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Na última década, o Alentejo viu a conclu-

são de projectos museológicos de grande 

qualidade que alteraram por completo a 

oferta cultural no território. Sem constitu-

írem propriamente uma rede, implementa-

dos por diferentes entidades da administra-

ção pública ou da sociedade civil e perse-

guindo objectivos muito diversos, a verda-

de é que o conjunto desses projectos, seja 

pela sua singularidade na inserção do terri-

tório, seja pela importância decisiva na pre-

servação do património cultural, seja ainda 

pela qualidade enquanto projectos de in-

vestigação, com vertentes didácticas e lú-

dicas, constituem uma mais valia excepcio-

nal para a afirmação e desenvolvimento do 

Alentejo. 

Faz já trinta anos que o historiador e arqueó-

logo Cláudio Torres dirige o projecto pionei-

ro de Mértola, a mais bem sucedida experi-

ência portuguesa de preservação e musea-

lização do património cultural como motor 

do desenvolvimento local. Com um núme-

ro crescente de visitantes, com sucessivos 

prémios nacionais que destacam a sua im-

portância na salvaguarda do centro históri-

co, o Museu de Mértola dotou-se de vários 

núcleos museológicos e centros de interpre-

tação arqueológica, onde se destacam os 

núcleos da Arte Sacra (2001), Arte Islâmi-

ca (2001) e o recente Circuito de Visitas da 

Alcáçova (2009). Sintoma inequívoco des-

se reconhecimento público, hoje é um lu-

gar comum dizer ser imprescindível uma vi-

sita a Mértola para a compreensão da his-

tória da presença muçulmana na Penínsu-

la Ibérica.

Essa oferta diferenciada, fruto de projectos de 

investigação aturados e pioneiros distingue 

dois pequenos núcleos museológicos, o da 

Basílica Paleocristã, mais uma vez de Mér-

tola, e o Núcleo Visigótico do Museu Re-

A DIVERSIDADE 
E A DIMENSÃO PÚBLICA 

DOS MUSEUS NO ALENTEJO

gional de Beja situado na Igreja de Santo 

Amaro, ambos com catálogos publicados 

em 1993.

No sentido oposto, uma profunda alteração 

na paisagem, com a construção da barra-

gem do Alqueva, foi acompanhada por uma 

campanha verdadeiramente única de reco-

nhecimento e preservação do património 

histórico, arqueológico e etnográfico. Como 

consequência quase natural desse projecto, 

o Museu da Luz abriu ao público, em 2003, 

e dois anos passados recebeu uma menção 

honrosa da Associação Portuguesa de Mu-

seologia, na categoria de Melhor Museu do 

País. Por outro lado, diversos prémios inter-

nacionais vieram corroborar a qualidade do 

projecto de arquitectura da autoria de Pe-

dro Pacheco e Marie Clément.

Ainda no domínio da Arqueologia, duas pe-

quenas mas interessantes unidades muse-

ológicas apostaram decididamente na apre-

sentação de colecções singulares e por isso 

passíveis de se distinguir a nível nacional. 

Afastados dos principais centros urbanos, 

inaugura-se, em 2004, o Museu da Lucer-

na em Castro Verde, com uma inusitada co-

lecção temática composta por vários milha-

res de peças de cerâmica romana, enquan-

to o Museu da Escrita do Sudoeste, dedica-

do às enigmáticas e ainda indecifráveis lá-

pides epigrafadas da Idade do Ferro, abriu 

ao público em Almodôvar, em 2007, rece-

bendo a Menção Honrosa Melhor Museu 

Português em 2009.

O património religioso cristão do Alentejo é 

agora melhor conhecido desde que, em 

1984, o Departamento do Património His-

tórico e Artístico da Diocese de Beja, diri-

gido por José António Falcão, deu início a 

um longo projecto de inventariação e con-

servação do património do Baixo Alentejo. 

Frequentemente descrita como a diocese 
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mais despovoada de Portugal, Beja conser-

va um vasto conjunto patrimonial, formado 

por antigos mosteiros, igrejas paroquiais e 

santuários rurais. A exposição “Entre o Céu 

e a Terra, Arte Sacra da Diocese de Beja” 

apresentada, primeiro na própria sede do 

bispado, depois em Lisboa e também em 

Roma, recebeu o Prémio Professor Reynal-

do dos Santos para a Melhor Exposição de 

2001, o que garantiu reconhecimento pú-

blico e ajudou a consolidar os propósitos da 

criação Rede Museológica Diocesana cons-

tituída por pequenos museus de arte sacra. 

Entre estes encontram-se o Tesouro da Co-

legiada de Santiago (1988), a Basílica Real 

de Castro Verde (2003) e o Museu Episco-

pal de Beja (2004), situado na belíssima e 

emblemática Igreja Barroca de Nossa Se-

nhora dos Prazeres. A União Europeia dis-

tinguiu o trabalho do Departamento do Pa-

trimónio Histórico e Artístico da Diocese de 

Beja, em 2005, com o Prémio Europa Nos-

tra para a Salvaguarda do Património Cul-

tural, e em 2008 o Prémio Vasco Vilalva foi 

lhe atribuído pela Fundação Calouste Gul-

benkian.

