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EDITORIAL

* Viagem à TURQUIA

Como representantes dos Grupos de Amigos dos
Museus de Portugal na W.F.F.M. – Federação Mundial
de Amigos dos Museus, dedicámos especial atenção no
últi mo semestre aos contactos insti tucionais com os
nossos parceiros europeus e, mui to especial mente, com
a vizinha Espanha. Assi m, estivemos presentes na
reunião das Federações Europeias, em Brux elas, nos
finais de Setembro de 2006 e em princípios d e Março
últi mo em Valência, na reunião anual da Federação
Espanhola, que coincidiu com mais um Encontro de
Federações d e alguns países europeus.
Nessas reuniões, para além de tra tar dos vá rios
assuntos previa mente agendados, analisámos o
alargamento da Federação, aos países de leste, que
recentemente aderira m à União Europeia.
Consta tá mos, nessas reuniões, que é necessário e
urgente um trabalho de angariação de novos associados
e, sobretudo, a fundação, em milha res de Museus deste
velho continente, de Grupos de Amigos de Museus.
Portugal, que para além dos denominados Museus
Nacionais – alguns, inexplicavelmente, não têm Grupos
de Amigos – tem espalhados pelo País centenas de
Museus, mui tos dos quais não só pela i mportância das
suas colecções, ma s ta mbém por serem pólos de
desenvol vi mento turístico-cul tural, precisa m de criar
Grupos d e Amigos desses Museus, que será uma
importante mais-valia para o momento cul tural nacional.
É precisa mente nesse tema, do Turismo Cultural, que
pretend emos realizar o próxi mo Encontro da FAMP, nos
dias 8 e 9 de Junho de 2007, no Cara mulo.

António Pestana de Vasconcelos
(Presidente da Direcção)

A FAMP, em conjunto com a Pacha Tours, está a
organizar uma viagem à Turquia. Está prevista a saída
para 16 de Set embro. São 12 dias ao encontro de
Civilizações e Cultura.
A visita passará pelas cidades de I stambul – passando
(entre out ros locais) pela Mesquita do Sultão Ahmet
(séc. XVII), Hipódromo Romano (Séc. III-IV d. C.) e
Museu Arqueológico, cidade de Ankara, visitando o
Museu das Civilizações da Anatólia , a Capadócia com
as suas aldeias típicas e o Lago Salgado, a cidade de
Konya, antiga capital do império deljúcida visitando,
também, Hierapólis a cidade helenística-romana.
Visitaremos, ainda, Pamukkale, Éfeso e Bursa com as
suas diversas Mesquita s e Mausoléus, regressando a
Istambul.
Poderão ver as notícias mais detalhadas quer na carta já
anteriormente enviada às Associações, quer no nosso site
www.famportugal.pt, além de qualquer esclarecimento
para, global@famportugal.pt.
As inscrições deverão ser feitas junto da Pacha Tours,
impreterivelmente, até 30 de Abril, devendo as
Associações comunicar à FAMP essas mesmas
inscrições, para efeito de coordenaç ão das mesmas entre
as entidades organiz adoras.

* Site Internet

www.famportugal.pt
Já está “no ar” o site, renovado, da FAMP. Temos
recebido um bom feedback do trabalho final. Contudo,
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necessitamos mais da vossa intervenção, nomeadamente
em Not ícias de realizações/organizações dos Associados
e, ou dos Museus que representam. Temos conhecimento
de recentes Assembleias Gerais, pelo que aguardamos a
actualização da vossa informação. Também continuamos
a esperar pelas vossas opiniões e sugestões de
melhoramento do mesmo. Chamamos a atenção para os
novos endereços de e-mail, criados com o novo site:

* Assembleia Geral FAMP

global@famportugal.pt
presidente@famportugal.pt
vice.presidente@famportugal.pt
tesoureiro@famport ugal.pt
secretario@famportugal.pt

A nossa Assembleia Geral, está marcada para o
Caramulo, e decorrerá a 8 e 9 de Junho.
Numa organização dos Amigos do Museu do Caramulo,
estamos, também, a tentar reunir apoios para que, em
paralelo com a Assembleia Geral, se realize o nosso
III ENCONTRO NACIONAL. Daremos mais pormenores,
em data posterior.

* Informações
1. Estivemos represent ados no E ncontro Europeu a
29/30 de Set embro, em Bruxelas, através do Presidente
da Direcção, após convite recebido por parte da
Federação Francesa de Amigos dos Museus. Entre outros
assuntos, discutiu-se a abertura aos novos “países do
Leste” que fazem parte da Comunidade Europeia.

2. Em Valência, de 2 a 4 de Março, participámos na
Assembleia da Federação Espanhola e no Congresso
Internacional de Federações Europeias. Representaram a
Direcção o seu Presi dent e e a Vice-Presidente e Sandra
Neves, colaboradora da Direcção da FAMP. Com a
presença portuguesa, foi levant ada a hipótese de P ortugal
se candidatar à realização d a Assembleia Mundial de
2009, já havendo a candidatura de Inglaterra, que propôs
Glasgow. Foi, também, anunciada a próxima Assembleia
Mundial, que será em 2008, na cidade de Jerusalém.

