
                                                         

NOTA DE IMPRENSA

Lançamento da Revista de Museus nº 1, nova publicação anual da DGPC

11 de dezembro, às 18:30, no Museu Nacional dos Coches

A Direção-Geral  do Património Cultural  (DGPC)  apresenta no próximo dia 11,  terça-

feira, no Museu Nacional dos Coches, uma nova revista vocacionada para a área dos

Museus, colmatando um vazio editorial.

A Revista de Museus (RM) é uma publicação anual que em cada edição abordará um

tema de relevância no setor da museologia. Terá distribuição nacional nas livrarias de

todo o país, a par da sua disponibilização nas lojas dos museus e monumentos da

DGPC.

O  1.º  número  da  RM  é  dedicado  ao  tema  “Museus  e  Turismo”,  contando  com

contributos  de  profissionais  e  especialistas  de  ambas  as  áreas,  num  total  de  248

páginas. Destaca-se nesta Revista uma elevada qualidade gráfica, com Direção Cria<va

de Vera Velez, que permite a exímia reprodução de imagens, na sua grande maioria, de

coleções que integram os acervos nacionais. 

Entre outros elementos diferenciadores, a RM contemplará a cada edição um texto

inédito de um escritor convidado. Neste @tulo inaugural, Gonçalo M. Tavares escreve

sobre “Museus Imaginários”.

A RM é dirigida por David Santos e integra no seu Conselho Editorial especialistas como

Adelaide  Duarte,  Graça  Filipe,  José  Soares  Neves,  Manuel  Bairrão  Oleiro,  Marta

Lourenço, Rita Macedo e Rui Parreira. A Coordenação Cien@fica está a cargo de Clara

Frayão Camacho e a Coordenação Editorial é de Fá<ma Faria Roque.

Em 2018 a DGPC apostou no reforço da sua linha editorial, cons<tuída pelas Revistas e

pela coleção de livros ‘Estudos de Museus’.

No que se refere às publicações periódicas, lançámos este ano o número 5 da revista

Património, o número 36 da revista Monumentos, numa edição inteiramente dedicada

ao  Campo Arqueológico  de  Mértola e,  no  passado  dia 5,  o  volume 21  da Revista

Portuguesa de Arqueologia. Na Coleção Estudos de Museus a<nge-se no final deste



ano um total de 14 volumes publicados, com diversificadas abordagens da História e da

contemporaneidade museológica.

Este largo espetro editorial posiciona a DGPC na linha da frente do debate disciplinar

em áreas de inves<gação e de conhecimento muito específicas. 

Na sessão de lançamento, dia 11, a Revista de Museus será apresentada por Marta

Lourenço, inves<gadora e subdiretora dos Museus da Universidade de Lisboa.  

Lisboa, 7 de dezembro de 2018
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