Na imensa actividade museológica das câ-

maras municipais merece destaque pela di-

versidade da oferta a nível nacional, o Mu-

seu Sinagoga de Castelo de Vide, inaugura-

do em 2009, que, magnificamente situado, 

vem colaborar para preencher uma lacuna 

enorme no conhecimento da história dos 

Judeus em Portugal. Um ano antes inau-

gurava-se o Museu Municipal de Sines que 

entre outras valências propõe um núcleo de 

interpretação a volta da figura do grande 

navegador Vasco da Gama.

A Arte Moderna e Contemporânea que num 

primeiro momento poderíamos pensar arre-

dadas da matriz cultural do Alentejo, pos-

suem hoje duas instituições que se distin-

guem no panorama nacional. O Museu da 

Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino, inau-

gurado em 2001, um projecto inovador da 

museóloga Ana Cristina Pais e do arqui-

tecto Fernando Sequeira Gomes, associan-

do a Câmara Municipal e uma indústria lo-

cal, surpreende os seus visitantes com a di-

mensão internacional da sua produção e 

colecções que incluem Almada Negreiros, 

Le Corbusier, Jean Luçart, Vieira da Silva 

e José de Guimarães. A exposição “Maté-

ria e Cor, Tapeçarias de Portalegre” reali-

zada no Castelo de São Jorge, em Lisboa, 

em 2005, foi um contributo decisivo para o 

reconhecimento nacional da identidade do 

Museu de Portalegre.

Na fronteira com Espanha, o Museu de Arte 

Contemporânea de Elvas (MACE), inaugu-

rado em 2007, apresenta nomes de artis-

tas portugueses contemporâneos consagra-

dos internacionalmente, como Jorge Mol-

der, José Pedro Croft, Rui Chafes, Pedro Ca-

brita Reis e Joana Vasconcelos. Com ser-

viços de apoio ao visitante verdadeiramen-

te exemplares, o projecto, fruto da parce-

ria do arquitecto Pedro Reis e designers Fi-

lipe Alarcão e Henrique Cayatte, foi distin-

guido com a Menção Honrosa como melhor 

Museu Português em 2008. A extensa co-

lecção António Cachola, congregando obras 

de pintura, vídeo, desenho, fotografia escul-

tura e instalação, foi pela primeira vez apre-

sentada ao público em 1999, no Museu Ex-

tremeño Iberoamericano de Arte Contempo-

râneo (MEIAC) em Badajoz, construindo à 

nascença excelente base de colaboração fu-

tura entre as duas instituições.

A Fundação Casa de Bragança escolheu o 

Paço Ducal de Vila Viçosa para a apresen-

tação da vasta e polimórfica colecção da 

Casa Real Portuguesa. Em 1999, o nú-

cleo de arqueologia, inaugurado nos iní-
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cios dos anos 50 do século XX, situado no 

Castelo de Vila Viçosa, voltava a reabrir de-

pois de completamente reestruturado se-

gundo o projecto de museografia concebi-

do por Jeannette Nolen. Além dos contri-

butos para a interpretação do território, são 

as peças egípcias, gregas e pré-colombia-

nas que pertenceram às colecções arque-

ológicas reunidas pelo rei D. Luis I (1839-

1889), que mais surpreendem os visitan-

tes da cidadela.

Em 1997, a inauguração da segunda fase da 

exposição de armas antigas, e poucos anos 

depois a publicação do notável e rigoroso 

catálogo “Armaria do Paço Ducal de Vila Vi-

çosa” (2001), elaborado por João Lourei-

ro de Figueiredo, tornava patente a todos 

a melhor colecção bélica do País. A subse-

quente abertura ao público da sala de por-

celana da China, a mais significativa colec-

ção particular da Península Ibérica, com 

cerca de 100 peças de porcelana chinesa 

dos séculos XVI-XVII, constituía mais um 

motivo de interesse na visita, já de si obri-

gatória, ao Paço Ducal de Vila Viçosa. Em 

2009, a Academia Nacional de Belas Artes 

distinguia a monografia «Frescos Maneiris-

tas em Vila Viçosa - Parnaso dos Duques 

de Bragança 1540-1640», do historiador 

Vítor Serrão, com o prémio José de Figuei-

redo, colocando em destaque uma das ex-

pressões artísticas mais características da 

arquitectura do Alentejo.

Évora, cidade reconhecida como Património 

da Humanidade desde 1986, represen-

ta um capital inestimável na projecção da 

identidade cultural do Alentejo. 

O projecto de recuperação do Convento dos 

Remédios (2007) de autoria do arquitec-

to Vítor Figueiredo, em Évora, contemplou 

a criação do Centro de Interpretação Mega-

lithica Ebora, organizado pelo arqueólogo 

Panagiotis Sarantopoulos. No presente, é a 

melhor exposição didáctica sobre o mega-

litismo no Alentejo, um património de rele-

vância nacional e ibérica que desperta cada 

vez maior interesse na comunidade científi-

ca e no turismo.

