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Objetivos 
 
O programa do Serviço Educativo tem por objetivo contribuir para o 

desenvolvimento da educação (não formal) de todas as crianças e jovens em idade 

escolar, através de dinâmicas e da potenciação dos recursos inerentes à vocação do 

Museu, designadamente ao nível da temática da arte, arqueologia, escultura, 

etnografia e da diversidade do património histórico-cultural do concelho. 

Com efeito, nele se procurará contribuir para momentos de formação, de 

partilha de conhecimentos pedagogicamente orientados e incentivar a criação de 

hábitos culturais. 

A equipa do Museu espera contar com a adesão da comunidade escolar e do 

público em geral ao longo do ano. Contate-nos!  

 



 3 

Visitas Guiadas às Exposições Permanentes do Museu 
 

As visitas proporcionam um adequado conhecimento dos bens culturais da 

Instituição e fornecem informações e sugestões para atividades educativas permitindo 

diferentes modos de exploração temática assim como estimular a aproximação dos 

mais jovens ao seu legado histórico. 

Pretende-se com este exemplo de atividade (generalista), pois pode variar com 

outros conteúdos e discursos museológicos ajustados segundo as solicitações dos 

temas, dar a conhecer as coleções do Museu e o Património do concelho, procurando-

se sensibilizar a comunidade local, particularmente o público escolar para a 

importância do conhecimento e identificação da sua herança cultural e histórica. 

 O envolvimento dos jovens e o contato com este espaço de memória e de 

referências patrimoniais locais constituem um manancial de fontes documentais para 

a sua formação progressiva no plano da educação não formal, pois facultarão sempre 

diferentes modos de saber, aprender, ver e sentir e, certamente, a garantia da sua 

preparação futura, pois ao assumirem este seu legado patrimonial saberão transmiti-lo 

à geração seguinte e ser dignos dos valores que receberam. 

Por sua vez, este tipo de visitas, com ou sem caráter temático, têm também 

como finalidade a regular divulgação e apresentação do Museu, particularmente junto 

dos diversos públicos e professores que não tenham ainda tomado contato e 

conhecimento das potencialidades de todo o seu acervo, designadamente de pintura, 

escultura, arqueologia, etnografia e armaria, assim como do património “musealizado” 

fora do seu espaço físico integrado em circuitos arqueológicos e Núcleos 

Museológicos, como os do Lagar de Varas de Parada e Complexo Patrimonial de Cabris. 

Para complementar este tipo de visita poderão ser ofertadas as edições disponíveis no 

Museu, bem como o roteiro das exposições permanentes, catálogos, desdobráveis e 

pequenos guias do património local, assim como o desdobrável do Núcleo 

Museológico do Lagar de Varas de Parada e de Cabris. 
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História do Museu e do Património vista através dos objetos  

 

Arqueologia 

A exposição permanente de arqueologia é constituída por cerca de meio milhar 

de objectos provenientes de escavações arqueológicas realizadas no território do 

concelho, designadamente, pontas de seta em sílex e quartzo, lamelas, lascas e 

lâminas em sílex, machados e enchós de anfibolito, colares de contas em xisto, 

materiais pétreos, objetos de adorno pessoal em bronze, olaria manual e utensílios 

diversos, que retratam a vida material do quotidiano das comunidades que habitaram 

o território, desde a Pré-história ao período Romano e Idade Média. 

 

Pintura 

Fazem parte desta coleção vinte e uma obras de pintores contemporâneos, de 

renome nacional e internacional, designadamente, Vieira da Silva, Artur Bual, João 

Hogan, Carlos Botelho, João Aires, René Bértholo, José Júlio, Lourdes de Castro, Nuno 

de Siqueira, Albertina Mântua e Marcelino Vespeira, entre outros, integrados no 

contexto das tendências artísticas do Neo-Realismo, Surrealismo e Abstracionismo. 

 

Escultura 

A coleção de escultura está representada por um conjunto de dezasseis peças 

escultóricas datadas do último quartel do passado século, do nosso escultor e poeta 

Aureliano Lima, natural de Carregal do Sal. Compreendem peças em ferro recuperado 

e policromado, gesso, pedra e em madeira, na maioria de temática abstrata. 

