
 

Lista candidata (2018-2021) 

Conselho Diretor 

Presidente: Luís Manuel de Araújo (sócio nº 103) 
Vice-presidente: Helena Delgado (sócia nº 60) 

Secretário-geral: Maria do Sameiro Barroso (sócia nº 435) 
Vogais: Edmundo Rijo (sócio nº 215) e Maria José Albuquerque (sócia nº 63) 

 

Assembleia-geral 

Presidente: Pedro Roseta (sócio nº 40) 
Vice-presidente: Nair Alexandra (sócio nº 852) 

Vogal: Maria Joaquina Carita (sócio nº 78) 
 

Conselho fiscal 

Presidente: João Carlos Senna-Martinez (sócio nº 247) 
Vice-Presidente: José Manuel Albuquerque (sócio nº 65) 

Vogal: Maria Odete Ferreira (sócio nº 730) 
 

Programa 

Fundado há quase duas décadas, o GAMNA afirmou-se no tempo decorrido como um dos principais Grupos de 
Amigos de museus portugueses, sendo reconhecido pela diversidade e qualidade das actividades realizadas e bem 
assim pela ação desenvolvida em defesa do “seu” Museu. É também hoje um dos que possui maior número de 
membros. 
Em tempos recentes, contudo, o GAMNA tem passado por momentos de menor dinamismo, especialmente depois 
do falecimento da nossa muito querida e sempre recordada amiga Adília Antunes, que constituiu desde a fundação 
do Grupo o “ponto focal” de toda a sua atividade. O processo de recuperação da estrutura organizativa, incluindo 
das bases de dados operadas por aquela nossa amiga, revelou-se algo complexo e deverá ainda ser continuado no 
futuro,  
Nestes termos, a lista agora candidata aos corpos gerentes institui como sua prioridade a continuação da superação 
das referidas debilidades organizativas, dando especial primazia à atualização das listagens de contactos com os 
sócios e verificação da sua situação associativa, nomeadamente em matéria de regularização de quotizações. 
Propõe-se também a lista promover um programa de atividades porventura modesto, mas suficientemente realista 
para ser exequível. Um programa que, para além das condicionantes organizativas acima referidas, tem também em 
conta a intensa programação museológica desenvolvida atualmente pelo MNA, que muito nos apraz registar e 
saudar, na qual evidentemente nos integramos. Propomo-nos, pois, desenvolver atividades mais centradas nas 
capacidades e competências próprias dos membros do GAMNA, retomando ainda algumas das nossas mais exitosas 
iniciativas passadas. 
Chegamos assim às propostas de programação que passamos a indicar: 

-Relançamento dos ciclos anuais de “Cinema e Arqueologia” (idealmente em Janeiro); 
-Relançamento das Jornadas Anuais do GAMNA (idealmente em Março ou Abril). Tema a privilegiar: Arqueologia 
e Literatura, subdividido em (1) Narrativas históricas; (2) Poesia; (3) Textos clássicos; (4) Objectos e colecções 
-Lançamento dos “Itinerários do GAMNA” – encontros de revisitação de destinos visitados pelo Grupo, com 
conferência introdutória e apresentações das memórias de participantes 
-Organização de ciclos de palestras sobre temas de arqueologia, património e museus por membros do GAMNA 
-Continuação das visitas de estudo em território português e no estrangeiro 
-Proposta a direção do MNA da edição a expensas do GAMNA de guia de grande atratividade gráfica e 
destinado ao grande público (bilingue ou multilingue, se possível) 


