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PATRIMÓNIOS

MONUMENTOS E SÍTIOS
DO MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

UM CONCELHO A VISITAR…

Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria
Carregal do Sal
Instituição museológica polinucleada. Através das
colecções que alberga (arqueologia, Pintura,
Escultura, Armaria e etnografia), proporciona um
conhecimento abrangente da história do concelho e
constitui o ponto de partida para visitar o que de mais
relevante existe no seu território, designadamente o
seu
património
histórico-arqueológico
e
arquitectónico.

Dólmen da Orca (Orca dos Fiais da Telha)
Localiza-se no lugar de Lapa da Orca, na freguesia de
Oliveira do Conde, a uma altitude de 313 metros. Trata-se
de um dólmen de câmara poligonal e corredor longo,
envolto numa mamoa com cerca de 20 metros de
diâmetro. A Câmara é constituída por nove esteios, tendo
um corredor alongado com sete esteios no quadrante
norte e oito no quadrante sul. Este monumento integra-se
no grupo de megálitos de grandes dimensões da Beira
Alta, cuja construção deverá ter ocorrido por volta do IV
milénio a.C. O espólio recolhido nas intervenções
arqueológicas são de ambiência neolítica e calcolítica.

Lapa da Moira
Abrigo natural sob rocha destacado na paisagem
integrado no Circuito Patrimonial das Cimalhinhas
em Cabanas de Viriato, o qual alberga a seguinte
inscrição romana: VIIGIITO TVSGI (filio)/ CALVMIIDI
[...].a inscrição poderá corresponder a uma
dedicatória funerária a Vegetus.

Sepulturas antropomórficas da Cova da Moira,
Núcleo de túmulos rupestres Integrado no Circuito
Arqueológico da Cova da Moira, em Currelos. Estas
práticas funerárias remontam à Época Medieval
(séculos XIII-XIV), podendo os tumulados, ali
sepultados ter pertencido a um núcleo familiar.

Lagar de Varas de Parada
Núcleo Museológico
Unidade Lagareira do Século XIX/XX - Produção
do azeite através dos métodos artesanais. A Galga
era movimentada por um boi ou cavalo.

Orca do Outeiro do Rato
Dólmen localizado no lugar de Lajes, freguesia de
Oliveira do Conde, a uma altitude de 323 metros. É
constituído por uma câmara poligonal e corredor longo
com cerca de 7,5 metros de comprimento. A câmara
seria constituída por nove esteios, restando-lhe apenas
a base do esteio central e um lateral. O corredor possui
nove esteios de cada lado, perdurando ainda uma das
lajes de cobertura junto à ante câmara. O espólio
recolhido corresponde a dois momentos de utilização,
sendo o primeiro de ambiência neolítica e o segundo
dos inícios da Idade do Bronze.
Orca 1 do Ameal
A Orca 1 do Ameal, localiza-se no lugar de Ameal,
freguesia de Oliveira do Conde, a uma altitude de 321
metros. Trata-se de um dólmen de câmara poligonal
simples e aberta, sem corredor nem laje de cobertura,
constituída por três esteios inclinados no quadrante sul,
quatro do lado norte e um esteio grande na cabeceira. O
espólio recolhido “aponta para um momento arcaico
dentro do megalitismo regional”. (Inserido no Circuito
Pré-Histórico Fiais/Azenha;

Orca 2 do Ameal
A Orca 2 do Ameal, localiza-se no lugar de Ameal,
freguesia de Oliveira do Conde, a uma altitude de 316
metros. Trata-se de um dólmen de câmara simples e
aberta de pequenas dimensões, sendo ainda visíveis
alguns dos esteios bastante fracturados. A mamoa teria
10 metros de diâmetro e apresenta semelhanças a nível
estrutural e cronológico com a orca 1 do Ameal. O
espólio recolhido “aponta para um momento arcaico
dentro do megalitismo regional”.

Orca da Palheira
Localiza-se no lugar da Orca, freguesia de
Oliveira do Conde, a uma altitude de 299
metros.
Trata-se de um dólmen com câmara poligonal,
com cerca de 2,5 metros de diâmetro e
corredor alongado com cerca de 5 metros,
encontrando-se incorporado numa palheira
construída por volta do século XVII/XVIII.

