AMIGOS DO MUSEU DE LANIFÍCIOS
DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Ser Amigo do Museu é uma forma de colaborar activamente com o Museu. Os Amigos do Museu cooperam nas
actividades culturais e, sobretudo, apoiam na angariação de fundos que permitem contribuir para a
manutenção, a divulgação e o crescimento do Museu. O seu apoio é fundamental para o desenvolvimento e
divulgação das colecções patentes no Museu, assim como para a promoção das actividades pedagógicas.
Anualmente, as doações dos Amigos do Museu de Lanifícios são conduzidas para apoiar uma acção específica,
a saber:
2010/2011 – Edição de guias, roteiros, inventários e catálogos do Museu e das suas colecções;
2012 - Conservação e restauro de peças da colecção.

Doações:

1 ano
Estudante/+65 anos

Benefícios Fiscais

3 anos

€ 30

€ 80

Singular

€ 100

€ 270

Família

€ 250

€ 700

Patrono *

€ 500

€ 1.400

€ 2.500

€ 6.000

Empresa **

Ao abrigo da legislação em vigor, as
contribuições para o Museu de Lanifícios
beneficiam automaticamente do regime
estabelecido no Estatuto do Mecenato,
respectivamente no artº5º para os membros
singulares e no artº1º, nº1 e nº3 para os
membros da empresa.
O Estatuto do Mecenato foi publicado em
anexo ao Dec. Lei nº 74/99, de 16 de Março,
com a redacção da Lei nº160/99, de 14 de
Setembro.

* Oferta de 1 exemplar de todas as publicações do Museu de Lanifícios e de 1 cartão
suplementar
** Oferta de 2 exemplares de todas as publicações do Museu de Lanifícios, de 2 cartões
suplementares e de condições específicas para Empresas

Vantagens:
Oferta de Cartão Amigos do Museu de Lanifícios
Entrada gratuita
Desconto de 10% em todos os artigos da loja e cafetaria
Envio da Newsletter do ML (por correio normal ou correio electrónico)
Envio de convites para todas as inaugurações do ML
Actividades específicas para os Amigos do Museu de Lanifícios

Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior
Rua Marquês d’Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã (Portugal)
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