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CAPITULO III- INRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

 

1. Parque Escolar 

1.1.Ensino Pré-Escolar 

1.1.1. Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato 

1.1.2. Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

  1.2. Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico 

1.2.1. Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato 

1.2.2. Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

 1.3. Ensino do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

1.3.1. Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato 

1.3.2. Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

  1.4. Ensino Secundário 

     1.5. Síntese do Parque Escolar 

2. Instalações Desportivas 

   2.1. Piscinas Municipais Cobertas e Descobertas 

   2.2. Parque Alzira Cláudio  

   2.3. Pavilhão Gimnodesportivo Municipal 

   2.4. Síntese das infra-estruturas desportivas 

 3. Instalações de Cultura e Lazer  

   3.1. Biblioteca Municipal de Carregal do Sal 

   3.2. Espaço @ Carregal 

   3.3. Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria  

   3.4. Galeria de Exposições da Câmara Municipal 

   3.5. Síntese das Instalações de Cultura e Lazer 

   3.6. Outros Equipamentos e Serviços 

 4. Percursos Turístico-Culturais 

            4.1. Circuito Pré-histórico Fiais/Azenha 

            4.2. Percurso Patrimonial das Cimalhinhas 

            4.3. Circuito Arqueológico da Cova da Moira 
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11..  PPAARRQQUUEE  EESSCCOOLLAARR  

 
1.1. Ensino Pré-Escolar 

  

O Ensino do Pré-Escolar oficial está organizado em dois agrupamentos: 

a) Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato 

b) Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal  

Este Concelho dispõe de uma rede de Educação Pré-Escolar, constituída por 

quinze Jardins-de-Infância da rede oficial e um estabelecimento pertencente ao ensino 

particular da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal, o “Ninho”, com Creche 

dos 2 aos 3 anos e Jardim-de-Infância dos 3 aos 6 anos. Actualmente reúne 50 

crianças. 

 

 
Figura 20 - Instituição Particular: Jardim-de-Infância “O Ninho” 

 

O Jardim-de-Infância “O Ninho” localiza-se no meio do aglomerado urbano, na 

sede do concelho, junto ao edifício da Guarda Nacional Republicana, perto do Jardim 

Dr. Manuel da Costa. 

É o Jardim que apresenta maior número de alunos, em comparação com as 

escolas oficiais. As suas instalações reúnem os requisitos necessários, apresentando 

um bom estado de conservação. 

 
 
1.1.1. Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato 
 

 
O Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato apresenta um total de setenta 

alunos e 4 estabelecimentos de Educação Pré-Escolar (vide quadro seguinte). 

Todos os edifícios reúnem as condições indispensáveis para responder aos 

objectivos deste nível de ensino. Nenhum edifício está devoluto. 
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Contudo, e apesar dos esforços dispendidos, constata-se nalguns deles, como 

Beijós, Pardieiros e Sobral que as instalações deveriam ter maior luminosidade e 

possuírem espaços exteriores adequados e vedados para as crianças poderem 

comunicar com a natureza. 

O Jardim de Pardieiros encontra-se a funcionar em edifício anexo ao da Escola 

do 1º CEB, não sendo uma boa solução.  

 

Quadro 39  – Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato  

N.º 
 De 

 Alunos Freg. 
Jardim-

de-
Infância Ano  

lectivo 
05/06 

Estabelecimento/Edifício Localização 

J.
I.

 B
ei

jó
s 

13 

 

   Localiza-se no edifício sede da Junta de 
Freguesia de Beijós, funcionando no rés-do-
chão.  

B
ei

jó
s 

J.
I.

 P
ar

di
ei

ro
s 

6 

 

    Funciona numa sala anexa, localizada ao lado 
da escola do 1ºCEB dos Pardieiros. 

J.
I.

 
C

ab
an

as
 

de
 V

ir
ia

to
 

1 16 

C
ab

an
as

 d
e 

V
ir

ia
to

 

J.
I 

C
ab

an
as

 
de

 V
ir

ia
to

 2
 

16 

   Os Jardins-de-Infância 1 e 2, situam-se num 
edifício atrás da escola do 1ºCEB de Cabanas de 
Viriato.  
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S
ob

ra
l 

J.
I.

 S
ob

ra
l 

8 
   Este Jardim-de-Infância, localiza-se no 
edifício-sede da Junta de Freguesia, funcionando 
no rés-do-chão 

Total 59 4  

 

 

1.1.2. Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

 
O Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal é constituído por onze Jardins-

de-Infância, totalizando 173 alunos no ano lectivo de 2005/2006. 

 

Quadro 40 – Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

N.º de 
Aluno

s Freg 
Jardim 

de 
Infânci

a Ano 
05/06 

Estabelecimento/Edifício Caracterização /Localização 

O
liv

ei
ra

 d
o 

C
on

de
  

J.
I.

 A
lv

ar
el

h
os

 

14 

O edifício foi construído em 1989. É 
constituído por uma sala de actividades, um 
hall, um pequeno compartimento destinado 
a cozinha, outro para arrumos e três 
instalações sanitárias.  

Está equipado com mobiliário adequado e 
dispõe de material didáctico necessário, 
onde se inclui um computador, algum 
software educativo, um televisor e um vídeo. 

 Em 2001 sofreu obras de conservação e 
restauro. 

 Localiza-se atrás do edifício da escola do 
1ºCEB de Alvarelhos. 
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J.
I.

 F
ia

is
 d

a 
Te

lh
a 

25 

Funciona numa sala, localizada nas 
traseiras do edifício da Escola do 1º CEB.  

As instalações encontram-se em razoável 
estado de conservação e estão equipadas 
com algum material didáctico, computador 
com ligação à Internet, algum software 
educativo, um televisor e um vídeo.  

Localiza-se num dos extremos da aldeia, 
mais propriamente a sul, faz frente com a 
Estrada Nacional 234. 

 

J.
I.

 O
liv

ei
ri

n
h

a 

12 

    
 O Jardim-de-Infância funciona no rés-do-
chão do edifício da Escola do 1.º CEB, no 
centro da povoação. Está devidamente 
equipado com mobiliário e material 
específico para a educação pré-escolar em 
bom estado de conservação. 
    Dispõe de um computador com ligação à 
Internet, algum software educativo, um 
televisor e um vídeo.    
   Além da sala de actividades, dispõe de 
uma sala alternativa no mesmo edifício, 
onde são realizadas as actividades de 
animação sócio-educativa, prolongamento de 
horário e serviço de refeições. 
   O estado de conservação do edifício é 
razoável. 
   

J.
I.

 V
ila

 M
eã

 

7 

 

   O edifício do Jardim-de-Infância foi 
construído em 1989, situa-se nas traseiras 
da Escola do 1º CEB. É constituído por uma 
sala de actividades, um hall, um pequeno 
compartimento destinado a cozinha, outro 
para arrumos e três instalações sanitárias.  
   Este estabelecimento de educação está 
bem equipado quer em termos de mobiliário 
quer de material didáctico e audiovisual. 
Dispõe de um computador, algum software 
educativo, um televisor e um vídeo. 
Encontra-se em bom estado de conservação 

J.
I.

 T
ra

va
n

ca
 d

e 
S

. T
om

é 

10 

 

   Funciona no mesmo edifício que a escola 
do 1º CEB. É um edifício do tipo Plano 
Centenário, possui duas salas com 
aquecimento central, alimentado por uma 
caldeira a lenha.  
   Além do serviço de almoço, este Jardim-
de-Infância dispõe também do serviço de 
prolongamento de horário tem um 
computador e algum material educativo. 
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J.
I.

 O
liv

ei
ra

 d
o 

C
on

de
  

16 

 

   Funciona em instalações integradas no 
edifício da Junta de Freguesia de Oliveira do 
Conde, no rés-do-chão.É Constituído por 
uma sala de actividades, um hall, uma 
despensa, um gabinete, um pequeno coberto 
e três instalações sanitárias.  
   Está devidamente equipado para o efeito e 
dispõe de variado material didáctico e de 
psicomotricidade, um computador, algum 
software educativo, televisor, vídeo.  
   Tem implementada a componente de apoio 
à família e encontra-se em bom estado de 
conservação. 

J.
I.

 C
ar

re
ga

l d
o 

S
al

a 
1 

25 

C
u

rr
el

os
 

J.
I.

 C
ar

re
ga

l d
o 

S
al

a 
2 

20 

 

   O Jardim-de-Infância funciona nas 
instalações da antiga escola primária Conde 
Ferreira reconstruída e adaptada para o 
efeito em 2003, estando em muito bom 
estado de conservação. 
   Tem um piso com duas salas de 
actividades, um gabinete, uma cozinha, um 
refeitório, um hall, três instalações 
sanitárias. 
   O recreio é amplo, completamente vedado 
e dotado de equipamento de diversão, 
próprio de um parque infantil moderno. 
   Este estabelecimento está equipado com 
mobiliário moderno e dispõe de bastante 
material didáctico e de psicomotricidade. 
Possui dois computadores, algum software 
educativo, dois televisores e dois vídeos. 
   Localiza-se junto ao Parque Alzira Cláudio, 
junto da Escola do 1ºCEB  
 O serviço de refeições é prestado em casa da 
paróquia. 
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J.
I.