 

Etnografia 

Esta coleção é composta por cerca de uma centena de artefactos alusivos à 

vinicultura e à agricultura, de um passado recente da comunidade concelhia, 

constituindo testemunhos de memória da vida camponesa nas suas mais variadas 

vertentes de vida material, social e cultural do concelho. 
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Armaria 

 A coleção de armaria engloba várias espingardas de caça do Século XIX, 

constituindo uma referência representativa e documental de hábitos e tradições da 

prática da caça no nosso concelho. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Público-alvo: Do Pré-Escolar ao Ensino Secundário (com acompanhamento do 

Professor responsável) 

Horário: De 3ª a 6ª feira no horário do Museu, durante o ano lectivo 

Nota: as visitas serão sempre adaptadas aos diferentes níveis de ensino e sujeitas a 

marcação prévia 

 

Sugestões de visitas temáticas  

 

Arqueologia 

Esta coleção é constituída por inúmeros artefatos arqueológicos que 

identificam da vida material das comunidades neolíticas e da Idade do Bronze, 

designadamente olaria manual, pontas de seta em sílex, objectos de adorno pessoal, 

machados e enxós em anfibolito e materiais pétreos, os quais ajudarão a compreender 

os modos de vida daquelas comunidades Pré-históricas. Para além destes, a coleção 

integra ainda espólio diverso da Época romana e Medieval. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Tema: Da ocupação Pré-Histórica à Época Medieval no território do concelho.  

Atividades: Manuseamento/Identificação dos utensílios ligados às diversas atividades 

do homem no período Pré-Histórico, Época Romana e Medieval (designadamente os 

fragmentos cerâmicos em reserva), de acordo com a sequência cronológica da 

exposição e das opiniões que vierem a ser formuladas pelos docentes que 

acompanhem os alunos. 

Recursos: Técnicos do museu; coleções de arqueologia, incluindo reservas, e 

documentação disponível. 
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Local: Sala de Arqueologia e Reservas.  

Público-alvo: 1º Ciclo do Ensino Básico – 4º ano 

Disciplina: Estudo do Meio 

Programa: O Passado da Minha Localidade:  

Transmissão de informação básica sobre a descoberta dos vestígios da Época Romana 

no território, designadamente as cerâmicas de construção e de uso comum, os pesos 

de tear que podem ser manuseados, assim como a visualização de imagens em vídeo 

dos vestígios das antigas vias, marcos miliários e pontes. 

 

2º Ciclo do ensino Básico – 5º ano 

Disciplina: História e Geografia de Portugal 

Programa: As Primeiras Comunidades Recoletoras e as Comunidades Agro-Pastoris:  

Alusão ao Nomadismo e Sedentarismo, podendo focar-se a necessidade das 

frequentes deslocações das comunidades recoletoras em busca de alimentos (recolha 

de plantas, raízes, frutos, insetos e práticas de caça e pesca, vivendo sem local fixo. Ao 

contrário deste modo de vida, a explicação sobre as profundas transformações 

económicas surgidas com a domesticação de animais, a prática da agricultura, o 

fabrico de recipientes e de instrumentos relacionados com as suas atividades, que 

levaram as comunidades agro-pastoris, a fixarem-se num território tornando-se 

sedentárias ao construírem as suas primeiras habitações (caso do habitat do Ameal). 

Complementação desta proposta educativa com o manuseamento de objetos na sala 

de reservas. 

 

3º Ciclo do Ensino Básico – 7º Ano 

Disciplina: História 

Programa: Tema: 

A – Das Sociedades Recoletoras às Primeiras Civilizações;  

A1. As Sociedades Recoletoras e as Primeiras Sociedades Produtoras;  

B – A Herança do Mediterrâneo Antigo;  

B2. O Mundo Romano no Apogeu do Império.  
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A exploração destes temas poderá ser complementada com o manuseamento de 

objetos do Período Neolítico e da Época Romana na Sala de Reservas, assim como a 

deslocação a alguns dos monumentos megalíticos e aos antigos vestígios da villa 

Romana de Chãs, em Beijós; 

 

Ensino Secundário 

Disciplina: História A – 10º Ano 

Programa: Módulo 1 

2. O Modelo Romano;  

2.3. A Romanização da Península Ibérica Um Exemplo de Integração de uma 

Região Periférica no Universo Imperial.  