Orca de Santo Tisco
A Orca de Santo Tisco, localiza-se em Travanca de
S. Tomé no lugar de Santo Tisco, freguesia de
Oliveira do Conde, a uma altitude de 308 metros.
Trata-se de um dólmen constituído por câmara e
corredor pequeno. A câmara apresenta quatro
esteios, que originalmente deveriam ascender a
oito. O corredor apresenta apenas 2 esteios laterais
e uma pedra de cobertura. Num dos esteios da
Câmara pode ser observada uma pintura a
vermelho, representando um sol com sete raios.
Todo o monumento é envolvido por uma mamoa
com cerca de 8 metros de diâmetro.

Monumento estatuário ao Cristo Rei. Localiza-se na área
adjacente à Quinta de São Cristóvão, mais conhecida
popularmente pela Quinta do Passal pela proximidade com a
igreja paroquial. É datado de 1933 e foi esculpido na Bélgica e
transportado por comboio dividido em três blocos, dada a sua
grande dimensão escultórica.

Complexo Patrimonial de Cabris-Núcleo
Museológico
Este complexo integra diversas infra-estruturas
ligadas à produção e transformação de produtos
locais como Lagar de Varas, Moinhos de
Rodízio, Lagareta, Gravuras e Forno de Cozer
Pão. Século XVIII/XIX.

Moinhos do Redondo – Rio Mondego
Fiais da telha
Moinho de água de rodízio de planta rectangular e
de médias dimensões com cerca de 5,30 metros de
comprimento por 3,50 metros de largura.
Apresenta-se relativamente bem conservado e em
pleno funcionamento nos períodos de Inverno.
Fica localizado na margem direita do Rio Mondego
junto a um dos maiores açudes deste Rio em
território do concelho,
Cruzeiro do Sobral – Situado no topo de um
Penedo granítico, no ponto mais alto da povoação
de Sobral, ostentando no seu centro uma cruz latina
de braços trevados, assente sobre plinto
emoldurado e uma base quadrangular formada por
vários degraus sem rebordo. Constitui um dos mais
belos e simbólicos testemunhos de religiosidade,
cuja construção datará do século XVIII.

Núcleo de Moinhos de Beijós - Conjunto
composto por três moinhos de água de rodízio,
designados

Moinhos

de

Beijós,

localizados

sequencialmente na margem esquerda da Ribeira
de Travassos.

Poldras de Beijós - Poldra (ou Alpondra) na
Ribeira do Pisão, localizada a cerca de 300 metros
a jusante da Ponte da Carregueira, no quadrante
Oeste de Beijós. Trata-se de uma travessia
pedonal constituída por cerca de dezena e meia de
pedras

graníticas

rectangulares,

talhadas

e

assentes perpendicularmente às margens da
Ribeira.

Capela da Nª Sra. da Ribeira – Parada - Situada
numa pequena plataforma, junto à margem direita
do Rio Mondego, voltada a Oeste, a Capela da Nª
Sra. da Ribeira é um edifício baixo, de planta
rectangular, com paredes grossas reforçadas por
cunhais e esquinas pétreas. O edifício datará dos
finais do Século XVIII e terá sido desactivado na
década de setenta do passado século, aquando da
finalização da construção das obras da Barragem
da Aguieira, cujas águas invernais, a partir daquela
data, periodicamente a emergem.

Abrigo da Orca
Abrigo sob rocha na forma de pala, com
configuração semi-circular, sendo contornado, na
zona frontal, por uma estrutura pétrea de protecção
e seis esteios. O seu interior apresenta um
pavimento lajeado, com pedras de pequeno calibre,
e uma estrutura de combustão, do lado Sul.
(Integrado no Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha)

Campa da Moira
A Campa da Moira, assim denominada pela
tradição popular, é um pequeno afloramento
granítico, com orientação Este-Oeste, localizado a
cerca de 150 metros para Ocidente da Lapa da
Moira ou Inscrição Rupestre de Cabanas de Viriato.
Insere-se no Percurso Patrimonial das
Cimalhinhas. Cabanas de Viriato.

Gravuras do Ameal
Conjunto de gravuras, podendo ultrapassar uma
centena, localizadas em dois afloramentos graníticos
distintos, inseridas no Circuito Pré-Histórico
Fiais/Azenha, do lado direito do caminho que dá acesso
à Víbora. São, na sua maioria, gravuras com motivos
cruciformes, de dimensões variáveis, simétricas em
relação ao seu eixo principal, por vezes concentradas e
com direcções irregulares. No topo de um dos
afloramentos foram destacados, a título de amostra,
algumas
figurações,
podendo
tratar-se
de
antropomorfos.