 C
as

al
 d

a 
To

rr
e 

15 

   Funciona em instalações integradas no 
edifício da Junta de Freguesia desde 1989, 
em razoável estado de conservação. È 
constituído por duas salas de actividades, 
um hall, uma pequena sala de refeições e 
duas instalações sanitárias. 
   Dispõe de algum material didáctico em 
razoável estado de conservação, um 
computador, algum software educativo, um 
televisor e um vídeo. 
   Actualmente presta os serviços de almoço 
e prolongamento de horário, no âmbito da 
componente de apoio à família. 

J.
I.

 P
ar

ad
a 

6 

   Localiza-se no mesmo edifício da escola do 
1ºCEB e é do tipo Plano de Centenário. É 
constituído por três salas de aula, três casas 
de banho e uma arrecadação para o ensino 
Pré-Escolar. 
   Possui um recreio espaçoso e totalmente 
vedado. Actualmente funciona a componente 
de apoio à família, com prolongamento de 
horário e serviço de refeições. 
   Tem uma sala de actividades ampla, bem 
equipada e decorada de acordo com a 
especificidade da educação pré-escolar.  

Pa
ra

da
 

E
PE

I 
– 

Pó
vo

a 
de

 S
. A

m
ar

o 

 12 

   O edifício é do tipo Raul Lino, com duas 
salas de aula. Numa funciona a Escola do 1º 
Ciclo e na outra o Jardim-de-Infância. 
Possui ainda um anexo onde funciona a 
cantina escolar e três instalações sanitárias. 
   O computador existente é comum à Escola 
do 1º Ciclo e ao Jardim-de-Infância e está 
ligado à Internet. O mobiliário e material 
didáctico é escasso e encontra-se muito 
deteriorado. Este estabelecimento presta 
serviço de almoço e prolongamento de 
horário no âmbito da componente de apoio à 
família. 
    

Pa
pí

zi
os

 

J.
 I

. P
ap

íz
io

s 
 

11 

   O Jardim-de-Infância funciona numa sala 
do rés-do-chão do edifício da Escola do 1º 
CEB.   
   As instalações deste estabelecimento de 
educação encontram-se em mau estado de 
conservação, necessitando a sala de 
actividades de uma pintura e algum material 
didáctico. 
   Este estabelecimento presta o serviço de 
almoço, no âmbito da componente de apoio à 
família, à quase totalidade dos alunos. 
   O material didáctico é escasso e bastante 
antigo. 

Total 173 11  

 
A grande maioria das Escolas do Pré-Escolar é utilizada apenas pela população 

dos lugares onde se inserem, como é o caso de Onze Escolas do Ensino Pré-Escolar. 
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Em resumo, poder-se-á dizer que o Concelho de carregal do Sal se encontra bem 

servido por este tipo de equipamento, sobretudo se atendermos à tendência 

constatada na generalidade do Concelho para uma diminuição da Taxa de Natalidade. 

 
 

1.2. Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 
 As escolas do 1º Ciclo estão reunidas em dois Agrupamentos: 

a) Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato 

b) Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal  

 

1.2.1. Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato 

No Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato existem 5 Estabelecimentos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, com um total de 128 alunos no ano lectivo de 

2005/2006, distribuídos pelas seguintes Escolas. 

 

Quadro 41 – Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato  

N.º 
 de 

Aluno
s 

Fre
g 

Escolas 
do 

 1ºCEB 
Ano  

05/06 

Edifícios Caracterização/Localização 

1º
C

E
B

 B
ei

jó
s 

29 

 

   Localiza-se junto à estrada EN337, no 
meio do aglomerado urbano. É um edifício 
do tipo de Raul Lino, com duas salas de 
aula, em razoável estado de conservação. 
   Funciona com uma sala em regime 
normal e outra em regime de 
desdobramento.  

B
ei

jó
s 

1º
C

E
B

 P
ar

di
ei

ro
s 

19 

 

   Fica situada junto à estrada EM595, no 
centro do aglomerado urbano de 
Pardieiros.  
  É um edifício do tipo Raul Lino, com 
uma sala de aula, em razoável estado de 
conservação. 
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1º
C

E
B

 
C

ab
an

as
 d

e 
V

ir
ia

to
 

A
ri

st
id

es
 d

e 
S

ou
sa

 M
en

de
s 

 

67 

 

   Localiza-se a Sul da Vila de Cabanas de 
Viriato.  
  È uma escola diferente do habitual, 
apresentando uma nova arquitectura.  

C
ab

an
as

 d
e 

V
ir

ia
to

 

1º
C

E
B

 L
ac

ei
ra

s 

5 

 

   Localiza-se junto à estrada EM640, 
muito perto da igreja da Nossa Senhora 
dos Milagres. 
   O edifício é do tipo Raul Lino e possui 
uma sala de aula em razoável estado de 
conservação. 

S
ob

ra
l 

1º
C

E
B

 S
ob

ra
l 

8 

 

   Localiza-se no centro da aldeia, estando 
muito próxima da Junta de Freguesia. 
   O edifício do 1ºCEB é do tipo Beira Alta, 
modelo de 1936, em cantaria, com uma 
sala de aula em razoável estado de 
conservação, exceptuando a área 
envolvente que demonstra algum 
descuido/abandono. 

Total 128 5  

 
 

Ao analisarmos o Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato e os edifícios 

que lhe estão afectos, em relação ao estado de conservação, verifica-se, na maioria dos 

casos, que estão bem conservados, excepto a escola do 1ºCEB do Sobral.  

 
1.2.2. Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

 

O Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal é constituído por 12 

Estabelecimentos do 1º Ciclo do Ensino Básico, num total de 306 alunos, no ano 

lectivo de 2005/2006, distribuídos pelas seguintes Escolas. 
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Quadro 42 – Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

N.º 
 de 

Alunos Freg 
Escolas 

do 
1ºCEB Ano 

05/06 

Edifícios Caracterização/Localização 

1º
C

E
B

 
A

lv
ar

el
h

os
 

19 

 

 
   O edifício da Escola do 1ºCiclo é do tipo 
Plano Centenário. Possui duas salas de aula 
com aquecimento central alimentado por 
uma caldeira a lenha. O mobiliário de uma 
das salas necessita de restauro. A separar as 
duas salas existe um hall de entrada. Na 
parte exterior possui um espaço coberto onde 
ficam situadas três casas de banho. A escola 
tem uma mini biblioteca, material didáctico 
pouco diversificado, e um computador com 
fotocopiadora, ligado à Internet. 
   O recreio é amplo, de terra batida.  
    
 

1º
C

E
B

 
Fi

ai
s 

da
 T

el
h

a 

12 

 

   A escola de Plano Centenário, está 
localizada junto à estrada EN 234, na zona 
Oeste de Fiais da Telha. 
É constituída por quatro salas, duas 
funcionam com actividades lectivas, noutra 
funciona a Componente de Apoio à Família e 
o Serviço de Almoço. Outra sala serve para as 
actividades de Expressão Plástica. Num dos 
átrios, está localizado um computador, ligado 
à Internet. 
   Possui aquecimento central com caldeira a 
lenha, e seis casas de banho. 
    

O
liv

ei
ra

 d
o 

C
on

de
  

1º
C

E
B

 O
liv

ei
ri

n
h

a 

33 

   Localiza-se no centro do aglomerado 
urbano de Oliveirinha  
   A Escola do 1º Ciclo é um edifício moderno, 
com quatro salas, um átrio, uma salinha com 
computador ligado à Internet, dois blocos de 
casas de banho. Tem aquecimento central, 
boa exposição solar e é circundado por um 
amplo recreio. 
   O estado de conservação do edifício é 
razoável. 
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1º
C

E
B

 V
ila

 M
eã

 

18 

   A Escola do 1ºCEB situa-se junto da 
estrada principal. É um edifício antigo, 
construído em 1917, de tipo indefinido. No 
ano lectivo 03/04 sofreu grandes reparações. 
É constituído por duas salas grandes, dois 
átrios, onde num deles está o computador 
com Internet.  
   Possui caldeira de aquecimento e seis casas 
de banho. 

1º
C

E
B

 
Tr

av
an

ca
 d

e 
S

. T
om

é 

8 

   A escola do 1º CEB situa-se à saída da 
localidade de Travanca de S. Tomé no sentido 
de Cabanas de Viriato. È um edifício do tipo 
Plano Centenário e possui duas salas com 
aquecimento central, alimentado por uma 
caldeira a lenha. 
   Numa sala funciona o 1º CEB e na outra o 
Jardim-de-Infância, ambas com um amplo 
hall de entrada, numa dos quais são servidas 
as refeições aos alunos. Ambas as salas 
dispõem de um computador com apenas uma 
ligação à internet. 

1º
C

E
B

 
O

liv
ei

ra
 d

o 
C

on
de

  

34 

   Situa-se muito próxima da estrada EN230. 
É composta por um edifício do tipo Plano 
Centenário, com duas salas, um átrio, três 
casas de banho.  
   Dispõe de aquecimento central. O edifício 
tem boa exposição solar e o seu estado de 
conservação é considerado razoável. 

