
      

 
                                                                 

         
 

 

  
Nota à Imprensa 

 
 

Adesão de seis novos museus à Rede Portuguesa de Museus 
 

 

 
14 de novembro, às 17h, Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa 

 
No próximo dia 14 de novembro realizar-se-á a cerimónia de apresentação dos seis novos museus 
credenciados: o Museu da Marioneta, o Museu do Côa, o Museu Militar de Elvas, o Museu Militar do 
Porto, o Museu Municipal de Ourém e o Museu Municipal Sesimbra que na sua diversidade de temas, de 
escala e de implantação geográfica testemunham a vivacidade e a dinâmica da Rede Portuguesa de 
Museus no território nacional. 

A Rede Portuguesa de Museus (RPM) é um sistema organizado de museus, baseado na adesão voluntária, 
configurado de forma progressiva e que visa a descentralização, a mediação, a qualificação e a cooperação 
entre museus.  
 
A Direção-Geral do Património Cultural congratula-se com a recente adesão de seis novas instituições a 
este sistema transversal de cooperação e articulação que, partindo de uma iniciativa voluntária de 
candidatura, integra já 142 museus reconhecidos oficialmente pela qualidade técnica no cumprimento das 
funções museológicas. 
 
A riqueza do universo da RPM reside na diversidade dos museus que a integram, nomeadamente, na 
diversidade de tutelas, de coleções, de espaços e instalações, de atividades educativas e culturais, de 
modelos de relação com as comunidades e de sistemas de gestão. 
 
Símbolo de qualidade, de profissionalismo e de rigor na prática museológica, a Rede Portuguesa de 
Museus mantém-se como projeto estruturante da política cultural portuguesa, contribuindo para a 
valorização de cada museu que a integra e, simultaneamente, para o reforço estratégico do seu conjunto. 
 
Atualmente constituída por 142 museus inclui os museus e palácios nacionais tutelados pela Direção-Geral 
do Património Cultural (DGPC), os museus tutelados pelas Direções Regionais da Cultura do Continente, da 
Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira, os Palácios Nacionais geridos pela 
empresa Parques de Sintra-Monte da Lua e outros museus tutelados por diversas entidades como 
Municípios, Universidades, Fundações, Associações, Empresas Públicas, Empresas Privadas, Igreja Católica 
e Misericórdias.  
 
O reforço da RPM e a garantia da oferta de serviços qualificados que vão ao encontro da procura do 
público, concorrem para uma crescente importância dos museus enquanto agentes facilitadores da 
mudança. 
 
 
Mais Informações: Maria Resende | 21 361 42 59 |mresende@dgpc.pt 
 