Em 2009, o Instituto dos Museus e da Con-

servação concluiu a extensa campanha de 

restauro das colecções de pintura, escultura 

e arqueologia do Museu de Évora, uma das 

mais antigas instituições museológicas do 

Alentejo, criada por um decreto da 1ª Re-

pública em 1915. O Museu de Évora dis-

tingue-se pela singularidade de conservar a 

colecção setecentista do erudito arcebispo 

Frei Manuel do Cenáculo, com obras fun-

damentais para o conhecimento da pintura 

antiga portuguesa e com uma interessante 

colecção de pintura estrangeira. Enquanto 

decorriam as obras de remodelação segun-

do projecto do historiador Joaquim Oliveira 

Caetano e do arquitecto Hestnes Ferreira, a 

colecção de escultura Romana foi apresen-

tada no Museo Nacional de Arte Romano, 

em Mérida, em 2005, criando uma parce-

ria que trará em 2010 uma exposição orga-

nizada pelo museu castelhano. 

Nesse mesmo período, em colaboração com 

o Instituto Português de Conservação e Res-

tauro (actualmente integrado nas estruturas 

do Instituto dos Museus e da Conservação) 

realizou-se a conservação e restauro do an-

tigo retábulo flamengo da Sé de Évora, a 

peça matricial das colecções do Museu de 

Évora, realizada provavelmente em Bruges 

pelo pintor Gerard David, nos últimos anos 

do século XV. A intervenção foi acompanha-

da por um projecto com investigadores na-

cionais e estrangeiros, e os resultados serão 

divulgados, em 2011, com a realização de 

um congresso internacional.

Ainda em 2009, o vizinho Museu de Arte Sa-
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ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

cra da Sé de Évora, beneficiando do traba-

lho de inventário da Arquidiocese de Évora, 

iniciado em 2002, para a Fundação Eugé-

nio de Almeida por uma equipa orientada 

por Artur Goulart, reabriu ao público com 

projecto do museólogo António Alegria e 

do arquitecto Carrilho da Graça. A exposi-

ção “Tesouros de Arte e Devoção”, realiza-

da em 2004, no Fórum Eugénio de Almei-

da, foi praticamente um primeiro ensaio da 

nova apresentação pública da exposição, e 

a recuperação do edifício do antigo Colégio 

dos Moços do Coro da Sé permite agora a 

extensão de uma das melhores colecções 

de arte sacra do país, abrangendo escultu-

ra religiosa, pintura, paramentaria, mobiliá-

rio e ourivesaria. A visibilidade do patrimó-

nio da diocese é ainda assegurada pelo site 

do projecto de inventário (www.inventario-

aevora.com.pt), que a permite a pesquisa e 

visualização de mais de um milhar de pe-

ças, com imagens de alta qualidade, na-

quele que é o melhor iniciativa na WEB en-

tre todos os museus do Alentejo.

Nesse mesmo ano, a reabilitação do Conven-

to da Flor da Rosa também com projecto do 

arquitecto Carrilho da Graça (prémio Pes-

soa 2008), recebeu uma importante colec-

ção de escultura medieval e renascentista 

do Museu Nacional de Arte Antiga, naquela 

que é uma das mais novas ofertas de expo-

sição do património cultural no Alentejo.

Apesar desse começo auspicioso, o processo 

de consolidação da identidade dessas no-

vas ou renovadas instituições está ainda no 

início. Mas em grande parte, fruto do pres-

tígio já acumulado, são estas instituições 

responsáveis pela noção pública de que os 

museus, além de conservarem e exibirem 

o património cultural, devem apresentar 

uma programação com exposições tempo-

rárias, devem promover a investigação so-

bre as suas colecções e divulgá-las através 

da publicação de catálogos, devem promo-

ver o conhecimento para públicos específi-

cos através dos serviços educativos, devem 

possuir condições de acesso iguais para to-

dos os cidadãos. 

É com intuito de divulgar o património aguar-

da dos museus da região do Alentejo que se 

edita esse roteiro procurando realçar a con-

tinuidade das relações que se podem esta-

belecer no território entre a história do pa-

trimónio, a arte e a religião.

Turismo do Alentejo, E.R.T.

O Presidente

António José Ceia da Silva
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A faixa litoral Atlântica da Península Ibérica constitui um dos 

mais importantes e antigos núcleos do Megalitismo Europeu, 

correspondendo a um fenómeno cultural com um tempo lar-

go, que abrange desde o Neolítico Médio até quase à Idade 

do Bronze. 

Os monumentos megalíticos, os menires, os cromeleques e as 

antas constituem uma profunda configuração humana da 

paisagem do Alentejo, definindo e identificando a posse do 

território por comunidades camponesas. O Cromeleque dos 

Almendres, o maior conjunto de menires da Península Ibéri-

ca, com uma clara morfologia fálica, delimita um espaço sa-

grado, onde se celebravam cerimónias religiosas propiciado-

ras da fecundidade e abundância, provavelmente associadas 

às estações do ano.

Os grandes recintos megalíticos, construídos com pesados 

blocos de granito, parecem demarcar esse carácter artifi-

cial e cultural do espaço sagrado, por oposição aos santuá-

rios mais antigos, associados às forças telúricas da nature-

za. Além dessa função estrutural, os menires são suportes 

de uma linguagem simbólica e sobre a sua superfície inscre-

vem-se uma enorme quantidade de sinais como machados, 

báculos, covinhas, círculos e linhas onduladas.

