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EDITORIAL

* Novos Associados

A FAMP – Federação de Amigos dos Museus
de Portugal, cuja nova Direcção tomou posse
em Janeiro de 2006, tem entre os seus
objectivos editar semestralmente a Folha
Informativa “O AMIGOS DOS MUSEUS”,
aliás, na sequência do que a anterior Direcção
tinha programado.

Com a entrada, em 2006, de três novos
associados, são agora 22, os Grupos de Amigos
inscritos na FAMP:
01 - Grupo de Amigos do Museu Nacional de
Arte Antiga – Lisboa
02 - Grupo de Amigos do Museu do Mar –
Cascais
03 - Círculo Dr. José de Figueiredo – Porto
04 - Amigos do Museu do Chiado – Lisboa
05 - Academia Portuguesa de Armas Antigas –
Belas
06 - Liga de Amigos do Museu Militar do Porto
07 - Grupo de Amigos do Museu de Marinha –
Lisboa
08 - Grupo de Amigos do Museu Nacional de
Arqueologia – Lisboa
09 - Associação de Amigos do Museu
Etnográfico da Madeira – Ribeira Brava
10 - Liga de Amigos da Casa-Museu Mestre
João da Silva – Lisboa
11 - Amigos da Casa-Museu João Moreira –
Vila Nova S. Pedro – Azambuja
12 - Grupo de Amigos de Montemor-o-Novo
13 - Liga de Amigos do Museu Escolar –
Marrazes – Leiria
14 - Associação de Amigos do Museu Nacional
Ferroviário – Entroncamento
15 - Associação Divulgadora Casa-Museu Abel
Salazar – Matosinhos
16 - Liga de Amigos do Museu Militar de
Lisboa
17 - Amigos do Museu Nacional do Azulejo –
Lisboa
18 - Liga dos Amigos do Museu de Macau –
Lisboa
19 - Amigos do Solar Conde de Resende
Confraria Queirosiana – Vila Nova de Gaia
20 - Sociedade dos Amigos do Museu de
Francisco Tavares Proença Júnior – Castelo
Branco *
21 - Grupo de Amigos do Museu do Caramulo *
22 - Associação Portuguesa dos Amigos dos
Castelos – Lisboa *

Como sabemos, o associativismo em Portugal, é
extremamente difícil. A FAMP tem também,
por isso, de tentar combater essa tendência
lusitana e congregar todos os esforços para a
divulgação
das
nossas
actividades
e
incrementar o nascimento de mais e melhores
“Amigos de Museus”.
Esta Folha Informativa que será distribuída
por todos os nossos associados e demais
entidades nacionais e internacionais ligadas
aos Museus pretende, também, ser uma página
aberta à colaboração dos “Grupos de Amigos”
e suas actividades.
Todos
sabemos
que
a
FAMP
vive,
essencialmente, da generosidade dos seus
Amigos e Mecenas e, nesse sentido,
organizámos um jantar de angariação de
fundos, no passado dia 8 de Julho, em Évora,
em instalações gentilmente cedidas pela
Senhora Duquesa do Cadaval.
O jantar - com organização impecável da nossa
Vice-Presidente, Maria Otília de Medina –
reuniu cerca de uma centena de amigos e
simpatizantes da FAMP, tendo sido uma
excelente e agradável oportunidade para
convívio e divulgação da nossa Associação.
António Pestana de Vasconcelos
(Presidente da Direcção)

* Admitidos em 2006
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* Informação

* Site Internet

1. Foram enviadas cartas a todos os nossos
associados e a entidades várias (as quais nos
foram fazendo chegar palavras de incentivo
para o exercício das novas funções) a dar
conhecimento dos novos corpos gerentes.
Também, na mesma altura, sensibilizou-se as
respectivas Direcções a liquidarem as quotas
devidas, já que sem elas não teria sido
possível manter a FAMP em actividade neste
início de mandato, pois os subsídios/mecenato
que até aqui tinham sido imprescindíveis para
o seu funcionamento deixaram de existir.
Entretanto, a Metro de Lisboa, já nos
entregou 2500 € para o Prémio Prof. Reynaldo
dos Santos (estamos a envidar esforços para
angariarmos igual importância para que o
Prémio seja viabilizado), além de 1500 € como
Associado Benemérito, o que nos permitirá
gerir mais desafogadamente a FAMP.