Orquinha da Víbora
O monumento encontra-se inserido no
Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha, a cerca
de 500 metros para Este do marco
geodésico da Víbora.

CASA DO PASSAL
Edifício construído em meados do século
XIX, tendo a sua estrutura original, vindo a
sofrer remodelações já no primeiro quartel
do século XX, solução que lhe viria a dar
uma feição arquitectónica marcadamente
francesa e cujo estilo se identifica com a
tendência estética denominada beaux-Arts.
A Casa do Passal, outrora residência de
Aristides Sousa Mendes e Família constitui,
nos dias de hoje, um espaço de memória,
da vida deste notável humanista e homem
da História. (Edifício em fase de
recuperação)

Moinhos do Abel Moleiro
Núcleo composto por dois moinhos de água (Moinho 1 e
Moinho 2), localizados na margem direita do Rio
Mondego, a cerca de 100 metros para Noroeste do
Castro do Vieiro.
Fiais da Telha - Oliveira do Conde

Gravuras da Póvoa de Apegada
Inseridas no Percurso Patrimonial de Chãs
Beijós;

Penedo da Víbora
Inserido no Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha
Oliveira do Conde

Habitat do Ameal
Inserido no Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha
Oliveira do Conde

Sepultura nº 1 de Chãs
Inserida no Percurso Patrimonial de Chãs
Beijós;

Sepultura nº 2 de Chãs
Inserida no Percurso Patrimonial de Chãs
Beijós;

Núcleo de Sepulturas de Papízios
Lugar de S. Sebastião
Papízios

Sepultura 1 da Laje da Igreja
Oliveira do Conde

Sepultura 2 da Laje da Igreja
Oliveira do Conde

Lagareta de Riachas
Inserida no Percurso Patrimonial de Chãs
Beijós;

Caminho Romeiro
Inserido no Percurso Patrimonial de Chãs
Beijós;

Área de lazer
Ribeira de Quelhas/Gravuras da Póvoa da
Apegada
Percurso Patrimonial de Chãs
Beijós;

Orca do Santo
Circuito Pré-histórico Fiais/Azenha
Fiais da Telha
Oliveira do Conde

Sepultura da Cova da Moira
Circuito Arqueológico da Cova da Moira
Currelos

Sepulturas geminadas 1 do Passal
Percurso Patrimonial das Cimalhinhas
Cabanas de Viriato

Sepulturas geminadas 2 do Passal
Percurso Patrimonial das Cimalhinhas
Cabanas de Viriato

Núcleo de Sepulturas da Quinta
Da Sernada
Cabanas de Viriato

Sepultura 2 do Passal
Percurso Patrimonial das Cimalhinhas
Cabanas de Viriato

Necrópole Medieval do Passal
Percurso Patrimonial das Cimalhinhas
Cabanas de Viriato

Sepultura 1 do Passal
Percurso Patrimonial das Cimalhinhas
Cabanas de Viriato

Os Narcisos do Mondego
Penedo da Víbora
Planalto do Ameal
Oliveira do Conde

Açude da Ribeira de Beijós
Beijós

Sepultura da Aveleira
Alvarelhos

Sepulturas do Penedo da Moita
Póvoa de Santo Amaro
Parada

Sepultura do Cortinhal
Travanca de S. Tomé

Pelourinho de Currelos
Este monumento fica situado no Largo Dr. Augusto Pais
Vaz Serra. Currelos.

Património Natural e Paisagístico da Orla do
Mondego – Currelos

Ponte da Atalhada
Azenha
Oliveira do Conde

Túmulo Fernão Gomes de Góis
Obra-Prima do Renascimento, tendo sido
executado por João Afonso entre 1439 e 1440,
podendo ser visitado na Igreja Matriz de Oliveira
do Conde.
Classificado como Monumento Nacional

Pelourinho Manuelino
Com base de três degraus quadrados, picota de silhueta esguia e
esbelta, fuste espiralado, da esquerda para a direita, possuindo
três vergas de ligeiro torcimento. Capitel de tipo pinha cónica,
assenta em base circular, saliente em relação à coluna. Por
remate tem no topo grimpa com haste de ferro sustentando
pequena cruz metálica. O pelourinho é do século XVI.
O monumento está classificado como Imóvel de Interesse Público
pelo Decreto

Casa do Visconde
Oliveira do Conde
Edifício do Século XVIII/XIX. Este solar encontrase classificado como Imóvel de Interesse Público
pelo Decreto-Lei n.º 129/77, DR 226, de 29 de
Setembro. Processo nº 6.11.3/30-2(1).

