
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

       NIF 504746588 
                          Rua de Buenos Aires, 39, 1200-623 LISBOA   
                                 Tel: 213 225 435 / Fax: 213 225 437 

Membro da Federação Mundial de Amigos dos Museus 
           

                                                   www.famportugal.pt / global@famportugal.pt  / famp2010@gmail.com 
     

 

1 

FAMP – FEDERAÇÃO DE AMIGOS DOS MUSEUS DE PORTUGAL 
 

O AMIGO DOS MUSEUS 
Nº 18           _________________________________________________________________junho 2013 

EDITORIAL 
 

Em Maio de 2013, após a Assembleia Geral de 16 

de Maio, fui eleita Presidente da Direção da 

FAMP. Aceitei com muita honra esta nova função, 

e espero estar à altura das várias obrigações que, 

a partir de agora, me irão caber. A FAMP – 

Federação de Amigos dos Museus de Portugal – 

fundada em 1998, tem, nas várias Ligas de 

Amigos pessoas com garra, dinamismo e sempre 

com vontade de servir a causa dos Museus. 

Devemos ser transmissores de ideias e projetos 

junto da Secretaria de Estado da Cultura, da 

Direção Geral do Património Cultural, e esperar 

os resultados dos nossos esforços.  
 

Durante 32 anos da minha vida profissional lutei 

pela causa do Palácio Nacional da Ajuda, pelas 

suas reconstituições históricas, pelo estudo das 

pessoas reais que ali habitaram, pelo restauro das 

suas coleções, pela organização das exposições e 

publicações, etc. Espero que, no futuro, o PNA 

ponha em marcha a LAPA – Liga dos Amigos do 

Palácio Nacional da Ajuda - que eu própria 

delineei, com a ajuda preciosa de dois voluntários. 

Veremos quando irá nascer a LAPA, para nos 

acompanhar nas atividades a organizar pela 

FAMP. 
 

Os trabalhos até agora desenvolvidos terão 

obviamente que continuar – teremos de nos 

empenhar em angariar novos sócios, incentivar a 

criação de mais Ligas de Amigos de Museus e 

Palácios, organizar viagens culturais. Este ano 

pensamos visitar a Bienal de Veneza, onde Joana 

Vasconcelos está presente com o Cacilheiro 

Trafaria Praia e onde nos receberá. 
 

O Prémio Professor Reynaldo dos Santos deverá 

continuar nos moldes anteriores, isto é, com a 

entrega de um diploma. 
 

Muito gostaria de convidar todos a estar 

presentes em Alcobaça, a 7 e 8 de Setembro, 

para um encontro informal, afim de podermos 

confraternizar, trocar impressões, dar sugestões 

e aproveitar a boa hospitalidade de que Alcobaça 

se orgulha. 
 

Agradeço a confiança em mim depositada e 

prometo tudo fazer para cumprir este papel com 

entusiasmo, bem apoiada nos membros da Direção 

e dos outros órgãos sociais. 
 

Desejo a todos um verão de lazer e cultura, e 

recomendo a visita à minha última exposição no 

PNA, com Joana Vasconcelos, que estará patente 

ao público até 25 de Agosto, bem como às 

exposições organizadas pelos nossos associados e 

pelos museus por si representados. 
 

Logo que o programa para Setembro esteja 

concluído, serão enviadas todas as informações. 

 

Espero muitas inscrições para podermos 

aproveitar a boa convivência das pessoas que 

tanto servem a causa dos Museus e Palácios. 
 

Um abraço a todos. 
 

Isabel Silveira Godinho 
Presidente da FAMP 
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ASSEMBLEIA-GERAL FAMP 

16 MAIO 2013 

 

PROGRAMA 

 

17. 30 Recepção aos representantes de Associações/           

Grupos de Amigos, no Museu do Oriente, Sala Nova Delhi 

 

18. 00 Assembleia-Geral FAMP 

 

19. 30 Encerramento 

 

A FAMP agradece o inestimável apoio do Museu do Oriente e 

do seu Grupo de Amigos, para a realização da Assembleia-

Geral. 

