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Caros amigos e colegas, 
 
 
Foi com grande satisfação que tomei conhecimento deste importante e oportuno Encontro, que reúne 
membros dos Comités Internacionais CECA, ICOFOM e UMAC, para trocarem experiências e debaterem o 
estado atual e o futuro dos museus na América Latina. Felicito Oscar Frontanilla, o ICOM Paraguay, todos os 
Comités Nacionais envolvidos, e ainda todos os organizadores, pela iniciativa e capacidade de mobilização. 
 
A vitalidade dos museus na América Latina é assinalável, bem como a competência, dedicação e o espírito de 
serviço às comunidades dos seus profissionais. Os museus e coleções universitárias não são exceção e algumas 
das mais importantes e inovadoras abordagens museológicas que conheço têm origem nas universidades da 
América Latina. Existem redes locais e nacionais de museus universitários, muito vibrantes e dinâmicas, no 
México, Chile, Brasil, Peru, entre outros. 
 
A nível mundial, a comunidade UMAC é constituída por cerca de 400 museus e profissionais de museus. No 
entanto, e apesar da enorme importância dos museus e coleções universitárias, o número de membros UMAC 
na América Latina é ainda escasso. Há muito por fazer para tornarmos o UMAC – e o ICOM – mais acessível aos 
profissionais de museus, coleções e património das universidades latino-americanas. Tornar o UMAC mais 
acessível na América Latina significa tornar o património universitário mais acessível às populações, mais 
protegido da vulnerabilidade e arbitrariedade e mais bem preparado para enfrentar os enormes desafios 
sociais, ambientais e políticos, quer da região quer do mundo. 
 
Desejo a todos os participantes do Encontro Organismos Museológicos Hiperconectados frutuosas reflexões 
e discussões. Espero ver-vos em Kyoto, no próximo ano, na Conferência Geral do ICOM, para continuarmos a 
celebrar o importantíssimo papel dos museus e do património nas sociedades contemporâneas e a trabalhar 
em conjunto para a promoção e valorização dos seus profissionais. 
 
 
 
 

Marta Lourenço 
Presidente UMAC-ICOM 
 
Lisboa, 2 Novembro de 2018 

 


