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FAMP – FEDERAÇÃO DE AMIGOS DOS MUSEUS DE PORTUGAL 
 

O AMIGO DOS MUSEUS 
 

Nº 12                          _______________________________________________ Março 2009  
 

EDITORIAL 
 

As Associações de Amigos e Voluntariado 

dos Museus devem ser fomentadas para 

coadjuvar todas as tarefas que as normas legais e 

próprias da sociedade exigem, na valorização e 

difusão de Património Cultural, e não para 

substituir a função própria de um Museu. 

O associativismo é e será necessário – em 

muitos aspectos imprescindível – se desejarmos 

que a interligação património/sociedade seja 

verdadeiramente positiva e efectiva para as 

partes envolvidas. 

A Federação de Amigos dos Museus de 

Portugal (FAMP) que subscreveu o Código de 

Ética superiormente aprovado pela Federação 

Mundial de Amigos de Museus, no congresso do 

México em 1956 é, no nosso país, a representante 

legal desse espírito e nos seus 10 anos de 

existência tem pugnado por cumprir e difundir 

esses objectivos. 

Vivemos uma altura difícil nas relações 

socioculturais das associações que tem a sua base  

 

no voluntariado porém, esperamos que a tremenda  

crise económico-social que todos vivemos, não 

seja um factor destabilizador, mas que com mais 

sacrifício e responsabilidade consigamos 

solidariamente apoiar os nossos museus, seu 

desenvolvimento e difusão. 

A FAMP vai organizar em 2010, em Lisboa, 

o Encontro Mundial e a Assembleia Geral da 

Federação Mundial, jornadas da maior 

importância, para a nossa Federação mas, 

também, uma responsabilidade e um desafio para 

todos os Amigos dos Museus e suas Associações, 

pois o seu êxito depende inteiramente de todos 

nós. 

Oportunamente, faremos chegar a todos 

os nossos associados o programa preliminar desse 

acontecimento, esperando que o vosso apoio, 

sugestão e contributo, seja uma mais valia para o 

êxito dessa jornada, que virá engrandecer e 

internacionalizar a Cultura Portuguesa. 

                  

António Pestana de Vasconcelos 
(Presidente da Direcção) 
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* Assembleia Geral FAMP 

  

 
 

A Assembleia Geral da FAMP, 2009, realiza-se a 28 
deste mês, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

1. Apreciação e votação dos Relatório de 

Actividades e Contas da Direcção relativos a 

2008, e apreciação do respectivo Parecer do 

Conselho Fiscal; 

2. Apreciação e votação dos Orçamento e Plano 

de Actividades para 2009; 

3. Aprovação de novos associados; 

4. Organização da Assembleia Geral ordinária 

em 2010; 

5. Organização do Encontro e Assembleia Geral 

Mundial em 2010; 

6. Eleição Órgão Sociais para triénio 2009-2011; 

7. Diversos 

 

Tal como vem sendo hábito em anteriores Assembleias 
Gerais, a de 2009 será organizada em conjunto com um 
Grupo de Amigos. Este ano será com os Amigos do 
Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa. 
O Museu Nacional do Azulejo é um dos mais importantes 
museus nacionais, pela sua colecção singular, o Azulejo, 
expressão artística diferenciadora da cultura portuguesa, 
e pelo edifício ímpar em que se encontra instalado, o 
antigo Convento da Madre de Deus, fundado em 1509 
pela rainha D. Leonor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:
 

Fachada da Igreja e antigo Convento da Madre de Deus 
Museu Nacional do Azulejo 

©Paulo Cintra / Laura Castro Caldas 

A seguir à recepção dos representantes das 
Associações/Grupos de Amigos pelas 14, 30 horas, 
seguida da Assembleia Geral às 15 horas, haverá uma 
visita ao Museu Nacional do Azulejo, pelas 17 horas, 
conduzida pela Dra Maria Antónia Pinto Matos, Directora 
do Museu e pelo Dr. António Castelo Branco Pereira, 
Presidente dos Amigos do Museu Nacional do Azulejo, 
seguindo-se depois um pequeno convívio nas 
instalações do Museu. 

