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Caros Amigos

“Um dos objectivos da Federação de Amigos dos Museus 
de Portugal é a preservação do nosso património e da 
nossa cultura, fomentando iniciativas culturais e conví-
vios entre os nossos Associados e promovendo o diálogo 
entre as Associações de Amigos e os poderes públicos, 
pugnando pelo reconhecimento da mais-valia que os 
Amigos dos Museus representam.” 
Estas palavras proferidas por Maria Vasconcellos e 
Sousa a 4 de Outubro de 2005, no I Congresso dos 
Amigos dos Museus de Portugal em Cascais, resu-
mem os objectivos da FAMP. Consciente deste repto 
tomei posse oito anos mais tarde como Presidente.
Tive o prazer de formar a equipa que me iria acompa-
nhar nos quatro anos seguintes. Foi óptima e só pos-
so agradecer o trabalho, a visão, a experiência, bem 
como o entusiasmo, as ideias, a cumplicidade, etc.
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Não houve só alegrias. O primeiro problema para re-
solver foi a sede da FAMP, havia uma promessa da 

CÂMARA MUNICIPAL Cascais que não se concreti-
zou e assim cedi o meu escritório para “sede provisó-
ria” e ali nos reunimos sempre que foi necessário, ali 
surgiram boas ideias, projectos e novas formas de ac-
tuar. Conseguimos agora encontrar o espaço desejado 
no edifício do antigo picadeiro da Casa Real, no Mu-
seu dos Coches e para lá estão a transitar os “bens” da 
FAMP. Um especial agradecimento à Directora Dr.ª 
Silvana Bessone que tão prontamente acedeu ao pedi-
do que lhe dirigi.
As reuniões mensais na primeira segunda-feira de cada 
mês às 18 horas seguiam a agenda previamente elabora-
da e foram tardes de troca de opiniões e sugestões, mas o 
essencial é haver ações e é isso que vos vou contar.
Nesse mesmo ano, em Junho de 2013 saiu a primeira 
Newsletter e em Setembro organizamos um Encontro no 
Mosteiro de Alcobaça com a hospitalidade do seu Director 
Dr. Jorge Pereira de Sampaio. Foram muitos os participan-
tes e correu muito bem, tendo de realçar a comunicação 
do Arq. Gonçalo Byrne autor do projecto da envolvente 
do Mosteiro. Visitamos também o Mosteiro de Cós e saí-
mos todos encantados com a grandiosidade desta maravi-
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lha tão escondida. À saída de Cós fomos brindados com 
a gentileza da pastelaria Alcoa e com os docinhos que o 
Virgílio Gomes escolheu. Até nos contou a história dos 
doces conventuais. Este Encontro foi um enorme sucesso.
A FAMP jovem iniciou um blog e vejo como os grupos de 
Amigos Jovens estão agora a carburar para nos surpreen-
derem com a sua energia, imaginação e criatividade.
Um tema transversal a estes quatro anos de trabalho 
refere-se ao financiamento. Ao contrário do que acon-
tece noutros países a FAMP nada recebe do Estado. 
Assim socorremo-nos das cotizações dos associados, 
dos beneméritos e dos mecenas que nos acompanham 
nas nossas actividades, mais especialmente no Prémio 
Reynaldo dos Santos.
Em 2013 foi criado pela DGPC o SMUCRI – Departa-
mento de Museus e Património Imaterial do Conselho 
Nacional de Cultura, o qual passei a integrar como re-
presentante da FAMP.

Em 2014 a FAMP fez-se representar em Berlim na 
WFFM, por um grupo alargado de Portugueses que 
esteve presente e muito participante. Foram dias de 
muita interação e de convívio internacional muito en-
riquecedor que nos levou a Dresden e a Leipzig.
O Prémio Reynaldo dos Santos referente a 2012 e en-
tregue como habitualmente dois anos mais tarde, foi 
atribuído ao Museu do Azulejo pela exposição “O Gos-
to Português – O uso do Azulejo no Séc. XVII”, tendo 
a cerimónia decorrido no Grémio Literário e tendo o 
prémio sido entregue pelo Director Geral do Patrimó-
nio Cultural, Dr. Nuno Vassalo e Silva.
Em Maio viajamos até Castelo Branco para realizar a 
Assembleia Geral no Museu Francisco Tavares Proença 
Júnior, após convite formal feito no Encontro de Alco-

