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Programa de Amigos dos Museus da Universidade de Lisboa
1
O Programa de Amigos dos Museus da Universidade de Lisboa visa assegurar a ligação do Museu à
Sociedade, através da criação de condições para a participação, ativa e empenhada, de um grupo alargado de
apoiantes.

2
O programa centra-se na emissão de um Cartão de Amigo do Museu e de um Cartão do Amigo e Família,
válido por um ano, cujo custo será definido pelo Conselho de Gestão da Universidade de Lisboa.

3
O estatuto de Amigo do Museu dá direito a:
a) Entrada gratuita e em número ilimitado nos espaços expositivos do Museu, dentro do horário normal de
abertura, incluindo o edifício principal do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, o Jardim
Botânico de Lisboa e as visitas programadas ao Observatório Astronómico de Ajuda;
b) Direito a convidar dois amigos ou familiares a visitar o Museu em cada ano;
c) Eventos exclusivos para Amigos do Museu;
d) Receção do boletim e outra informação dirigida aos Amigos do Museu;
e) Participação em atividades organizadas pelo Amigos do Museu, incluindo a possibilidade de ser ouvido e
influenciar a sua programação;
f) Acesso a futuras facilidades reservadas a amigos e voluntários;
g) Possibilidade de acesso a futuras ofertas de descontos nas compras realizadas na Loja do Museu, nas
atividades educativa ou em outras atividades e iniciativas do Museu (que venham a ser aprovadas pelo
Conselho de Gestão da Universidade de Lisboa).
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4
O Programa de Amigos abrange a totalidade do Museu, mas os seus participantes poder-se-ão organizar
internamente em clubes informais com interesses específicos, como a Astronomia, a Botânica, a Matemática
a Mineralogia, ou outros. Estes clubes poderão promover atividades próprias apoiadas pelo Museu.

5
Os participantes neste Programa de Amigos elegerão um Conselho de Amigos, com o objetivo de promover a
realização de iniciativas a eles destinadas, colaborar na captação de novos aderentes e na prossecução da
missão do Museu e estabelecer uma ligação permanente com a sua direção.

6
Os participantes no programa de voluntários do Museu encontram-se automaticamente integrados no
Programa de Amigos, ficando dispensados da obrigação de pagar qualquer anuidade. As regalias do
Programa de Voluntários não são acumuláveis com a do Programa de Amigos.
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