Poder-se-á explorar o processo de romanização com enfoque na região centro, 

particularmente no território do concelho. Alusão aos inúmeros vestígios das villae 

romanas (Chãs, Vale do Rio e Quinta da Sobreira); Contato e identificação com as 

cerâmicas romanas existentes de recolhas de superfície (Pesos de tear, dolius, tegulae 

e imbrices, tijolos, fragmentos de tijoleira de pavimento e mós manuais, para além da 

placa funerária de Chãs dedicada a Aurelius Panianus. 

Calendarização: Ao longo do ano letivo. 

 

Etnografia 

 Esta coleção é composta por cerca de meia centena de artefatos alusivos à 

vinicultura e à agricultura de um passado recente da comunidade concelhia, 

constituindo testemunhos de memória da vida camponesa nas suas mais variadas 

vertentes de vida material, social e cultural do concelho. 

 Pretende-se, assim, sensibilizar a comunidade escolar para a importância da 

preservação dos utensílios expostos como arquivo de memória e representativa do seu 

uso no quotidiano das populações do Município, bem como no impacto que tiveram 

na evolução das técnicas subsequentes e que vieram a permitir melhores condições de 

vida das populações. 
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FUNCIONAMENTO: 

Tema: A agricultura e a vinicultura por terras de Carregal do Sal na segunda metade do 

Século XX. 

Atividades: Visita à coleção de artefatos ligados à agricultura e à vinicultura; recolha de 

memórias ou levantamento das técnicas agrícolas na localidade de cada um dos alunos 

e que foram utilizadas num passado recente; produção de artefatos (miniaturas). 

Recursos: Técnicos do museu; exposição permanente de etnografia e documentação 

disponível. 

Local: Sala de Etnografia. 

Público-alvo: 3º Ciclo do Ensino Básico - 8º Ano 

Disciplina: Olhar A História 8. 

Programa: Subtema G1 – A Revolução Agrícola e o Arranque da Revolução Industrial. 

 Poderão ser focadas as mudanças e inovações sofridas com a introdução da 

maquinaria agrícola em contraste com os objectos expostos usados no território do 

concelho, como por exemplo: O carro de bois, o arado e o semeador que eram 

puxados por tração animal, os diversos utensílios e alfaias agrícolas hoje em desuso. 

 Por sua vez, podem ser salientados como exemplo de transformações, o 

núcleo de moagem com todos os seus objetos e a representação em imagem do 

moinho movido a água, assim como o seu gradual desaparecimento pela introdução da 

electricidade. O núcleo de destilaria com o alambique tradicional em contraste com os 

novos processos de fabrico de aguardente. O núcleo de marcenaria com as 

ferramentas antigas da profissão de marceneiro. O fole de ferreiro e a extinção da 

atividade de extração de resina, da qual ficaram os objetos que eram usados na 

profissão de resineiro, entre outros temas exploratórios que poderão vir a surgir por 

parte dos professores.  

Calendarização: Ao longo do ano letivo. 
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Arte contemporânea 

 Esta valiosa coleção integra vinte e uma obras de pintores contemporâneos, de 

renome mundial, podendo ser explorada em diversas vertentes, desde a vida e obra 

dos respetivos autores, até à caraterização da época em que estavam inseridos, tais 

como o Neo-Realismo, Surrealismo e Abstracionismo. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Tema: A pintura moderna no contexto das tendências artísticas do Neo-Realismo, 

Surrealismo e Abstracionismo. 

Atividades: Identificação dos quadros e das técnicas de pintura utilizadas, pesquisa das 

bibliografias dos autores e história da origem das obras expostas. Numa segunda fase 

poderá mesmo proceder-se ao ensino de técnicas elementares de pintura, no jardim 

do museu. 

Recursos: Monitores do museu; exposição permanente e exposições temporárias; 

bibliografia disponível na Biblioteca Municipal, situada frente ao museu. 

Local: Sala de Arte Contemporânea. 

Público-alvo: 2º Ciclo do Ensino Básico – 5º e 6 Anos 

Disciplina: EVT – Educação Visual e Tecnológica. 

Programa: Capítulo III – Materiais e Técnicas de Expressão: Poder-se-ão fornecer 

noções elementares sobre o desencadear dos processos de expressão livre, 

identificação das diferentes técnicas de pintura com os devidos ajustamentos às 

necessidades dos alunos e de acordo com a opinião formulada pelo professor. Por seu 

turno, a execução de uma exposição temporária por mês permitirá a observação 

directa da diversidade das técnicas de pintura expostas, cores e formas, assim como 

dos materiais de suporte. 