C
u

rr
el

os
 

1º
C

E
B

 
C

ar
re

ga
l d

o 
S

al
 1

 
 105 

   A Escola do 1º CEB é do tipo Plano 
Centenário, situa-se a Sul do aglomerado 
urbano, junto ao Parque Alzira Cláudio.  
   O edifício é formado por seis salas, dois 
átrios, dois blocos de casas de banho. Possui 
duas pequenas dispensas e dois alpendres 
cobertos, dispõe de aquecimento central. O 
edifício tem boa exposição solar, possuindo 
ainda algum equipamento e material 
didáctico. 
   O seu estado de conservação é bom. 
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1º
C

E
B

 C
as

al
 M

en
do

 

27 

   A escola do 1º CEB, localiza-se no centro 
do aglomerado urbano. O edifício é do tipo 
Plano Centenário, composto por duas salas 
de aula, átrio comum, alpendre coberto e 
amplo. O mobiliário apresenta-se em bom 
estado de conservação. 
    Possui aquecimento a lenha com um fogão 
em cada sala e boas instalações sanitárias. 
Ambas as salas possuem computador e 
impressora, embora só um esteja ligado à 
Internet. O material didáctico é escasso e, na 
sua maioria bastante antigo. 

1º
C

E
B

 P
ar

ad
a 

14 

   Localiza-se junto à estrada municipal 633, 
no centro do aglomerado urbano. È um 
edifício do tipo Plano Centenário e é 
constituído por três salas de aula. 
   Possui um computador com ligação à 
Internet, algum material didáctico e 
mobiliário bastante antigo 

Pa
ra

da
 

1º
C

E
B

 P
óv

oa
 d

e 
S

.A
m

ar
o 

11 

   O edifício é do tipo Raul Lino, com duas 
salas de aula. Numa funciona a Escola do 1º 
Ciclo e na outra o Jardim-de-Infância. Possui 
ainda um anexo onde funciona a cantina 
escolar e três casas de banho. 
   O computador existente é comum à Escola 
do 1ºCEB e ao Jardim-de-Infância e está 
ligado à Internet. O mobiliário e material 
didáctico é escasso e encontra-se muito 
deteriorado. 
   O edifício escolar apresenta um estado de 
conservação precário.   
 

Pa
pí

zi
os

 

1º
C

E
B

 
Pa

pí
zi

os
  

23 

   Localiza-se junto da estrada municipal 630, 
e situa-se entre duas aldeias, Papízios e 
Póvoa de Arnosa.  
   O edifício é do Tipo Plano Centenário, com 
quatro salas, duas no piso superior, onde 
funciona o 1ºCEB. 
   Possui aquecimento central, com uma 
caldeira a lenha. 
   O edifício encontra-se em razoável estado 
de conservação. O refeitório encontra-se 
equipado com fogão a gás, frigorífico e 
esquentador. 
   O material didáctico é escasso e bastante 
antigo, assim como o mobiliário. 
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1º
C

E
B

 P
in

h
ei

ro
 

2 

   A Escola do 1º CEB fica situada na 
extremidade da povoação, junto da estrada 
que faz ligação à sede de concelho.  
   O edifício é de tipo Plano Centenário, 
construído em 1945. É constituída por uma 
sala de aula bem iluminada, um hall 
espaçoso, um coberto, três casas de banho, 
uma divisória para arrumação da lenha e por 
um recreio amplo. 
   Possui computador com ligação à Internet e 
algum material didáctico.  

Total 306 12  

 
 

Resumindo, todas as Freguesias do Concelho estão cobertas por escolas do 1º 

Ciclo de Ensino Básico. 

O parque escolar relativamente, ao 1ºCEB é constituído por 17 escolas, das 

quais 6 são de um ou mais lugares, encontrando-se geograficamente dispersas e 

situadas na zona urbana.  

Estas escolas possuem um bom estado de conservação, devido ao empenho da 

Câmara Municipal de Carregal do Sal.  

A Câmara Municipal mantêm-se atenta ao estado de conservação do 1º CEB. O 

objectivo é ter os levantamentos das obras necessárias em cada estabelecimento de 

ensino e proceder à sua execução.  

Entre os trabalhos realizados contam-se as pinturas de paredes e tectos, 

arranjo de telhados, soalhos, portas e janelas e colocação de corticites, entre outros. 

A arquitectura influencia profundamente o comportamento das pessoas.  

Há uma relação entre os tempos de funcionamento e a sua carga de 

utilizadores. Por principio uma escola deve funcionar com um único turno, 

acompanhando o ritmo da actividade diária dos jovens. Por outro lado é positivo que o 

mesmo espaço sirva, de uma forma integrada diversos níveis de ensino e enquadre 

outras actividades complementares aprofundando a relação entre a escola e a 

comunidade. 
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1.3. Ensino do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico  

 
1.3.1. Agrupamento de Escola de Cabanas de Viriato 

 

O 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do Agrupamento de Cabanas de Viriato são 

leccionados no estabelecimento de ensino da EBI Aristides de Sousa Mendes. Este 

surge em 26 de Agosto de 1999.É um edifício novo, e muito bem apetrechado.  

Quadro 43 – 2º e 3º Ciclos do Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato  

N.º  
de 

Alunos Freg. 
Escola 
do 2º e 
3º CEB Ano 

Lectivo 
05/06 

Edifícios Localização 
 

C
ab

an
as

 d
e 

V
ir

ia
to

  

EBI de 
Aristides 

de 
Sousa 

Mendes 

176 

 

Localiza-se na  Vila 
de Cabanas de 

Viriato.  

 
  

 A Escola Básica Integrada de Aristides de Sousa Mendes apresenta 35 

professores, 19 alunos em média por turma, 14 salas, das quais 8 normais e 6 

específicas. As salas específicas estão bem apetrechadas. Há um bom Centro de 

recursos com materiais/equipamentos disponíveis e que poderão ser usados em 

qualquer altura. 

 Existe serviço de refeições e ATL (Actividades de Tempos Livres). 

 A Escola possui Biblioteca, sala de ginástica e contempla dois balneários de 

apoio e algum material desportivo. As aulas de educação física são leccionadas no 

exterior. Estes espaços estão razoavelmente bem equipados. 

No recreio, com grandes dimensões, existe um polidesportivo e um pequeno 

campo de jogos com piso em alcatrão e balneários de apoio (vide fotografias na página 

seguinte). 

 Os campos estão devidamente sinalizados com as respectivas marcações para a 

prática de jogos colectivos e possuem, ainda, uma caixa de areia e um corredor com 

duas pistas de atletismo. 

 As condições do Estabelecimento de Ensino são consideradas boas. 
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Figura 21 - Escola EBI Aristides Sousa Mendes de Cabanas de
Viriato 
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2. Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

ola do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico de Carregal do Sal, está localizada 

a, mais propriamente na Freguesia de Oliveira do Conde.  

as instalações foram inauguradas no dia 1 de Julho de 1999. É 

or 17 salas de aula e dispõe dos seguintes serviços: Informática, Sala de 

úsica, Papelaria, Bufete, Refeitório e Portaria. Dispõe ainda de instalações 

ala de convívio de professores com bar, sala de convívio dos alunos, com 

 gimnodesportivo, campos de jogos com balneários e sala do pessoal não 

tas instalações que funciona o Centro de Formação de Professores do 

Carregal do Sal. 

ço exterior é amplo, pouco arborizado. 

ipamento existente encontra-se ajustado ao nível etário dos nossos 
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Quadro 44  – 2º e 3º Ciclos do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

N. 
de  

Alunos Freg. 
Escola 
do 2º e 
3º CEB Ano 

Lectivo 
05/06 

Edifícios Localização 

O
liv

ei
ra

 d
o 

C
on

de
 

Escola 
EB 2/3 

de 
Carregal 
do Sal  

360 

 

Está 
situada no 

Arruamento 
Sul da sede 

do 
concelho, 
junto à 

localidade 
de 

Albergaria 

 

O equipamento audio-visual é vasto e de boa qualidade, assim como o de 

informática. No entanto, notam-se algumas carências a nível de instalações, 

nomeadamente gabinetes de apoio às estruturas de orientação educativa e um espaço 

para a realização de espectáculos bem como uma sala devidamente adaptada à 

realização de actividades experimentais. 

No recreio há um polidesportivo com piso em alcatrão e uma caixa de areia com 

um corredor de duas pistas de atletismo. 

 

 

Figura 22 - Escola Básica dos 2.ºe 3.º  Ciclos de Carregal do Sal 



Carta Educativa do Concelho de Carregal do Sal  
 

 

 
 

1.4. Ensino Secundário 

 
 

O Ensino Secundário de Carregal do Sal é leccionado na Escola Secundária/3 

de Carregal do Sal. Esta escola serve a totalidade dos alunos do concelho, 

provenientes das sete freguesias. 

Quadro 45 – Escola Secundária \ 3 de Carregal do Sal  
 

N.º 
De 

Alunos 
  Freg Escola 

Ano 
Lectivo 
05/06 

Edifícios Localização 

Currelos 
Escola 

Secundária  
 

417 

 

Situa-se no 
na Vila de 
Carregal 
do Sal, 

junto às 
piscinas 

municipais 

 

A Escola Secundária foi construída em 1990 e apresenta 8 edifícios de raiz. É 

uma escola recente. 
Figura 23 -       Planta de Implantação da Escola 
Secundária de C. do Sal 
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Nas suas instalações existe todo o tipo de material informático/didáctico 

necessário: retroprojectores, computadores, projector multimédia, écran, datashow, 

câmaras fotográficas e de vídeo, aparelhagem sonora, televisores e videogravadores. 

Existem diversos espaços, com variadas funções, anfiteatro para conferências e 

reuniões, sala de estudo e música, centro de recursos com ligação à Internet, 

biblioteca e mediateca.  

