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Editorial
Este é o primeiro número da nossa Folha Informativa.
Ainda com muito mais conteúdo sobre a Associação do
que sobre os Amigos dos Museus “no terreno”.
Mas é o mês do 1º Encontro Nacional e importa desde já
estabelecer o contacto com todos os potenciais
interessados e divulgar informação.
Ao mesmo tempo, pedimos, antes de mais aos nossos
Associados, que nos tragam informações para divulgação
– sobre os Amigos e sobre os Museus – para que o
próximo número, além do rescaldo do Encontro, tenha já
uma ampla participação vinda da actividade dos Amigos.
O nosso objectivo é fazer circular a informação, não só
pelos Associados, mas por todos os que se envolvem no
apoio aos Museus.
Com esse objectivo vamos abrir, um sítio na Internet.
Contamos com a vossa ajuda.
Duas Federações?
Não Necessariamente um Divórcio!
A AAMP – Associação de Amigos dos Museus de Portugal
– que tem carácter de federação de grupos de amigos dos
museus – surgiu após a tentativa de criação de uma
federação – a FNAMUS – que se mantém em fase de
instalação desde o afastamento de alguns grupos que
acabaram por criar a AAMP.
As diferenças entre os dois núcleos assentavam em
questões de princípio – clara distinção ou não entre os
dirigentes dos Amigos e os Museus – sobretudo os
estatais. No nosso entendimento e no da Federação
Mundial esta distinção é imprescindível.
Hoje, no entanto, as duas entidades têm uma história e um
percurso diferentes e não se pode fazer tábua rasa disso.
A AAMP tem órgãos sociais eleitos em Assembleia Geral,
patrocínios importantes, um programa de actividades em
execução, filiou-se na Federação Mundial (A WFFM – que
representa mais de um milhão de Amigos) e organiza
agora para todos os Amigos, e não só para os dos grupos
associados, o I Encontro Nacional dos Amigos dos
Museus, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

É de realçar a adesão, ao Encontro, de Amigos que
permaneceram na área da FNAMUS, o que abre
perspectivas de uma aproximação à cooperação,
que a AAMP saúda e que decerto ninguém quererá
assumir a responsabilidade de contrariar.
É posição da AAMP que essa cooperação – sem
pôr em causa a realidade da existência das duas
entidades federativas – será positiva para o
movimento dos Amigos dos Museus, e se o I
Encontro Nacional é a oportunidade para um
primeiro passo.
Os Patrocinadores
A quotização dos grupos associados na AAMP é
simbólica. Os grupos não têm posses para mais e
os planos de trabalho da AAMP exigem um
financiamento que não pode basear-se em quotas
de associados.
Felizmente, desde já, duas importantes entidades
quiseram apoiar o projecto da AAMP e só assim ele
é possível. São elas a Fundação Banco Comercial
Português e a AXL – Empreendimentos Imobiliários
e Turísticos.
Aqui fica o registo, com o nosso agradecimento.

Um Programa Ambicioso?
Até Dezembro de 2000, a AAMP, empenhou-se na
preparação para as actividades de 2001, além de
participar nos trabalhos da WFFM, e desenvolveu
relacionamentos institucionais, sendo de salientar
diligências de apoio à criação, em Cascais, de um
complexo dedicado às crianças, que inclui as novas
instalações do Museu das Crianças e uma
remodelação do Museu do Mar Rei D. Carlos e do
Parque Marechal Carmona, bem como a criação de
um Museu de Armas Antigas em Oeiras – a partir da
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PROGRAMA

Em 2001, são de salientar no plano de actividades – a que
preside a norma “servir os grupos de amigos dos Museus”
– as seguintes acções:
. Folha Informativa Trimestral
. I Encontro Nacional dos Amigos dos Museus (com o
apoio da Câmara Municipal de Oeiras)
. Sítio na Internet (com “links” a Grupos, Museus, etc.)
. Prémio anual para Exposições temporárias
. Reunião no Porto, de 25 a 30 de Junho, da
Assembleia Geral da Federação Mundial de Amigos dos
Museus (WFFM)
Será ambicioso este plano mas é realizável, havendo
outras iniciativas em estudo.
I ENCONTRO NACIONAL DOS AMIGOS DOS MUSEUS
A seguir se enuncia o programa do Encontro, que se
realiza no dia 19 de Janeiro (sexta-feira), das 10,30 às
19,00, na antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena. O
almoço é oferecido pela Câmara Municipal de Oeiras e
precede uma visita ao Museu da Pólvora Negra.
Vão ser enviados, pela Câmara Municipal de Oeiras,
desdobráveis e fichas de inscrição, assim como
informação à Comunicação Social. Entretanto, para
prevenir eventuais atrasos de correio, lembra-se a
quem queira inscrever-se a conveniência de o fazer
desde já para a Câmara Municipal de Oeiras pelo
telefone 214408590 (Sector de Acção Cultural).
Note-se que há uma taxa simbólica de inscrição (1500$00
por pessoa).

TEMAS
- Os Amigos dos Museus e os Museus:
. Necessidades e objectivos
. Actividades
. Dificuldades
- O Associativismo a nível nacional
10h30m Recepção dos participantes
11h00m Sessão de Abertura
- Maria de Vasconcellos e Souza
(Presidente da Associação de
Amigos dos Museus de Portugal)
11h15m Intervenção da Dra Raquel Henriques
da Silva
(Presidente do Instituto Português de
Museus)
Os Amigos dos Museus e os Museus
- Dra Salete Salvado
(Departamento de Património Cultural
da C. M. L.)
- Cónego Dr. Manuel Lourenço
(Os Museus da Igreja Católica)
- Dr. José Luís Porfírio
(Director do Museu Nacional de Arte
Antiga)
12h15m Intervalo para Café
12h30m Debate
13h30m Almoço, seguido de Visita ao Museu da
Pólvora
16h00m O ponto de vista dos Amigos dos
Museus e o Associativismo a nível
Nacional
- Dr. Gonçalo de Vasconcellos e Souza
(Círculo Dr. José de Figueiredo)
- Dr. António Santos Queirós
(Liga dos Amigos de Conímbriga)
- Dr. Eduardo Pedrozo e Almirante
Fausto de Brito e Abreu
(Associação de Amigos dos Museus
de Portugal)
17h30m Intervalo para Café
18h00m Debate
19h00m Encerramento do Encontro
Moderador-Coordenador: Dr. Eduardo Pedrozo
Moderador-Relator: Dr. Pedro Teotónio Pereira
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