SÍNTESE DAS ACTIVIDADES DO MUSEU MUNICIPAL E PATRIMÓNIO CULTURAL DO CONCELHO
De acordo com o seu plano de actividades previsto para o 2º semestre de 2011, o Museu Municipal, no sentido de dar cumprimento à sua missão e
vocação, que é a de estudar, salvaguardar e promover o património histórico e identitário da comunidade em que está inserido, procurou impulsionar
o processo de defesa e dinamização turístico-cultural do vasto património que tem à sua guarda, 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:
Julho
Pintura contemporânea de Carolina Gomes Henriques e exposição de Arte em Pele de Joaquim Carvalho, ambos de Carregal do Sal;
Agosto
Pintura contemporânea de Maria de Lurdes Pinto, de Parada e de Materiais Reciclados de Américo Correia, de Póvoa das Forcadas;
Setembro
Pintura Contemporânea de Vítor Bento, de Carregal do Sal; Pintura contemporânea de Maria de Lurdes Pinto, de Parada (prolongamento) e Exposição
Etnográfica de peças oferecidas ao Museu Municipal, designadamente pelos herdeiros do Sr. José “Grilo”, de Carregal do Sal;
Outubro
Pintura contemporânea colectiva de vários artistas do concelho, integrada no 25º Aniversário do C.C.C. – Centro Cultural de Currelos e, Exposição de
Escultura de Sérgio Amaral do Concelho de Mangualde;
Novembro
Pintura Contemporânea de Ana Rita de Leiria e Exposição de Artes Decorativas de Rute Povoas, de Canas de Senhorim;
Dezembro
Pintura Contemporânea de Ana Rita de Leiria (prolongamento) e Exposições de Presépios de Adélia Alvadia de Canas de Senhorim e de Vera Chaves
de Viseu

Outras Actividades Culturais Educativas e Lúdicas
Realização de actividade didáctico-pedagógica com os alunos da Escola Básica de Carregal do Sal, cuja iniciativa integrou uma visita temática às
colecções permanentes do Museu Municipal e oferta de brochuras para o estudo e conhecimento do Património histórico-cultural do concelho;
Comemoração do Dia Mundial do Turismo, cuja iniciativa tinha sido proposta pela Direcção Regional de Cultura do Centro, tendo o respectivo
programa, integrado visitas guiadas às colecções permanentes e temporárias da nossa instituição museológica e património histórico-cultural do
concelho;
Cumprimento do programa da agenda cultural do Museu com a apresentação da peça de teatro “Eira” – Memórias e Raízes Rurais do Concelho, cuja
iniciativa, em parceria com o grupo de teatro NACO de Oliveirinha, foi concretizada no dia de S. Martinho, tendo os participantes sido convidados
para o magusto promovido pela Câmara Municipal, no âmbito do 175º Aniversário do Concelho.
Realização de Atelier de Escultura com um grupo de crianças da comunidade local, no âmbito da agenda e animação cultural do Museu Municipal;
Realização de Atelier de Pintura direccionado para os jovens da comunidade local, no âmbito da agenda e animação cultural do Museu Municipal;
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Actividades de Investigação, Preservação e Valorização do Património
Conclusão dos trabalhos arqueológicos no monumento da Orca 1 de Cabanas de Viriato, tendo por objectivo a sua salvaguarda e preservação, cujos
resultados foram aprovados pelo IGESPAR;
Conclusão dos trabalhos de limpeza e conservação dos monumentos integrados nos actuais quatro circuitos arqueológicos/patrimoniais do concelho;
Elaboração, correcção e conclusão gráfica dos desdobráveis turísticos alusivos aos monumentos classificados do Túmulo de Fernão Gomes de Góis,
Oliveira do Conde, e da Casa do Passal, em Cabanas de Viriato;
Concretização dos trabalhos de limpeza, conservação e valorização da “Lapa dos Trinta Homens”, cuja iniciativa teve a colaboração e apoio da Câmara
Municipal e da Junta de Freguesia de Currelos;
Realização de trabalhos de limpeza e conservação na Orca de Travanca, Freguesia de Sobral, e no Núcleo de Sepulturas Medievais do Lugar de S.
Sebastião, Freguesia de Papízios;
Resolução do processo de reclamação relativa ao Caminho Romeiro do Percurso Patrimonial de Chãs, cujos trabalhos envolveram a total limpeza e
arranjo daquele acesso pedonal com a colaboração da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Beijós;
Conclusão dos trabalhos de desmatação, preservação e conservação do Complexo Patrimonial de Museológico, com particular incidência nas
Gravuras Rupestres de Cabris;
Realização dos eventos de apresentação, lançamento e divulgação das publicações turísticas alusivas ao túmulo de Fernão Gomes de Góis e à Casa do
Passal, residência que foi, de Aristides de Sousa Mendes, cujo programa – Jornadas Europeias do Património – integrou visitas guiadas à Igreja Matriz
de Oliveira do Conde e Casa do Passal em Cabanas de Viriato, tendo tais iniciativas contado com o apoio e colaboração da Câmara Municipal e
respectivas Juntas de Freguesia de Oliveira do Conde e Cabanas de Viriato;
Realização de entrevista à RTP integrada na Festa das Vindimas a nível regional, em cujo programa foram transmitidas imagens do Museu Municipal e
da sua Colecção Etnográfica;
Acompanhamento técnico dos trabalhos de limpeza, conservação e valorização do Fontanário de Quelhas (Século XVIII), cujos trabalhos foram da
iniciativa da Junta de Freguesia de Beijós;
Recolha de dormente de mó manual pré-histórica no lugar do Ameal, no âmbito da 3ª Fase da Carta Arqueológica do Concelho, cuja peça foi
acondicionada na Sala de Reservas do Museu Municipal;
Participação na sessão de apresentação do Roteiro dos Museus e Espaços Museológicos da Região Centro, cuja iniciativa teve lugar no Museu
Machado de Castro em Coimbra, promovida pela CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, tendo o Município de
Carregal passado a constar, pelo seu significativo número de monumentos musealizados, naquela publicação oficial e, consequentemente, nas rotas
de turismo cultural organizado a nível nacional;
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Visitas Guiadas e Temáticas ao Museu e Património Concelhio
No decurso do 2º 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:
Grupo Familiar de turistas de Lisboa;
Grupos de turistas do Hotel das Caldas da Felgueira;
Grupo de Férias Desportivas de Carregal do Sal;
Grupo de Formandos do Curso de Empregados de Mesa;
Grupo IDDS Automóvel Clube;
Grupo de Férias Desportivas de Santa Comba Dão;
Agrupamento de Jovens do Concelho de Tábua;
Grupo de Turistas Ingleses; Grupo de turistas espanhóis;
Grupos de visitantes das Jornadas Europeias do Património;
Grupo de visitantes do Dia Mundial do Turismo;
Grupos familiares de Carregal do Sal;
Grupos de Turistas do Hotel Pantanha;
Grupo do Clube de Vespas do concelho de Carregal do Sal;
Grupo de participantes do teatro NACO de Oliveirinha;
Grupos de crianças e seus familiares que participaram nos Ateliers de Escultura e Pintura;
Grupos de alunos do 1º Ciclo do ensino básico de Carregal do Sal e Encontro de Marinheiros e Ex-Marinheiros da Beira Alta 2011

De acordo com os dados estatísticos do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, efectuaram-se cerca de 1.833 visitantes ao Museu e 305 ao
Património histórico e Cultural do Concelho.
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