Solar dos Soares de Albergaria
Oliveira do Conde
Casa brasonada do século XVII, classificada
como Imóvel de Interesse Público Decreto-Lei n.º
735/74, DG 297, de 21 de Dezembro. Processo
nº JN11/3(41)

Casa de Oliveirinha e Capela
Séc. XVII.
A casa de Oliveirinha encontra-se classificada
como Imóvel de Interesse Público, assim
como todo o conjunto, incluindo o jardim e
tulha. Decreto-Lei n.º 67/97, DR 301, de 31de
Dezembro. Processo nº 94/18-02-04 (XII).
Oliveirinha – Oliveira do Conde

Casa da D. Luísa Soveral
Situada em Oliveira do Conde, é um edifício
de planta rectangular com dois pisos, sendo
tipicamente um exemplo de casa nobre rural
beirã, cuja construção, pelo seu carácter
singular e simplicidade arquitectónica de todo
o conjunto envolvente, poderá remontar a
meados do século XVIII, sendo actualmente
propriedade do Sr. Eng. António Fonseca.

Casa dos Buxeiros
A Casa do Dr. Juiz Ferreira da Cunha
encontra-se implantada no largo do
pelourinho, em Oliveira do Conde. O imóvel
remonta certamente ao século XVII.
Oliveira do Conde

Casa do Dr. Juiz Ferreira da Cunha
Situada em Oliveira do Conde, sendo
propriedade da família Nicolau Ferraz. Esta
casa, assim vulgarmente conhecida, possui
dois corpos diferentes e interligados: o mais
alto, virado a norte, com o telhado em
pirâmide e, a parte mais baixa, que
corresponde à parte primitiva, com o alçado
virado a sul, provavelmente datado de finais
do século XVII ou inícios do século XVIII.

Casa da Quinta da Bela Vista
Situada em Oliveirinha, a Casa da Quinta da
Bela Vista foi, segundo fontes orais,
residência de Carlos Olavo, escritor e
jornalista, amigo de Aquilino Ribeiro.
Provavelmente edificada no último quartel do
século XIX.
Oliveira do Conde

CASA DA BARREIRINHA
A Casa Solarenga da Barreirinha, situada na
zona central de Fiais da Telha é, pela
regularidade da sua massa arquitectónica,
uma construção de linhas sóbrias e um
exemplo típico de casa nobre rural beirã,
tendo certamente sido construída em
meados do século XIX.
Oliveira do Conde

CASA DA FIDALGA
Também denominada como o “Solar de
Alvarelhos”. Fica situado no lugar de
Alvarelhos, sendo uma típica construção do
último quartel do século XVIII.

Casa de Cabriz
Situada em Alvarelhos/Estrada de Travanca de
S. Tomé, a Casa dos Cabriz e respectiva
capela foram edificadas no decorrer do século
XVIII, constituindo uma variante do modelo
setecentista da casa com capela integrada na
fachada.

Casa da Família dos Teixeira de Abreu
Construída provavelmente em meados do
século XVIII, a Casa dos Teixeira de Abreu, de
planta rectangular com dois pisos, impõe-se
pela sua extensa e exuberante fachada nobre,
sólida e equilibrada, articulada por largas
pilastras e rasgada de duas filas de janelas,
sendo as do andar superior com o
característico avental de estilo joanino.
Contíguo ao mesmo conjunto
arquitectónico é de salientar ainda, no
quadrante norte, o belíssimo imóvel junto ao
fontanário pertencente à mesma família.
Situada em Cabanas de Viriato.

Casa da Família Pinto de Campos
De planta quadrada, a Casa da Família Pinto
de Campos é um dos notáveis exemplos de
residência nobre setecentista que evidencia na
sua fachada principal alguns dos principais
elementos que a constituem, a varanda
alpendrada com colunatas e a capela a um
extremo, para além do belíssimo jardim do lado
oposto. Situada em Cabanas de Viriato.

