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NOTA DE ABERTURA
NOTÍCIAS/ACTIVIDADES

Esta
Newsletter,
ou
Folha
Informativa, é a número 3, em dois
anos!
As
anteriores
foram
publicadas por ocasião de eventos
importantes – o I Encontro Nacional
dos Amigos dos Museus, em
Oeiras, e a Assembleia Geral da
Federação Mundial, no Porto. Esta
número 3 também se liga a um
momento
importante
–
o
lançamento de um site Internet, que
sucede ao site experimental, há
muito abandonado.
A Comunicação – de que o site
será, assim se espera, instrumento
central – é uma função principal da
nossa Federação. Não só a
comunicação da Federação para os
Associados e para a Sociedade,
mas a comunicação, via Federação,
a partir dos Associados. Isto
também quer dizer que se necessita
de criar o hábito de fazer circular
pela FAMP a informação de
interesse não só para o universo da
FAMP mas também, num âmbito
mais
largo,
para
todos
os
interessados em Museu e Amigos
dos Museus.
Os Amigos dos Museus ainda não
são um parceiro social e a
comunicação poderá abrir caminho
para se criar a consciência comum
sem a qual não é credível tal
estatuto. O trabalho de todos não é
de mais para se conseguir esse
objectivo.

Muito tempo se passou desde a
nossa última folha informativa.
Destacamos
algumas
das
actividades mais importantes da
FAMP desde essa ocasião:
Em 15 de Outubro de 2001 a
Associação dos Amigos dos
Museus de Portugal passou a
denominar-se Federação de
Amigos dos Museus de Portugal
Em
Novembro
de
2001
reuniram-se em Londres, no
Museu Britânico, todos os
membros europeus da WFFM.
Foi particularmente debatido o
papel dos voluntários no apoio
aos museus e considerado muito
importante
tentar
obter
o
reconhecimento e o apoio da
União Europeia ao trabalho
realizado pelos Amigos dos
Museus
Em 17 de Dezembro de 2001
realizou-se no Museu do Mar em
Cascais a Assembleia Geral que
aprovou os Relatórios e Contas
da Direcção, relativos a 1999 e
2000. Foi também aprovada uma
proposta
de
revisão
dos
estatutos, apresentada
pela
Direcção.
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Já em 2002 a FAMP promoveu a
participação de dois jovens no
Encontro
Internacional de
Jovens Amigos dos Museus,
que se realizou em Paris de 22 a
29 de Abril

presidente da Assembleia Geral da
FAMP e em representação desta.
O prazo para recepção das
candidaturas terminou no final do
ano passado estando as mesmas
em fase de apreciação

Na reunião da Assembleia
Geral e Conselho da WFFM,
realizada em Bruges, no final do
mês de Maio de 2002, a FAMP
foi eleita membro do Comité de
Ética da WFFM

2. O MINISTRO DA CULTURA
ENTREGA
O
PRÉMIO
PROFESSOR REYNALDO DOS
SANTOS, CRIADO PELA FAMP
(EDIÇÃO DE 2001)
O Prémio Professor Reynaldo dos
Santos para a melhor exposição
temporária é, por norma do seu
regulamento, atribuído sempre ao
Grupo de Amigos do Museu que
organiza a exposição e destina-se a
projectos do Grupo e do Museu.
O Prémio Professor Reynaldo dos
Santos 2001, que consta de um
Diploma e um cheque de 2500
euros, foi atribuído a Pedra Angular
– Associação de Amigos dos
Monumentos, Obras de Arte e
Museus da Diocese de Beja, pela
notável exposição
“Entre o Céu e a Terra – Arte sacra
da Diocese de Beja”. Esta
exposição esteve
patente
na
Pousada de S. Francisco, em Beja,
e no Panteão Nacional, em Lisboa.
A entrega do Prémio teve lugar em
Beja, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, no dia 28 de Setembro
de 2002, e inseriu-se no programa
da abertura nacional das Jornadas
Europeias do Património.
O Senhor Ministro da Cultura, Dr.
Pedro Roseta, honrou a iniciativa da
FAMP e o mérito da exposição
premiada ao aceitar ser ele a
proceder à entrega do prémio.
Na ocasião usou da palavra o Prof.
Doutor Gonçalo de Vasconcellos e
Souza, presidente da Assembleia
Geral da FAMP.
A concessão deste Prémio foi
possível graças à generosidade do
nosso
principal
mecenas,
a
Fundação
Banco
Comercial
Português, que em boa hora
percebeu
a
importância
das

