SÍNTESE DAS ACTIVIDADES DO MUSEU MUNICIPAL E DO PATRIMÓNIO CULTURAL DO CONCELHO
De acordo com o seu plano de actividades programado para o 1º semestre de 2011, o Museu Municipal, no continuado cumprimento da sua missão e
vocação, procurou retirar o máximo aproveitamento dos recursos patrimoniais e culturais de todo o Município, levando a efeito, um conjunto
diversificado de actividades, como forma de responder às necessidades, gostos e expectativas de todos quantos nos visitam, tendo em vista o
continuado desenvolvimento cultural e social, e de promoção turística de todo o Município.
Exposições Temporárias:
Janeiro
Pintura contemporânea de Jimmy Cordeiro, de Santa Comba Dão;
Exposição de Artesanato de Adélia Alvadia, de Canas de Senhorim - Concelho de Nelas.
Fevereiro
Exposição de Latoaria do Concelho, de Joaquim Ribeiro de Abreu, de Carregal do Sal;
Pintura de Rosa Marques, do Concelho de Tábua;
Exposição Etnográfica de peças que foram oferecidas, nos últimos anos, ao Museu Municipal.
Março
Exposição de Pintura de Adélia Alvadia, do Concelho de Nelas;
Exposição Documental “Memórias Carnavalescas do Concelho” – Associação de Carnaval Cabanas de Viriato.
Abril
Exposição de pintura contemporânea de Marília Carvalho de Carregal do Sal;
Exposição Etnográfica e Fotográfica de um grupo de alunas da Escola Secundária de Carregal do Sal.
Maio
Exposição de pintura contemporânea de Teresinha Carvalho de Carregal do Sal;
Exposição de Artes Decorativas de Alexandra Henriques do Concelho de Nelas.
Junho
Exposição de pintura colectiva de Martim Martinho e Mariana Fidalgo, de Carregal do Sal;
Exposição de Pintura colectiva das crianças do Jardim-de-Infância e EB1 de Papízios;
Exposição de Artesanato de Bernardete Marques de Canas de Senhorim – Concelho de Nelas.

Outras Actividades Culturais Educativas e Lúdicas
Realização de actividade didáctico-pedagógica com uma turma de alunos e professores da Escola Eng. Dionísio Augusto Cunha de Canas de Senhorim,
cuja iniciativa integrou uma visita temática ao Museu e a apresentação de diapositivos do Património histórico do concelho de Carregal do Sal e do
vizinho concelho de Nelas;
Realização de passeio pedestre subordinado ao tema: “Rota dos Narcissus Scaberulus – um património natural a proteger”, direccionado para toda a
comunidade local, em cuja actividade participaram cerca de três dezenas de pessoas;
Realização das Comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, cuja iniciativa integrou uma visita guiada aos Moinhos e Açudes do
Redondo, com os apoios e colaboração da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Oliveira do Conde, tendo envolvido cerca de quatro dezenas de
pessoas da comunidade local e dos concelhos vizinhos;
Comemoração do Dia Internacional dos Museus, cujo programa integrou diversas visitas guiadas ao Museu, designadamente o Grupo de Visitantes da
Associação de Paralisia Cerebral de Viseu – APPC de Oliveira do Conde e Grupos de Crianças do Jardim de Infância de Carregal do Sal;
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Colaboração na realização das Visitas Guiadas ao Circuito Arqueológico da Cova da Moira, para o Grupo da Liga Portuguesa Contra o Cancro e Grupo
de Alunas do Projecto “Carregal Tradicional”, bem como no Passeio Pedestre promovido pela FAPEECS -Federação das Associações de Pais e
Encarregados de Educação de Carregal do Sal;
Comemoração do Dia Mundial da Criança, cuja iniciativa, apoiada pela Câmara Municipal, integrou um atelier de pintura livre; Visitas orientadas ao
Museu para todas as crianças e exposição colectiva de pintura com as produções artísticas produzidas pelos participantes

Actividades de Investigação, Preservação e Valorização do Património
Concretização do registo de inventário alfanumérico geral, e por freguesias, de todo o património histórico-arqueológico do território do Município,
relativo à 1ª, 2ª e 3ª fase da Carta Arqueológica do Concelho, cujos resultados deverão integrar o próximo Plano Director Municipal.
Conclusão dos trabalhos de georreferenciação de cento e trinta e cinco novos monumentos e sítios, distribuídos pelas sete freguesias do concelho,
que haviam sido descobertos no desenvolvimento da 3ª fase da Carta Arqueológica;
Acompanhamento da visita de reconhecimento formal efectuada às Gravuras Rupestres de Cabris (futuro núcleo museológico), pela representante do
IGESPAR, Dra. Gertrudes Branco.