 

* 10º Aniversário da FAMP 
 

A FAMP emitiu uma peça comemorativa, em louça Vista 
Alegre, por ocasião da comemoração do seu 10º 
aniversário, a qual tem tido um enorme sucesso.  
Com um design exclusivo, Vista Alegre, esta peça 
“Suporte para Canetas” é disponibilizada em estojo 
próprio, podendo a mesma, ser encomendada através 
dos diversos contactos da FAMP, ao preço unitário de 20 
(vinte) €uros. 

 

 

A 16mm x C 203mm x L 81mm 

 

* Diversos 
 

»» O presidente da FAMP e a representante dos Amigos 

do Museu do Mar - Cascais, D. Pilar Salazar de Sousa, 
estiveram presentes no XVII Congresso Nacional de 
Amigos de Los Museos - Vigo de 13 a 15 de Março, que 
se realizou no MARCO (Museu de Arte Contemporânea 
de Vigo) e teve como tema "Museus e Amigos como 
Agentes de Integração". 
 
Foram apresentadas várias comunicações como 
experiências de integração nos museus artísticos, 
oportunidade para troca de ideias dos vários agentes 
culturais presentes, e a análise da gestão e programação 
de Grupos de Amigos de Museus na actual crise mundial. 
Foi mais uma jornada, em que para além do interesse dos 
temas debatidos, foram incrementadas as relações entre 
as Federações Ibéricas 
 

»» A 27 e 28 de Abril reunirá o ICOM, para debater o 

tema “Museus e Turismo”, estando a FAMP 
representada pela sua Vice-Presidente Dra. Maria Otília 
Medina.  
 
A Presidente da Federação Espanhola, Ana Louise 
Delclaux falará em nome da Federação Mundial dos 
Amigos dos Museus sobre: “Turismo Sustentável”. 
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* Dia Internacional e Noite dos Museus 
 

Vem aí mais um Dia Internacional e a Noite dos Museus. 
Celebradas estas datas em anos anteriores, têm 
constituído um êxito assinalável em todos os sentidos, 
potenciando o número de visitantes aos Museus 
aderentes e criando, assim, novos hábitos de visita aos 
mesmos. 
 
Em 2009, o tema proposto pelo ICOM para o Dia 
Internacional dos Museus (18 de Maio) será “Museus e 
Turismo”. 
 
Alissandra Cummins, Presidente do Conselho 
Internacional de Museus (ICOM), e Carla Bossi-Comelli, 
Presidente da Federação Mundial dos Amigos de 
Museus (FMAM), uniram os esforços das suas 
respectivas organizações para se dar o relevo à 
importância do “Turismo Sustentável”:  
 
“Como podem os Museus fomentar um novo tipo de 
relações entre os visitantes e as comunidades locais, as 
quais só em raras ocasiões têm a possibilidade de se 
encontrar para promover o desenvolvimento 
sustentável?” 
 
O tema “Museus e Turismo” dá alento aos profissionais 
de museus e aos voluntários a trabalhar com os 
visitantes e turistas, criando uma interacção com as 
comunidades locais para conhecer o património na 
realidade, dentro e fora dos museus. 
 
Segundo Alissandra Cummins, “O Dia Internacional dos 
Museus pode chegar a ser uma experiência criadora de 
um vínculo afectivo, tanto para os visitantes, os turistas e 
as populações locais, como para os conservadores e os 
voluntários dos museus”. 
 
O ICOM e a FMAM, em conjunto com a UNESCO, a 
OMT, o ICOMOS, o ICCROM e outras organizações, 
vêem insistindo, desde há muito tempo atrás, na 
importância que tem a sensibilização do público pelo 
património para fomentar o turismo sustentável. 
 
