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SÍNTESE DAS ACTIVIDADES DO MUSEU MUNICIPAL E DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL DO CONCELHO  

No 1º semestre de 2010, o Museu Municipal procurou, no âmbito das suas funções 

museológicas, retirar o máximo aproveitamento dos bens culturais que tem à sua guarda, 

assim como do património histórico do concelho, levando a efeito um conjunto diversificado 

de actividades culturais e educativas, como forma de responder às necessidades dos diversos 

públicos e, assim, poder continuar a cumprir a sua missão no desenvolvimento cultural e de 

promoção turística de todo o Município.  

 Exposições Temporárias 

Janeiro 

Pintura contemporânea de Alcídio Marques de Viseu 

Fevereiro 

Pintura contemporânea de Ângelo Marques de Carregal do Sal 

Pintura – Trabalhos das crianças do Jardim-de-Infância de Oliveira do Conde 

Pintura – Trabalhos das crianças da EBI e Jardim-de-Infância de Parada 

Março 

Pintura contemporânea de Alexandra Henriques de Carregal do Sal 

Abril 

Pintura contemporânea de Anes Fonseca de Lisboa 

Fósseis Marinhos – Colecção particular de António Monteiro de Oliveira do Hospital  

Maio 

Exposição de fotografia de Octávio Alcântara de Carregal do Sal  

Pintura contemporânea de Isabel Monteiro de Nelas  

Junho 

Pintura contemporânea de Isaura Esteves e Fernandina Salgado de Carregal do Sal 
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Outras Actividades Culturais Educativas e Lúdicas 

Realização de dois ateliers de pintura livre para as crianças da nossa comunidade escolar – EB1 

e Jardim-de-Infância de Parada e Oliveira do Conde; 

Realização de Passeio Pedestre «À Descoberta dos Narcissus Scaberulus», integrados na área 

de protecção do Planalto do Ameal – Rede Natura 2000, subordinado ao tema “Conhecer para 

Proteger”, cuja actividade lúdico-pedagógica foi direccionada para a nossa comunidade local e 

público em Geral; 

Realização de actividade didáctico-pedagógica na Área de Projecto do 6º Ano com os alunos da 

Escola Gafanha da Encarnação, Ílhavo, iniciativa que contou com a ajuda e acompanhamento 

dos professores daquela Escola. 

Realização da actividade “Páscoa no Museu” que incluiu visitas orientadas à instituição 

museológica para grupos familiares e entrega dos trabalhos artísticos às crianças do Jardim-de-

Infância de Oliveira do Conde e EB1 e Jardim-de-Infância de Parada que haviam participado 

nos ateliers de pintura realizados no 1º trimestre do corrente ano; 

Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, cujo programa integrou uma 

visita guiada a todos os monumentos do Percurso Patrimonial de Chãs, tendo esta iniciativa 

envolvido cerca de uma centena de pessoas, bem como o apoio e colaboração da Câmara 

Municipal e da Junta de Freguesia de Beijós; 

Sob a designação de “O Museu Vai à Escola” Realizaram-se diversos Ateliers de Pintura e 

Escultura, em cuja iniciativa participaram as crianças da EBI de Casal Mendo; EBI e Jardim-de-

Infância de Casal da Torre e EBI e Jardim-de-Infância de Travanca de S. Tomé e Jardim-de-

Infância de Alvarelhos; 

Comemoração do Dia Internacional dos Museus, cujo programa integrou várias iniciativas de 

divulgação do concelho com o apoio e colaboração da Câmara Municipal: Exposição de 

fotografia no Salão de exposições da Câmara Municipal, visitas guiadas ao Museu para a 

comunidade local, grupos de turistas do Hotel Pantanha e Alunos do Curso de Turismo da 

Escola Secundária de Carregal do Sal; 

Recepção aos professores da Escola Secundária Alves Martins de Viseu bem como a dois 

grupos de Turismo do Inatel no Salão Nobre da Câmara Municipal, cujo programa de visita ao 

concelho integrou a descrição e explicação dos elementos simbólicos constantes no painel do 

Salão Nobre, bem como a visita guiada ao património histórico do concelho; 

Comemoração do Dia Mundial da Criança, cujo programa integrou visitas orientadas ao Museu 

para todas as crianças e seus familiares e realização de atelier de pintura livre para as crianças 

da EBI e Jardim-de-Infância de Papízios; 
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Colaboração na realização do “Passeio Pedestre – Pelo Coração” organizado pela FAPEECS 

(Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação de Carregal do Sal), cujo 

evento integrou a visita ao Lagar de Varas de Parada no dia 16 de Maio. 
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Actividades de Investigação, Preservação e Valorização do Património 

Divulgação de notícia preliminar sobre o estudo e investigação das gravuras rupestres de 

Cabris, bem como do inerente projecto de musealização em curso daquele complexo 

patrimonial. 

Levantamento e registo do património imaterial do concelho e envio dos respectivos 

elementos ao IGESPAR de acordo com os parâmetros do inquérito solicitados por aquela 

entidade oficial. 

Prosseguimento das prospecções arqueológicas no território do concelho com registo e 

identificação de novos monumentos e sítios de interesse patrimonial e histórico para todo o 

Município; 

Divulgação do desdobrável da Control-K-Edições relativo ao património Histórico-cultural do 

Concelho com integração do novo Percurso Patrimonial de Chãs, Freguesia de Beijós; 

Desmatação e limpeza da Lapa da Tulha na Freguesia de Currelos com início do registo 

arqueológico, no âmbito da 3ª fase da carta arqueológica do Concelho. 

 

 

 

Visitas Guiadas e Temáticas ao Museu e Património Concelhio 

No decurso do 1º semestre de 2010, o Museu Municipal promoveu e realizou diversas visitas 

guiadas, temáticas e turístico-culturais, distribuídas pela Instituição Museológica, Núcleo 

Museológico do Lagar de Varas de Parada, Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha, Percurso 

Patrimonial das Cimalhinhas, Circuito Arqueológico da Cova da Moira e Percurso Patrimonial 

de Chãs, tendo estas abrangido inúmeras Instituições do concelho e de outros Municípios 

designadamente:  

Grupos de Turistas do Hotel das Caldas da Felgueira;  

Turma de Alunos de Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa;  

Grupos de Turismo Sénior do Inatel oriundos de vários pontos do país;  

Grupos de Turistas do Hotel Nelas Parque;  

Professores e alunos do agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão;  

Professores da Escola Secundária Alves Martins de Viseu;  
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Grupo de professores e alunos da Escola Superior de Viseu;  

Grupo de Formandos de Arte Floral;  

Crianças da EBI e Jardim-de-Infância de Santo Amaro, bem como do Jardim-de-Infância Conde 

de Ferreira de Carregal do Sal.  

De acordo com os dados estatísticos do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, 

registaram-se cerca de 2068 visitantes ao Museu e 498 ao Património histórico e Cultural do 

Concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 


