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EDITORIAL
Caros Amigos,

É com a maior satisfação que a Famp volta a editar a
sua Newsletter, agora com novo grafismo e repleta de
notícias referentes aos grupos de amigos espalhados
pelo país! Tais notícias têm sido igualmente publicadas através do site renovado da FAMP, desde o início
deste mandato há menos de um ano. A actual Direcção está empenhada em consolidar a colaboração com
os grupos há muito seus associados e em conseguir
uma adesão cada vez mais alargada de novos Grupos,
tendo em conta que a FAMP deve ser o órgão aglutinador de todos os Grupos de Amigos de Museus e
como tal deve actuar.
No passado dia 18 de Maio celebrou-se o Dia Internacional dos Museus que este ano ocorreu sob o tema “O
Poder dos Museus”. A FAMP foi convidada a participar numa mesa-redonda na Sala do Retábulo do Museu Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, e a convite
da sua Directora, excelente oportunidade para divulgação do “Poder dos Amigos” nos Museus e que, com

muito gosto, aceitei na qualidade de Representante da
Federação.
Há dias teve lugar a Assembleia Geral electiva do
GAMNAA, Grupo de Amigos do Museu Nacional de
Arte Antiga em que a FAMP esteve presente. Aproveitámos para realçar o trabalho de grande mérito deste
notável Grupo de Amigos, criado em 1912, e dar os
Parabéns ao Conselho Directivo cessante e desejar ao
seguinte um desempenho igualmente promissor. Um
aplauso especial ao trabalho de dedicação inexcedível
e abnegação do Dr. José Blanco nas suas funções de
Presidente do Conselho Directivo, durante os últimos
16 anos. Há que exprimir e lembrar de uma forma clara e inequívoca quanto valorizamos a causa do voluntariado cultural e quem, dessa forma, dá um contributo claro para um mundo melhor!
Maria do Rosário Alvellos
(Vice-Presidente da FAMP)

NOTÍCIAS
ASSEMBLEIA GERAL E COUNCIL MEETING DA WFFM
EM MARSELHA, 3-5 Junho
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DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
No âmbito da celebração do Dia Internacional
dos Museus, a FAMP foi convidada a participar
numa mesa redonda organizada pelo Museu
Frei Manuel do Cenáculo, em Évora. A Federação foi representada pela Vice-Presidente, que
deu o seu contributo para o debate do tema escolhido para 2022 “O Poder dos Museus”.

DIVULGAÇÃO DA OBRA ARTÍSTICA DE ABEL SALAZAR

A FAMP recebeu convite, para estar presente, em 9
de Abril, na Exposição “ABEL SALAZAR - O desenhador compulsivo”, iniciativa da Liga dos Amigos
do Museu José Malhoa, em parceria com a Casa

–Museu Abel Salazar e o Museu José Malhoa. Abel
Salazar foi um médico, cientista, investigador, professor e artista plástico cuja obra constitui uma referência de relevo na cultura portuguesa.
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A FAMP RECEBEU OS AMIGOS DO MUSEU TAVARES
PROENÇA JÚNIOR DE CASTELO BRANCO

A FAMP recebeu os Amigos do Museu Tavares
Proença Júnior de Castelo Branco que se deslocaram
a Lisboa no dia 19 de Março, em Passeio Cultural ao
Museu do Oriente, para visita orientada ao seu acervo
e Exposição “Histórias de um Império“.
Depois do almoço, os Amigos do Museu do Azulejo, na pessoa do seu Vice-Presidente Dr. João Pedro
Monteiro, proporcionaram ao Grupo uma visita guia-

da ao Museu do Azulejo.
O grupo de Castelo Branco constituído por 34 participantes, mostrou visível interesse e agrado por esta
oportunidade que a FAMP implementou, tendo oferecido, para fazer parte das Bibliotecas dos dois Museus, as publicações sobre o Museu Tavares Proença
Júnior e seu Fundador, Homem de grande cultura e
invulgar capacidade.