Conclusão dos Estágios Curriculares no Museu Municipal relativos a três alunas do Curso de Turismo da Escola Secundária de Carregal do Sal, no
âmbito do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, bem como de um aluno da CEART, do Curso
de Técnico de Museografia e Gestão do Património, de acordo com o protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e aquela Entidade de Ensino;
Iniciação da elaboração, para publicação em livro, da actualização da Carta Arqueológica do Concelho, com 135 novos monumentos e sítios, para
futura divulgação pública do Património Histórico e Arqueológico do Município de Carregal do Sal;
Recolha e incorporação de novas peças etnográficas e arqueológicas do concelho tendo em vista o enriquecimento dos acervos do Museu Municipal;
Desmatação e limpezas do Complexo Patrimonial de Cabris – Núcleo Museológico, bem como das Sepulturas Medievais da Laje da Igreja e os
monumentos do Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha;
Participação no Encontro promovido pela Direcção Regional de Cultura do Centro para análise do projecto da Rede Regional de Museus da Região
Centro, tendo sido entregues os dados relativos à nossa Instituição Museológica e cuja iniciativa teve lugar no dia 13 de Abril último;
Concretização dos trabalhos arqueológicos no monumento da Orca 1 de Cabanas de Viriato, no lugar do Gorgulão, tendo por objectivo a sua
salvaguarda e preservação, cuja iniciativa contou com o apoio e colaboração do IGESPAR, através da sua representante Dra. Gertrudes Branco;
Conclusão do desdobrável turístico do Túmulo de Fernão Gomes de Góis, para respectiva impressão e oportuna divulgação pública, tendo em vista a
promoção e divulgação do património histórico de todo o Município;
Tendo em conta a recente classificação oficial da casa do Passal em Cabanas de Viriato, classificada como Monumento Nacional, procedeu-se à
elaboração de um desdobrável para oportuna apresentação e divulgação pública daquele património histórico e turístico-cultural do município.
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Visitas Guiadas e Temáticas ao Museu e Património Concelhio
No decurso do 1º semestre de 2011, o Museu Municipal programou 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, direccionadas para a nossa comunidade local, turistas,
excursionistas, grupos familiares, público em geral e instituições de outros Municípios, designadamente:
Turma de alunos do Curso EFA do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal;
Turma de alunos do Curso de Empregados de Mesa, promovido pela ADICES;
Grupo de turistas do Porto, Turmas de alunos do 3º e 4º anos do Jardim-Escola João de Deus da Urgeiriça;
Turma de Alunos da Escola Secundária de Canas de Senhorim; Grupo de turistas de Lisboa;
Grupos de Turistas do Hotel Nelas Parq;
Turmas de alunos do 7º ano do Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão;
Grupo de residentes que participaram na Rota dos Narcisos;
Grupo familiar de Canas de Senhorim;
Grupo de Alunos da Escola Secundária de Carregal do Sal;
Grupos de crianças da Escola EB1 e Jardim-de-Infância de Papízios;
Jardins-de-Infância de Cabanas de Viriato;
Jardins-de-Infância de Sobral;
Jardins-de-Infância de Beijós
Jardins-de-Infância de Carregal do Sal;
Grupo de visitantes da Clínica de Recuperação e Tratamento de Toxicodependentes;
Grupo de Turistas Holandeses;
Grupos de turistas do Hotel das Caldas da Felgueira e Pantanha;
Grupo de visitantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro;
Grupo de Visitantes de Ex-combatentes do Ultramar (Bateria 1759), com a colaboração do Sr. Silvério de Carregal do Sal;
Grupo de Ex-combatentes do exército da Companhia 2878, de Angola, a qual teve a colaboração do Professor Esteves de Carregal do Sal;
Grupo de Ex-combatentes do Ultramar (34º Encontro), com a colaboração de Sílvia Areal de Carregal do Sal e Ex-combatentes da Guiné (Plutão nº
1165), que teve a colaboração do Sr. José Figueiredo de Oliveirinha
De acordo com os dados estatísticos do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, tiveram-se cerca de 2.164 visitantes ao Museu e 457 ao
Património histórico e Cultural do Concelho.
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Conclusão do desdobrável turístico do Túmulo de Fernão Gomes de Góis, para respectiva impressão e oportuna divulgação pública, tendo em vista a
promoção e divulgação do património histórico de todo o Município;
Tendo em conta a recente classificação oficial da casa do Passal em Cabanas de Viriato, classificada como Monumento Nacional, procedeu-se à
elaboração de um desdobrável para oportuna apresentação e divulgação pública daquele património histórico e turístico-cultural do município.
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