baça. A Assembleia Geral foi dirigida pelo Dr. Licínio 
Cunha, seguida de um lauto almoço. Visitámos o Museu 
de Manuel Cargaleiro e depois demos um passeio nas 
aldeias históricas de Castelo Novo e Alpedrinha. Assim 
cumprimos os estatutos, convivemos com os Amigos e 
agradecemos a presença do Dr. Daniel Proença de Car-
valho e a organização impecável da Dra. Celeste Capelo.
Inovamos nesta Assembleia Geral e pedi ao Dr. Licínio 
Cunha que nos falasse sobre Cultura e Turismo e assim 
cortamos a aridez administrativa própria das mesmas.
A viagem cultural de 2014, que é já uma tradição, iria 
levar-nos aos Palácios da Rainha Dona Maria Pia, no 
Piemonte e teria sido agradável visitar Turim, o Palá-
cio Real, a Basílica de Superga e o Panteão da Casa de 
Saboia onde está sepultada esta soberana. Entretanto 
suspeitando que a viagem iria provavelmente coincidir 
com as eleições em Portugal decidi adia-la para 2015, 
pois chegaríamos no próprio dia pelas 20 horas.

Em 2015 realizamos a Assembleia Geral no Porto a convi-
te do Circulo Dr. José de Figueiredo. O programa incluía 
visita ao Museu e Reservas e após a Assembleia Geral visi-
támos a Casa Museu Fernanda de Castro no Porto. 
A viagem cultural levou-nos até ao Irão que nos deixou 
maravilhados, tivemos de nos adaptar às regras vigentes e 
as senhoras foram obrigadas a vestir-se à Iraniana. Vive-
mos momentos de grande hilaridade com as nossas toilet-
tes, mas tudo correu bem e o nosso guia foi extraordinário.
Estas viagens são importantes, pois há muita interação 
entre os seus participantes e são experiencias muito 
enriquecedoras.
Tivemos a honra e a alegria de receber a candidatura 
dos Grupos de Amigos dos Museus: Nacional Macha-
do de Castro que ficou o associado com o nº. 27 da 
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FAMP, sendo a Pólvora Negra o nº. 26 e o de Lamego o 
nº. 28. Foram três novos associados muito bem-vindos. 
Realizamos mais um Encontro em Lisboa, tendo como 
tema “O Contributo das Associações de Amigos dos Mu-
seus para a Dinamização da Cultura”. No dia 14 de No-

vembro de manhã, visitámos a exposição “Vidro e Luz” 
organizada pelo Vicarte – Universidade Nova - e tive o 
prazer de guiar a exposição com a ajuda sabedora do 
Prof. António Pires de Matos. Da Exposição na Galeria 
Millennium BCP seguimos para o Grémio Literário onde 
almoçamos e depois teve início o Encontro. O Prof. José 
Brandão apresentou a comunicação “A Evolução do De-
sign de Comunicação nas Publicações dos Museus”. Se-
guiu-se a Dra. Elsa Amatriain, Presidente da Federação 
Espanhola que nos deu uma lição de como se deve go-
vernar uma Associação de Amigos e um conselho: “Os 
Amigos têm que repensar a forma como funcionam”. 
Seguiu-se o Dr. Álvaro Sequeira Pinto, com a comuni-
cação “Os Amigos, o País, a Cidade e a Cultura” onde 
reforçou o que já dissera em Alcobaça dois anos antes 
e bate na mesma tecla da Elsa; “Os Amigos têm que 
repensar a forma como funcionam”. Uma apresentação 
muito interessante em que afirma que os Amigos são 
um coletivo, são uma equipa e todos têm de trabalhar 
e viver o “hoje”. Temos de nos modernizar. Também 
falou noutro desafio: “Excesso de Cultura boa e má” te-
mos de tornar a nossa associação mais apelativa, mais 
sexy. Foi muito aplaudido como poderão imaginar.
Seguiu-se Fernando Valério do Grupo dos Amigos do 
Museu da Pólvora Negra, que falou sobre “ Aprender a 
Ser” tema que tratou de maneira inteligente e experiente.
A entrega do Prémio Reynaldo dos Santos 2014 no 
Grémio Literário premiou o Museu de Lamego com a 
Exposição “Cister no Douro”. As menções honrosas fo-

