os documentários e informações
sobre o projeto. A ação aconteceu no Cerimonial Castelo de Sonhos, na Rua da
Coragem, 380, Bairro Redenção , Grande São Pedro, Vitória – ES.
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