* Dia Internacional dos Museus /
Noite dos Museus
A exemplo de anos ant eriores, vai-se comemorar, mais
uma vez, a Noite dos Museus. Numa iniciativa da
Federação Francesa de Amigos dos Museus, s erá a 19
de Maio e, para que volte a ser um êxito convidamos,
desde já, os Grupos de Amigos nossos associados, a
participar nessa grande festa. Será mais uma jornada de
divulgação dos nossos Museus o que contribuirá,
certamente, para mantermos vivo o interesse pela visita
aos Museus, em Portugal.

* Diversos
»» Temos um novo associado: Associação Amigos de
Monserrate–Sintra. Primeiro de 2007. Associado nº 23;

»» Com a publicação da Lei Orgânica do Ministério da
Cultura (Decreto-Lei nº 215/2006, de 27 de Outubro)
concretiza-se a criação do Instituto dos Museus e da
Conservação que sucede ao Instituto Port uguês de
Museus e ao Instituto Port uguês de Conservaç ão e
Restauro. A missão do novo instituto inclui o
desenvolvimento e a execução da política museológica
nacional, da política de conservação do património
cultural móvel e da polítiva relativa ao património
imaterial (...) As competências da Estrutura de Missão
Rede Portuguesa de Museus serão integradas no âmbito
deste Instituto, realçando-se entre as atribuições do IMC,
I. P., de ac ordo com a alínea a) do nº 2 do art. 22º do
referido diploma: "Executar a política museológica
nacional, promover a qualificação e credenciação dos
museus portugueses, reforçar e consolidar a rede
Portuguesa de Museus, assegurar a gestão das
instituições museológicas dependentes do MC e
coordenar a execuç ão da política de conservação e
restauro de bens culturais móveis e integrados".
(in Boletim RPM, 22, pp. 1/2, Dez/2006)
No mesmo diploma, é criado o Conselho Nacional de
Cultura, órgão de consulta do Ministério da Cultura com
a missão de emitir pareceres e recomendações sobre
questões relati vas à realização dos objectivos de política
cultural e propor medidas que julgue necessárias ao seu
desenvolvimento (...).
Para a integração neste conselho consultivo, já a FAMP
esteve reunida com algumas entidades envolvidas no
processo, aguardando os desenvolvimentos futuros;
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»»» V oltamos a lembrar que 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 (fig. 1); 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 Dek ers,
sócia do Grupo de Amigos do Mus eu (fig. 2). Para todos
os interessados, este livro (de grande formato – 30x30
cm - , fotos a cores, com 230 pgs) encontra-se ao dis por
dos nossos associados, na FAMP, ao preço de 30 €.

A entrada é livre com inscrição prévia através do nº
218885381 ou pelo e-mail:
geral@amigosdoscastelos.org.pt

»» PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA – vi sita s guiadas
2007
3º Domingo de cada mês - 15H
Conheça as colecções do Palácio Nacional da Ajuda
pela mão dos Conservadores e Técnicos do Museu
● 18 MAR ÇO MA . JOÃO BURNAY / ANA MAFALDA PORTUGAL
"Um dia na intimidade da Família Real"
"Dias de gala no Real Paço da Ajuda" - máx. 50 pessoas
● 22 ABRIL MARIA ROSÁRIO JARDIM
"A rainha D. Maria Pia de Sabóia (1847-1911)"
● 17 JUN HO JOÃO VAZ
"Tectos da Ajuda"
● 22 JULHO C RISTINA N EIVA CORREIA
"Sèvres na Ajuda"
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* Notícias das Associações
»» ASS OCI AÇÃO P ORTUGUESA DOS AMIGOS DOS
CASTELOS - abril, maio, junho 2007
"Conversa s Fora de Casa"
Ciclo de Conferências
16 Abril - 18h
"O desenho no Diário de Viagem"
Pr./Pintor Eduardo Salavisa

● 16 SETEM B RO TERESA MARANHAS
"A baixela de casamento da Rainha D. Maria Pia e outras
peças de mesa da colecção do Palácio Nacional da Ajuda"
● 21 OUTU B RO MARIA SALDANHA
"A escultura monumental dos nichos da ala nascente do
Palácio Nacional da Ajuda"
● 18 NOVEM B RO MARIA DO CARMO REBELLO DE ANDRADE
"O mobiliário oitocentista - novas formas para novas
funções"

23 Abril - 18h
"Cidades do M'Zab. Uma estratégia para a
sustentabilidade"
Arqta. Paisagista Ana Gonçalves da Silva
07 Maio - 18h
"Considerações sobre o futuro do Património
Arquitectónic o"
Arqto. Keil do Amaral