ASSEMBLEIA GERAL DO GAMUS
GRUPO DE AMIGOS DO MUSEU DE GRÃO VASCO

A FAMP esteve presente, em 26 de Fevereiro na
Assembleia Geral do GAMUS em Viseu. Fomos ao
encontro de um Grupo de Amigos cheio de dinamismo, colaborando activamente com o Museu na
pessoa da sua Directora, Dra. Odete Paiva. O GAMUS é constituído por um numeroso Grupo de

Amigos e a Direcção é jovem e empenhada. Lançámos um repto à Dra. Sandra Ferraz, Presidente do
Gamus, e aos restantes membros da Direcção, de
formarem um Grupo de Amigos Jovem, projecto
que poderá ser da maior importância para o desenvolvimento das actividades do GAMUS.
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REUNIÃO DA FAMP EM MADRID COM A FEAM
FEDERAÇÃO DOS AMIGOS DOS MUSEUS DE ESPANHA
No dia 18 de Fevereiro, Maria
do Rosário Alvellos, Vice-Presidente da FAMP reuniu em Madrid com Isabel Zayas Carvajal
e Paula Gil, respectivamente
Directora e Directora Adjunta
da FEAM, tendo em vista estabelecer um estreitamento de

relações de trabalho e formas
de colaboração. Ficou agendada
uma reunião em Lisboa no mês
de Abril, para a concretização de
um Encontro Ibérico de Grupos
de Amigos de Museus a realizar
no próximo Outono em Portugal.

ENCONTRO DA FAMP COM OS AMIGOS DOS CASTELOS
A Direcção da FAMP estabeleceu como tarefa primordial estreitar laços com os Grupos de Amigos de
todo o país. Assim e na sequência dessa prioridade,
marcámos encontro na nossa sede do Museu dos Coches com a Direcção dos Amigos dos Castelos, representada pelas suas Presidente e Vice-presidente, Dra.
Joana Pinho e Arq. Margarida Vala, respectivamente.
Estamos certos que dessa reunião, ocorrida em 2 de
Fevereiro, resultarão o estreitamento de relações e novas formas de cooperação.

FAMP VISITA O MUSEU DA PÓLVORA NEGRA
O Presidente do Grupo de Amigos do Museu da
Pólvora Negra, Dr. Fernando Valério, organiza todos os anos nas instalações do Museu uma Exposição Fotográfica aberta aos seus associados. Os temas visados são os belos recantos do Concelho de
Oeiras. A FAMP quis juntar-se ao GAMPN nesta
iniciativa tão dinâmica, marcando a sua presença.
Foi-nos dada a oportunidade de visitar as instalações do Museu da Pólvora Negra, muito bem
recuperadas, e apreciar os verdejantes jardins envolventes. Ao Dr. Fernando Valério muito agradecemos o caloroso acolhimento da Direcção FAMP
nessa bela tarde Outonal.
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FAMP PRESENTE EM ACTIVIDADE DO GAMMA

A FAMP aceitou com o maior gosto o convite do GAMMA (Grupo de Amigos do Museu
da Marinha) para visitar, no dia 15 de Janeiro,
a Exposição de Pintura “Visionismo 30 anos:
o desígnio do Mar”, de Luís Vieira-Baptista. O
Aquário Vasco da Gama foi o lugar escolhido
pela ligação à temática dos trabalhos expostos
– as grandes questões das alterações climáticas,
com a consequente submersão do património

da orla marítima pela subida do nível do Mar.
Recebeu-nos o Presidente do GAMMA, Comandante José Rocha e Abreu, que em conjunto com a Dra. Catolina Guerreiro nos guiaram
pela exposição. Terminámos a visita junto do
trabalho do Pintor, em que presta homenagem
a Gago Coutinho e Sacadura Cabral neste ano
em que se comemoram os 100 anos da Travessia
Aérea do Atlântico Sul.