Mas os verdadeiros monumentos que marcam a paisagem são 

as Antas, grandes estruturas em pedra que serviam para a 

inumação colectiva. A Anta Grande do Zambujeiro, locali-

A LINGUAGEM SIMBÓLICA 
DO MEGALITISMO 

NO ALENTEJO
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CASTELO DE VIDE: CENTRO 

DE INTERPRETAÇÃO DO MEGALITISMO

ÉVORA: MEGALITHICA EBORA

zada nas proximidades de Valverde (Évora), 

um dos maiores dólmens da Península Ibé-

rica, foi edificada entre os inícios do 4.º e 

meados do 3.º milénio a.C. O Centro de In-

terpretação Megalithica Ebora (Évora) apre-

senta aos visitantes uma maqueta reconsti-

tuindo o monumento que, coberto pela ma-

moa, configurava um pequeno monte arti-

ficial antes das escavações arqueológicas 

dos anos 60, do século XX.

Os numerosos utensílios em cerâmica, pontas 

de seta, lâminas, machados e enxós que 

marcam o quotidiano destas comunidades 

podem ser observados em vários museus 

de história local. Os ídolos placa com de-

corações geométricas constituem um dos 

aspectos mais característicos do Megali-

tismo alentejano. Objecto ritual, acompa-

nha as inumações suspenso ao pescoço, e 

podem representar uma divindade femini-

na. Uma outra forma de articulação do sa-

grado, a apropriação mágica da natureza, 

está presente no pequeno mamífero de pe-

dra exposto no Núcleo Museológico Megalí-

tico (Castelo de Vide).

Por último, mas não menos importante, os 

monumentos megalíticos são a demonstra-

ção orgulhosa de um enorme esforço co-

lectivo e a materialização de uma organi-

zação social coesa e hierarquizada. É sem-

pre com alguma dúvida e espanto que ima-

ginamos um conjunto de homens que, com 

apenas algumas cordas e troncos, trans-

portam e erguem pesados blocos de pedra 

para a construção desses enormes recintos 

sagrados.

ROTEIRO PRINCIPAL

Centro de Interpretação Megalithica Ebora (Évora) / Núcleo 

Museológico Megalítico (Castelo de Vide) / Museu de Ar-

queologia do Castelo de Vila Viçosa / Museu de Sines / Mu-

seu de Barrancos / Museu da Luz.
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Na 1ª Idade do Ferro (750 - 450 a.C.) o território do Sul de 

Portugal estabelece fortes ligações comerciais com todo o 

Mediterrâneo.

No século VI a.C., os fenícios expandem as suas rotas comer-

ciais e, a exemplo da Quinta do Almaraz em Almada, e do 

Castelo de Mira no Algarve, fundam uma feitoria em Abul 

(Alcácer do Sal), aproveitando a boa situação para a anco-

ragem de navios e o curso do Sado para as ligações comer-

ciais com o interior. As escavações na área do castelo reve-

laram um povoado de casas de taipa ou adobe, e a presen-

AS GRANDES ROTAS 
COMERCIAIS 

DA IDADE DO FERRO
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SINES: MUSEU DE SINES

ALMODÔVAR:  

MUSEU DA ESCRITA DO SUDOESTE

BEJA: MUSEU REGIONAL DE BEJA

ginal da Idade do Ferro, comprovando o 

avançado nível civilizacional dos Cónios, 

povo com o território centrado na área da 

actual Ourique. Será uma escrita especifi-

camente dedicada aos rituais sagrados da 

morte, ou simplesmente desapareceram os 

outros suportes, necessariamente mais frá-

ROTEIRO PRINCIPAL

Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal / Museu de 

Sines / Museu da Escrita do Sudoeste de Almodôvar (MESA) 

/ Museu Regional de Beja / Museu Municipal de Moura.

ça de cerâmicas de importação a par com 

outras que parecem representar uma tradi-

ção do bronze final podem ser visitadas na 

Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer 

do Sal. Verdadeiros tesouros desse período 

são a gargantilha e o par de arrecadas de 

ouro encontradas na Necrópole da Herdade 

do Gaio e agora em exposição no Museu de 

Sines. São um símbolo de distinção social 

dos chefes locais, que não deveriam residir 

nos pequenos povoados. 

A esse complexo cultural de matriz Orien-

tal também pertenceria o curioso “Smiting 

God” do Museu Municipal de Moura, pro-

veniente do Castro da Azougada, represen-

tação de um deus ameaçador que encontra 

semelhanças com as pequenas estatuetas 

encontradas no Próximo Oriente.

Os achados arqueológicos demonstram que 

o comércio se faria também com os rivais 

gregos, e os vasos do período Clássico Tar-

dio das figuras vermelhas, bem como os to-

talmente cobertos por verniz negro, data-

dos da segunda metade do século V e da 

primeira metade do século IV a.C. estão 

bem representados em estações arqueoló-

gicas do Sul de Portugal.