Em 12 de Outubro de 2002
realizou-se no Museu Nacional
de Soares dos reis a Assembleia
Geral da FAMP que aprovou o
Relatório e Contas da Direcção,
relativos a 2001. Na mesma
ocasião foram eleitos os Órgãos
Sociais para o triénio de 20022005
A FAMP participou nas Jornadas
de Cultura Saloia de Loures (5-6
Dezembro de 2002) tendo sido
representada pelo seu VicePresidente,
Dr.
Eduardo
Pedrozo, que apresentou uma
comunicação intitulada “Lembrar
os Amigos dos Museus”
Merecem especial destaque três
eventos de 2002:
1.
PRÉMIO
PROFESSOR
REYNALDO DOS SANTOS 2002
Foi lançada a 2ª edição do Prémio
Professor Reynaldo dos Santos.
Recorda-se que o prémio destina-se
a premiar a melhor exposição
temporária realizada em museus
portugueses e que as candidaturas
devem ser apresentadas pelo
respectivo Grupo de Amigos.
O valor do prémio em 2002 é de
5000 euros. O júri, que integra o
Prof. Doutor Jaime Ferreira Alves e
o Prof. Doutor Vítor serrão é
presidido pelo Prof. Doutor Gonçalo
de
Vasconcellos
e
Souza,
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actividades dos grupos de Amigos
dos Museus na cultura museológica
em Portugal, e a que este Prémio
dá pleno sentido.

Públicas
e os Amigos, pois
ambos constituem dois ramos no
mundo dos Museus, com
diferentes
papéis
e
responsabilidades.

3.
CONCLUSÕES
DO
XI
CONGRESSO
DA
WORLD
FEDERATION OF FRIENDS OS
MUSEUMS

É necessário aumentar a
comunicação, optimizando o
papel dos Amigos na sua função
intermediária entre os Museus, o
seu público e a comunidade. É
necessário atrair a juventude e
estimular a sua participação.

O XI Congresso da WFFM teve
lugar em Buenos Aires, de 7 a 11 de
Outubro de 2002 e foi subordinado
ao tema “Porquê Amigos dos
Museus?”.
Contou
com
450participantes de todo o mundo.
A FAMP esteve representada pelo
seu
Vice-Presidente
Almirante
Fausto Brito e Abreu.
No fórum interactivo gerado pelo
congresso
partilharam-se
experiências e alcançaram-se as
seguintes conclusões:

Para além de ter reformulado o site
(www.amigosdosmuseus.pt), como
actividades para 2003 a FAMP
propõe-se organizar o:
II
E NCONTRO
NA CIONA L
AMIGOS DOS MUSE US

DE

O II E ncontro está previsto para o II
Trimestre de 2003, em Sintra, a ser
organizado em parc eria com a sua
Câmara Municipal
Está em preparação um protocolo entre
as duas entidades, com vista não só ao
Encontro, mas também a um programa
de actividades que incidirá em princípio
na promoção de uma Associação de
Amigos dos Museus e pat rimónio
Municipais de Sintra e num programa a
envolver os estudantes das escolas do
concelho, tendo como objecto os
Museus de Sintra.

As Associações de Amigos são
economicamente significativas
pois podem ser importantes
factores de emprego num
mundo em que a globalização e
a tecnologia tendem a reduzir as
oportunidades de emprego.
Reconheceu-se a necessidade
de
promover
o
profissionalismo na gestão dos
Amigos, para se obter uma
maior eficiência nas acções das
Associações.
É consensual que os Museus
devem fornecer um ambiente de
memória, reflexão e fantasia,
sem substimar o relacionamento
positivo entre educação e
divertimento.
Foi
contudo
sublinhado que o seu objectivo
educacional fundamental não
deve ser distorcido em nenhuma
circunstância.

DIA MUNDIAL DOS MUS EUS
Celebra-se no doa 18 de Maio de 2003,
o Dia Mundial dos Museus, c ujo tema
este ano é Museus e Amigos.
Esperamos que os Grupos de Amigos
se empenhem na celebração deste dia
organizando actividades especiais para
essa ocasião.
A FAMP tenciona organizar em
colaboração com o ICOM uma sessão
comemorativa que será oportunamente
publicitada.
REUNIÃO
DO
CONCELHO
ASSEMBLEIA GERAL DA WFFM

Confirmou-se
o
papel
educacional dos Amigos.

E

A FAMP far-se-á repres entar nesta
reunião, que terá lugar em Oslo de 26 a
30 de Maio próximo. Para além de
relatório anual de 2 páginas que será
apenso à documentação da reunião, o
nosso
representante
fará
uma
apresentação verbal.

Confirma-se a necessidade de
complementaridade
e
colaboração entre as Entidades
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