A Escola Secundária possui salas específicas, instalações desportivas e vários 

espaços de apoio.    

Quadro 46 – Escola Secundária \ 3 de Carregal do Sal -  Instalações 

Salas Específicas Instalações 
Gimno-Desportivas Espaços de Apoio 

Oficinas 
Trabalhos 
Oficinais  

Laboratórios 
Salas de 
Ciências  

Campo 
de 

Jogos 
Balneário Ginásio Cantina  Biblioteca Convívio  

Alunos Recreio 

3 3 2 2 1 1 1 1 1 

 
 

No recreio existem dois polidesportivos com piso em alcatrão e uma caixa de 

areia com duas pistas de atletismo. 

 
1.5. Síntese do Parque Escolar 

 
Para uma melhor visualização, apresentamos em mapa a síntese das infra-

estruturas do Parque Escolar, existentes no Concelho de Carregal. 
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ura 24 - Mapa do Parque Escolar, por Freguesia  
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Sintetizando, existem no Concelho de Carregal do Sal, dois Agrupamentos 

Escolares, quinze Jardins-de-Infância, públicos e um Jardim-de-Infância privado, 

dezassete Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, duas Escolas do 2,3 Ciclo que 

funcionam na sede dos Agrupamentos e uma Escola Secundária/3. 
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22..  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  DDEESSPPOORRTTIIVVAASS    

 
 

Tornar o Desporto acessível a todos é um dos principais objectivos da 

Autarquia, oferecendo um leque variado de actividades desportivas adequadas a todas 

as idades, sexos e gostos. Através da descentralização dos equipamentos, a Câmara 

Municipal disponibiliza todas as condições para a prática do exercício físico, 

adequando-se, ainda às necessidades de cada um dos munícipes, aumentando a 

quantidade e a qualidade da oferta existente. 

Por isso surge a necessidade de planear as instalações desportivas, e verificar a 

adequação às necessidades e procura desportiva, à poupança de recursos, à 

rentabilização do investimento.  

A maioria dos equipamentos desportivos são propriedade do Município e estão 

ao serviço das populações, proporcionando-lhes a prática regular do desporto tão 

necessário a uma vida saudável. 

As infra-estruturas desportivas são um factor decisivo no desenvolvimento da 

prática da actividade física e desportiva. Assim, o planeamento das actividades e da 

construção de infra-estruturas desportivas tem ido ao encontro das necessidades dos 

munícipes. 

2.1. PISCINAS COBERTAS E DESCOBERTAS  

As formas arquitectónicas escolhidas para esta piscina, os diversos materiais 

utilizados na sua construção, as condições de acesso, a temperatura do ar e água e 

toda a filosofia de funcionamento dos espaços, pretendem oferecer um serviço de 

qualidade onde o conforto e segurança do utente seja uma realidade. 

As Piscinas Municipais entraram em funcionamento a 14 de Fevereiro de 2000. 

É uma das obras emblemáticas do concelho. 

Este complexo desportivo é dotado de uma piscina coberta para aprendizagem e 

natação livre, e uma piscina exterior, com um tanque para crianças e outro para 

saltos, (vide fotografias seguintes). 

A piscina coberta e com água aquecida merece um particular destaque, já que a 

natação é um desporto muito completo e recomendado para as pessoas de todas as 

idades. Além disso, tem uma grande capacidade de utilização, sendo dos 

equipamentos desportivos de maior rentabilidade em número de pessoas/dia e onde é 

possível a pratica desportiva (em instalações cobertas) durante todo o ano. 
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Piscinas Descobertas / Exteriores 

 

Para uma melhor 

piscinas Municipais, vide 

 

Quadr

Actividades 

Desenvolvidas 
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• Po
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Planos de Água 

• Aq

• Pis

• Ta

• Ta

Áreas 

(em m2) 

• Ba

• Be

• Pr

• W

• La

Figura 2

s
Piscinas Cobertas / Interiore
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visualização das actividades existente no complexo das 

quadro seguinte ”Ficha Técnica”.  

o 47 - Ficha Técnica das Piscinas Municipais de Carregal do Sal 

avidez e Actividade Aquática; 

bés dos 0 aos 3 anos; 

aptação ao Meio Aquático; 

tação Adaptada; 

tação Pura; 

é-competição; 

mpetição; 

droginástica; 

droterapia e Fitness Aquático; 

cnica de Mergulho e Salvamento; 

lo Aquático; 

tação Livre; 

uecida – 166 m2 e 5 pistas; 

cina de 25 m – 363 m2 e 5 pistas; 

nque Saltos – 94,3 m2; 

nque Infantil – 72 m2. 

lneários / Vestiários – 228 m2; 

ngaleiro / Secretaria – 40 m2; 

imeiros Socorros – 14 m2; 

C Públicas – 9 m2; 

va Pés – 6,30 m2; 

5 – Piscinas Municipais do Carregal do Sal 
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• Alpendre e Hall de Entrada – 40,2 m2; 

• Corredor – 52 m2; 

• Sala – 28 m2; 

• Varanda – 46 m2; 

• Recepção – 33 m2; 

• Bar – 58 m2 

• Casa das Máquinas – 85,5 m2; 

• Campo de Voleibol de Praia – 360 m2; 

• Zonas Ajardinadas – 5500 m2; 

• Zona do Anfiteatro (descoberta e inacabada) – 4.624,7 m2; 

• Parque de Estacionamento – 1.900 m2. 

 
 

Nas Piscinas Municipais têm-se realizado vários tipos de festivais de natação, 

que consistem na realização de provas de natação e actividades lúdicas na água.  

Um acontecimento muito importante e que se realiza todos os anos é o 

tradicional Festival de Encerramento do Desporto Escolar, este encontro envolve todos 

os alunos e professores das Escolas Básicas pertencentes aos Agrupamentos de 

Escolas e Jardins-de-Infância de Carregal do Sal e de Cabanas de Viriato. 

Outro evento muito importante, realizado neste complexo, é o dos Jogos de 

Verão, em que as Piscinas Municipais acolhem jovens e adultos, que, voluntariamente, 

se dispõem a experimentar uma série de modalidades desportivas. Este projecto 

surgiu com o objectivo de dar vida à animação desportiva no Concelho e é anualmente 

participado por centenas de cidadãos. 
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A Câmara Municipal deseja, no curto prazo, engrandecer esta zona, com a 

construção de um conjunto de infraestruturas que venham a potenciar a prática de 

outros desportos, tornando este complexo ainda mais atractivo para os munícipes. 

As Piscinas Municipais são uma mais valia para o Concelho, na medida em que 

permitem a prática saudável do desporto, intercâmbio e convívio, ocupação dos 

tempos livres dos jovens, essencialmente quando estes estão de férias. 

2.2. PARQUE ALZIRA CLÁUDIO  

Situa-se no “Coração da Vila” e é, por excelência, uma zona lúdica e recreativa a 

exigir ainda uma intervenção de fundo que o transforme em verdadeiro “pulmão” de 

Carregal do Sal.  

 
Figura 26 - Exemplo de algumas das actividades que se realizam  

Neste parque existe um campo de ténis de utilização livre e um parque infantil. 
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No parque infantil os mais pequenos podem dar azo à imaginação e brincarem 

saudavelmente 

 

Mata Campo de Ténis 

 

 

O campo de téni

modalidade, possibilita

2.3. PAVILHÃO

Em funcionam

associações desportiva

com substituição geral

bancada, proporcionan

Contém algun

médico, balneários, arr

As dimensões d

para todas as modalida

Encontra-se b

necessidades. 

 

Figura 28 - P

  
Figura 27 - Parque Infantil Alzira Cláudio
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s foi construído a pensar nos verdadeiros amantes desta 

ndo a sua prática durante todo o ano. 

 GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL  

ento há mais de 20 anos é utilizado pelos utentes regulares das 

s ou com componente desportiva. Sofreu remodelação em 2001 

 da cobertura, e requalificação do piso (em taco) e alteração da 

do assim outras condições  para treinos, jogos e assistência.  

s espaços de apoio: ginásio em piso de madeira, gabinete 

ecadações e sanitários públicos. 

o campo de jogos são as oficiais e possui marcador electrónico 

des desportivas praticadas no pavilhão. 

em localizado com parque de estacionamento ajustado às 

 
avilhão Gimnodesportivo Municipal - Exterior e Interior 
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É dotado de características singulares que permitem a realização de 

competições nacionais das diversas modalidades. O pavilhão assume-se assim como 

uma das mais importantes valências desportivas deste município. Com um piso de 

madeira flexível, estão reunidas as condições para o exercício da prática desportiva em 

segurança. 

Os equipamentos disponibilizados na nave central e no ginásio de apoio do 

pavilhão permitem a prática das seguintes modalidades: 

o Andebol 

o Basquetebol 

o Futebol  

o Futsal 

o Ginástica de Manutenção 

o Patinagem Artística 

o Hóquei em Patins 

o Hóquei em Linha 

 

Na imagem seguinte podemos observar algumas das modalidades, praticadas 

no pavilhão municipal.  
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2.4. SÍNTESE DAS INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DO CONCELHO 

O desporto, nos últimos anos tem registado um grande incremento, aliado à 

construção de infraestruturas modernas e funcionais e à promoção cientifica da 

prática desportiva. 

Este investimento verifica-se, ainda, no apoio às Associações que desenvolvem o 

seu trabalho nesta área. 