A mais antiga escrita ibérica continua por de-

cifrar mas é, sem dúvida, o traço mais ori-

geis, relacionados com a correspondência 

e o comércio? A lápide mais famosa é uma 

estela realizada em xisto, exibindo para 

além dos caracteres, a figura de um cava-

leiro, vestido de saiote, apertado por um 

cinturão largo que na mão direita segura 

um dardo curto, enquanto a esquerda segu-

ra um escudo e uma falcata. O original en-

contra-se no Museu Regional de Beja, mas 

no Museu da Escrita do Sudoeste de Almo-

dôvar (MESA), existe uma réplica. Uma das 

placas mais curiosas da colecção de Almo-

dôvar é o “signário de Espanca”, que mos-

tra um abecedário com 27 signos, onde de 

maneira incipiente uma segunda linha re-

pete as mesmas letras, num claro exercício 

de aprendizagem.
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BEJA: MUSEU REGIONAL DE BEJA

ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

MÉRTOLA: CASA ROMANA

O templo de Évora, o mais bem preservado monumento Roma-

no em Portugal, é também uma das melhores intervenções de 

restauro do período romântico. O projecto, conduzido pelo ar-

quitecto e cenógrafo italiano Giuseppe Cinatti (1808-1879), 

desobstruiu as colunas do peso das paredes medievais, evi-

tando no entanto qualquer tipo de reconstrução que pudesse 

interferir no carácter monumental da ruína. O Centro de Inter-

pretação Megalithica Ebora (Évora) apresenta uma maqueta 

reconstituindo, segundo os conhecimentos actuais, a totalida-

de do monumento, com a sua cobertura de telhas e os tan-

ques de água à sua volta.

O Museu de Évora, situado no espaço do fórum de Liberali-

tas Julia, possui uma excelente colecção de escultura Ro-

mana. O torso do imperador, uma peça encontrada durante 

as obras de requalificação do Museu, é mais um elemento 

que corrobora o programa escultórico do templo que, como 

todos sabemos, não seria consagrado à deusa Diana, mas 

sim a uma divindade aquática e às cerimónias dedicadas ao 

culto dos imperadores divinizados. 

A importância da arquitectura e da escultura na materiali-

zação dos valores cívicos e políticos de Roma torna mui-

to provável que houvesse uma boa oficina de escultores em 

Augusta Emerita (Mérida), a capital provincial da Lusitâ-

nia, onde se trabalhava o mármore proveniente das pedrei-

ras situadas no triângulo formado pelas vilas de Elvas, Bor-

ba e Vila Viçosa. Muitas vezes em itinerância pelos princi-

pais centros urbanos, atribui-se a essa oficina a execução 

da estátua de um togado, agora exposta no Núcleo Roma-

A IMAGEM 
DE ROMA
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no do Museu de Mértola, que pertenceria a 

um grupo escultórico representando a Gens 

Augusta do Fórum de Myrtilis. 

Pax Julia foi fundada pelos romanos prova-

velmente nas últimas décadas do século I 

a.C., como capital do Conventus Pacencis. 

No Museu Regional de Beja, a cabeça re-

trato de um homem maduro, com cerca de 

cinquenta anos, calvo, exibindo as suas ru-

gas e cicatrizes representa o apego da pri-

meira geração dos colonizadores aos valo-

res plásticos do realismo republicano. No 

mesmo Museu, os monumentais capitéis 

dos antigos edifícios da cidade recordam-

nos hoje a imponência da cidade romana 

de outrora. 

um penteado de tranças verdadeiramente 

rebuscado, característico das representa-

ções da imperatriz Faustina Maior.

A oferta de uma pequena dádiva de luz em for-

ma de lucerna conta-se entre os gestos mais 

comuns da religiosidade romana. Na anti-

ga cidade romana de Arannis (Santa Bárba-

ra dos Padrões), encontrou-se o depósito das 

oferendas de um santuário romano situado 

nas proximidades, com vários milhares de 

exemplares dos séculos I-III d.C., que consti-

tuem, actualmente, espólio do Museu da Lu-

cerna de Castro Verde.

As residências urbanas e as villae rurais guar-

daram os testemunhos do quotidiano luxu-

oso dos seus habitantes. Em nome do pra-

zer e da poesia, a escultura de um sátiro 

deitado sobre uma pele de pantera, do Mu-

seu de Évora, é uma das mais interessan-

tes evocações do ideal dionisíaco represen-

tado pela figura de um jovem, ébrio e des-

nudo (há um muito semelhante no Museu 

de Badajoz). No Museu de Arqueologia do 

Castelo de Vila Viçosa expõem-se objectos 

de adorno pessoal, como espelhos, alfine-

tes, fíbulas e três anéis de ouro com pedras 

lapidadas, enquanto no Núcleo de Arqueo-

logia do Museu Municipal de Aljustrel uma 

taça de vidro com uma inscrição em ouro 

exalta aos prazeres da vida.

Nesse mesmo Museu conta-se a história da 

exploração mineira em Aljustrel (Vipasca), 

uma das jazidas mais importantes do pe-

ríodo Romano, de onde se extraíam ouro, 

cobre e prata. A réplica de uma placa de 

bronze conserva a legislação sobre a explo-

ração mineira no período de Adriano (117-

138 d.C.) e regulamenta os serviços mais 

diversos, como as termas, a escola e a bar-

bearia, não sujeita ao direito local, mas 

sempre sob a directa administração do im-

perador.

ROTEIRO PRINCIPAL

Museu de Évora / Centro de Interpretação Megalithica Ebo-

ra (Évora) / Museu Regional de Beja / Núcleo Museológico 

da Rua do Sembrano (Beja) / Núcleo Romano do Museu de 

Mértola / Museu da Lucerna (Castro Verde) / Casa do Arco 

(Vidigueira) / Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal 

de Aljustrel / Museu de Arqueologia do Castelo de Vila Vi-

çosa / Museu da Luz.