Calendarização: Durante o ano letivo, com visitas temáticas e com marcação prévia 

tratando-se de produção de materiais; 
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3º Ciclo do Ensino Básico – 7º, 8 e 9º Anos 

Disciplina: Educação Visual. 

Programa: A cor Porta de Entrada para a Pintura, as manchas de cor e a suas variadas 

misturas e contrastes, p. 72-80; Outros Meios Outras Técnicas: Identificação da 

Aguarela, Guache, Têmpera, tinta a óleo e tinta acrílica e técnicas mistas, p.94-96. 

 

3º Ciclo do Ensino Básico – 9º Ano 

Disciplina: História do 9º Ano 

Programa: Subtema K2 – As transformações do Mundo contemporâneo. Poderão ser 

focadas as manifestações culturais ao nível da arte de pintura e escultura dos anos de 

1950 a 1960, assim como as diversas técnicas utilizadas e identificação dos temas 

abstratos predominantes nesta coleção, integrados na corrente estética do 

abstracionismo. Esta proposta educativa poderá, de acordo com o professor, versar 

outros objetivos que possam ir ao encontro das necessidades dos alunos. 

Calendarização: Ao longo do ano letivo. 

 

Visitas Guiadas (Gerais) ao Património Cultural do Concelho 

Esta atividade possibilita o contato direto com os testemunhos do passado 

histórico do nosso território, representativos da memória e identidade locais e o 

incremento de uma convivência social e cultural através da fruição patrimonial, 

despertando sensibilidades para o seu conhecimento, salvaguarda e valorização. 

 

LOCAIS DE INTERESSE: 

Núcleo Museológico do Lagar de Varas de Parada – Freguesia de Parada; 

Circuito Pré-histórico Fiais/Azenha – Freguesia de Oliveira do Conde; 

Percurso Patrimonial das Cimalhinhas – Freguesia de Cabanas de Viriato; 

Circuito Arqueológico da Cova da Moira – Freguesia de Currelos: 

Percurso Patrimonial de Chãs – Freguesia de Beijós; 

Complexo Patrimonial de Cabris – Núcleo Museológico. 
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FUNCIONAMENTO: 

Tema: Viagem ao passado 

Público-alvo: Do Pré-Escolar ao Ensino Secundário (com acompanhamento do 

professor responsável) 

Horário: De 3ª a 6ª feira no horário do Museu 

Nota: as visitas serão sempre adaptadas aos diferentes níveis de ensino e sujeitas a 

marcação prévia 

 

Visitas Temáticas Fora do Espaço Museológico 

 

À descoberta do concelho de Carregal do Sal 

Percurso de sensibilização e de fruição patrimonial aos solares e casas 

solarengas do concelho, procurando-se chamar a atenção para a sua singularidade 

arquitetónica, importância urbanística e para a necessidade de serem preservados, 

visto constituírem um fator de identidade local e de desenvolvimento do turismo 

cultural.  

 

FUNCIONAMENTO: 

Tema: - Rota Senhorial 

Atividades: Percurso de fruição patrimonial  

Recursos: Técnico do museu, desdobráveis, fichas de registo, roteiro turístico. 

Local: Solares e casas solarengas de Oliveira do Conde, Cabanas de Viriato, Alvarelhos, 

Parada, Travanca de S. Tomé, Sobral, Papízios, Currelos e Beijós. 

Público-alvo: Alunos de todos os níveis de ensino. 

Calendarização: as visitas que se enquadrarem neste tema efetuar-se-ão com 

marcação prévia. 

 

Uma caminhada pela Pré-História 

 O Circuito Fiais/Azenha, na freguesia de Oliveira do Conde, é uma outra forma 

de descobrir e conhecer o concelho de Carregal do Sal, procurando chamar-se a 

atenção para a necessidade da sua preservação, visto ser um dos espaços 
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museológicos de “ar livre” mais significativos do fenómeno megalítico, a nível regional, 

o qual integra a Orca do Outeiro do Rato, Orca do Santo, Dólmen da Orca, Orcas 1 e 2 

do Ameal e Orca da Palheira, para além do complexo de gravuras do Ameal. Este 

constitui, para o público em geral, um espaço privilegiado de fruição turístico-cultural, 

pelo seu indissociável binómio património arqueológico e paisagístico, da plataforma 

do Mondego. 

