O MUSEU MUNICIPAL E O PATRIMÓNIO CULTURAL DO CONCELHO
EVOLUÇÃO E ACTUALIDADE
Como entidade cultural e prestadora de serviço público o Museu Municipal, no desempenho
da sua reconhecida missão e vocação procurou, no primeiro semestre do corrente ano de
2008, proporcionar e rentabilizar, através dos meios humanos que possui e das infraestruturas ou espaços turístico-culturais que oportunamente foram “musealizados”, um
diversificado conjunto de actividades direccionadas para todos os tipos de público, cujos
resultados, não poderiam deixar de enaltecer, dignificar e promover o potencial pedagógico da
Instituição, assim como o desempenho do seu papel dinamizador no desenvolvimento sóciocultural de todo o Município.

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
02 Janeiro a 29 Fevereiro
Pintura contemporânea “Abstratos e Figurativos”
Autores: Ângelo Marques (Carregal do Sal) e António Tavares
(Mangualde)

02 Janeiro a 29 Fevereiro
Escultura “Os Matarrachos”
Autor: Sérgio Amaral (Mangualde)

01 a 29 Fevereiro
Pintura “Um Percurso”
Autor: António Júlio Henriques (Coimbra)

01 a 31 Março
Pintura contemporânea “Figurativos e Colagens”
Autor: Paulo Almiro (Viseu)
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1 a 30 Abril
Pintura contemporânea “Figurativos e Paisagens”
Autor: Aires dos Santos e Nelson santos (Canas de Senhorim)

2 a 31 Maio
Pintura contemporânea
Autor: Florián Vilches – Salamanca (Espanha)

1 a 30 Junho
Pintura Contemporânea
Autora: Maria Izilda (Mortágua)

OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS
08 Janeiro
Participação na dinamização do Projecto Pimpmycity de um grupo de Alunas da Escola
Secundária de Carregal do Sal, no qual foram promovidas várias exposições, execução de
artesanato ao vivo por artífices do concelho na Arcada do Museu, pequenas conferências e
visitas guiadas, tendo estado presentes nesta iniciativa, o responsável pelo pelouro da cultura,
Sr. Dr. Óscar Paiva, Presidentes de Juntas de Freguesia, várias entidades do Concelho de
Carregal do Sal ligadas à cultura, Indústria, Comércio e Serviços.
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25 a 29 de Fevereiro
Participação no programa do Ano Europeu do Diálogo Intercultural “O
legado histórico-cultural do Município de Carregal do Sal”.

22 de Março
Páscoa no Museu: Actividade educativa direccionada para a
comunidade escolar, com a entrega das produções artísticas às
crianças do Jardim de Infância dos Fiais da Telha, tendo sido
proporcionada uma visita às colecções permanentes a todas as
famílias que as acompanharam.
10 Abril
Atelier de Escultura “A Arte em Massa de Pão”, iniciativa vocacionada para as crianças do préescolar, a qual contou com a participação do padeiro de Canas de Senhorim Sr. Armindo
Morais.

18 Abril
Participação nas Comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, de acordo
com o pedido do IGESPAR tendo, sido proporcionada, uma visita guiada ao Dólmen da Orca.
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20 Abril
Participação na actividade “A Aventura Continua”, do Agrupamento Nacional de Escutas de
Mangualde, com visitas temáticas por grupos às colecções de arqueologia e ao Circuito PréHistórico Fiais/Azenha, tendo-se contado com a colaboração da Associação Cultural de Fiais da
Telha no apoio logístico aos cerca de 130 escuteiros e com os Bombeiros Voluntários de
Carregal do Sal;

25 Abril
Participação nas comemorações do dia “25 de Abril”: Apresentação de comunicação
subordinada ao tema “Património Cultural do Concelho – Uma Visão Prospectiva”;
Lançamento da Colecção temática de Postais Ilustrados do Concelho “Carregal do Sal
Patrimonial”; Divulgação do DVD relativo ao Património Arqueológico, Arquitectónico,
Escultórico, Museu e Núcleo Museológico do Lagar de Varas de Parada; Conclusão e divulgação
do Projecto de Criação do percurso Patrimonial de Chãs, Freguesia de Beijós.

11 a 30 de Abril
Colaboração na dinamização do Projecto “Cidades Criativas” com a
exposição de desenhos subordinados ao tema “Um Dia Diferente”
relativo a um grupo de pessoas portadoras de paralisia cerebral, o qual
contou com o empenhamento de um grupo de alunas da Escola
Secundária de Carregal do Sal.

03 Maio
Raid Fotográfico – Concurso de Fotografia subordinado ao tema
“Carregal do Sal Antes da História, no qual participaram vários
fotógrafos amadores de vários pontos do país.
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8 Maio
Atelier de Pintura – Actividade educativa de pintura livre direccionada para as crianças do PréEscolar (Jardim de Infância de Carregal do Sal), tendo a mesma sido realizada no espaço do
Jardim do Museu.

18 de Maio
Comemorações do dia Internacional dos Museus com a inauguração da exposição de cerca de
meia centena pinturas das crianças do Jardim de Infância de Carregal do Sal, tendo o Museu
prolongado o seu horário de funcionamento público até às 22,30 horas e proporcionado visitas
orientadas a todas as famílias;

1 Junho
Dia Mundial da Criança - No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, preparouse um programa de divertimento no espaço do Jardim do Museu direccionado para todas as
crianças que haviam participado no atelier de pintura do mês de Maio e que contou com a
colaboração da Associação “A Quinta” tendo a iniciativa terminado com a entrega dos seu
quadros na Sala Luís de Almeida Melo, iniciativa que proporcionou ainda a todos os grupos
familiares presentes, visitas livres e acompanhadas às colecções permanentes da Instituição
Museológica.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE MONUMENTOS
Percurso Patrimonial de Chãs, Beijós – Continuação dos trabalhos de valorização de
monumentos, sítios e caminhos com a participação e colaboração da Junta de Freguesia de
Beijós, com particular incidência no contexto envolvente das gravuras da Póvoa da pegada, por
motivo do aparecimento de fragmentos de cerâmica de construção da Época Romana.

NOVAS INCORPORAÇÕES
Doação de Charrette de finais do século XIX, pela Sra. D. Maria
Virgínia dos Santos Lima do Morgadio de Loureiro de Silgueiros.

Doação de motor de rega de dois cilindros de meados do passado
século pelo Sr. António Pereira Silvério de Oliveira do Conde.

Doação de bomba de água manual pela firma Espiral de Canas de
Senhorim.
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VISITAS GUIADAS E TEMÁTICAS AO MUSEU E AO PATRIMÓNIO CULTURAL
DO CONCELHO
No primeiro semestre do corrente ano de 2008, o Museu Municipal programou e concretizou
37 visitas distribuídas pela Instituição Museológica, Lagar de Varas de Parada, Circuito PréHistórico Fiais/Azenha, Percurso Patrimonial das Cimalhinhas e Circuito Arqueológico da Cova
da Moira, tendo as mesmas, abrangido os diversos níveis de ensino da nossa comunidade
escolar, grupos familiares, turistas, excursionistas, associações culturais entre outros,
envolvendo cerca de 1.453 pessoas.
Por último e em conformidade com os dados estatísticos do Museu Municipal Manuel Soares
de Albergaria, a Instituição registou, por seu turno, de Janeiro a Junho do corrente ano cerca
de 2.000 visitantes.
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