Casa da Família Abranches de Aguiar
Situada em Cabanas de Viriato, a Casa da
Família Abranches de Aguiar é um edifício
construído nos inícios do Século XVIII,
conforme inscrição datada de 1711, junto à
arcada.

Casa dos Silvério Lobo
A Casa dos Silvério Lobo, de planta
rectangular, com dois pisos, é um exemplo
típico de residência nobre beirã existente
neste Concelho, provavelmente edificada nos
finais do século XVIII ou inícios do século
XIX.
Cabanas de Viriato

Casa Bernardes de Miranda
Enquadrado num espaço central urbanístico,
ergue-se num tranquilo largo, em frente à
capela do casal, datada de 1726, um
testemunho eloquente daquilo que fora uma
residência nobre beirã, sendo erguida
certamente, nos finais do século XVIII ou
inícios do século XIX.
Cabanas de Viriato

Casa do Aido
A casa do Aido, Também conhecida pela
casa da Família Humberto Portugal, é mais
um exemplo típico de casa nobre rural da
Beira Alta. Trata-se de um imóvel que terá
sido construído provavelmente, no terceiro
quartel do século XVIII, ou mesmo um
pouco mais tarde, como parece inferir-se da
decoração rocaille do fontanário inserido no
jardim que envolve todo o imóvel. Situada
em Cabanas de Viriato.

Portal da Quinta do Passal
Construído em meados do século XIX,
aquando da edificação da residência do
Consul Aristides de Sousa Mendes e sua
esposa, constituindo um espaço de
memória da vida deste notável homem da
história. Situada em Cabanas de Viriato.

Casa da Família Alarcão
A Casa Alarcão, também conhecida pela
Casa de São José, constitui um notável
arquétipo de pequena residência nobre
rural, provavelmente de meados do século
XVIII. Situada em Cabanas de Viriato.

Casa da família Costa Cabral
No Lugar de Quelhas – Beijós, ergue-se a singela
casa nobre rural beirã que outrora pertenceu à
família Costa Cabral. Trata-se de uma construção
que pertenceu a D. Maria das Neves da Costa
Cabral Soares de Albergaria Soveral Martins. «No
cunhal da casa há uma pedra de armas de granito.
De planta rectangular e de linhas baixas é uma
construção que remontará aos meados do século
XVIII. Inserida no Percurso Patrimonial de Chãs –
Beijós.

Casa da Família Pimenta Correia
De planta quadrada, de dois pisos, a Casa
da Família Pimenta Correia é, apesar do
seu
estado
de
conservação,
manifestamente uma das mais notáveis em
termos arquitectónicos e decorativos, cuja
construção poderá remontar aos finais do
século XVIII ou inícios do século XIX.
Parada

Casa de Britos e Faro
A Casa de Britos e Faro é tipicamente um
modelo peculiar de residência nobre beirã
que poderá ter sido edificada em finais do
século XVIII ou princípios do século XIX,
sendo actualmente pertença dos herdeiros do
Dr. Manuel da Costa. Situada em Carregal do
Sal.

Edifício da antiga câmara do extinto
concelho de Currelos
Situado no Largo do Pelourinho, em frente
à belíssima residência da família do Dr.
José Antunes Vaz Serra, o Edifício da
Antiga Câmara e Casa de Audiências, foi
certamente edificado em meados ou finais
do século XVII, tendo sofrido diversas
obras de beneficiação nas últimas
centúrias, cujas intervenções permitiram,
no essencial, manter presentes, alguns
traços da sua configuração primitiva.

Ponte Ribeiro Sanches
Currelos

Rio Mondego
Património natural e paisagístico
Oliveira do Conde

Ribeira de Beijós
Açude
Azenha da Madeira Brava

Rio Mondego
Pesca desportiva
Oliveira do Conde

Ponte
Rio Dão
Marcudo
Papízios

Rio Mondego
Açude dos Moinhos do Redondo
Fiais da Telha
Oliveira do Conde

Túmulos dos Abranches
Igreja de Travanca de S. Tomé

Arco da Rua da Fonte
Pinheiro
Papízios

Cruzeiro do Pantaleão
Planalto do Ameal
Oliveira do Conde

Moinho da Curtinha
Rio Mondego
Currelos

Moinho da Azenha
Ribeira da Azenha
Azenha – Oliveira do Conde

Ponte Norte de Beijós
Ribeira do Pisão
Beijós

Açude e moinho da Aveleira
Alvarelhos
Oliveira do Conde

Moinho das Murteiras
Rio Dão
Sobral

Fonte dos Carvalhais
Rua dos Carvalhais
Oliveirinha
Arquitectura pública civil
1939
Construção subterrânea em granito tosco, com dois lances
de escada, constituída por um frontão emoldurado de
formato rectangular, rematado por nicho. Apresenta uma
bica e tanque receptor, bem como um banco lateral
destinado à espera e ao descanso. Numa tabela esculpida
no granito encontra-se a seguinte inscrição: J.F. 1939.