 De igual modo, a comunidade escolar poderá dali usufruir formas de 

exploração temáticas, desde o próprio conceito de património até ao nível de 

desenvolvimento e de identificação dos monumentos, sua história, arqueologia e 

recriação de cenários de diversas atividades do homem daquele período, entre outras. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Tema: O Período Neolítico no Território do Concelho 

Atividades: Fruição, aproveitamentos pedagógicos diversos a indicar pelos professores. 

Recursos: Técnico do museu, desdobráveis, roteiros disponíveis e transportes 

camarários. 

Locais: Monumentos do Circuito Pré-histórico Fiais/Azenha. 

Público-alvo: Alunos de todos os níveis de ensino. 

Calendarização: Ao longo do ano lectivo, mediante marcação prévia. 

 

Viagem às Épocas Romana e Medieval 

 Entre outras alternativas para a descoberta do concelho e para a realização de 

diversas atividades temáticas dirigidas à comunidade escolar, existe o Percurso 

Patrimonial das Cimalhinhas, na freguesia de Cabanas de Viriato, o Sítio Arqueológico 

Romano de Chãs, na freguesia de Beijós e ainda a Gruta da Cova da Moira, na freguesia 

de Sobral, para além do Circuito Arqueológico da Cova da Moira na Freguesia de 

Currelos, o qual integra vestígios da época Romana e Medieval. 



 13 

FUNCIONAMENTO: 

Tema: Do período Romano à Época Medieval 

Atividades: De acordo com as propostas ou solicitações dos professores para a 

comunidade escolar. Fruição cultural e temática para o público em geral. 

Recursos: Técnicos do museu, desdobráveis, fichas de registo, roteiros. 

Locais: Cabanas de Viriato: Sepulturas geminadas 1 e 2 do Passal e da Sernada; 

Sepulturas 1 e 2 de Cabanas; Necrópole Medieval do Passal; Lapa da Moira (inscrição 

romana) e Campa da Moira, nas Cimalhinhas; Palheiras e Eiras da Laje Grande. Beijós: 

Sítio Arqueológico de Chãs (Estação Arqueológica Romana). Sobral: Gruta da Cova da 

Moira. 

Público-alvo: Alunos de todos os níveis de ensino. 

Calendarização: Ao longo do ano, mediante marcação prévia. 

 

Outras Atividades culturais e educativas 

 

Ateliers de Pintura 

 A partir da utilização do espaço do jardim, entre o Museu e a Biblioteca, poder-

se-ão desenvolver e despertar momentos de criatividade artística no domínio da 

pintura livre, versando os mais variados temas, de acordo com as sugestões ou 

propostas dos professores. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: recursos humanos afetos ao Museu. 

Público-alvo: Pré-escolar, 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Acesso: Duas sessões, por ano letivo, sujeitas a agendamento prévio. 

Nota: Os resultados dos trabalhos ficarão expostos na Galeria de Exposições 

Temporárias do Museu. 
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Ateliers de Desenho Livre 

Iniciativa cultural, educativa e lúdica: dos riscos aos rabiscos, cada criança 

poderá “dar asas” à sua criatividade realizando pequenas grandes obras que serão 

posteriormente expostas na Galeria do Museu Municipal.  

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: recursos humanos afetos ao Museu. 

Público-alvo: Pré-escolar, 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Acesso: Três sessões, por ano letivo, sujeitas a agendamento prévio. 

Nota: Os resultados dos trabalhos ficarão expostos na Galeria de Exposições 

Temporárias do Museu. 

 

Ateliers de Escultura 

 No domínio da escultura, poderá ser utilizado o espaço da galeria do Museu 

para iniciativas individuais ou criação de modelos escultóricos em miniatura inspirados 

na coleção da Instituição.  

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: recursos humanos afetos ao Museu. 

Público-alvo: Pré-escolar, 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Acesso: Duas sessões, por ano letivo, sujeitas a agendamento prévio. 

Nota: Os resultados dos trabalhos ficarão expostos na Galeria de Exposições 

Temporárias do Museu. 

