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Chegamos ao final do ano e a FAMP continuou na procura da tão desejada sede. Será 
este ano que iremos conseguir o espaço para trabalharmos e poder guardar convenien-
temente o nosso arquivo? Espero que os Reis Magos nos tragam esse presente....
As Associações de Amigos trabalharam como sempre e as atividades desenvol-
vidas mostram o grande interesse, que dedicaram aos seus Museus. A qualidade 
do trabalho é realmente transversal a todos e a FAMP apoia e incita a que tenham 
ainda mais iniciativas.
Em Junho passado a Dra. Fátima Loureiro e eu própria assistimos aos festejos 
promovidos pelos Amigos do Museu da Pólvora Negra e tivemos o prazer de co-
nhecer a fábrica e visitar a exposição “No Advento da República” e vimos como 
estão ativos e com uma relação perfeita com o Museu, tendo passado uma tarde 
de troca de impressões muito proveitosa.
Como sabem a Assembleia Geral Mundial teve lugar na cidade do México e Portugal 
não teve possibilidade de enviar nenhum representante, mas foi eleito o novo Presidente 
Ekkehard Nümann, da Alemanha. Há dias enviou uma mensagem, sugerindo que 
“o nosso investimento deveria ser uma maior comunicação entre todos e que devíamos 
melhorar a nossa presença pública”. Também faz um apelo para que as Associações de 
Jovens sejam mais ativas e colaborantes.
O Presidente também pediu a maior atenção para a realização da Assembleia Geral 
Mundial, que vai decorrer de 2 a 5 de Junho de 2016 em Washington e seria desejável 
ter uma representação portuguesa tão numerosa como a de Berlim.
Cabe agora realçar a presença de tantos Associados no Encontro que se realizou no 
dia 14 de Novembro. Iniciamos o dia com a visita à exposição “Vidro e Luz”, onde tive 
o gosto de fazer uma visita guiada, visto ter colaborado ativamente neste projeto.
Seguiu-se um almoço no Grémio Literário e às 14h30m começou a sessão com as
boas-vindas a todos.
O Vice-presidente Prof. José Brandão apresentou o tema do Encontro “O Contributo
das Associações dos Amigos dos Museus para a Dinamização Cultural” e brindou-nos
com uma comunicação inovadora “A Evolução do Design de Comunicação nas Publi-
cações dos Museus”. Seguidamente falou Elsa Amatriain sobre os trabalhos da Federa-
ção Espanhola, seguindo-se o Dr. Álvaro Sequeira Pinto do Círculo José de Figueiredo
com a comunicação “Os Amigos, o País, a Cidade e a Cultura” que foi muito animada
e que entusiasmou todos os presentes. Terminou a sessão o Dr. Fernando Valério dos
Amigos do Museu da Pólvora Negra com a comunicação “Aprender a Ser”.
Após um debate animado, seguiu-se a entrega do Prémio Reynaldo dos Santos por sua
Exª o SEC, Dr. Nuno Vassallo e Silva bem como, de duas Menções Honrosas e dois Di-
plomas de Participação, o que foi uma novidade para incentivar mais “amigos” a candi-
datar-se a este prémio, que este ano foi oferecido pela Fundação Millenniumbcp.
Na Antena 2, no programa de João Almeida no dia 19 de Novembro, tive o gosto
de falar sobre a FAMP e sobre o Prémio Reynaldo dos Santos – a divulgação das
nossas atividades na Comunicação Social é muito importante.
Ainda não mencionei o tema “quotas” e, como sabem, são muito importantes para
o bom funcionamento da FAMP, isto é, organização de atividades e vivência quo-
tidiana, pois não temos qualquer subsídio do Estado.
Finalmente gostaria de esclarecer a anulação da viagem ao Piemonte, marcada
para fim de Setembro e início de Outubro de 2015, pois achei muito perigoso
manter o programa com regresso a 4 de Outubro à noite. Os meus receios tinham
razão de ser, pois dia 4 de Outubro foram as eleições legislativas.

Desejo a todos um Feliz Ano Novo e 
aguardamos as notícias dos nossos as-
sociados e esperamos que a Assembleia 
Geral Mundial, seja um sucesso e que 
as Associações de Amigos continuem 
o trabalho notável, que têm vindo a de-
senvolver com os Museus, sempre em
regime de voluntariado, o que é um
exemplo de entrega de saber, de expe-
riência e de tempo. Tenho que agradecer
a TODOS esta grande dádiva.

Isabel Silveira Godinho
Presidente da FAMP
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Terminadas as comunicações, seguiu-se um debate vivo, entre a plateia e os ora-
dores, sempre no sentido, de trazer mais sociedade aos Museus, fazendo de cada 
cidadão um Amigo, dos Museus e da Cultura.

