AMIGOS

DA

e envie por favor para: |

Preencha esta ﬁcha de inscrição

and send to:

Please ﬁll this registration form

Amigos da Fundação

Museu de Artes Decorativas Portuguesas

1100-411 Lisboa

Largo das Portas do Sol, 2

E-mail: museu@fress.pt

Ser AMIGO da FRESS
é fazer parte de um
projecto cultural único!
Be a FRIEND of FRESS
and be part of a unique
cultural project!
Nome / Name

Morada / Adress

Tel. /Tel.

■ AMIGO singular / Individual FRIEND
■ AMIGO Família / Family FRIEND
■ AMIGO Estudante/ Student FRIEND

FORMAS DE PAGAMENTO

NIF / VAT
E-mail

■ AMIGO prata / Silver FRIEND
■ AMIGO ouro / Gold FRIEND
■ AMIGO platina / Platinium FRIEND

■ numerário / cash
■ transferência bancária (com envio de comprovativo) / bank transfer: IBAN PT50 0035 035500036 079 93 0 27

■ cheque n.º / bank check n.
sobre Banco / Bank
à ordem da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva / to the order of Fundação Ricardo Espírito Santo Silva

■ cartão de débito (na loja do Museu ou bilheteira) / bank debit card (at the Museum reception and Museum Shop)

access, to change or to delete its personal data.

Os dados terão tratamento informático. A FRESS garante a total conﬁdencialidade. O titular terá sempre o direito a aceder, alterar ou
eliminar os dados. / All personal data will have IT treatment. The Foundation ensures total confidentiality. The Member always has the right to request

The Ricardo do Espírito Santo Silva Foundation – FRESS,
located at Portas do Sol in Lisbon, is a reference of excellence
in the international scene of Decorative Arts as well as in the
transmission of the know-how of arts and crafts.
Founded in 1953, as a Museum-School, its mission is to promote,
disseminate and transmit this artistic and immaterial cultural
heritage through the Museum of Portuguese Decorative Arts, as
well as through the group of Workshops that keep this important
legacy alive, contributing towards the preservation of cultural
patrimony by oﬀering a wide array of educational programs,
conservation and restoration services.
The Foundation was born out of a rare philanthropic gesture
from a banker and collector Ricardo do Espírito Santo Silva
who, through the donation of the Azurara Palace and part of his
private collection to the Portuguese State, which gave rise to this
structural project in the national and cultural scene of Portugal.

Largo das Portas do Sol, 2
1100-411 Lisboa

Today the Foundation, heir to this long tradition in Decorative
Arts, is the main protagonist in the process of passing on this
legacy to contemporaneity. In contributing to the Ricardo do
Espírito Santo Silva Foundation, one is replicating the Founder’s
gesture of donation, and is also becoming an active part of the
history of this Foundation.

Tel. 21 881 46 00
Fax 21 881 46 83
E-mail: museu@fress.pt
www.fress.pt

A Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva – FRESS, situada
nas Portas do Sol, em Lisboa, é uma referência internacional na
excelência das Artes Decorativas e na transmissão do saber-fazer
nas artes e ofícios.

Junte-se a nós

Join us

CATEGORIAS DE AMIGO

TYPE OF FRIEND

Fundada em 1953, como Museu-Escola tem como missão
promover, divulgar e transmitir este património artístico e
imaterial, através do Museu de Artes Decorativas Portuguesas e
do conjunto de Oﬁcinas que mantêm vivo este importantíssimo
legado, contribuindo ainda para a preservação do património
através das suas vertentes formativas e de conservação e
restauro.

AMIGO SINGULAR anual

SINGULAR FRIEND per year

Individual: 50€

Individual : 50€

Família: 75€ (2 adultos)

Family: 75€ (2 adults)

Estudante: 25€

Student: 25€

Desconto de 10% em todos os produtos e serviços*

10% discount in all products and services*

AMIGO PRATA anual: 100 €

SILVER FRIEND per year : 100€

A Fundação nasceu de um gesto raro de ﬁlantropia do banqueiro
e colecionador Ricardo do Espírito Santo Silva que, através da
doação do Palácio Azurara e de parte da sua coleção privada ao
Estado Português deu origem a este projeto estruturante no
panorama cultural nacional.

Desconto de 15% em todos os produtos e serviços*

15% discount in all products and services*

AMIGO OURO anual: 250€

GOLD FRIEND per year: 250€

Desconto de 20% em todos os produtos e serviços*

20% discount in all products and services*

AMIGO PLATINA anual: 1000€

Platinum Friend per year : 1000€

Desconto de 20% em todos os produtos e serviços*

20% discount in all products and services*

Cedência gratuita de uma sala do museu para um evento privado

Free venue in the Museum for a private event

Visitas guiadas exclusivas, ao Museu e Oﬁcinas

Private guided tours to the Museum and Workshops

Visitas guiadas ao Museu em horário pós-laboral

Private guided tour to the Museum after labour hours (after 6pm)

Benefícios para todas as categorias

Beneﬁts for all Members

• Entrada gratuita no Museu de Artes Decorativas Portuguesas

• Free admission to the Museum of Portuguese Decorative Arts

• Receção de newsletter e informação sobre atividades

• Periodic Newsletter and information about institutional activities

• Visitas guiadas a exposições às quais a FRESS empresta peças do

• Guided tours to exhibitions in other Institutions and Museums to

Hoje a Fundação, herdeira desta longa tradição nas Artes
Decorativas, é protagonista principal no processo de passagem
deste legado à contemporaneidade. Contribuir para a Fundação
Ricardo do Espírito Santo Silva, replicando gestos raros de
doação, é ser parte ativa na história desta Fundação.

acervo do Museu
• Inscrição prioritária em eventos organizados pela FRESS :
seminários, cursos e concertos
• Acesso a viagens de turismo cultural
• Encontro “Natal dos Amigos FRESS”

whom the Foundation lends pieces that are part of its Museum´s
Collection
• Priority inscription in events organized by FRESS:
seminars, courses and concerts
• Cultural trips
• Annual Meeting “Christmas Friends Party”

* Descontos:
Lojas FRESS; Cursos ministrados pela FRESS; serviços educativos;

* Discounts

oﬁcinas criativas; trabalhos de conservação e restauro; serviço de

At FRESS shops; school courses; educational programmes; creative

peritagem de arte; cedência de espaços; cafetaria do museu.

workshops; conservation and restoration work; art expertise services;

As contribuições referem-se a valores anuais, ao abrigo do artigo 62º B do
Capítulo X do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
As renovações anuais devem ser realizadas até 31 de janeiro.
10% de desconto se optar por débito direto em conta na adesão e renovação.

at the museum cafetaria.
These contributions refer to annual amounts in accordance with Article 62 B of
Chapter X of the Statute of Tax Beneﬁts.
Annual membership must be renewed until 31 of January.
10% discount if you choose to make direct debit (membership and renewal)