 

GAMO – GRUPO DE AMIGOS DO MUSEU DO ORIENTE 

 

 

 
 

ÓRGÃOS SOCIAIS 2013_2017 

(Eleitos em 16-05-2013) 
 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Presidente: Licinio Cunha    

(GRUPO DE AMIGOS DO MUSEU DO ORIENTE) 

1º Secretário: José  Honorato Ferreira  

(GRUPO DE AMIGOS DO MUSEU DE MARINHA) 

2º Secretário: Maria do Rosário Alvellos  

(GRUPO AMIGOS DO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA) 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

Presidente: José Mário de Andrade 

(CÍRCULO DR. JOSÉ DE FIGUEIREDO) 

1º Vogal: Jean Louis Albessard 

(CÍRCULO DR. JOSÉ DE FIGUEIREDO) 

2º Vogal: João Pedro Infante 

(AMIGOS DO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO) 

 

DIREÇÃO 

Presidente: Isabel Silveira Godinho 

(GRUPO AMIGOS MUSEU NACIONAL ARTE ANTIGA) 

Vice-Presidente: José Brandão 

(GRUPO DE AMIGOS DO MUSEU DO ORIENTE) 

Secretário: Maria de Fátima Loureiro 

(AMIGOS DO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO) 

Tesoureiro: Luis Filipe Lopes 

(GRUPO DE AMIGOS DO MUSEU DO ORIENTE) 

1º Vogal: Maria Otília Medina 

 (GRUPO DE AMIGOS DO MUSEU DO ORIENTE) 

2º Vogal: Maria Renée Gomes 

 (GRUPO AMIGOS MUSEU NACIONAL ARTE ANTIGA) 

1º Vogal Suplente: José Fernando Coelho Ferreira 

 (ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU  

MUNICIPAL DE PENAFIEL) 

2º Vogal Suplente: Deolinda Bastos 

 (SOCIEDADE DE AMIGOS DO MUSEU  

FRANCISCO TAVARES PROENÇA JÚNIOR) 

3º Vogal Suplente: Teresa Sucena Paiva 

(GRUPO AMIGOS MUSEU NACIONAL ARTE ANTIGA) 

 
ASSEMBLEIA GERAL FAMP_2013 
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* Notícias FAMP 

Numa cedência generosa, a sede da FAMP funcionará, por 

enquanto, na Rua de Buenos Aires, 39, 1200-623 LISBOA. 

Os contactos, de momento, serão feitos para a morada 

indicada e/ou através dos nossos emails, já conhecidos: 
 

global@famportugal.pt  / famp2010@gmail.com 
 

Continua o processo de assegurar um local para sede social, a 

disponibilizar pela autarquia de Cascais. 
 

CONVITE DA FFSAM PARA A SUA ASSEMBLEIA 

GERAL EM DIJON – 5/6 abril 2012 
 

Depois do encontro em 2012 dos Amigos dos Museus 

de França, em Paris, para o qual a FAMP recebeu 

convite e esteve representada, a Federação Francesa 

dos Amigos dos Museus, FFSAM, escolheu este ano a 

medieva cidade de Dijon, capital da Borgonha, para a 

realização da sua Assembleia Geral. Os encontros de 

trabalho tiveram lugar a 5 e 6 de Abril na Câmara 

Municipal de Dijon – Palácio dos Duques de Borgonha, 

edifício gótico, reestruturado e transformado mais 

tarde, em pleno séc. XVIII, em imponente edifício 

clássico à maneira de Versailles.  

Foram os mais importantes duques da Borgonha, 

Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon e 

Charles le Témeraire que querendo deixar 

perenemente as marcas do seu poder, transformaram 

Dijon numa das primeiras cidades de arte “de la douce 

France”. De relevância é recordar a relação histórica 

entre a Borgonha e Portugal. D. Henrique de Borgonha 

nascido em 1066 recebe de D. Afonso VI de Leão a 

mão de sua filha D. Teresa e o Condado Portucalense, 

tornando-se no primeiro Conde de Portucale. Sucede-

lhe seu filho D. Afonso Henriques que se proclama 1º 

Rei de Portugal e em 1179, é reconhecido pelo Papado. 

Bastante mais tarde, em 1430, Filipe III de Borgonha, 

dito, Filipe O Bom, casa em terceiras núpcias com D. 