Deste modo, e a par das infra-estruturas disponibilizadas pelas diversas 

associações e espaços naturais que permitem a prática desportiva, a autarquia tem 

colocado à disposição de todos um conjunto de instalações devidamente apetrechadas 

em meios e recursos humano para a prática desportiva em ambiente saudável. 

As associações e clubes locais são proprietários de um conjunto de 

equipamentos que importa relevar e que estão ao serviço dos seus associados. A 

Câmara Municipal, ciente das necessidades deste domínio, tem desenvolvido 

paralelamente uma política de construção de equipamentos para colmatar as 

carências deste sector. Nesse sentido, está em curso a construção de sete 

polidesportivos (um por freguesia) para aproximar cada vez mais as populações locais 

duma prática desportiva regular, prática essa que pode ser implementada pelo 

associativismo. 

O universo do associativismo voluntário do concelho tem registado grandes 

progressos, apesar das dificuldades de ordem económica e também da falta de 

recursos humanos qualificados que se disponibilizem para servir de forma 

desinteressada. Estes progressos devem-se também (sem menosprezar o querer dos 

associados) ao tipo de filosofia desenvolvida pelos órgãos autárquicos do concelho que 

têm facultado alguns meios financeiros e apoio logístico a par de uma política de bom 

relacionamento e de respeito pela autonomia das associações. 

A Câmara assume-se, assim, como parceiro interessado e efectivamente activo 

no revigoramento contínuo do movimento associativo.  

No quadro seguinte podemos observar os vários equipamentos desportivos 

existentes neste Concelho 
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Quadro 48- Equipamentos Desportivos do Concelho de Carregal do Sal 

Freguesia Lugares Equipamentos 
Desportivos Localização 

  Beijós 1- Campo de Futebol  
2- Futuro Polidesportivo 

1- Situa-se junto da estrada EN 337 (Estrada 
Nacional) fora da povoação de Beijós, fica 
situado no local chamado cerca; 

2- Vai-se localizar junto ao Campo de Futebol 

  Pardieiros 1- Campo de Futebol 
2- Campo de Futebol  

1- Localiza-se à entrada da povoação de 
Pardieiros, junto da estrada EM (Estrada 
Municipal) 595; 

2- Localiza-se junto da Associação 
Desportiva, Recreativa e Cultural de 
Pardieiros; 

  Póvoa da  
    Pegada --- --- 

B
ei

jó
s 

  Póvoa de Lisboa --- --- 

  Cabanas de  
    Viriato 

1- Campo de Futebol1
2- Polidesportivo e Sala 
de  
   Ginástica da EBI 
3- Futuro Polidesportivo 
 

1- Localiza-se a sul do aglomerado de 
Cabanas 
   de Viriato. 
2- Escola de Aristides de Sousa Mendes 
3- Vai-se localizar junto do loteamento da 
Soila, na parte norte do aglomerado urbano. 
Perto das novas instalações dos Bombeiros 
Voluntários de Cabanas de Viriato. 

C
ab

an
as

 d
e 

V
ir

ia
to

 

  Laceiras 1-Campo de Futebol 1- Situa-se junto ao Caminho Municipal 
1480, entre as Laceiras e a Póvoa da Pegada; 

 

                                                 
1 Os campos de Futebol de Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, Fiais da Telha são 
homologados pela Associação de Futebol de Viseu, isto é, reúnem as condições necessárias 
para obter homologação. Os restantes Campos de Futebol não reúnem essas condições, e 
muitos deles não apresentam condições de segurança, como por exemplo, não têm vedação, 
não têm superfície de impacto, muitas das balizas estão soltas, não têm estruturas de apoio.  
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(Co t)                 Equipamentos Desportivos do Concelho de arregal do Sal C

1 Os campos de Futebol de Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, Fiais da Telha são homologados pela 
Associação de Futebol de Viseu, isto é, reúnem as condições necessárias para obter homologação. 

n
 

Freguesia Lugares Equipamentos Desportivos Localização 

  Oliveira do 
    Conde  

1- Campo de Futebol  
2- Futuro Polidesportivo 

1- A Norte do Aglomerado Urbano de 
Oliveira do Conde 

2- Vai-se localizar junto ao bairro social  

  Travanca de  
    S. Tomé  

1- Campo de Futebol 
1- Localiza-se Junto à Escola Primária, 

muito perto do Caminho Municipal 
1481; 

 

 Albergaria 1-Pavihão Gimnodesportivo 
2- Recinto Exterior Polidesportivo 

1 e 2 – Ambos pertencem à escola  E,B 2,3 
de Carregal do Sal , localizam-se junto à 
variante sul; 

 Vila Meã --- --- 

 Oliveirinha --- --- 

 Alvarelhos --- --- 

 Azenha --- --- 

O
liv

ei
ra

 d
o 

C
on

de
  

 Fiais da  
   Telha  

1- Campo de Futebol 1
2- Pista Todo-o-Terreno 
3- Polidesportivo 
4- Campo de Tiro 

1,2,3,4- Localiza-se a Sul do Aglomerado 
urbano, todos estes equipamentos 
situam-se muito perto uns  dos outros 

  Carregal do Sal 

1- Campo de Futebol de Carregal do Sal1
2-Piscinas Municipais 
3-Pavilhão Gimnodesportivo Municipal 
4- Campo de Ténis 
5- Pavilhão Gimnodesportivo da Escola 

Secundária/3 de Carregal do Sal  
6-Dois Polidesportivos da Escola 

Secundária 

1- Localiza-se a Oeste do aglomerado 
urbano de Carregal do Sal, junto da 
Capela da Nossa Senhora das Febres; 

2- As Piscinas Municipais localizam-se 
junto à variante Sul, perto da Escola 
Secundária; 

3- Pavilhão Gimnodesportivo, situa-se no 
centro do aglomerado urbano, junto à 
Praça do Município; 

4- Campo de Ténis, Localiza-se no Coração 
da Vila, no Parque Alzira Cláudio; 

5 e 6- Situa-se no meio do aglomerado  
   urbano , perto das Piscinas. 

  Casal Mendo --- --- 

  Casal da  
    Torre --- --- 

 
C

u
rr

el
os

 

  Vila da Cal --- --- 

 Papízios 1- Futuro Polidesportivo 

1- Vai-se localizar fora do aglomerado 
    urbano, junto ao CM - 1486, na  
    estrada com a direcção à localidade 
    de Pinheiro 

 Pinheiro --- --- 

  
Pa

pí
zi

os
 

 

 Póvoa da  
   Arnosa --- --- 

 Parada 1- Futuro Polidesportivo 1- Vai-se localizar junto ao Cemitério 
    da Freguesia 

 Póvoa das  
   Forcadas --- ---  

Pa
ra

da
 

 Póvoa de 
   S. Amaro --- --- 

S
ob

ra
l 

 Sobral 1- Campo de Futebol 
2- Futuro Polidesportivo 

1- Localiza-se a Norte do aglomerado 
urbano, próximo da EM 640, que liga esta 
localidade a Cabanas de Viriato. 
2- Vai-se localizar junto ao campo de 
futebol 
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No mapa seguinte podemos observar como se distribuem os equipamentos 

desportivos, pelas diversas freguesias. 

Outro evento muito importante, realizado neste complexo é o dos Jogos de 

Verão, em que as Piscinas Municipais acolhem jovens, adultos e menos jovens que, 

voluntariamente, se dispõem a experimentar uma série de modalidades desportivas. 

Este projecto surgiu com o objectivo de dar vida à animação desportiva no Concelho e 

é anualmente participado por centenas de cidadãos. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 30 -
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Ao analisar o mapa anterior

concentram na sede do Concelho, m

Com a criação dos futuros Po

com este tipo equipamento aproxima
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 Mapa dos Diversos Equipamentos Desportivos por 
freguesia  

©Fiais da 
Telha  ☻☻  

  © Pavilhão Gimnodesportivo  
       Municipal 

 Piscinas Municipais 
      Campo de Ténis 
 

, reparamos que os equipamentos desportivos se 

ais propriamente na freguesia de Currelos. 

lidesportivos todas as freguesias vão ficar cobertas 

ndo mais o desporto dos cidadãos. 
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33..  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  DDEE  CCUULLTTUURRAA  EE  LLAAZZEERR  

 

O papel do poder local no desenvolvimento da cultura e do lazer é inquestionável. 

Isso está patente no apoio que dá às iniciativas da população e grupos locais diversos 

e autónomos, formais ou informais. Se, por um lado é defensável que se evitem 

“culturas oficiais”, por outro, aumentam as responsabilidades colectivas na animação 

do gosto pelas artes, no estímulo ao prazer de pensar e na criação de espaços para o 

debate de ideias. 

A ocupação dos tempos livres, particularmente dos grupos mais jovens, é hoje 

um importante problema social com exigências directas sobre a qualidade do meio 

urbano. 

O acesso à cultura é um direito inalienável. Em democracia a obrigação dos 

responsáveis tem que traduzir-se na criação de condições que garantam, na prática, o 

pleno exercício e uma cidadania que beneficia de um conjunto de bens materiais e 

imateriais acessíveis à população. 

A actividade cultural no concelho tem por base três pilares considerados 

essenciais: 

 O pilar da iniciativa individual ou grupal voluntárias; 

 O pilar da cooperação; 

 O pilar da edificação de infraestruturas. 