Para os romanos a morte transforma os ho-

mens em manes, seres divinos ao qual toda 

a família respeitosamente presta culto. As 

aras do Museu de Évora exibem, nas suas 

epígrafes, os diversos estratos sociais: as 

famílias senatoriais, os libertos, os escra-

vos, e também a diferença ente os indíge-

nas aculturados e a presença dos colonos 

provenientes da Península Itálica, do Nor-

te de África e do Oriente. As cupas, monu-

mentos funerários em forma de pipa de vi-

nho, são característicos do Alentejo e os re-

tratos funerários, uma dignidade reservada 

às famílias abastadas, como o belo retrato 

feminino dos meados do século II d.C, com 
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A consagração do cristianismo como religião oficial do impé-

rio, a partir do Édito de Constantino em 313 d.C., e a desa-

gregação da dominação romana na Península Ibérica, mar-

caram profundas transformações na organização citadina, 

com a reconfiguração dos fóruns e a adaptação dos tem-

plos em igrejas.

Mirtilis (Mértola) continuou como um importante porto do 

Guadiana, com ligações comerciais com o Oriente Mediter-

rânico, e na elite cosmopolita da cidade contavam-se famí-

lias romanas cristãs e comerciantes provenientes do Orien-

te e do Norte de África, como indicam as lápides da Basíli-

ca Paleocristã, agora expostas na reconstituição arqueológi-

ca do templo (Basílica Paleocristã de Mértola). 

As inumações paleocristãs, além de conterem, por vezes, la-

crimários e pequenos recipientes para alimentos e perfu-

mes, dispunham o corpo com a cabeça a poente para que 

contemplasse o Sol nascente no dia do Juízo Final. O epi-

táfio de Andreas, primeiro cantor da Igreja de Mirtilis, data-

do do ano de 525 d.C., com o campo epigráfico delimita-

do por um pórtico constituído por duas colunas, encimadas 

por um arco, define um tipo decorativo adoptado em muitos 

epitáfios dessa comunidade, e é muito semelhante à lápide 

de Paulo, datada de 544 d.C., agora no Museu de Évora. 

No seu escritos, Apríngio, bispo de Pax Julia, que pontificou 

entre 531 e 548 d.C., define a imagem do Reino de Deus 

como se este fosse um templo. A representação de pórticos 

nas lápides sepulcrais conota-se, assim, com a entrada nes-

te edifício que é o Reino de Deus, tornada definitiva com a 

morte. Essa mesma linguagem simbólica, com a presença 

das letras alfa e ómega associados ao crísmão do túmulo de 

Andreas, remetem-nos para a ideia de Cristo como o início 

e o fim de todas as coisas.

É comum olharmos para as peças dos museus como o refle-

xo do modo de pensar e sentir de uma determinada socie-

dade. Na Igreja de Santo Amaro, núcleo de Arte Visigótica 

do Museu Regional de Beja, não podemos ficar indiferen-

tes à expressão de profunda mágoa de Calandrónio peran-

te a morte da sua sobrinha Maura, formosa virgem sepulta-

da com apenas quinze anos. Viajamos assim ao ano de 665 

d.C., conduzidos pelas características e pungentes compo-

sições em versos latinos hexâmetros. No Museu de Évora, 

essa mesma experiência de identificação a um tempo pes-

A NOVA RELIGIÃO 
CRISTÃ
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BEJA: MUSEU REGIONAL DE BEJA – 

NÚCLEO VISIGÓTICO

soal e universal, repete-se perante a lápi-

de de mármore da jovem Venância de Re-

guengos de Monsaraz, separada repentina-

mente do seu marido e dos filhos, no ano 

de 593 d.C.

“Enquanto com meu marido gozava doce 

vida, arrebatou-me a fortuna sempre ad-

versa a todos. Enquanto vivi, usei no mun-

do o nome de Venância. Trinta e quatro 

anos tranquilos passei em paz. Paguei o 

último tributo, único comum a todos. Es-

colhi para repouso este lugar junto dos 

meus filhos que Deus ainda não chamou 

purificados pelo baptismo. Descansou em 

paz no dia 11 das Calendas de Fevereiro 

da era de 631.”

O fuste de uma coluna datável do século IV-

V d.C. decorado por um grande cantharus 

e ramos de videira, proveniente do Vale de 

Aguieiro, em Beja, abre na Igreja de Santo 

Amaro uma excelente exposição de elemen-

tos arquitectónicos visigóticos. Talvez im-

portada, é a mesma proveniência de uma 

estátua de figura feminina sentada num tro-

no, uma das mais belas esculturas da co-

lecção do Museu de Évora, e ambas prova-

velmente fariam parte de um templo cam-

pestre, colocando mais uma vez em foco 

a cristianização das elites romanas, fenó-

meno, aliás, também patente no complexo 

baptismal de Mértola, onde se contemplam 

belíssimos mosaicos do século VI d.C.