Isabel de Portugal, filha de D. João I. D. Isabel 

destacou-se naquela que seria a mais rica e refinada 

corte europeia de então e o filho de ambos, Carlos o 

Temerário, viria a suceder a Filipe O Bom. 

Actualmente, os Museus de Dijon refletem o passado 

da cidade e da região e convidam a descobertas 

inesgotáveis através da sua arte e história. Foi no 

Celeiro da Abadia Medieval de Clairvaux (séc. XII), 

local de rara beleza arquitectónica que se realizaram 

as recepções e um concerto de música vocal da Idade 

Média e Renascença na noite da chegada. 

Das duzentas e noventa associações de Amigos dos 

Museus que existem em França fizeram-se 

representar em Dijon um grande número delas o que 

demonstra o seu dinamismo e espírito participativo.  

Foi há quarenta anos, em 1973, que alguns Amigos de 

museus franceses criaram a Federação Francesa dos 

Amigos dos Museus. Procurando alcançar uma maior 

eficiência, a FFSAM constituiu uma rede nacional de 

Associações e organizou-se por regiões, viabilizando 

de uma forma bastante proveitosa a defesa de 

posições a nível nacional e regional. As próprias 

Câmaras Municipais reconhecem nos Grupos de Amigos 

dos Museus o garante de uma acção eficaz e generosa 

ao serviço dos Museus, sendo por isso as primeiras 

entidades interessadas numa mútua cooperação. 

“Papel, empenhamento e valores dos Amigos do Museu” 

foram os temas discutidos nas sessões de trabalho, 

havendo intervenções de vários oradores provenientes 

de diversos pontos de França, dando origem a 

momentos muito interessantes de partilha de opiniões 

e experiências. No final da Assembleia Geral da 

FFSAM, Mr. Jean-Michel Raingeard foi eleito 

Presidente da Federação Francesa dos Amigos dos 

Museus tendo sido assim reconduzido nas suas 

funções. Seguiram-se visitas aos Museus de Dijon e no 

terceiro dia visitas culturais ao Chateau Bussy-Rabutin  

(sécs XVI e XVII) rodeado de jardins de grande 

beleza ornamental e à Abadia De Fontenay (séc. XII). 

Muito interessantes foram as explicações dadas sobre 

o Château e o próprio Roger Bussy-Rabutin, primo de 

Mme de Sevigny que teve de abandonar a corte e 

recolher-se ao Château por ordem de Luís XIV, devido 

à sua vida aventurosa. Igualmente de grande interesse 

é a própria decoração interior com mais de duzentos 

quadros a óleo do séc. XVII que retratam a corte e as 

suas grandezas e misérias na perspectiva de Rabutin.  

A última visita foi à Abadia de Fontenay, primeiro 

mosteiro cisterciense fundado por São Bernardo de 

Claraval, em 1118, vinte anos depois do início da própria 

Ordem de Cister. A Abadia pertence à Família Aynard 

desde 1906 e está classificada como Património 

Mundial pela Unesco.              
 

Maria do Rosário Alvellos 
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NOTÍCIAS  
   WFFM 

 

 

Como representante da FAMP junto da WFFM, deixo 

algumas notícias do último Encontro e Assembleia 

Geral em Seoul e anunciar o próximo Congresso em 

Berlim (14-18 Maio 2014) onde espero que estejamos 

representados por muitos grupos de amigos do nosso 

país. Mas afinal o que é e qual o interesse da WFFM na 

qual estamos representados através da FAMP?  
 

*1* A WFFM, Federação Mundial de Amigos dos Museus, 

WWW.museumfriends.com, foi fundada em Bruxelas a 15 de 

Junho de 1975 e conforme os seus estatutos, a sua missão é 

"encorajar a cooperação entre Associações de Amigos de 

Museus de forma a promover o entendimento de parte a 

parte, a partilha de informação e a troca de experiências 

com o propósito de intensificar a vida e as atividades de tais 

associações em benefício dos museus e do público". No seu 

âmbito podemos estar em contacto com associações de 

Amigos de mais de 30 países de diferentes continentes e 

culturas. Uma mais-valia para trocarmos experiências, 

procurar estímulos e ajuda, sabendo que somos milhares de 

amigos espalhados pelo mundo. Muitos museus podem 

depender da nossa ajuda, sobretudo nesta época de crise. O 

turismo cultural pode ser ainda uma mais-valia para dar a 

conhecer a nossa região e aí qualquer Grupo de Amigos, com 

o seu Museu e as entidades locais, tem um grande papel a 

desempenhar com os contactos que pode estabelecer com os 

seus congéneres de países diversos, através da Federação 

Nacional. Além do continente Americano, da Austrália e da 

Ásia, os países europeus estão quase todos representados. A 

WFFM, é dirigida por um Conselho Executivo e uma 

Assembleia Geral que se reúne uma vez por ano.  

