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NOTA DE ABERTURA
Abrimos este ano de 2004 com o nº 4 da
nossa Folha Informativa – O Amigo dos
Museus.
2003 foi um ano difícil por termos
experimentado dificuldades financeiras
que nos atrasaram a realização de
alguns planos. A remodelação do “site”
Internet arrastou-se por isso e não está
ainda completa.
O Prémio Prof. Reynaldo dos Santos
sofreu uma interrupção em 2003 – mas
graças ao apoio duplo da Fundação
Banco Comercial Português e da
Sociedade Estoril Sol pudemos reatá- lo
em 2004.
Os Associados – em geral – cumpriram
o seu pagamento da quota anual, o que
muito ajudou, apesar de o valor total ser

modesto. E estamos com esperança de
conseguir mais apoios institucionais.
Entretanto, há um outro contributo que
pedimos aos Associados e que redunda
certamente em benefício das suas
actividades. O “site” da FAMP é um
instrumento não só de divulgação da
vida da FAMP mas também, e
principalmente,
um
espaço
de
comunicação para os Amigos dos
Museus.
Aos Grupos Associados se pede por isso
que enviem informações e notícias para
publicação no site e que o visitem e
divulguem, dando com isso a maior
visibilidade aos Amigos dos Museus.
O “site” está em:
www.amigosdosmuseus.pt .

PRÉMIO PROFESSOR REYNALDO DOS SANTOS 2004

É com muita satisfação que a Federação
de Amigos dos Museus de Portugal
anuncia o lançamento do Prémio
Professor Reynaldo dos Santos para o
ano de 2004, após o interregno de um
ano. Este prémio destina-se a galardoar
a melhor Exposição Temporária
realizada em Museus portugueses com

Grupos de Amigos, no período de 1 de
Janeiro a 1 de Novembro de 2004.
O valor do Prémio é de 5000 euros e o
respectivo Regulamento está disponível
na Internet em:
www.amigosdosmuseus.pt .
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O júri é constituído pelo Professor
Doutor Jaime Ferreira Alves, pelo
Professor Doutor Vitor Serrão e
presidido pelo Professor Doutor
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa,
presidente da Assembleia Geral da
FAMP.
A edição de 2004 do Prémio Prof.
Reynaldo dos Santos conta com o
patrocínio
da
Fundação
Banco
Comercial Português e de Estoril Sol,

que asseguram integralmente o seu
financiamento.
Este Prémio homenageia a memória do
Professor Reynaldo dos Santos a quem
a História da Arte Portuguesa tanto
deve.
Ao instituir o Prémio, a FAMP teve
como objectivo o estímulo às iniciativas
dos Museus e a valorização e
dinamização dos Grupos de Amigos e
das oportunidades que o seu apoio e
inspiração podem abrir aos Museus.

ASSEMBLEIA GERAL DA FAMP NO ENTRONCAMENTO
A Assembleia Geral da FAMP reuniuse em 15 de Novembro de 2003, na
cidade do Entroncamento, enquadrandose num programa que incluiu uma
reunião dos órgãos sociais da Federação
e da Associação dos Amigos do Museu
Nacional Ferroviário (AMNF), uma
apresentação do projecto e dos
problemas deste Museu, pelo Presidente
da sua Comissão Executiva, uma visita
aos locais onde se encontram – aliás em
situação de risco – peças do património
ferroviário histórico, a integrar no
Museu, e, finalmente, a abertura de uma
exposição sobre a história da ferrovia no
Mundo, promovida pela AMNF.

trabalhadores
famílias.

ferroviários

e

suas

Durante a visita puderam ser observadas
locomotivas de outros tempos, que são
hoje jóias preciosas da história da
ferrovia portuguesa e internacional. Os
Amigos do Museu Ferroviário fizeram
de cicerones, transmitindo não só
informação científica e histórica como a
emoção que antigamente animava os
ferroviários que lidavam com as “suas “
locomotivas. Um velho ferroviário
presente deu testemunho impressionante
dessa emoção, que era afinal um factor
com que a empresa contava para o bom
tratamento do seu material. Referiu que
havia maquinistas que do seu magro
salário tiravam o necessário para
pagarem quem os ajudasse a limpar e
tratar as suas locomotivas!