ROTEIRO PRINCIPAL

Museu de Mértola – Basílica Paleocristã | Museu de Mérto-

la – Circuito de visitas da Alcáçova | Igreja de Santo Ama-

ro, Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja | Museu 

de Évora.
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A partir de 711 d.C, data do início da conquista da Península 

Ibérica pelos exércitos do Islão, a antiga Hispânia romana e 

visigótica passa a ser designada al-Andalus.

Na verdade, a ocupação islâmica do território português tal-

vez seja o período histórico que menor atenção recebeu dos 

manuais escolares, onde estão simplesmente retratados 

como o inimigo dos cruzados, expulsos, não raro com re-

quintes de crueldade, pelos reis cristãos. A partir dos anos 

70 do século XX, assiste-se um novo interesse pelos estu-

dos islâmicos e, pouco a pouco, a ideia de uma conquista 

por uma civilização totalmente exógena é substituída pela 

ideia de uma continuidade civilizacional própria da cultura 

mediterrânica.

Em Mértola, podemos visitar a antiga mesquita do século XII 

d.C. que apesar de cristianizada, mantém a traça quadran-

gular, com as cinco naves, e admirar as antigas portas em 

arco de ferradura. Também podemos observar as estrutu-

ras arqueológicas do bairro islâmico de Mértola, habitado 

por pequenos mercadores e artesãos praticamente até à Re-

conquista. Contrariando a ideia de um urbanismo inorgâni-

co e fechado sobre si mesmo, o bairro foi construído segun-

do um plano prévio que definia o traçado das ruas e o sis-

tema de saneamento básico. As casas, numa configuração 

de características mediterrânicas, possuíam pequenos mas 

acolhedores pátios.

As escavações do criptopórtico da Alcáçova do Castelo reve-

lou um fabuloso conjunto de cerâmica de corda-seca, na 

forma de bacios, alguidares, tigelas, tampas, bilhas, copos 

e jarras, actualmente em exposição no Núcleo de Arte Islâ-

mica do Museu de Mértola. Talvez os exemplares mais be-

los sejam aqueles decorados com figuras de animais como 

gazelas ou antílopes, leões e pássaros.

Nas colecções do Museu de Évora guardam-se vários elemen-

tos arquitectónicos e lápides árabes. Uma das mais impor-

tantes foi gravada em dois períodos diferentes. Na face mais 

antiga, celebra-se a reconstrução da cidade. Mesmo com a 

falta das linhas finais, pelas notícias que possuímos de cro-

nistas árabes e cristãos, permitem-nos concluir que se re-

fere à reconstrução no princípio do século X, após o saque 

da cidade por Ordonho II, pouco tempo antes deste ocupar 

o trono da Galiza.

Na outra face assinala-se a fundação de um importante edi-

O CORAÇÃO ANDALUS
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MÉRTOLA: ARTE ISLÂMICA

fício mandado erguer por Abu Muhâmmad 

Sidray Ibn Wazir al-Qaysi que, nos meados 

do século XII, seria rei de Taifa. Segundo a 

tradição, onde hoje está a Catedral de Évo-

ra, deve ter existido a mesquita principal e, 

nas proximidades, situava-se a alcáçova.

Documentando a permanência islâmica após 

a Reconquista, em Moura, no coração do 

antigo bairro moçárabe, o núcleo islâmico 

do Museu Municipal exibe um poço, do sé-

ROTEIRO PRINCIPAL

Museu de Mértola – Núcleo de Arte Islâmica / Museu de 

Mértola – Circuito de Visitas da Alcáçova / Museu de Évora 

/ Museu de Moura - Núcleo Árabe.

culo XIV. Também estão expostas peças de 

cerâmica, uma curiosa mão-de-Fátima, e 

várias epígrafes das quais a mais relevante 

é a que se encontra ainda encastrada numa 

fonte do castelo, e que atesta a construção 

do minarete da mesquita.

Todos esses monumentos contam a história 

de grande civilização gerada no Mediterrâ-

neo, partilhando vários traços comuns com 

as civilizações fenícias, gregas e romanas.
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O mito fundador de uma nacionalidade cristã está intimamen-

te ligado ao Alentejo. Conta a lenda que foi no campo de 

Ourique que se defrontaram o exército cristão e os guerrei-

ros dos cinco reis mouros de Sevilha, Badajoz, Elvas, Évo-

ra e Beja. No dia consagrado a Santiago, o soberano por-

tuguês teve uma visão de Jesus Cristo garantindo-lhe a vi-

tória em combate. Com insistência a partir do século XIV, 

esse milagre justifica a independência do Reino de Portu-

gal: a intervenção pessoal de Deus era a prova da existên-

cia de um Portugal independente por vontade divina e, por-

tanto, eterna.

Nos reinados de Afonso III e, principalmente, do seu filho D. 

Dinis, empreendeu-se um importante esforço de reforço das 

construções defensivas. Na paisagem alentejana destacam-

se as altaneiras torres de menagem dos castelos de Arraio-

los, Marvão, Serpa, Monsaraz, Portel, Montemor-o-Novo, 

Elvas, Estremoz e Beja, esta última, magnífica, com 36 me-

tros de altura, é a mais alta de Portugal. 