 

 

Atelier Arqueológico 

 Ao nível da temática da arqueologia poderão ser instalados caixotes com areia 

no espaço do jardim do Museu nos quais se introduzirão recipientes em cerâmica 

fragmentados. O objectivo será descobrir esses mesmos fragmentos e posteriormente 

reconstruir os modelos ali depositados. 
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 Como alternativa, apresentam-se as propostas de visitas orientadas à Exposição 

de Arqueologia conforme atrás referido. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: recursos humanos afetos ao Museu. 

Público-alvo: Pré-escolar, 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Acesso: 1 sessão por ano letivo, sujeita a agendamento prévio. 

Nota: Os resultados dos trabalhos ficarão expostos na Galeria de Exposições 

Temporárias do Museu. 

 

Páscoa no Museu 

Iniciativa pedagógica destinada a efectuar a entrega das produções artísticas a 

todas as crianças que participaram nos Ateliers de Pintura. Esta actividade será 

complementada com visitas orientadas ao Museu para todas as famílias que queiram 

participar. 

 

Nota: O dia poderá ser alterado de acordo com as disponibilidades das famílias e 

professores 

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: recursos humanos afetos ao Museu. 

Público-alvo: Pré-escolar, 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Acesso: 1 iniciativa anual sujeita a agendamento prévio. 

 

Dia Mundial da Criança (1 de junho) 

 No espaço do Jardim do Museu desenvolver-se-á uma atividade lúdica para 

todas as crianças que terá a participação de um grupo de animação convidado para o 

efeito. Serão oferecidos brindes para todos os presentes. Esta actividade será 

complementada com visitas orientadas ao Museu para todas as famílias das crianças 

que queiram participar. 
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FUNCIONAMENTO: 

Orientação: recursos humanos afetos ao Museu. 

Público-alvo: Pré-escolar, 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Acesso: 1 iniciativa por ano letivo, sujeita a agendamento prévio. 

 

Informações a facultar nas inscrições das visitas ou actividades 

educativas: 

 Objetivos e tipo de actividade 

 Número de alunos e professores 

 Área disciplinar e nível de ensino dos alunos 

 Dia e hora em que o grupo pretende realizar a visita. 
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Espaços Museológicos do Município de Carregal do Sal 

 

Núcleo Museológico - Freguesia de Parada 

Monumentos visitáveis: 

Lagar de Varas de Parada  

 

Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha - Freguesia de Oliveira do Conde 

Monumentos visitáveis: 

Orca do Outeiro do Rato 

Orca do Santo 

Dólmen da Orca 

Abrigo da Orca 

Orca 1 do Ameal 

Orca 2 do Ameal 

Habitat do Ameal 

Orca da Palheira 

Lajinha do Ameal 

Gravuras do Ameal 1 

Gravuras do Ameal 2 

Orquinha da Víbora 

Penedo da Víbora 

Orca de Santo Tisco – Travanca de S. Tomé 

 

Circuito Arqueológico da Cova da Moira – União das Freguesias de 

Currelos, Papízios e Sobral 

Monumentos visitáveis: 

Sepultura de Albergaria 

Marcos Miliários anepígrafos de Vale Touro 

Penedo da Cova da Moira 

Sepultura das Cumeadas 

Sepultura da Cova da Moira 
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Núcleo de Sepulturas da Cova da Moira 

Lajinha da Tapada 

Monumento às Alminhas de Casal Mendo 

Sítio Arqueológico do Passal 

Sítio da Torre Medieval de Casal da Torre 

Alminhas do Amieiro 

Pinheiro Secular do Amieiro 

Sepultura do Amieiro 

 

Percurso Patrimonial das Cimalhinhas – Freguesia de Cabanas de Viriato 

Monumentos visitáveis: 

Necrópole Medieval do Passal 

Sepultura 1 do Passal 

Sepulturas geminadas 1 do Passal 

Sepulturas Geminadas 2 do Passal 

Sepultura 2 do Passal 

Campa da Moira 

Lapa da Moira 

Palheiras das Cimalhinhas 

Palheiras e Eiras da Laje Grande 

Património Natural do Deldoreto 

Monumento às Alminhas das Cimalhinhas 

 

Percurso Patrimonial de Chãs – Freguesia de Beijós 

Monumentos visitáveis: 

Casa solarenga da família dos Costa Cabral 

Caminhos ancestrais de Chãs, Milrego, Riachas e Quelhas 

Outeiro da Grainha 

Conjunto de Monumentos dedicado às Alminhas 

Túmulos Rupestres de Chãs 

Sítio Arqueológico de Chãs 
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Lagareta de Milrego/Riachas 

Palheiras e Habitações Campestres 

Gravuras da Póvoa da Pegada  

Pontão de Quelhas,  

Açude e Ruínas do Moinho de Rodízio de Quelhas 

Vestígios do Lagar de Varas de Quelhas 

Outeiro da Fonte 

Monte Calvário 

Fonte do Ribeiro 

Capela de nossa Senhora das Areias  

 

Núcleo Museológico /Complexo Patrimonial de Cabris – Travanca de S. 