Fonte do Sapo
Rua do Estádio
Fiais da Telha
Arquitectura pública civil
Século XIX
Construção subterrânea em granito tosco, com acesso por
um só lance de escada. Apresenta um frontão emoldurado
de formato curvo, bica e tanque receptor de tipo chafurdo,
bem como um banco lateral destinado à espera e ao
descanso. O monumento, junto à via, possui ainda um
resguardo de protecção em granito encimado por
gradeamento em ferro.

Fonte da Quinta dos Albergarias
Propriedade do Solar dos Albergarias
Oliveira do Conde -Arquitectura civil - Século XVIII/XIX.
Fonte de inspiração barroca (de tipo espaldar),
localizada no jardim do solar. Apresenta frontão
bastante ornamentado. A água brota de uma bica
abastecida por uma nascente no local. Bacia de
recepção para água de formato semi-circular. De
destacar ainda a existência de dois bancos e dois
painéis de azulejos que ladeiam a escada de granito
que dá acesso à fonte

Fonte da Família Martins
Quinta Adjacente ao Solar
Papízios
Arquitectura Civil
Século XIX
Fonte de inspiração barroca, localizada no jardim do
solar. Apresenta um belíssimo frontão ornamentado,
com nicho de remate concheado e encimado por uma
cruz. A água brota da boca de uma carranca para um
tanque receptor de água, que por sua vez, transborda
para o reservatório de maiores dimensões.

Fonte de Chafurdo de Quelhas
Lugar D’Além
Beijós
Arquitectura Pública Civil
Século XVIII/XIX
Estrutura construída em granito aparelhado com frontão
triangular simples, uma bica e tanque receptor onde se
enchiam os cântaros pelo método de mergulho.
Salienta-se nesta bela construção, o seu arco de voltaperfeita, constituindo um dos mais belos exemplos da
arquitectura aplicada às fontes de chafurdo do concelho.
O seu acesso é efectuado por um lance de escadas.

Fonte do Casal
Quinta do Casal/Propriedade Privada
Cabanas de Viriato
Arquitectura civil
Século XX - Construção bastante ornamentada, feita em
granito aparelhado. Apresenta duas estatuetas frontais,
uma bica que brota água para dois tanques, o menor,
receptor de água, e o maior reservatório. Salienta-se a
estrutura arquitectónica de todo o conjunto, bem como a
bancada de lazer que rodeia todas as paredes.

Fonte do Lúzio
Antiga Casa do Sr. Humberto Portugal
Propriedade privada - Cabanas de Viriato
Arquitectura civil - Século XX
Construção bastante ornamentada, apresentando um
frontão requintadamente esculpido em pedra. A água
brota da boca de uma carranca para um tanque receptor
de água, que por sua vez, transborda para o reservatório
de maiores dimensões.

Fonte de Chafurdo
Quinta Mendes Pereira – Oliveira do Conde
Propriedade privada
Arquitectura civil - Século XVIII/XIX
Construída em pedra tosca e aparelhada. Frontão em
formato rectangular com nicho central de grandes
dimensões de arco de volta-perfeita, e um segundo
nicho de reduzida dimensão a encimar o anterior. Possui
dois bancos laterais de espera e um segundo tanque
localizado num nível inferior para reservatório de água.

Fonte de Travanca
Rua 1º de Janeiro
Travanca de S. Tomé
Arquitectura pública civil
Século XX
Construída em granito e alvenaria. É constituída por um
frontão rectangular com friso emoldurado rematado por
estrutura de tipo trapezoidal, uma pequena bacia
receptora e um tanque lateral destinado aos animais.

Fonte das Lajes
Rua das Lajes
Travanca de S. Tomé
Arquitectura pública civil
1931
Fonte subterrânea abastecida por água de nascente
natural. Apresenta uma bomba manual de sucção que
brota água por um tubo para um tanque rectangular feito
em cimento. Todo o conjunto é protegido por uma
estrutura circular construída com pedra e argamassa.