A apresentação do projecto do Museu e
da sua instalação em vasta área do
complexo ferroviário da cidade, foi feita
na sede do Museu, pelo Presidente da
Comissão Instaladora. Os presentes
ficaram a saber que o Museu nunca
recebeu o seu espólio, que se encontra
disperso e em degradação, e ainda sob
controle da CP, que não autoriza sequer
os Amigos a desenvolverem acções
mínimas de conservação.

Após o almoço, realizou-se na sala de
sessões da Junta de Freguesia a
Assembleia Geral, e depois inaugurouse no Centro Cultural a Exposição sobre
a ferrovia no Mundo.
Ao evento aderiram Amigos dos
Museus de todo o País e, em particular,
do Entroncamento, num total de cerca
de
cinquenta
participantes,
que
estiveram presentes em todos os pontos
do programa.

A seguir, fez-se uma visita à cidade que
revelou a história do seu nascimento e
desenvolvimento, com forte marca
social – a da vida e dedicação dos
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A Assembleia aprovou o Relatório e as
Contas de 2002 e o Plano de
Actividades trienal, a partir de 2003, e
correspondente Orçamento.

É de realçar e agradecer o apoio e
presença do Presidente e Vereadores da
Câmara Municipal e do Presidente da
Junta de Freguesia, que demonstram
merecido apreço pelo trabalho da
AMNF.
A realização da Assembleia Geral da
FAMP, organizada por um dos grupos
associados e integrada num evento
cultural, provou ser uma fórmula de
sucesso
a
repetir
no
futuro.

Foram eleitos sócios beneméritos a
Fundação Banco Comercial Português e
a sociedade António Xavier de Lima
Empreendimentos,
que deram à
Federação importantes apoios.

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS DE 2003
ENTREGA DO PRÉMIO PROF. REYNALDO DOS SANTOS 2002
Com o acordo do patrocinador,
Fundação Banco Comercial Português,
a FAMP incluiu a entrega do Prémio no
programa do Dia Internacional dos
Museus de 2003 – este ano dedicado
precisamente aos Amigos dos Museus.

participação numerosa de inscritos e
convidados oficiais.
Todos os momentos deste significativo
programa contaram com a presença de
Annick Bourlet, antiga Presidente da
Federação Mundial dos Amigos dos
Museus (WFFM) – quando teve um
papel determinante na origem da FAMP
e sua filiação na WFFM – e hoje
Presidente honorária da Federação
francesa.

As comemorações do Dia, organizadas
pela FAMP, juntaram-se às que em todo
o País os Museus e os Amigos
promoveram e, além da cerimónia do
Prémio, atribuído à Exposição Costa
Mota, do Museu de Cerâmica das
Caldas,
e
que,
nos
termos
regulamentares,
foi entregue ao
respectivo Grupo de Amigos, um
colóquio no Museu Nacional de Arte
Antiga e um almoço realizado no
Museu do Azulejo, com uma

Mme. Bourlet marcou com as suas
intervenções quer o colóquio quer o
almoço, definindo com clareza a missão
e os valores dos Amigos dos Museus e
salientando o vigor que veio encontrar
nos Amigos dos Museus em Portugal.

.

II ENCONTRO NACIONAL DOS AMIGOS DOS MUSEUS
SINTRA, 7 DE M AIO DE 2004

Após cinco anos de vida, a Federação
de Amigos dos Museus de Portugal
( FAMP ) regista já
importantes
intervenções públicas, em que se
destacam:

A organização da Assembleia Geral
da Federação Mundial, no Porto, em
2001,
A representação de Portugal nos
órgãos
e
actividades
dessa
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Federação,
nomeadamente
nas
reuniões anuais da Assembleia
Geral e do Conselho Executivo, no
Congresso e nos órgãos regionais e
especializados que integra.
O Prémio Prof. Reynaldo dos
Santos, com duas edições, em 2001
e 2002, e uma nova edição em 2004,
já lançada
O I Encontro Nacional dos Amigos
dos Museus, realizado em Oeiras,
em 2001

O evento comemorativo do Dia
Internacional dos Museus de 2003,
dedicado aos Amigos dos Museus
Actividades de informação e
comunicação, destacando-se uma
“newsletter” e um “site” Internet
É na continuação dessa intervenção que
a FAMP organiza, com o apoio
indispensável da Câmara Municipal de
Sintra, o II Encontro Nacional dos
Amigos dos Museus, que terá lugar em
Sintra, em 7 de Maio de 2004.