Tomé, Freguesia de Oliveira do Conde 

Monumentos visitáveis: 

Lagar de Varas  

Moinho de Rodízio 1 

Moinho de Rodízio 2 

Moinho de Rodízio 3 

Lagareta Medieval 

Ruínas do Forno de Cozer Pão 

Gravuras Rupestres 

 

Papízios 

Monumentos visitáveis: 

Túmulos Rupestres de Papízios  
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Listagem de publicações relativas ao Museu e Património Cultural 

editadas pelo Município de Carregal do Sal 

 Roteiro Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal, 2001 

 Roteiro do Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha, 2002 

 Desdobrável do Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha, 2002 

 Património Arqueológico do Concelho de Carregal do Sal, 2ª fase da Carta e 

Roteiro, 2004 

 Roteiro do Percurso Patrimonial das Cimalhinhas, 2004 

 Desdobrável do Percurso Patrimonial das Cimalhinhas, 2004 

 Roteiro do Museu Municipal de Carregal do Sal, 2006 

 Catálogo da Colecção Etnográfica Por Terras do Concelho, 2006  

 Roteiro do Circuito Arqueológico da Cova da Moira, 2006 

 Desdobrável do Circuito Arqueológico da Cova da Moira, 2006 

 Desdobrável de Apresentação do Núcleo Museológico do Lagar de Varas de 

Parada, 2006 

 O Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, das Origens à sua formação, 

2007  

 Colecção de Postais do Património Arquitectónico e Escultórico, 2007 

 Colecção de Postais do Património Arqueológico do Concelho, 2007 

 Colecção de Postais do Museu Municipal e Lagar de Varas de Parada, 2007 

 Roteiro do Percurso Patrimonial de Chãs, 2009 

 Desdobrável do Percurso Patrimonial de Chãs, 2009 

 Desdobrável do Túmulo Fernão Gomes de Góis, 2011 

 Desdobrável de Aristides de Sousa Mendes, 2011 

 Roteiro do Núcleo Museológico de Cabris, 2012 

 Roteiro Turístico Solares e Casas Solarengas do Município de Carregal do Sal, 

2012 

 Novos Contributos Para a Actualização da Carta Arqueológica do Concelho, 

2012 

 Roteiro Turístico do Município de Carregal do Sal, 2014 
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Visitas Guiadas às Exposições Permanentes do Museu 

 

 Pintura – Sala Luís de Almeida Melo 

 Escultura – Sala Aureliano Lima 

 Arqueologia – Sala de Arqueologia 

 Etnografia e Armaria – Sala de Etnografia 

 

FUNCIONAMENTO: 

Público-alvo: Todos os públicos 

Horário: De 3ª a domingo, no horário do Museu. 

Nota: Visitas sujeitas a marcação prévia 

 

Exposições Temporárias 

Serão efetuadas duas exposições temporárias mensais ao longo do Ano Letivo 

2014/2015, de acordo com a programação da Agenda Cultural 

 

 

Outras Atividades Culturais 

 

Páscoa no Museu 

Atividade cultural e educativa direcionada para todos os públicos, 

particularmente para grupos familiares, integrando visitas orientadas a todas as 

coleções permanentes e temporárias do Museu sem agendamento prévio. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: Recursos humanos afetos ao Museu  

Público-alvo: Todos os públicos 

Acesso: gratuito, sem marcação prévia 

Horário: sábado de Páscoa, das 10.00h às 17.00 horas 
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Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

Programa de visitas guiadas ao Património do Concelho com agendamento 

prévio, dia 18 de Abril. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: Recursos humanos afetos ao Museu  

Público-alvo: Todos os públicos 

Acesso: gratuito, com marcação prévia 

Horário: Das 10.00 às 17.00 horas 

 