Decidiu
esta
Direcção,
suspender
o
alojamento do nosso site. Tal como os nossos
Associados vinham constatando, o nosso site
estava, há muito, desactualizado, quer na
informação de notícias e eventos, quer em
informação respeitante aos associados. Foi
uma medida que, não tendo sido fácil, se
tornava imprescindível. Conseguimos um novo
alojamento (sem custos para a FAMP) e um
novo design gráfico quer de conteúdos, quer
de acessos, que está neste momento a ser
elaborado esperando-se, para início de 2007,
um “novo site” da FAMP. Para que ele possa
estar
o
mais
actualizado
possível,
agradecemos que os nossos Associados nos
enviem a informação que considerem mais
relevante acerca dos grupos que representam
(corpos gerentes, contactos, logótipo, notícias
várias, etc.)

2. Estivemos representados na Assembleia
Geral da Federação Francesa de Amigos de
Museus, a seu convite, através da VicePresidente, a expensas próprias. Na altura,
pedimos o apoio da referida Federação para
representar a FAMP, no Congresso Mundial no
Chile, em Abril passado, numa organização da
Federação Mundial, tendo sido aceite.

* Assembleia Geral da FAMP

* Dia Internacional dos Museus /
Noite dos Museus
A exemplo de anos anteriores comemorou-se,
um pouco por todo o lado, a Noite dos Museus
tendo sido um êxito contribuindo para isso,
também, os diversos Grupos de Amigos que,
incentivados pela FAMP, fizeram questão de
participar nessa grande festa. Foi mais uma
jornada de divulgação dos nossos Museus o
que contribuiu, certamente, para os números
recentemente anunciados pela Exma Sra.
Ministra da Cultura, do aumento de visitantes.

Foi extremamente positivo o balanço da AG,
realizada em Évora, no passado dia 8 de Jul ho,
com um Programa sócio/cultural, para os
acompanhantes, elaborado pela nossa VicePresidente – com visita a casas senhoriais, a
diversos monumentos da cidade e jantar no
Jardim do Paço, com danças e cantares
orientais -, integrado no Programa Évora
Clássica. A Assembleia Geral, reuniu em casa
do nosso Presidente (gentilmente cedida para
o efeito, com a oferta de almoço), com a
presença das seguintes Associações:
Grupo de Amigos do Museu do Mar; Grupo de
Amigos Museu Nacional de Arqueologia;
Associação Portuguesa dos Amigos dos
Castelos; Grupo de Amigos do Museu Nacional
de Arte Antiga; Associação de Amigos do
Museu Nacional Ferroviário; Sociedade de
Amigos do Museu Tavares Proença Júnior e
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Amigos do Museu Nacional do Azulejo, tendo
decidido:
1. aprovar os relatórios de contas e de
actividades de 2005;
2. aprovar o relatório de actividades e o
orçamento de 2006;
3. solicitar às diversas associações e grupos
que sugiram nomes relevantes da vida cultural
e, em particular, na área dos Museus e dos
Amigos dos Museus, a apresentar na
Assembleia Geral de 2007, com o fim de
integrarem o Conselho Geral da Federação,
órgão consultivo da Direcção, dando assim
cumprimento ao Artº 15 dos nossos Estatutos;
4. aprovar que a próxima AG e Congresso
sejam organizados, em 2007, pelo Grupo de
Amigos do Museu do Caramulo;
5. aprovar os dois novos vogais do Conselho
Fiscal, em substituição dos anteriores
membros que, por razões diversas, tinham
pedido a sua substituição tendo ficado os
Corpos Gerentes, para 2006/2009, com a
seguinte constituição:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Grupo de Amigos do Museu do
Mar (Fausto de Brito e Abreu)
1.º Secretário – Grupo de Amigos do Museu
de Marinha (Joaquim Ferreira da Silva)
2.º Secretário – Grupo de Amigos do Museu
de Marinha (Rui Manuel Ortigão Neves)

DIRECÇÃO
Presidente – Circulo Dr. José de Figueiredo

(António Pestana de Vasconcelos)
Vice-presidente– Grupo de Amigos do Museu
Nacional Arte Antiga (Maria Otília Medina)
Tesoureiro
Grupo de Amigos do Museu
Nacional de Arte Antiga (Madalena Reis)
Secretário – Associação de Amigos do Museu
Nacional Ferroviário (Luis Filipe Lopes)

CONSELHO FISCAL
Presidente – Grupo Amigos Museu Nacional
do Azulejo (José A. Cervaens Rodrigues)
1º Vogal – Círculo Dr. José de Figueiredo
(Jean-Louis Albessard)
2º Vogal – Grupo de Amigos do Museu do Mar
(José d’Encarnação)
7. aprovar, por unanimidade e aclamação, por
proposta da Mesa da Assembleia Geral, um
voto de Louvor ao anfitrião, António Pestana
de Vasconcelos, Presidente da Direcção da
FAMP.

