
Consistindo num meio concebido pelo IMC para a 
disponibilização alargada de conteúdos culturais relativos aos 
Museus que tutela, o MatrizNet resulta, em primeiro lugar, do 
empenho destes Museus no cumprimento da sua missão no que 
respeita ao estudo, documentação e valorização dos seus 
respetivos acervos. 

Este novo ciclo do MatrizNet acompanha, naturalmente a última 
atualização do sistema de informação que lhe está na origem e 
do qual constitui o interface para a Web, o MATRIZ 
(www.matriz.imc-ip.pt), que constitui a ferramenta de uso 
quotidiano dos Museus para o inventário, digitalização, gestão e 
publicação on-line dos respetivos acervos.

Em 2011 inaugura-se um novo ciclo deste catálogo coletivo de 
referência nacional, expresso, entre outros vetores, em 
funcionalidades de pesquisa mais amigáveis, dirigidas em 
particular para os estudantes e o grande público, e na 
disponibilização de novos conteúdos com acrescida regularidade. 
Destacamos igualmente a publicação dos conteúdos do 
MatrizNet na EUROPEANA, agregador de referência de conteúdos 
de museus, bibliotecas e arquivos a nível europeu.
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O MatrizNet é o catálogo coletivo on-line dos Museus tutelados pelo Ministério da Cultura, através do 
Instituto dos Museus e da Conservação, permitindo atualmente o acesso a informação selecionada sobre 
cerca de 50.000 bens culturais móveis das coleções daqueles Museus.

Consistindo num motor para pesquisa simultânea sobre 34 bases de dados de inventário, o MatrizNet 
permanece, até hoje, como referência no seu género em Portugal, sendo igualmente um dos motores de 
busca sobre coleções de Museus com maior amplitude a nível internacional.

Marcado pela sua inovação no panorama museológico nacional, o MatrizNet permite a realização de 
pesquisas transversais nas coleções dos Museus, por exemplo relativas a uma determinada autoria, 
tipologia ou período histórico. O MatrizNet oferece três níveis distintos de pesquisa – simples, orientada 
e avançada –, destinados a outros tantos tipos de utilizadores. Complementarmente, permite o acesso a 
outras informações, tais como as relativas a autores, bibliografia de enquadramento das coleções e 
exposições temporárias.

O MatrizNet constitui assim um importante instrumento, não apenas de trabalho, para profissionais 
ligados ao setor patrimonial e museológico e para o público estudantil, mas também de descoberta do 
património para públicos alargados, que encontram neste catálogo on-line o maior repositório de 
informação sobre as coleções dos Museus do Ministério da Cultura. 

Em funcionamento desde 2002, o MatrizNet tem vindo progressivamente a publicar novos conteúdos 
relativos às coleções daqueles Museus, nos formatos texto, fotografia, vídeo e som. 

Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves
Museu do Abade de Baçal

Museu de Alberto Sampaio 
Museu de Arte Popular

Museu de Aveiro 
Museu dos Biscainhos

Museu de Cerâmica 
Museu do Chiado – MNAC
Museu D. Diogo de Sousa

Museu de Évora 
Museu Francisco Tavares Proença Júnior

Museu Grão Vasco
Museu da Guarda

Museu Dr. Joaquim Manso
Museu de José Malhoa

Museu de Lamego 
Museu Monográfico de Conímbriga

Museu da Música
Museu Nacional de Arqueologia

Museu Nacional de Arte Antiga
Museu Nacional do Azulejo 

Museu Nacional dos Coches 
Museu Nacional de Etnologia

Museu Nacional Machado de Castro 
Museu Nacional Soares dos Reis

Museu Nacional do Teatro
Museu Nacional do Traje 

Museu da Terra de Miranda
Paço dos Duques

Palácio Nacional da Ajuda
Palácio Nacional de Mafra
Palácio Nacional da Pena*

Palácio Nacional de Queluz
Palácio Nacional de Sintra

* (Parques de Sintra – Monte da Lua)
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