 

Dia Internacional dos Museus 

 No dia 18 de Maio celebra-se o Dia Internacional dos Museus. Todos os 

públicos ou grupos familiares estão convidados a visitar o Museu Municipal Manuel 

Soares de Albergaria que permanecerá aberto durante todo o dia e sem interrupções 

até às 22 horas. Aos visitantes serão oferecidas as brochuras do Museu e património 

do concelho. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: Recursos humanos afetos ao Museu  

Público-alvo: Todos os públicos 

Acesso: gratuito, sem marcação prévia 

Horário: Das 10.00 às 22.00 horas 

 

 

Dia Mundial da Criança (1 de junho) 

 Atividade cultural, educativa e lúdica dirigida a todas as crianças e famílias que 

as acompanharem. Serão proporcionadas visitas guiadas ao Museu Municipal para 

todos os presentes. 
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FUNCIONAMENTO: 

Orientação: Recursos humanos afetos ao Museu  

Público-alvo: Todos os públicos 

Acesso: gratuito, sem marcação prévia 

Horário: Das 14.30 às 17.00 horas 

 

9º Aniversário do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria 

 Programa dirigido a toda a comunidade concelhia, o qual integrará diversas 

exposições temporárias e exibição de novas peças oferecidas à Instituição. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: Recursos humanos afetos ao Museu  

Público-alvo: Todos os públicos, particularmente para a comunidade concelhia 

Acesso: gratuito, sem marcação prévia 

Horário: Das 10,00 às 17.00 horas 

 

 

5º Encontro de Pintura Livre 

 Esta iniciativa cultural, educativa e lúdica, a levar a efeito no espaço do jardim 

entre o Museu e a Biblioteca, visa proporcionar ao público desta Instituição, 

momentos de reflexão e de prazer em torno das criações artísticas que vieram a ser 

executadas pelos artistas convidados, procurando-se, desta forma, estimular, o dialogo 

entre os pintores e o público interessado na visualização crítica sobre a arte 

contemporânea. No final dos trabalhos as obras ficarão expostas na Galeria do Museu 

Municipal. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: Recursos humanos afetos ao Museu  

Público-alvo: Todos os públicos  

Acesso: gratuito, sem marcação prévia 

Horário: Das 10.00 às 17.00 horas 
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Jornadas Europeias do Património  

 À semelhança dos anos anteriores, o Museu Municipal Manuel Soares de 

Albergaria, participa neste evento nacional, promovido pelo IGESPAR, o qual terá 

visitas programadas a diversos locais de interesse cultural e turístico do Município. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Orientação: Recursos humanos afetos ao Museu  

Público-alvo: Todos os públicos  

Acesso: gratuito, com marcação prévia 

Horário: Das 10.00 às 17.00 horas 

 

 

Passeios Pedestres Turístico-Culturais 

O Museu poderá organizar ou participar nas atividades de ar livre, 

designadamente nas caminhadas que vierem a ser agendadas pelos diversos grupos ou 

associações culturais do concelho, desde que, este tipo de atividade, seja comunicada 

à Instituição com alguma antecedência. 

 

FUNCIONAMENTO: 

Coordenação e colaboração: Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria 

Público-alvo: Todos os públicos  

Acesso: gratuito, com inscrição prévia 

 

 

Visitas guiadas ao Património cultural do concelho 

 Lagar de Varas de Parada 

 Circuito Pré-histórico Fiais/Azenha 

 Percurso Patrimonial das Cimalhinhas 

 Circuito Arqueológico da Cova da Moira 

 Percurso Patrimonial de Chãs 

 Complexo Patrimonial de Cabris – Núcleo Museológico 
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FUNCIONAMENTO: 

Coordenação: recursos humanos afetos ao Museu  

Público-alvo: público em geral 

Acesso: gratuito, mediante marcação prévia 

Nota: as visitas serão efetuadas apenas em grupo 

 

Informações úteis: 

Horário de funcionamento do Museu: 

De terça a domingo das 10h às 12h e das 15h às 17h 

Encerrado às segundas – feiras, 1de janeiro, terça – feira de Carnaval, 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 

 

 

 

Carregal do Sal, 20 de outubro de 2014. 

 

 

        

          O Técnico Superior 

  

       Evaristo João de Jesus Pinto 

mailto:museu@carregal-digital.pt