“A FMAM e o ICOM assinaram a “Declaração em prol de 
um turismo cultural sustentável no mundo”, cuja 
aprovação foi a primeira etapa de um projecto a longo 
prazo em que as nossas organizações se uniram para 
enfrentar este novo desafio”, declarou Carla Bossi-
Comelli, Presidente da FMAM. 
 

“Como amigos dos museus, temos um contacto mais 
directo com os visitantes – que na sua maioria são 
turistas -, e assim encontramo-nos numa situação ideal 
para promover o respeito pelo património. É essencial 
que o papel das associações de amigos se concentre no 
desenvolvimento de um turismo que não provoque danos 
no património.  
 

O ICOM e a FMAM devem ter bem presentes os seus 
respectivos Códigos de Ética como fonte de princípios 
proveitosos para estabelecer relações com as 
comunidades locais”. 

* WFFM – Federação Mundial de Amigos dos Museus 

 

A Federação Mundial dos Amigos dos Museus, organiza 
este ano o seu Encontro Mundial e Assembleia Geral, 
em Glasgow, Escócia, de 30 de Abril a 3 de Maio, a qual 
terá, uma importância muito particular. 
 

A carismática Presidente Carla Bossi-Comelli, deixa o 
cargo que vinha ocupando há 3 mandatos sucessivos, 
havendo eleições para todo o Conselho Executivo, o 
qual é constituído por um Presidente, 4 Vice-Presidentes, 
de acordo com as regiões geográficas e um Tesoureiro. 
 

A FAMP far-se-á representar pelos seus Presidente, Dr. 
António Pestana de Vasconcelos e Vice-Presidente Dra. 
Maria Otília Medina. 
 

Em 2010, será a vez da FAMP – Federação de Amigos 
dos Museus de Portugal, organizar o Encontro e 
Assembleia Geral Mundial agradecendo, desde já, o 
apoio incondicional da Fundação Oriente e dos Grupos 
de Amigos do Museu do Oriente, do Museu Nacional de 
Arte Antiga, do Museu Nacional do Azulejo, do Museu do 
Mar e Palácio Nacional da Ajuda. 
 

Em breve, apresentaremos às Associações o programa 
provisório quer para os Congressistas, quer para os 
Acompanhantes, agradecendo sugestões e toda a 
espécie de ajuda.  
 

Aguardamos contactos com o Sr. Ministro da Cultura e o 
Sr. Presidente do Turismo de Portugal. 
 

»» FAMP – Viagens Culturais 
 

Prosseguindo o Circuito do Médio Oriente, que tão do 
agrado histórico tem sido dos seus participantes, a 
FAMP irá organizar, na 1ª semana de Outubro, uma 
viagem cultural à Síria e ao Líbano.  
 

Serão 10 dias, visitando Damasco, Palmira – vilas 
mortas, deserto Resafé e Halabie – Allepo, S. Simion, 
Ébola A. Pamée, Hama Crak des Chevaliers, Damasco e 
Baalbeck. 
 
Voos Air – France, hotéis de 5 estrelas com um custo 
total de 1890 Euros, com tudo incluído.  
 
Aguardamos confirmação de voos e análise detalhada 
dos hotéis.  
 
Será uma visita de grande interesse cultural, a qual 
fechará o nosso circuito do Médio – Oriente. 
 
 

* Notícias das Associações 
 

Voltamos a lançar o desafio para que as nossas 
Associações nos façam chegar textos, quer para a 
Newsletter, quer para a nossa página de Internet, pois só 
assim seremos uma verdadeira Federação representativa 
dos Amigos dos Museus em Portugal. 
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»» MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS 

 
Já estão disponíveis os Roteiros “Museu Espelho Meu” 
com guias para grupos de várias idades acompanhados 
por adultos. Incluem também guia para visita à Casa-
Museu Guerra Junqueiro e Museu do Papel Moeda.  
 