ram entregues ao Museu Nacional de Arqueologia pela 
exposição “O Tempo Resgatado ao Mar” e ao Museu 
do Oriente pela exposição “Joias da Carreira da India”. 
O Prémio foi entregue pelo SEC – Dr. Nuno Vassalo 
e Silva e mais uma vez foi o seu primeiro acto oficial 
como SEC. Também foram entregues dois diplomas de 
participação, novidade para incentivar mais Amigos a 
candidatarem-se ao Prémio Reynaldo dos Santos.
A comunicação social é uma grande ajuda na divul-
gação das nossas actividades. Em Novembro participei 
num programa da ‘Antena 2’ com João Almeida e falei 
sobre a FAMP e no Prémio Reynaldo dos Santos.
A Assembleia Geral de 2016 decorreu em Coimbra nas 
magníficas instalações do Museu Nacional Machado 
de Castro e onde a Directora Dra. Ana Alcoforado nos 
recebeu com todo o seu saber e disponibilidade. Visita-
mos a Biblioteca Joanina, a Capela, a Sala dos Capelos 
e após o encerramento da Assembleia Geral, sempre 
muito bem conduzida pelo Dr. Licínio Cunha, tivemos 
o privilégio de uma visita guiada às novas instalações 
recuperadas pelo Arq. Gonçalo Byrne.
Em Outubro deu-se um novo Encontro da FAMP orga-
nizado com a colaboração do Grupo de Amigos da Pól-
vora Negra do Museu da Pólvora Negra e da CÂMARA 
MUNICIPAL de Oeiras, com o tema “ A complementa-
ridade entre os Amigos e os Museus” que teve lugar nas 
instalações da fábrica da Pólvora de Barcarena.
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Mais uma vez a comunicação social se interessou pela 
FAMP e a 25 de Setembro a Lusa publica um artigo no 
diário digital online que intitulou “Amigos dos Museus, 
fazem muito trabalho importante e invisível”.

A viagem cultural anual desse ano foi a Roma, no final 
de Março. Visitamos os Palácios menos conhecidos, a 
necrópole de São Pedro e terminamos a viagem com 
uma audiência a Sua Santidade o Papa Francisco no 
dia 29 de Março. Além de ficarmos muito perto do 
Papa, fomos a primeira instituição a ser anunciada o 
que nos deixou muito sensibilizados. Todos recebemos 
a bênção papal e fizemos votos que ela nos ajude nos 
trabalhos da nossa Federação e de todos os Grupos de 
Amigos em Portugal.
No nosso último ano como dirigentes da FAMP fi-
zemos a divulgação do Prémio Reynaldo dos Santos. 
Marcamos a data para a reunião do júri que nos tem 
assistido neste nosso mandato e organizamos a Assem-
bleia Geral que decorreu no dia 29 de Abril no Museu 
da Farmácia, recorrendo aos bons ofícios do Dr. João 
Neto, seu director, o que mais uma vez agradeço.

Estivemos presentes em Orléans em Março e assisti-
mos à Assembleia Geral da Federação Francesa. Vimos 
com agrado como todos os oradores vivem a sua cola-
boração com muito entusiasmo, participação, ideias e 
criticas ao que se passa no mundo dos grandes Museus. 
As bolsas para a FAMP jovem, oferecidas por Luigi 
Bossi premiaram dois jovens portugueses que irão es-
tar presentes na próxima Assembleia Geral em Itália 
onde poderão colher informações do modus operandi 
em Itália e no mundo de outros Grupos de Jovens. Em 
Mântua e Verona irão participar quatro representan-
tes Portugueses para assistir à Assembleia Mundial da 
WFFM.
Termino referindo que a Assembleia Geral Mundial 
terá lugar na Madeira em 2018 e para lá se deverão di-
rigir Amigos de todo o Mundo. Desejamos que tudo 
corra o melhor possível e que Portugal e a FAMP sin-
tam orgulho no que são e no que organizam.
Neste momento de despedida, agradeço a todas as en-
tidades que tornaram possível os projetos e atividades 
da FAMP. Agradeço a todos os que, nos órgãos sociais 
deram o seu contributo para cumprir com os estatutos 
e os seus ideais.
Termino desejando os maiores sucessos para a FAMP. 
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Isabel Silveira Godinho
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