São objectivos deste II Encontro Nacional dos Amigos dos Museus:
Proporcionar a troca de informações,
experiências e pontos de vista, entre
Amigos dos Museus e outros
interessados na actividade dos Museus

Aprofundar a confiança e estima dos
Amigos no seu papel social
Reforçar as condições de comunicação,
as ideias comuns e as possibilidades de
entreajuda

Aumentar a visibilidade e notoriedade
dos Amigos dos Museus

Detectar necessidades de apoio dos
grupos e propor medidas práticas

Acentuar a afirmação e credibilidade
dos Amigos dos Museus como um
parceiro dos Museus e das entidades
proprietárias

Definir caminhos do futuro – novas
gerações, abertura à juventude e à
Escola, governo e sociedade, outras
entidades a sensibilizar...

Ainda a confirmar, perfilam-se como te mas do trabalho do Encontro:
Museus Municipais – autonomia
técnico-científica versus dependência
administrativa

Questões práticas da gestão dos grupos
de Amigos (jurídicas, fiscais, contabilísticas, mecenato e utilidade pública,
etc)

Iniciativas juvenis – cooperação com a
Escola em cada grau de ensino

Balanço da actividade da Federação e
dos grupos presentes e seus caminhos
de futuro e caminhos do futuro dos
Amigos

O Museu na sociedade de hoje –
abertura à sociedade e aos Amigos
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A participação no Encontro será aberta a:
Amigos dos Museus
interessados individuais.

e

outros

Escolas, Associações culturais, Etc.
Convidados: Delegado(s) da Federação
Mundial e Federações estrangeiras,
entidades oficiais, Comunicação Social,
etc..

Delegados e representantes de:
Grupos de Amigos e entidades
similares.
Entidades públicas e privadas ligadas à
área dos Museus e Património cultural.

A FAMP não poderia avançar para esta iniciativa sem o apoio da Câmara Municipal de
Sintra, que pelo seu Pelouro da Cultura e Turismo, apostado num trabalho importante
no campo da Cultura, reconheceu o interesse deste evento e nele empenha a diligência
dos seus serviços culturais.

ASSEMBLEIA GERAL E REUNIÃO DO CONSELHO DA WFFM
ATENAS 2004
A Federação Grega dos Amigos dos
Museus será a anfitriã da Assembleia
Geral
da Federação Mundial dos
Amigos dos Museus que se realizará
em Atenas de 10 a 14 de Maio de 2004.
A reunião do Conselho está aberta aos
Membros do Conselho Executivo, aos
Presidentes ou Delegados de cada
Federação Nacional, delegados dos
Membros Associados, Presidentes de

Honra, Secretariado do México,
escritório de Paris e observadores
convidados.
Poderão assistir à Assembleia Geral e
participar no programa social os
acompanhantes
dos
membros
associados, e membros individuais que
tenham pago a quota de 2004.
Os interessados podem obter mais
informações junto da nossa Federação.

XII CONGRESS WFFM, SEVILHA, 18-22 OUTUBRO 2005
Vai realizar-se em Sevilha em 2005 o
XII Congresso da Federação Mundial
dos Amigos dos Museus, subordinado
ao tema “Museus e Amigos perante as
novas realidades”.
O programa provisório engloba várias
sessões e mesas redondas e entre os
vários sub-temas são de salientar: novas
vias para alcançar os públicos
(tecnologia,
museografia
e
comunicação), programas educacio-

nais, grandes ideias para pequenos
orçamentos – guia de boas práticas, os
Amigos como voluntários, angariadores
de fundos ou quê?
A FAMP está a envidar esforços para
apresentar um orador nesta reunião.
Dada a proximidade do local do
congresso esta é uma boa ocasião para
uma grande presença portuguesa neste
evento.
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