 
 
 

MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS 
Palácio dos Carrancas 
Rua D. Manuel II 
4050-342 Porto 
Tel: 223 393 770 
Fax: 222 082 851 
E-mail: mnsr.div@ipmuseus.pt 
 

»» MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 
 
 

Galli Bibiena: desenhos de arquitectura e cenografia 
 

Sala do Tecto Pintado  
 

17 de Março a 7 de Junho de 2009 
 

No prosseguimento da programação prevista para a sala 
do Tecto Pintado (50) do Museu Nacional de Arte Antiga, 
inicia-se no próximo dia 17 de Março, terça-feira, uma 
exposição de desenhos do acervo do museu com parte 
do núcleo de desenhos dos arquitectos e cenógrafos 
bolonheses Galli Bibiena.Assim, após a exposição do 
Retrato de Titus, pintura de Rembrandt e de outros 
desenhos e gravuras do pintor, mostram-se agora 
desenhos de projectos para teatros e cenografias da 
autoria desta notável família Bibiena. 
 

Departamento de Comunicação  
tel: 21391812/18 
e-mail: mnaa.depcom@ipmuseus.pt 
 www.mnarteantiga-ipmuseus.pt 
 
 

»» PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA 
 

O Palácio Nacional da Ajuda tem novo horário de 
abertura: 
 

Das 10h00 às 17h30 (última entrada às 17h00) 
 

Encerrado à 4ª feira 
 

Palácio Nacional da Ajuda 
 

Telef. 213 637 095 
pnajuda@imc-ip.pt 

»» MUSEU DO ORIENTE 
 

- Curso Exotica Naturalia, entre Abril e Junho  
 

O curso versará sobre matérias-primas de origem 
vegetal, animal e mineral, trazidas do Oriente para a 
Europa pelos Portugueses, assim como as suas 
aplicações tradicionais. 
  
Notas sobre o curso 
Durante o curso Exotica Naturalia estudar-se-ão as 
principais matérias-primas trazidas para a Europa 
durante e após o período da expansão renascentista, 
com especial atenção para os produtos vegetais, animais 
e minerais vindos do Oriente (especiarias, chá, sândalo,  
bano, ruibarbo, cânfora, cocos-do-mar, índigo, algodão, 
pau-de-águila, mirra, incenso, gamboge, assa-fétida,  
oma-arábica, benjoim-do-Sião, benjoim-da-Samatra, 
sangue-de-dragão-de-Socotorá, laca-da-China, laca-do-
Japão, púrpura, seda, âmbar-cinzento, tartaruga, 
pérolas, madrepérola, corno de rinoceronte e de 
unicórnio, marfim (olifante, mamute), avestruz, náutilus, 
almíscar, pedra-bezoar, lacre, lápis-lazúli, safiras, rubis, 
diamantes, etc.). 
 
Apresentar-se-ão imagens e amostras de todos os 
produtos estudos, distribuir-se-á bibliografia e outros 
materiais de apoio. 
 
O curso (12 horas), decorre em três sessões 
(4horas/mês, ao sábado), podendo os interessados 
escolher entre dois cursos (4 de Abril, 9 de Maio e 6 de 
Junho ou 18 de Abril, 23 de Maio e 20 de Junho). 
Outras informações sobre o curso podem ser obtidas 
consultando o site 
 

Museu do Oriente 
Avenida de Brasília 
Doca de Alcântara (Norte) 
1350-362 Lisboa 
Tel.: 213 585 200 Fax: 213 534 746 
www.museudooriente.pt 
 
 

* NOTÍCIAS FMAM/WFFM 
 

»» ENCONTRO E ASSEMBLEIA GERAL MUNDIAL  

30 Abril a 3 Maio 2009 – Glasgow – Escócia 
 

  
Museu Nacional do Azulejo 
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