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1. A Federação de Amigos dos Museus de Portu- 
gal atribui um Prémio com a designação Prémio 
Prof. Reynaldo dos Santos, que se destina a galar- 
doar a melhor exposição temporária apresentada 
em museus portugueses, inauguradas no ano de 
2021 ou 2022 (podendo terminar em 2023) e que 
esteja associada a um Grupo de Amigos. 

 
2. Qualquer Grupo de Amigos, mesmo não fa- 
zendo parte da FAMP, poderá apresentar uma 
candidatura. 

 
3. À Exposição vencedora será atribuído um Pré- 
mio e isenção do pagamento da quota da FAMP 
durante um ano podendo, ainda, haver Menções 
Honrosas, em número a definir pelo Júri. 

 
4. Da candidatura deverão constar os dados da 
exposição temporária (texto de apresentação, 
imagens da exposição, catálogo, brochura, recor- 
tes de imprensa e outros materiais que se conside- 
rem oportunos), assim como do Grupo de Ami- 
gos e do Museu. 

 
5. A apresentação das candidaturas deve ser feita 
até 15 de janeiro de 2023. 

 
6. O Júri poderá excluir da sua avaliação candida- 
turas com fundamento em incumprimento deste 
Regulamento. 

7. O Júri, que será presidido por um repre- 
sentante dos Órgãos Sociais da Federação, inclui 
quatro outras personalidades, de reconhecida 
competência nos campos da museologia, da 
universidade, da curadoria, da crítica de arte ou 
colecionismo, e que tenham seguido, de forma 
sistemática, o panorama expositivo em Portugal, 
no período a que se reporta o prémio. Os mem- 
bros do Júri poderão agregar outros especialistas, 
a título consultivo. 

 
8. O anúncio da decisão do Júri terá lugar em 
Março de 2023. Os finalistas serão revelados nessa 
altura e o vencedor será anunciado na cerimónia de 
atribuição do prémio. Das reuniões de Júri será 
lavrada ata, que ficará em arquivo na FAMP. 

 
9. As decisões do júri são soberanas, não sendo 
admitido recurso. 

 
10. A apresentação de candidaturas e restante 
correspondência devem ser entregues, por cor- 
reio registado, dirigido a: 

 
FEDERAÇÃO DE AMIGOS DOS MUSEUS DE PORTUGAL 

Museu Nacional dos Coches - Picadeiro Real 
Praça Afonso de Albuquerque 
1300-004 Lisboa 

 
OUTROS CONTACTOS: 

968 044 255; 962 408 138 | famp2010@gmail.com 
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