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MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA DE SILVES RECEBE VISITA TÉCNICA NO 

ÂMBITO DA CANDIDATURA À REDE PORTUGUESA DE MUSEUS 

No âmbito da sua candidatura à Rede Portuguesa de Museus (RPM), o Museu Municipal de 

Arqueologia de Silves recebeu ontem, dia 11 de maio, uma visita técnica de uma equipa indigitada pela 

Direção Geral do Património Cultural, que verificou in situ o cumprimento de todos os requisitos para a 

sua integração na RPM.  

Acompanhados pela Presidente da Câmara Municipal de Silves, Diretora do MMAS, Chefe de Divisão 

da Cultura, Turismo e Património e técnicos da área do Património do Município, participaram nesta 

visita a Diretora Regional de Cultura (DRC), os Diretores de Departamento de Bens Culturais da DRC 

e de Museus da DGPC, os Chefes de Divisão de Acreditação da DGPC e de Conservação e Restauro 

do Instituto José Figueiredo e, ainda, um especialista em acessibilidades. 

Para além do espaço de visitação do público, a visita técnica passou por todas as áreas associados à 

função museológica, nomeadamente as áreas de reservas visitáveis e não visitáveis, o depósito de 

espólio arqueológico, o laboratório de conservação e restauro, a sala de inventário, o espaço dedicado 

aos Serviços Educativos, a área dedicada à investigação e gestão da arqueologia, entre outras, tendo 

sido enaltecidas as boas práticas em curso, a dedicação dos técnicos afetos a este trabalho e a aposta 

que o atual executivo municipal faz na defesa e valorização do património, nomeadamente no que 

concerne ao investimento que tem vindo a ser feito nos melhoramentos e modernização do Museu 

Municipal de Arqueologia e na perspetiva de vir a ser, oportunamente, criado um Centro de 

Investigação Arqueológica para acolhimento de investigadores que possam vir a estudar os materiais 

arqueológicos que resultam das intervenções arqueológicas realizadas no território de Silves 

contribuindo, assim, para a produção de conhecimento histórico. 

Relembre-se que a candidatura do MMAS à RPM foi submetida no passado dia 3 de setembro, data 

em que o museu completou 30 anos. O processo de acreditação passa por várias fases, culminando 

com a homologação por parte da Ministra da Cultura, após parecer do Conselho Nacional de Cultura, 

resultante da visita técnica efetuada ontem. 

De salientar que o Museu Municipal de Arqueologia de Silves expõe uma significativa coleção de 

objetos arqueológicos que contam a história do território de Silves desde a pré-história à época 

moderna tendo no seu interior dois monumentos nacionais: um tramo e torre das muralhas da 

Almedina (séculos XII-XIII) e o Poço-Cisterna Almóada (séculos XII-XIII), ambos classificados como 

monumentos nacional. 