 

*2* Em maio de 2010, como se recordam, o Encontro Mundial 

teve lugar em Lisboa e aproveitamos para agradecer a todos 

os grupos de Amigos que colaboraram para o grande sucesso 

da mesma, a qual reuniu cerca de 200 pessoas de vinte e oito 

países dos 4 cantos do mundo. Foi aí que, na presença da 

Presidente Mundial da ICOM, foi criado um protocolo de 

entendimento e cooperação deste organismo com a WFFM, 

confirmado agora em Seoul, em Abril do presente ano.  

 

*3* Representados pela nossa Embaixatriz em Seoul, Marina 

Quinteiro Lopes, antes Vice-Presidente do Grupo de Amigos 

do Museu do Oriente, foi ainda aprovada, nessa reunião, a 

sugestão da Secretária-Geral, Ana Maria Delclaux 

(presidente da Federação Espanhola), para a criação de um 

dia dos Amigos dos Museus, com a mesma data, em todo o 

mundo, tal como existe já na Europa para o dia dos Museus.  

*4* Foi criado um pequeno grupo de jovens, com o intuito de 

constituir um blog de jovens amigos. O nosso representante, 

Diogo Santos Rosa vai dar-nos notícias e tentar cativar mais 

jovens em Portugal, para se juntarem ao grupo virtual de 

Amigos dos Museus, a que preside a presidente da 

Federação brasileira, Camila Leoni.  

 

*5* A nova Presidente da Direção da FAMP, Isabel Silveira 

Godinho, está a organizar um encontro com os nossos grupos 

de amigos onde serão apresentadas novas ideias e esperamos 

que cada grupo nos traga sugestões para o interesse mútuo 

dos Grupos de Amigos, FAMP e WFFM.  

É urgente estarmos juntos, conhecermo-nos melhor e apoiar 

os mecenas, os Amigos dos Museus e Voluntários, um valor 

incalculável na defesa da cultura, assistência aos museus, 

educação e turismo cultural. Nesse espirito, peço que 

colaborem connosco, procurem alargar o grupo de amigos na 

vossa região para que, no próximo Congresso, sermos 

representados por um núcleo que abranja todo o país.  

 

*6* Carla Comelli, antiga Presidente da WFFM, continua, 

através da “Bossi Schoolarships”, a oferecer bolsas a jovens 

que ajudam os grupos de amigos a poderem assistir ao 

Congresso. Já obtivemos duas bolsas, uma para o Congresso 

em Israel e outra para um encontro de jovens em Paris.  

A antiga Presidente da Federação Argentina oferece um 

programa semelhante para jovens sul-americanos.  

 

*7* A última, e talvez a mais relevante notícia, é o anúncio 

do próximo Congresso Mundial em BERLIM - cidade mundial 

da cultura -, de 14 a 18 de Maio de 2014.  

 

*8* Concluímos, anunciando que organizaremos uma viagem 

em Maio, pela ocasião do Congresso, aberta a todos os 

grupos de amigos, filiados na FAMP ou que se venham a filiar.  

 

A viagem compreenderá o Congresso - facultativa a inscrição 

- visita de Berlim e cidades próximas de interesse cultural e 

musical como Leipzig e Dresden. Logo que tenhamos o 

programa da Federação Mundial para Berlim, ele será 

divulgado.  

 

Vamos continuar a defender o nosso espólio cultural, passado 

e presente, e sobretudo, pedimos para não desistirem pois, 

juntos, somos, não milhares mas milhões de Amigos e 

Voluntários no mundo menos material que é o nosso da 

cultura.                                       

 

Maria Otília Medina 
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