 

Potenciar a cultura não é um passa-tempo. É o alicerce de toda a construção 

social. Se queremos tornar viáveis as nossas comunidades temos que aproximá-las 

dos padrões normais do desenvolvimento, permitindo assim que cresçam em liberdade 

responsável e, consequentemente, em autonomia. O modelo futuro de sociedade 

civilizada passará pelo nível de autonomia que formos capazes de gerar nos seio das 

nossas comunidades.  

3.1. BIBLIOTECA MUNICIPAL    

A Biblioteca Municipal funciona como grande pólo cultural, desempenhando 

funções para além da tradicional Biblioteca, é do tipo BM1 e obedece ao programa-tipo 

de bibliotecas, concelhos com população inferior a 20 mil habitantes. 

Fica localizada na sede do concelho. Recentemente, todo o espaço envolvente foi 

beneficiado e a Biblioteca coabita, actualmente, com o Museu Municipal Manuel 

Soares de Albergaria, com o Espaço Net “Carregal - Digital”e com o PAC (Posto de 

Atendimento ao Cidadão). 

http://www.cm-abrantes.pt/cultura/biblioteca.htm
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Abriu as portas aos utilizadores no dia 25 de Abril de 2001, e desde aí, tem 

procurado contribuir para o desenvolvimento cultural, educacional e artístico da 

população, proporcionando espaços e actividades para a ocupação dos tempos livres. 

 

 
Figura 31 - Biblioteca Municipal   e a sua envolvente 

 

A Biblioteca Municipal de Carregal do Sal (BMCS) impõe-se, nos dias de hoje, 

como um dos principais equipamentos culturais que a Autarquia oferece a toda a 

população do Concelho. Pretende definir-se como um equipamento cultural 

multifacetado e abrangente, assumindo como principais objectivos, a promoção da 

leitura pública, a melhoria de vida e a democratização da sociedade. 

 

A BMCS é um centro multimédia, que tem como objectivo a Educação, a 

Informação, a Cultura e o Lazer de toda a população: 

 

 A Educação – Promove e fornece meios para o auto-desenvolvimento do 

indivíduo/comunidade local, eliminando a barreira entre o indivíduo e o 

conhecimento; 

 A Informação – Fornece informações certas, com rapidez, profundidade e 

pertinência sobre assuntos de interesse não só local, mas também 

nacional, e até internacional; 

 A Cultura – É o centro da vida cultural de Carregal do Sal e promover a 

fruição, prazer e apreciação de todas as artes, através de actividades 

variada; 

 O Lazer – É um local privilegiado de bem-estar e encorajar a utilização 

positiva do lazer e tempos livres. 
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A missão da Biblioteca Municipal está directamente relacionada com a 

Educação, Informação, a Alfabetização, Cultura e Lazer (objectivo geral) e assenta nos 

seguintes pilares (objectivos específicos): 

− Criar e fortalecer os hábitos da leitura; 

− Apoiar a educação individual e a auto-formação: 

− Assegurar a cada um os meios para evoluir de forma criativa; 

− Estimular a imaginação e a criatividade das crianças e dos jovens; 

− Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e 

pelas realizações e inovações científicas: 

− Possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural, das artes e 

do espectáculo; 

− Fomentar o diálogo inter-cultural e a diversidade cultural; 

− Apoiar e participar em programas e actividades de alfabetização; 

− Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da 

comunidade local; 

− Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, 

associações e grupos de interesse; 

− Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a 

informática; 

 

A BMCS está estruturada de acordo com as necessidades das populações que 

serve, nas suas instalações podemos encontrar: 

 Sala de Adultos  

 Sala Multimédia 

 Sala Polivalente 

 Depósito 

 Gabinetes Técnicos 

 Gabinete Administrativo 
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Sala de Alunos e

s

  Figura 32 – Salas da Biblioteca Mun

 

 Sala Infanto-Juvenil 

Figura 33 - Sala Infanto-J

 
 
 

Não se deve isolar a Biblioteca da com

promovidas actividades de animação cultural a 

autores, sessões de teatro, cinema, música. 

Desde a sua abertura, usufruíram dos 

Carregal do Sal cerca de 43.680 utilizadores, o 

muita frequentada. 

No gráfico seguinte podemos analisar a fai

faixa etária dos Adultos, em seguida as Crianças

menos utiliza a Biblioteca é a população idosa. 

 

Sala Polivalent
a
Sala de Adulto
 

Sala Multimédi
 

icipal de Carregal do Sal 

 
uvenil  

unidade o que significa que sejam 

partir de: exposições, encontros com 

serviços da Biblioteca Municipal de 

que demonstra que esta biblioteca é 

xa etária que mais utiliza a BMCS é a 

e depois os Jovens. A faixa etária que 
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               Gráfico 68 – Tipo de Utilizador da BMCS2

 

 
Relacionamento com as Escolas, outras instituições e Comunidade em geral 

São muitas e diversificadas as formas de cooperação. Exemplificam-se algumas 

actividades: 

o Apoio à criação/organização das Bibliotecas Escolares; 

o Apoio nos trabalhos de pesquisa levados a cabo por turmas escolares e 

por cidadãos; 

o Actividades de animação para crianças do ensino Pré-Escolar e do 1ºCiclo 

do Ensino Básico; 

o Actividades de animação para utentes oriundos de instituições como a 

APPC, e Lares de Terceira Idade; 

o Apoio em conferências, encontros, cerimónias de lançamento ou 

apresentação de livros; 

o Apoio nas exposições destinadas aos cidadãos em geral, estando estas 

relacionadas com temas diversificados. 

 

Através da cooperação com escolas, contribuímos para que as crianças tenham 

desde muito cedo contacto directo com o livro e com a leitura.  

A Hora do Conto é uma actividade realizada nas férias escolares ou quando 

uma turma de um Jardim-de-Infância ou do 1.º Ciclo do Ensino Básico visita a 

Biblioteca.  

A cooperação institucional passa, também, pelo apoio às Escolas, através do 

empréstimo de material e do apoio técnico, com deslocação das Técnicas às 
Bibliotecas Escolares. 

                                                 
2 Fonte: Biblioteca Municipal de Carregal do Sal  
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3.2. ESPAÇO@CARREGAL 

Após dois anos de existência o Espaço Internet de Carregal do Sal mudou de 

instalações. Desde o dia 24 de Abril de 2004, o Espaço Internet situa-se na rua 

Alexandre Braga, junto ao Museu Municipal e da Biblioteca Municipal. 

O novo espaço Internet está apetrechado agora com 10 computadores e ligação 

à Internet de banda larga (ADSL). 

 
Figura 34 - Espaço Internet “ Espaço@Carregal” 

Além do Espaço Internet, integram o Espaço@Carregal uma sala de trabalhos 

de grupo, um ponto de Atendimento ao Cidadão (PAC), que entrou em funcionamento 

no dia 10 de Março de 2005, que se pretende que seja uma extensão da Loja do 

Cidadão, existindo ainda duas Salas de Formação no primeiro andar. 

A Sala de Trabalhos de Grupo, surge no seguimento de solicitações várias dos 

cibernautas, e que permite a realização de trabalhos diversificados, com o recurso às 

tecnologias disponíveis.  

Uma das Salas de formação, está equipada com 11 computadores, mais 

direccionada para a Formação em Informática que tem vindo a ser ministrada neste 

local. A outra Sala, com um total de 25 cadeiras de palmatória destina-se a formação 

de índole teórica, ambas estão dotadas com equipamento audiovisual (vide fotografias 

na página seguinte). 

O Espaço Internet de Carregal do Sal tem vindo ao longo destes quase três anos 

de existência a contribuir para o aumento dos conhecimentos informáticos e incentivo 

para o crescimento da utilização das TIC (tecnologia da informação e comunicação) no 

Concelho. Constatamos estes dados com forte afluência de utilizadores ao Espaço 

Internet, bem como a pretensão de muitos em participar nas acções de formação 

decorridas neste espaço, o que permite aos menos instruídos a nível das novas 

tecnologias darem um primeiro passo para a obtenção de conhecimentos para o 

“domínio” da informática. 

Outro trunfo do Espaço Internet foi a formação gratuita dada ao longo do ano 

aos utilizadores, com 16 acções de formação, num total de 202 horas de formação. 



Carta Educativa do Concelho de Carregal do Sal  
 

 - 168 -

 

Figura  35 - Interior do “ Espaço@Carregal”, Salas de Formação 

Os utilizadores habituais, apresentam idades entre os 5 e os 65 anos, dizendo-

se satisfeitos por terem acesso fácil às novas tecnologias da informação, sendo por isso 

a sua presença quase diária neste local. 

 Utilizadores de diversas Nacionalidades frequentam também o Espaço Internet 

para comunicarem com os seus familiares e amigos, bem como para pesquisarem 

informação para valorização profissional e pessoal. 

Durante o ano de 2004 o Espaço Internet de Carregal do Sal, teve como 

visitantes/utilizadores um total de 26733 pessoas. 

Equiparando o ano de 2004 por semestre, constatamos que o semestre que teve 

mais utilizadores foi o 1º Semestre com 51%, o 2º Semestre teve uma taxa de 49%.  

 Utilizador por Semestre Ano de 2004

2º 
Semestre

49%

1º 
Semestre

51%

 
                                           Gráfico 69 -  Utilizador por Semestre ano de 20043

 
  

                                                 
3 Fonte: Dados foram fornecidos pelo, Espaço Internet de Carregal do Sal, “Espaço@Carregal” 
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Ao analisar o seguinte gráfico constatamos que no 1º semestre do ano de 2004 

existiu um aumento no número de utilizadores a frequentar o espaço Internet, tendo 

atingido um pico de utilização no mês de Julho.  