Fonte da Quinta das Marias
Propriedade privada - Quinta das Marias
Oliveira do Conde
Arquitectura civil
Período: Medieval/Moderno
Fonte de chafurdo em granito aparelhado, constituída
por um arco em volta perfeita com seis aduelas, cuja
estrutura é encimada por três nichos rematados por
frisos emoldurados e direitos. Acesso em lajeado
granítico, possuindo ainda duas bancadas laterais
adossadas às paredes de protecção de toda a estrutura,
que se apresenta com formato rectangular.

Fonte
Rua de Nossa Senhora da Conceição
Oliveira do Conde
Arquitectura pública civil
Século XIX
Construída em granito aparelhado. Frontão rectangular
com pilar central ladeado de dois laterais e rematado por
friso liso e saliente. Apresenta uma bica e um tanque de
recepção de água, assim como dois bancos laterais de
espera.
Fontanário da Lavandeira
Rua da Lavandeira
Cabanas de Viriato
Arquitectura pública civil
Século XIX/XX
Construção em granito constituída por frontão triangular
clássico, ladeado de dois pilares laterais e rematado por
friso ornamentado. Apresenta três bicas e um tanque de
recepção de água.

Igreja Matriz de Currelos
Século XVIII
Currelos

Igreja de S. Brás
Século XVIII
Carregal do Sal

Igreja Matriz de Oliveira do Conde
Século XVIII
Oliveira do Conde

Igreja de Sobral
Século XVIII
Sobral

Igreja de Papízios
Século XVIII
Papízios

Igreja de Parada
Século XVIII
Parada

Igreja de Beijós
Século XVIII
Beijós

Igreja de Cabanas de Viriato
Século XVIII
Cabanas de Viriato

Santuário da Nª Senhora dos Milagres
Século XVIII
Laceiras
Cabanas de Viriato

Santuário de Nª Senhora das Febres
Século XIX
Carregal do Sal

Edifício Conde de Ferreira
Carregal do Sal

Outeiro dos Castelos
Sítio arqueológico, situado numa área
considerável do topo do cabeço
designado de Outeiro dos Castelos). Fica
enquadrado
na confluência da Ribeira de Travassos
com a Ribeira de Beijós, sendo de
realçar a sua posição estratégica e o seu
extenso domínio sobre a paisagem.

Busto - Homenagem a Aristides de Sousa
Mendes
Cabanas de Viriato

Estátua
Cabanas de Viriato

Busto – Homenagem ao Comendador José
Nunes Martins
Oliveira do Conde

Monumento evocativo Portugal /Brasil
Praça do Brasil
Oliveira do Conde

Busto – Homenagem ao Dr. Manuel da Costa
Parada

Busto – Homenagem ao Dr. Anacleto
Soveral
Cabanas de Viriato

Rotunda do Lagar
Carregal do Sal

Pé Rodrigo
Rio Mondego
Oliveira do Conde

Vestígios de antiga Ponte
Romana
Lugar das Barcas
Vila Meã
Oliveira do Conde

Vestígios de antiga Ponte
Romana
Lugar das Barcas
Vila Meã
Oliveira do Conde

VENHA VISITAR-NOS!
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria
Carregal do Sal
Núcleo Museológico do Lagar de Varas de Parada
Parada – Carregal do Sal
Circuito Arqueológico da Cova da Moira
Currelos – Carregal do Sal
Circuito Pré-histórico Fiais/Azenha
Oliveira do Conde – Carregal do Sal
Percurso Patrimonial das Cimalhinhas
Cabanas de Viriato – Carregal do Sal
Complexo Patrimonial de Cabris – Núcleo Museológico
Carregal do Sal

Horário de funcionamento do Museu:
De Terça a Domingo das 10h às 12h e das 15h às 17h
Encerrado às segundas – feiras, 1 de Janeiro, Terça-feira de Carnaval, Sexta-feira Santa,
Domingo de Páscoa, 25 de Abril, 1 de Maio, feriado Municipal (móvel) e 25 de Dezembro.

Contactos:
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria
Rua Alexandre Braga, 32
3430 – 007 Carregal do Sal
Tel.: 232960404
Fax.: 232960409
museu@carregal-digital.pt