● 09 DEZEM BR O 1º Domi ng o

MANUELA SANTANA

"Sete tapeçarias segundo cartões de Francisco Goya"
(1746 - 1828)
- Sujeito a marcação - Limite de 25 pessoas por visita Preço: 6 €
Tel. 21 363 70 95 / 21 362 29 34 Fax 21 364 82 23
e-mail: pnajuda@ippar. pt

21 Maio - 18h
"Espaços Verdes de Lisboa - a sua evolução"
Engº Fernando Louro
04 Junho - 18h
"Percurso Urbanístico da Cidade de Lisboa"
Arqta. Margarida Sousa Lobo
25 Junho - 18h
"O Projecto de Revitalização da Baixa/Chiado""
Drª Maria José Nogueira Pinto
As conferências dec orrem no audit ório dos Amigos dos
Castelos
Rua Barros Queirós, 20, 2º em Lisboa (junto ao Rossio)

»» MUS EU DO CHIADO - MUS EU NACIONAL DE
ARTE CONTEMPORÂNEA / 2007
16 Fevereiro – 27 Maio 2007
Pisos 2 e 2A
“COLUMBANO BORDALO P INHE IRO, 1874-1900”
MUSEU DO CHIADO – MNA C
Rua
S erpa
Pinto,
4.
1200-444
Lis boa
Tel. + 351 213 432 148 / Fax + 351 213 432 151
http://www.museudochiado-ipmuseus.pt/
mchiado@ipmuseus.pt
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»» MNAA - 2º CURSO HISTÓRI A DE ARTE - 12 ABRIL
- 24 MAI O 2007
O Museu Nacional de Arte Antiga é um espaço de
conhecimento. A sua programação cient ífica centra-se
na valorização das colecções, fazendo a ponte ent re o
trabalho realizado no mus eu e a investigação de âmbito
académic o.
Na sequência do curso de 2006 dedicado ao século
XV III, o 2º Curso de História de Arte propõe este ano
uma abordagem crítica, multifacetada e abrangente da
arte em portugal no século XV I.
DESTINATÁRIOS

3Maio | Arquitectura
Lurdes Craveiro | Universidade de Coimbra
10Maio | Ourive saria
Leonor d'Orey | MNAA
17Maio | Escultura
António Filipe Pimentel | Universidade de Coimbra
24Maio | Porcelana da China
Mª Antónia Pinto de Matos | MNAA

* NOTÍCIAS FMAM/WFFM

Todos os públicos, especialmente os interessados nos
conteúdos das colecções do MNAA em termos de
História de Arte.
ESTRUTURA
Sessões semanais de 1 h para apresentação do tema
seguidas de 30 m de debate com os participantes.
LOCAL E CALENDÁRIO

PRÓXIMOS
ENCONTROS/ASSEMBLEIAS/SEMINÁRIOS

Auditório do MNAA, às 5ªs feiras, entre as 8 e as 19.30 H

»» ABRIL 26-29 - SINGAP URA

AUDIO-VIS UAL

Assembleia Geral e Encontro do Conselho da
Federação Mundial de Amigos dos Museus (Portugal
far-se-á representar pela Presidente da Federação
Mundial, D. Carla Bossi -Comelli)

Comunicações em power point
INSCRIÇÕES
Serão consideradas por ordem de registo até ao limite de
220 pessoas.
O custo da inscrição é de 100 €, com desconto de 50 %
para estudantes e S ócios do Grupo de Amigos do
Museu.
O pagamento por cheque deverá ser endossado ao
Grupo de Amigos do MNAA. No final do curso s erá
emitido um certificado de frequência a cada um dos
participantes.

»» JULHO 3-6 - LA ROCHELLE
Seminário da Federação Francesa de Associações de
Amigos dos Museus. Encontro de animadores
europeus de museus, eco-museus, livrarias, etc.

Divulgue a um amigo
Defenda os museus e a sua arte

CONTACTO
Clara Sousa, 213912804 (directo) 213912800 (geral)
mnaa.clarasous a@ipmuseus.pt
Para esclareciment os adicionais poderá contactar:
Departament o de Comunicação tel: 21391812/18
e-mail: mnaa.depcom@ipmuseus.pt
www.mnarteantiga-ipmuseus.pt
PROGRAMA
12Abril | O Século XVI em Espanha
Salvador Andrés Ordax | Professor
Universiidade de Valladolid
19Abril | Tapeçaria
Teres a Pacheco Pereira | MNAA
26Abril | Pintura
José Alberto Seabra Carvalho | MNAA

museu do mar – cascais

Catedrático
Ficha Técnica
Edição: FAM P - Federação de Amigos dos Museus de Portugal
Direcção: António P. Vasconcelos Coordenação: Luis Filipe Lopes
Colaboração: António P. Vasconcelos; Maria Otília Medina
Tiragem: 300 Distribuição: Gratuita Periodicidade: Semestral
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