 

Total de Utilizadores do Espaço Internet no ano de 2004

0
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N
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Utilizadores 2147 2078 2233 2112 2378 2697 2163 2189 2016 2236 2313 2171

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

 
Gráfico 70 -  Total de Utilizadores no espaço Internet durante o ano de 20043 

 

No 2º semestre houve uma ligeira descida no número de utilizadores, mas 

contudo esta não foi significativa, devendo-se ao facto de muitos dos habituais 

utilizadores do Espaço Internet terem ingressado no ensino superior e outros terem 

ido estudar para escolas localizadas fora do concelho, o que só lhes permite visitar o 

Espaço Internet durante os fins-de-semana e durante as férias.  

O pico do segundo semestre registou-se no mês de Novembro. Setembro foi o mês 

que registou menos utilizadores.  

Ao analisar o seguinte gráfico de utilizadores por faixas etárias, verificamos que os 

utilizadores que se servem mais do espaço Internet são os da faixa etária dos 10-19 

anos e os menos de 10 anos, isto acontece porque hoje em dia os jovens tem 

necessidade de estarem ligados com a Internet, cada vez mais os jovens têm acesso 

aos novos meios de comunicação e informação, estando as classes etárias seguintes 

menos disponíveis para este meio de comunicação (vide o gráfico 72) 
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Gráfico 71- Utilizadores por Faixa Etária3 

 

Utilizadores por Faixa Etária
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10-19 anos 795 551 652 610 823 1017 1161 952 932 866 1006 887
19-26 anos 387 420 495 408 481 493 412 468 394 376 368 339
26-65 anos 277 345 301 296 289 298 295 381 395 330 260 256
>65 anos 0 8 0 0 0 0 7 0 0 1 2 5
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         Gráfico 72- Utilizadores  por Faixa Etária do Espaço Internet durante o ano de 2004 

 
 

 

3.3- MUSEU MUNICIPAL MANUEL SOARES DE ALBERGARIA 

O património existente no concelho de Carregal do Sal, justifica uma promoção 

específica essencialmente vocacionada para o turismo cultural. Na realidade, e no que 

concerne aos vestígios arqueológicos, merece referência o excelente trabalho 

desenvolvido pela Autarquia de modo a possibilitar a sua visita: sinalização, acessos e 

limpeza dos locais. 

O concelho de Carregal do Sal possui uma identidade própria que com a 

materialização do Museu, será ainda mais visível. O Museu Municipal vai surgir nas 

instalações dum antigo solar brasonado, intitulado como “Casa das Correntes”. Este 

município ambiciona que este equipamento cultural venha a ser considerado, um 



Carta Educativa do Concelho de Carregal do Sal  
 

 - 171 -

importante ponto de desenvolvimento social e cultural, como também venha a 

transformar-se num indispensável factor de afirmação de identidade local. 

 
Figura 36 - Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria  

O Museu Municipal vai estar organizado por um conjunto de salas 

importantíssimas, sendo elas: 

• A Sala de Etnografia e Armaria 

• Sala de Arqueologia 

• Sala de Arte Contemporânea 

• Sala de Escultura 

• Sala de Conferências 

• Sala de Exposições Temporárias 

Faz ainda parte do Museu uma Cafetaria, visto que os espaços de acolhimento 

Público são, nos dias de hoje, considerados fundamentais para que os visitantes se 

sintam bem. E ainda terá uma loja para venda de produtos culturais. 

“O objectivo principal deste Museu, vai ser a projecção do Concelho de Carregal 

do Sal, demonstrando história e enumerando o seu passado, de forma a constituir-se 

como um importante motor de desenvolvimento social e de afirmação de identidade 

cultural das comunidades em que se integra, e assim contribuir para o reforço do seu 

estar e da sua auto-estima”. 

Outra finalidade é continuar com a implementação de medidas de preservação 

do legado patrimonial herdado das gerações passadas, e projectar-se como 

representante identitário das populações, promovendo o seu enriquecimento social e 

económico e a fruição dos seus bens culturais com os quais se revê e se identifica. 

Apoiar manifestações culturais e tradicionais do concelho e fomentar o 
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desenvolvimento do turismo cultural através de parcerias com instituições públicas e 

privadas. 

Para além das funções de investigação, conservação e valorização dos bens 

culturais nele incorporados e representativos do concelho, o Museu deverá também ter 

como objectivos específicos, envolver a comunidade, particularmente a escolar, 

contribuindo para a sua formação e enriquecimento de conhecimentos. Manter uma 

política continuada de actualização do seu inventário, classificação, interpretação, 

conservação, restauro e aquisição de novo espólio. Promover a investigação 

arqueológica no território do Concelho e subsequente valorização do património 

através da musealização de sítios e a criação de novos Circuitos Turísticos-Culturais 

(mais a frente serão apresentados estes percursos)."4

 O Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, para além das exposições 

permanentes de pintura, escultura, etnografia, armaria e arqueologia, elaborará 

anualmente um plano de actividades que incluirá a programação de exposições 

temporárias, actividades educativas e publicações. Nas actividades educativas, para 

além da população local deverá ser dada particular atenção à comunidade escolar 

devendo o responsável do museu contactar as escolas do concelho para que as visitas 

a esta instituição se façam regularmente durante o ano.  

3.4. GALERIA DE EXPOSIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  

Grande parte dos acontecimentos culturais, exposições de artes, que se 

realizam no Concelho de Carregal do Sal passam pelo Salão de Exposição dos Paços 

do Concelho, acolhe trabalhos de artistas que apostam na divulgação das suas obras 

um pouco por todo o País, é um espaço privilegiado para acolher todo o tipo de 

trabalhos, desde pintura, escultura, fotografias, trabalhos artesanais (...). 

São inúmeras as exposições realizadas no Salão de Exposição da Câmara 

Municipal, uma aposta clara na difusão e divulgação cultural., tem como objectivos: 

 Divulgar as artes plásticas e apoiar os artistas, criando um espaço para 

exposição dos seus trabalhos e promoção da sua capacidade criativa; 

 Oferecer uma programação cultural, rica e variada à população; 

 Dinamizar os locais em causa trazendo, igualmente, novo público ao 

Concelho; 

                                                 
4 In: Evaristo João de Jesus Pinto, “Programa Museológico - Museu Municipal de Carregal do Sal”, 2005, 
pág. 12-13 e 26.     
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Figura 37 - Exemplo de algumas exposições 

 

3.5. SÍNTESE DAS INSTALAÇÕES DE CULTURA E LAZER 
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Figura 38 - Mapa das Infra-Estruturas de Cultura e Lazer 

 Museu Municipal 

Biblioteca Municipal 

@ Espaço Internet 

  Futuro Museu Aristides 
Sousa Mendes 

Centro Cultural  

☻Galeria de Exposições da CM 
 

 

 

 

  
 
 
 

                          



Carta Educativa do Concelho de Carregal do Sal  
 

 - 174 -

 

Por todas as Freguesias do Concelho são diversos os pontos de interesse 

culturais, o Concelho possui um património Cultural de grande valor, o que o torna 

num atractivo ponto turístico. 

Da análise do Mapa das infra-estruturas de cultura e lazer, podemos referir que 

a maior concentração verifica-se na sede do Concelho e na Vila de Cabanas de Viriato, 

demonstrando que nas restantes freguesias este tipo de infra-estruturas é inexistente. 

 

3.6. OUTROS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

O movimento associativo do concelho, bem como as Juntas de Freguesia, a 

Igreja e até mesmo as escolas, reúnem já um conjunto de condições propiciadoras do 

desenvolvimento cultural. Praticamente todas as localidades estão dotadas de espaços 

que a comunidade pode utilizar para fruir os bens culturais. 

Há realidades e realidades e, de facto, o conjunto mais substancial de 

equipamentos, em quantidade e qualidade, está concentrado em três Freguesias: 

Currelos, Cabanas de Viriato e Oliveira do Conde. A explicação é simples: são as 

Freguesias mais populosas. 

Não vamos particularizar, mas existem Associações com um património digno 

de registo, património esse construído com uma percentagem substantiva de trabalho 

voluntário. Em certas formas de associativismo reside aquilo que podemos designar, à 

falta de melhor expressão, por “alma portuguesa”, um misto de sonhador, aventureiro, 

livre de amarras, sentimental, de entrega total àquilo em que acredita, romântico e 

muito ligado à sua comunidade. São estes predicados que fazem do associativismo 

português um caso único no mundo. 

