
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Metro de Lisboa distinguido pela Associação 

Portuguesa de Museologia 

Prémios Nacionais de Museologia 2015 - Categoria “Parceria”  

  

O Metropolitano de Lisboa foi, hoje, premiado pela Associação Portuguesa de Museologia. 

No âmbito dos Prémios APOM 2015, cuja cerimónia se realizou hoje, pelas 15h, na Sala do 

Senado da Assembleia da República, o Metro de Lisboa foi distinguido com o prémio 

“Parceria” pela sua associação ao projeto “Museus com Arte e Ciência- entre as Amoreiras 

e o Chiado ".  

A iniciativa “Museus com Arte e Ciência- entre as Amoreiras e o Chiado" é dinamizada numa 

rede de oito museus, localizados no eixo entre as Amoreiras e o Chiado, que se distinguem 

pela importância e diversidade dos seus acervos e que abrangem várias áreas museológicas, 

desde a Arqueologia à Historia e História da Arte, das Belas Artes às Ciências.  

São eles o Museu Arqueológico do Carmo, o Museu Nacional de Arte Contemporânea - 

Museu do Chiado, Museu da Farmácia, Museu Nacional de História Natural e da Ciência, 

Museu Geológico, Museu da Água da EPAL – Reservatório da Mãe de Água e Reservatório 

da Patriarcal, Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva e o Museu de São Roque da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa. 

Esta parceria de sucesso entre o Metro de Lisboa e a Associação Portuguesa de Museologia 

destacou-se dois momentos: 

- A “Exposição fotográfica dos 8 Museus”, patente desde julho de 2014 até março de 2015 

em várias estações em itinerância: Entre Campos, Aeroporto, Alameda, Marquês de Pombal, 

Cais do Sodré, Baixa-Chiado e Rato; 

- A iniciativa “Oito Museus/Oito estações”, ainda a decorrer, dá relevo ao próprio Metro, o 

qual deve ser olhado e usufruído, não só como um meio de transporte mas também como 

um verdadeiro museu de arte moderna. Esta iniciativa configura-se na realização de oito 



 

visitas guiadas entre as estações de Metro e os museus, explorando a dimensão artística das 

estações e as ligações temáticas com os museus parceiros. Estas visitas, realizadas por 

técnicos de cada museu, têm início numa das estações de Metro e terminam no Museu 

correspondente. 

Na perspetiva do Metropolitano de Lisboa a parceria com o coletivo dos Oito Museus 

constitui uma excelente oportunidade de divulgação do seu património artístico e de 

reforço do seu papel enquanto agente cultural.  

Este prémio vem, assim, reconhecer uma empresa que sempre considerou a dimensão 

estética das suas estações indispensável enquanto motor de vitalização artístico-cultural e 

social, promovendo a qualidade de vida na cidade de Lisboa. 

 
 
Lisboa, 29 de maio de 2015 
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