* Sede da FAMP
Tem esta Direcção, na continuidade das
acções levadas a cabo por anteriores
Direcções, tudo tentado para conseguir a
mudança da nossa sede a qual, como é sabido,
tem funcionado primeiro, em sede provisória
no Museu Nacional de Arte Antiga e, agora,
em instalações gentilmente cedidas, a título
gracioso, por D. Maria de Vasconcellos e
Souza, Sócia Honorária da FAMP. Gorada, por
mais de uma vez, a hipótese de cedência de
espaço pelos Serviços Culturais da Câmara
Municipal de Lisboa (em locais condignos para
o assunto em questão), gorada a cedência de
um
espaço
no
renovado
Museu
da
Electricidade, surge agora uma nova hipótese:
a cedência de um espaço, devidamente
equipado e com assistência de uma
funcionária, no futuro Museu da Fundação
Oriente o qual, se espera concluído, até ao fim
do primeiro semestre de 2007. Até lá, vamos
continuar a tentar encontrar alternativas que
sirvam os interesses da FAMP, ou seja, dos
seus associados.

* Diversos
»» A FAMP, após convite recebido por parte
da Federação Francesa de Amigos dos
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Museus, irá estar presente no Encontro
Europeu a 29/30 de Setembro, em Bruxelas,
através do Presidente da Direcção, o qual se
deslocará a expensas próprias;
»» Para comemorar o seu 30º aniversário, a
Federação Mundial de Amigos dos Museus,
editou um livro com reproduções de obras
oferecidas aos museus pelos respectivos
Grupos de Amigos. Nesse livro, constam duas
peças portuguesas, seleccionadas entre as
cinco que a anterior Direcção entendeu
submeter à WFFM (Modelo em madeira da
Galera ”Alpha” do sec. XIX, trabalho
português
de
autor
desconhecido,
propriedade do Museu de Marinha, doação do
Grupo de Amigos do Museu; Lintel da
arquitrave de entrada num templo funerário
do sec. IV D.C. encontrado no Alentejo,
propriedade
do
Museu
Nacional
de
Arqueologia, doação de Monique Dekers, sócia
do Grupo de Amigos do Museu). Para todos os
interessados, este livro (de grande formato,
fotos a cores, com 230 pgs) encontra-se ao
dispor dos nossos associados, na FAMP,
podendo encomendá-lo desde já. De referir,
que a Direcção da FAMP decidiu atribuir um
exemplar a cada um dos dois Museus
portugueses referenciados;
»» Com pedido de divulgação do Grupo de
Amigos do Museu Nacional de Arqueologia,
anexamos o Manifesto sobre o incumprimento
de promessas antigas sobre obras no Museu
Nacional de Arqueologia.

* Notícias FMAM/WFFM
Com a Assembleia Geral da Federação
Mundial a decorrer, nos passados dias 20 a
23 de Abril, em Santiago do Chile, foram
eleitos os novos membros do seu Comité
Executivo, ficando assim constituído:
Presidente: Carla Bossi-Comelli e Secretária
Executiva: Cármen Espinosa, México;

Secretária Geral: Lila de Chaves, Grécia;
Vice-Presidente para a Europa: Jean Michel
Raingeard, France;
Vice-Presidente
para
a
Africa-AsiaPacifico: Max Dingle, Austrália;
Vice-Presidente para a América do Norte:
John W. Barnum, E. U. A.
Vice-Presidente para a América do Sul:
Nelly Arrieta de Blaquier, Argentina;
Tesoureiro: Daniel Ben-Natan, Israel
De referir, que a FAMP, faz parte do
Conselho de Ética da Federação Mundial.
Estiveram
presentes
as
seguintes
Federações: Argentina, Austrália, Chile,
Colômbia, França, México, Espanha e E. U. A..
Fizeram-se ainda representar, as Federações
de Bélgica, Canadá, Itália, Luxemburgo e
Portugal (representada pela Federação
Francesa).
São, actualmente, membros activos da
Federação Mundial: Argentina; Austrália;
Bélgica; Brasil; Canadá; Chile; Dinamarca;
França, Grécia; Itália; México; Noruega;
Portugal; Espanha; Suécia; Reino Unido e
Estados Unidos da América.
Foram aceites como novos membros, Hungria
e Peru, aguardando-se a confirmação de
candidatura da Indonésia.
Os próximos Encontro e Assembleia Geral,
serão em Singapura, de 26 a 29 de Abril de
2007, numa organização dos Amigos dos
Museus de Singapura.
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