Seguidamente são descritos todos os Equipamentos e Serviços existentes neste 

Concelho. 
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Quadro 49- Equipamentos e Serviços Existentes em Carregal do Sal 

Equipamentos e 
Serviços Carregal do Sal 

Administrativo 

- Câmara Municipal  
- Sete Juntas de Freguesias 
- Repartição de Finanças 
- Cartório Notarial 
- Conservatória do Registo Civil e Predial 
- Segurança Social – Serviço Local do Carregal do Sal  
- Centro de Emprego (Funciona somente à sexta-feira de manhã, com um técnico de 

Centro de Emprego de Tondela) 

Ensino 

- Quinze Jardim-de-infância da rede Estatal; 
- Um Jardim-de-Infância da rede Particular “Ninho” 
-  Escola Básica Integrada Aristides de Sousa Mendes de Cabanas de Viriato  
- Escola EB 2,3 de Carregal do Sal  
- Escola Secundária/3 de Carregal do Sal  

Cultura 

- Biblioteca Municipal 
- Espaço@Carregal (Espaço Internet) 
- Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria 
- Salão de Exposições da Câmara Municipal 
- Associações Clturais Desportivas e Recreativas 
- Património Existente  

Sociais 

- Caritas Paroquial de Beijó 
- Caritas Paroquial de Parada 
- Caritas Paroquial de Oliveira do Conde    
- Caritas Paroquial de Currelos - Carregal do Sal 
- Centro Social Professora Elisa Barros Silva, Cabanas de Viriato 
- Extensão do Lar de Cabanas de Viriato “Mão Amiga” 
- Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal  
- Núcleo da Cruz Vermelha de Oliveira do Conde  
- Fundação Comendador Nunes Martins 

 

Prevenção  e 
Segurança Pública 

- Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal  
- Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato  
- Guarda Nacional Republicana (GNR) 

Desportivo        -      ários Clubes Desportivos 
- Equipamentos Desportivos  

Saúde 
- Centro de Saúde 
- Uma Extensão do Centro de Saúde em Cabanas de Viriato  
- Três Farmácias e um Posto de Farmácia 

Religioso 
- Igrejas e Capelas em todas as Freguesias 
- Várias Capelas Privadas 

Correios e 
Telecomunicações 

- Duas Estações dos C.T.T 
- Um Centro de Distribuição Postal na Sede do Concelho  
- Cabines Telefónicas em quase todas as freguesias 

Comunicação Social  

- Jornais Paroquiais 
- Jornal “ O Amigo de Currelos” 
- Boletim Municipal e Agenda Cultural 
- www.carregal-digital.pt  
- Rádio “Centro FM” 

Serviços e Comércio 

- Três Agências de Seguros 
- Duas Agências Imobiliárias 
- Duas escolas de Condução 
- Cinco Escritórios de Advocacia 
- Seis Gabinetes de Contabilidade/Consultoria de Gestão 
- Cinco Gabinetes de Projectos de Construção Civil 
- Uma Clínica Veterinária 
- Duas Agências Funerárias 
- Cinco Postos de Abastecimento de Combustível 
- Um Posto de Abastecimento de GPL 
- Dois Centros Comerciais 
- Quatro Supermercados 

Transportes e 
Comunicações 

- Dezanove Praças de Táxis 
- Duas Estações e um Apeadeiro Ferroviários 
- Um local de Acesso à Internet  

 

http://www.carregal-digital.pt/
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44..  PPEERRCCUURRSSOOSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  ––  CCUULLTTUURRAAIISS    
 

 
O Concelho possui um inegável património arqueológico. Foram inventariados 

cerca de meia centena de sítios arqueológicos, sendo que cerca de uma dezena destes 

correspondem já a sítios visitáveis. 

A quantidade destes sítios arqueológicos poderá ser explicada pela existência de 

cursos de água importantes, como o Rio Dão e o Rio Mondego, e dos seus afluentes 

que irrigam inúmeros vales. Teriam oferecido condições privilegiadas à chegada das 

primeiras comunidades humanas que se dedicavam à agricultura, à pastorícia e à 

caça.  

Muitos destes monumentos designados por Antas, Dólmenes ou Orcas, são 

estruturas funerárias, arquitectonicamente admiráveis, que expressam a própria 

mentalidade da época e a preocupação perante a morte. 

 Este legado histórico-arqueológico representa um valor patrimonial acrescido e 

uma mais-valia em termos culturais, pedagógicos e didácticos para o Concelho e para 

a população em geral. Neste sentido, a Câmara Municipal de Carregal do Sal tem 

contribuído, em tudo o que está ao seu alcance, para a conservação, recuperação, 

valorização e difusão do seu património arqueológico, testemunhos do seu passado e 

da sua identidade. 

Este património passou a ser um atractivo para visitas provenientes das mais 

diversas áreas, nomeadamente, escolas, pequenos grupos familiares, visitas 

individuais e grupos de turistas. 

Neste momento há três percursos Turístico-Culturais visitáveis: o Circuito Pré-

Histórico Fiais/Azenha, o Percurso Patrimonial das Cimalhinhas e o Circuito 

Arqueológico da Cova da Moira.  

4.1. CIRCUITO PRÉ-HISTÓRICO FIAIS/AZENHA    

 

O Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha é um projecto local de revitalização e de 

valorização patrimonial que teve o total empenho e financiamento da Câmara 

Municipal de Carregal do Sal e o apoio da Junta de Freguesia de Oliveira do Conde. 

Esta iniciativa versou seis sítios arqueológicos, sendo um dele classificado como 

Monumento Nacional – Dólmen da Orca ou Lapa da Orca (vide fotografia seguinte). 

O circuito arqueológico é composto por várias sepulturas pré-históricas, Orcas, e 

é também constituído pelo Complexo Rupestre do Ameal.  
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Complexo Rupestre do Ameal 

Dólmen da Orca   Lapa da Orca 

Habitat do Ameal 

Figura 39 – Património Existente no Circuito Pré- histórico Fias/Azenha 

“Os testemunhos de um passado longínquo integrados neste circuito, que hoje é 

possível visitar e apreciar, devido aos trabalhos de limpeza, desmatação e valorização, 

dispõem de acessibilidades fáceis, com a sinalética adequada e um painel explicativo 

junto de cada monumento, estando o circuito arqueológico operacional e acessível aos 

vários públicos.”5

                                                 
5 In: Evaristo João J. Pinto,”Circuito Pré-Histórico Fiais /Azenha”, 2ª Ed. Câmara Municipal de Carregal 
do Sal, Junho de 2003 
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Figura 40 – Planta do Circuito Pré- histórico Fias/Azenha 

 

 4.2. PERCURSO PATRIMONIAL DAS CIMALHINHAS   

 
 

O Percurso Patrimonial das Cimalhinhas é mais um projecto local de 

salvaguarda, valorização e musealização do património arqueológico, promovido e 

financiado pela Câmara Municipal de Carregal do Sal, com o apoio e colaboração da 

Junta de Freguesia de Cabanas de Viriato, estes vestígios arqueológicos, localizam-se 

na localidade de Cabanas de Viriato.  

Esta é mais uma iniciativa que visa a preservação e recuperação continuadas dos 

nossos testemunhos do passado, bem como um esforço de dinamização e abertura à 

fruição pública da nossa herança cultural. Este Percurso contemplou vários sítios 
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arqueológicos, três dos quais inéditos para a comunidade científica e público em geral 

(vide as fotografias seguintes).  

O Percurso Patrimonial das Cimalhinhas é, na realidade, pelas suas 

características, um espaço de ar livre de dimensão cultural, proporcionando aos 

visitantes, particularmente às camadas jovens em idade escolar, o reencontro com as 

nossas raízes civilizacionais, permitindo o contacto com diversificados testemunhos do 

passado, nomeadamente da Época Romana, Idade Média e Pós-Medieval, usufruindo-

se simultaneamente de um indissociável binómio Património e Natureza. 
Desta forma o património histórico-arqueológico do Concelho, continuará a ser 

um factor de dinamização cultural e de desenvolvimento futuros em que se deve 

continuar a apostar (vide na página seguinte a planta do Percurso das Cimalhinhas).  

 
 

 

Património Natural do Deldoreto Sepulturas Geminadas do Passal 

Palheiras das Cimalhinhas Palheiras e Eiras 

 

Figura 41 – Património Existente  
 

 

Desta forma o património histórico-arqueológico do Concelho, continuará a ser 

um factor de dinamização cultural e de desenvolvimento futuros em que todos nós 

devemos apostar (vide na página seguinte a planta do Percurso das Cimalhinhas).  
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 Figura 42 – Planta do Percurso Patrimonial das Cimalhinhas 

 

4.1. CIRCUITO ARQUEOLÓGICO DA COVA DA MOIRA   

 

O Circuito Arqueológico da Cova da Moira, na linha do trabalho anterior, 

“constitui mais um importante passo para a salvaguarda dos valores e referências 

históricas do concelho (…). Com efeito, a existência de mais um circuito arqueológico 

neste Município representará, simultaneamente, não só uma nova oferta educativa 

para esta jovem instituição museológica, como também proporcionará o 

desenvolvimento do turismo cultural, para além de poder vir a beneficiar a própria 

comunidade em geral e particularmente a escolar que dele saberá tirar vantagens, 

quer no sentido pedagógico, quer como simples fruição patrimonial.” (in Evaristo Pinto 

– Circuito Arqueológico da Cova da Moira, Ed. Câmara Municipal, Carregal do Sal, 

2006, pp. 9 e 10)  
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     É mais uma porta cultural aberta aos visitantes para conhecimento do concelho. O 

seu percurso pode iniciar-se pela sepultura de Albergaria, na freguesia de Oliveira do 

Conde, em direcção a Vale do Touro, Cova da Moira, que deu o nome ao circuito, sítio  

 

arqueológico do Passal, Torre Medieval em Casal da Torre e termina nas Alminhas do 

Amieiro, já na área urbana de Carregal do Sal. 

 

 
 

Figura 43 – Planta do Circuito Arqueológico da Cova da Moira 
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