FAMP VISITA OS AMIGOS DO MUSEU NACIONAL
MACHADO DE CASTRO

AZULEJOS MATEMÁTICOS
A programação dos Amigos do Museu Nacional Machado de Castro prevê, entre outras actividades, uma
Conferência mensal centrada numa peça do Museu e
escolhida por personalidade da Cultura para isso convidada.
Foi com o maior gosto que a FAMP esteve presente na
última Palestra, no dia 21 de Novembro, tendo sido

representada por Maria do Rosário Alvellos.
Foi conferencista o Prof. Carlos Fiolhais que escolheu
a colecção dos azulejos didácticos (primeira metade
do século XVIII) provenientes da Escola dos Jesuítas
em Coimbra, ali bem perto situada. Tais azulejos cobriam as paredes da Escola para apoio do ensino das
ciências.

• Imagens gentilmente cedidas pelo Museu Nacional Machado de Castro
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ENCONTRO EM TURIM – WFFM EUROPA
OUTUBRO 2021

WFFM EUROPA – ENCONTRO EM TURIM
O Encontro Anual Europeu da WFFM voltou a
realizar-se em 2021, de 15-17 de Outubro, na bela
cidade de Torino.
O Presidente para a Europa, Italo Scaietta, presidiu
aos trabalhos que decorreram no magnífico Palazzo Madama. Os participantes foram recebidos de
forma muito cordial pelos Presidentes dos Grupos
de Amigos dos vários Palácios Reais que visitámos

e se multiplicam por Torino num notável esplendor, muito próprio do período Saboiano.
O próximo encontro será um Encontro Mundial
que terá lugar em Junho de 2022 na cidade portuária de Marseille e será a Federação Francesa a
acolher as Federações Mundiais e os respectivos
Grupos de Amigos que desejarem participar nessa
Assembleia Geral (Council Meeting).

A DIRECÇÃO DA FAMP REPRESENTADA NO JANTAR
ANUAL DE AMIGOS DO MUSEU NACIONAL DO AZULEJO
Realizou-se no passado dia 23 de Setembro de 2021 o
Jantar Anual dos Amigos do Museu Nacional do Azulejo que, como habitualmente, teve lugar no claustro
do Mosteiro da Madre de Deus, em Lisboa.
A Direcção da FAMP associou-se a esta iniciativa,
tendo a sua vice-presidente, Maria do Rosário Alvellos organizado uma mesa com a sua presença, assim como de Maria Leonor Marinho, Bernardo Barahona, Nuno Neves, Maria José Moniz Pereira e Dr.
J.A. Gonçalves Guimarães, representante da Confraria Queirosiana, e ainda vários elementos dos Amigos
do Museu do Azulejo, entre eles Maria Manuela Elias
da Costa e João Pedro Oliveira Monteiro.
Este agradável convívio terminou com a apresentação
das duas peças oferecidas ao Museu Nacional do Azulejo pela sua Associação de Amigos, aqui reproduzidas.
MJMP
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ENCONTRO NO MUSEU FRANCISCO
TAVARES PROENÇA JÚNIOR

A SAMFTPJ-Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proença Júnior organizou e levou a cabo
um Encontro subordinado ao tema “Museus, Municípios e Territórios”, no qual participaram a Câmara
Municipal de Castelo Branco, as Direcções Regionais
de Cultura do Centro e do Alentejo, o ICOM Portugal,
a FAMP, bem como vários museus e grupos de amigos.
O evento, que teve lugar em 29 de Maio de 2021 nas
instalações daquele museu, proporcionou um debate
importante sobre alguns dos temas que mais afectam
os nossos museus no presente, bem como uma troca

de experiências sobre projectos em curso em vários
museus do País, reveladores de uma vitalidade e de
iniciativas de excelência na área do património a nível
local que urge divulgar.
Coube à FAMP a abertura de um dos painéis, pelo Dr.
António Alfaia de Carvalho, anterior Presidente da
FAMP, com uma comunicação sobre o tema “Os Museus do Futuro e o Desafio da Regionalização – o Papel
dos Grupos de Amigos”.
O programa do Encontro incluiu uma visita guiada
aos jardins do Paço.

Próximo encontro Europeu da WFFM em Nápoles de 30 de Setembro a 2 de Outubro
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