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Introdução 

No primeiro ano de vigência da atual Direção e restantes Órgãos Sociais, o Plano de 

Atividades que se propõe é contido, para termos a certeza que o vamos executar. No 

entanto, é possível alargá-lo e enriquecê-lo ao longo da própria execução, em função de 

propostas dos Amigos e da Diretora do Museu. 

Em geral, resolvemos manter as atividades previstas em Planos de Atividades 

anteriores, nomeadamente em relação a cursos, workshops e visitas guiadas. Em 

relação ao ponto 2, as atividades previstas respondem a solicitações da Diretora que 

entendemos como prioridades importantes. O mesmo acontece com a decisão, 

aprovada em reunião de dia 8 de Maio de 2012, da aquisição de uma obra de arte para o 

Museu, a primeira com o apoio dos novos Órgãos Sociais. 

As atividades previstas irão sendo calendarizadas e anunciadas com a máxima 
antecedência possível e comunicadas a todos os membros. 
 
 
 
1. Gestão da Associação 
- Atualização da lista dos Amigos e acompanhamento da atualização das suas quotas. 

- Obtenção do estatuto de ’interesse cultural’ para a Associação. 

- Regularização da situação fiscal da Associação com contratualização de um Técnico 

Oficial de Contas. 

- Compromisso de fazer crescer pelo menos 10% o número de Amigos, ativos e 

pagantes. 

 

2. Atividades 

- Será realizada pelo menos uma visita guiada por trimestre a exposições do Museu do 
Chiado e uma visita guiada por semestre a uma exposição patente noutro museu 
português;  
 
- Será realizado um curso por ano, idealmente em Outubro; 

- Será realizada uma atividade com componente prática em cada ano, com o apoio de 

professores e estudantes da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, idealmente em finais 

de Setembro, início de Outubro. 
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3. Produção e distribuição de material de divulgação 

- Apoio financeiro  à produção do novo site do Museu do Chiado; 

- Elaboração e atualização regular da página Amigos do Museu do Chiado no site do 

Museu; 

- Apoio financeiro  à edição do vol. 3 do Catálogo do Museu do Chiado. 

 

4. Compra de obras de arte 

- Aquisição, sobre proposta da diretora do Vídeo de António Olaio My Widow is 
blocking my window. 

- Ponderação de aquisição de outras obras de arte, em função de proposta da Diretora e 

dos meios financeiros angariados. 

	  