O dia terminou com a entrega do Prémio Prof. Reynaldo dos Santos/2014, pelo 
Secretário de Estado da Cultura, Dr. Nuno Vassallo e Silva. Por decisão do Júri, 
constituído pela Profª Marta Lourenço, Subdiretora dos Museus da Universidade 
de Lisboa, Profª Isabel Carlos, Diretora do CAM e Prof. Costa Cabral, fundador 
do ARCO e também um representante da Direção da FAMP o mesmo decidiu 
atribuir, por unanimidade, o 1º Prémio Prof. Reynaldo dos Santos - 2014 à Liga 
dos Amigos do Museu de Lamego pela exposição “Cister no Douro” pela origina-
lidade da investigação e preocupação em transmitir esse conhecimento fora do 
seu território habitual, pelo recurso a parcerias, pela divulgação cuidada, pelo uso 
de novas tecnologias para transmitir conteúdos históricos e opção em editar um 
catálogo de grande qualidade científica e gráfica.
Foram ainda entregues duas menções honrosas: a primeira atribuída ao Grupo de 
Amigos do Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa pela exposição “O tempo res-
gatado ao mar” e a segunda ao Grupo de Amigos do Museu do Oriente, também 
de Lisboa, com a exposição “Joias da carreira da Índia”. 
Por fim, foram entregues Certificados de Participação, à Sociedade de Amigos 
do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, de Castelo Branco e ao Grupo de 
Amigos do Museu de Geologia da UTAD, Vila Real, que não pôde estar presente.

Realizou-se no passado dia 14 de novembro 2015, o ENCONTRO FAMP 2015, 
incluindo uma exposição, a que se juntou o Prémio Prof. Reynaldo dos Santos/2014.
Assim, cerca das 11,30 horas, foram muitos os que tiveram o privilégio de ter 
uma visita guiada à Exposição “VIDRO E LUZ”, nas Galerias da Fundação Mil-
lenniumbcp, numa organização da VICARTE e a Universidade Nova de Lisboa. 
Com bastante entusiasmo pudemos ver e experienciar ao longo da mostra sem-
pre com as explicações sábias do Prof. António Pires de Matos e da nossa Presi-
dente, Dra. Isabel Silveira Godinho.

Seguiu-se o almoço, do agrado  
de todos os presentes, no Grémio  
Literário, na sua aprazível esplanada, 
numa preparação para os temas a 
desenvolver, durante a tarde.
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ENCONTRO FAMP 2015

“O CONTRIBUTO DAS ASSOCIAÇÕES DOS AMIGOS

 DOS MUSEUS PARA A DINAMIZAÇÃO CULTURAL”

» José Brandão
Vice-Presidente da FAMP
“A EVOLUÇÃO DO DESIGN 
DE COMUNICAÇÃO 
NAS PUBLICAÇÕES DOS MUSEUS”

» Elsa Amatriain 
Presidente da Federação
de Amigos dos Museus de Espanha
“FEAM – FEDERECIÓN ESPAÑOLA 
 DE AMIGOS DE LOS MUSEOS”

» Álvaro Sequeira Pinto
Presidente do Círculo de Amigos
Dr. José Figueiredo – Museu Nacional
Soares dos Reis, Porto
“OS AMIGOS, O PAÍS, A CIDADE 
E A CULTURA”

» Fernando Valério
Presidente do Grupo de Amigos
do Museu da Pólvora Negra, Barcarena
“AMIGOS DO MUSEU DA PÓLVORA 
NEGRA. APRENDER A SER”

Após o almoço, os trabalhos começaram às 14.30H, com as BOAS VINDAS  
de ISABEL SILVEIRA GODINHO, Presidente da FAMP, Federação de Amigos 
dos Museus de Portugal, seguindo-se as COMUNICAÇÕES:

Exposição ”VIDRO E LUZ”

Almoço  
no Grémio Literário

Fo
to

 L
ui

s F
ili

pe
 L

op
es

Fo
to

 L
ui

s F
ili

pe
 L

op
es

Fo
to

 L
ui

s F
ili

pe
 L

op
es

Fo
to

 L
ui

s F
ili

pe
 L

op
es

Fo
to

s: 
Lu

is 
Fi

lip
e 

Lo
pe

s

Grupo de Amigos do Museu  
Nacional de Arqueologia

Sociedade de Amigos do Museu
Francisco Tavares Proença Júnior

Grupo de Amigos do Museu do OrienteLiga dos Amigos do Museu de Lamego
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Annual Council  and General Assembly WASHINGTON, D.C.

June 2– 5, 2016

Vai realizar-se entre os dias 2 e 5 de junho de 2016, em Washington, D. C., 
Estados Unidos da América, o Conselho Anual e a Assembleia Geral da Federação 
Mundial de Amigos dos Museus, do ano de 2016. Mais informações podem ser 
obtidas no site da Federação Mundial:

http://www.museumsfriends.com/
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