Durante as escavações arqueológicas que precederam as obras 

do Museu de Évora, foi encontrado um conjunto de sepultu-

ras de cavaleiros medievais. Quatro desses indivíduos apre-

sentavam lesões traumáticas, sobretudo no crânio, causa-

das por objectos cortantes, o que parece indicar a partici-

pação em combates. A análise da estratigrafia permitiu con-

cluir que as sepulturas podem ser datados do momento a se-

guir à Reconquista Cristã da cidade, de finais do século XII 

ao século XIII, com base na identificação de diversas moe-

das cunhadas nos reinados de D. Sancho I e D. Sancho II. 

Na bem preservada vila medieval de Monsaraz, conserva-se, 

no Museu de Arte Sacra, o fresco do Bom e do Mau Juiz, 

um raro registo pictórico do século XV, e uma das mais an-

tigas obras nessa técnica que se vai tornar característica da 

arquitectura no Alentejo.

Nos princípios do século XIV, a catedral de Évora, a maior do 

país, foi objecto de importantes obras remodelação condu-

zidas pelo mestre-de-obra Martim Domingues, responsável 

pelo término da construção, entre 1304 e 1334, do claus-

tro e do pórtico da entrada principal. O apostolado do portal 

da Sé de Évora, atribuído a Mestre Pêro, de origem arago-

nesa, um dos mais importantes escultores activos em Por-

tugal, desenvolve um completo programa iconográfico que 

se equipara, pela primeira vez, ao das grandes catedrais gó-

OS CAVALEIROS 
DA RECONQUISTA 

CRISTÃ 
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ÉVORA: 

MUSEU DE ARTE SACRA DA SÉ DE ÉVORA

REGUENGOS DE MONSARAZ: 

MUSEU DE ARTE SACRA DE MONSARAZ

ticas. Nas ombreiras, as figuras de São Pe-

dro e São Paulo destacam-se pela individu-

alização dos traços e a emoção crédula dos 

rostos. Também à mesma oficina atribui-se 

o relevo de Santiago combatendo os mou-

ros da Igreja Matriz de Santiago do Cacém 

(Tesouro da Colegiada de Santiago), enco-

menda de D. Vataça Ventimiglia, donatá-

ria da vila. 

Entre as muitas e belas imagens de devo-

ção destacam-se a Santíssima Trindade do 

Museu de Évora com Deus pai sentado se-

gurando o crucifixo com o filho morto e a 

pomba do Espírito Santo, proveniente do 

mosteiro eborense de São Domingos, en-

quanto no Museu de Arte Sacra da Sé de 

Évora conserva-se uma curiosa imagem de 

marfim e prata, associada à rota da pere-

grinação a Santiago de Compostela, da Vir-

gem do Paraíso, de provável feitura pari-

siense, que se abre para formar um tríptico 

onde harmoniosamente se encaixam episó-

dios das “Alegrias da Virgem”.

Dois túmulos das colecções do Museu de 

Évora permitem a comparação entre as re-

presentações mortuárias de um nobre fidal-

go e um ilustre prelado. O Bispo D. Fer-

nando Martins (1299-1311) foi uma figura 

erudita que possuia uma relevante bibliote-

ca. Aparece neste seu túmulo, transferido 

da capela-mor da Sé de Évora, paramen-

tado com toda a dignidade, e uma impres-

são de grande serenidade. A arca tumular 

de Fernão Gonçalves Cogominho, institui-

dor do Morgado de Torre de Coelheiros e 

um das mais importantes figuras do reina-

do de Afonso IV, mostra o fidalgo deitado 

com a cabeça assente numa dupla almofa-

da, vestido com capa ornada de bordados. 

Aos pés, um cão com coleira, comprova a 

fidelidade do cavaleiro ao seu rei. 

ROTEIRO PRINCIPAL

Museu de Arte Sacra da Sé de Évora / Museu de Évora / Te-

souro da Colegiada de Santiago (Santiago do Cacém) / Mu-

seu de Arte Sacra de Monsaraz.
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Embora provável, desconhecem-se indícios seguros da fixa-

ção dos Judeus em datas mais recuadas, e um fragmento 

de um epitáfio do ano de 482 d.C., com a figuração de um 

candelabro de sete braços (menorah), encontrado na Basíli-

ca Paleocristã de Mértola, é considerado o mais antigo tes-

temunho da presença de judeus na Península Ibérica.

Na Idade Média, formando já uma comunidade importan-

te, os judeus passam a estar confinados em bairros isola-

dos (judiarias), subordinados a um quadro legal específi-

co, e documenta-se a existência de uma Sinagoga em San-

tarém, reconhecida quando Afonso Henriques a conquista 

aos Mouros em 1185. 

Em Castelo de Vide, a pequena sinagoga medieval foi trans-

formada em museu. Embora o edifício não tenha sido cons-

truído de raiz para o efeito, a parede da oração estaria orien-

tada a Nascente, onde se localiza a estrutura que a tradição 

local identifica como um Tabernáculo.

Os finais do século XV vêm alterar por completo esse status 

quo. Os planos de hegemonia portuguesa na Península Ibé-

rica levaram D. Manuel a uma política ambígua, primeiro 

com a aceitação dos judeus expulsos de Castela, e depois 

com a publicação édito de expulsão em 1497. A trágica so-

lução encontrada, com conversão dos judeus através de um 

baptismo forçado viria transformar o judaísmo numa reli-

gião clandestina. Nos anos seguintes, numa política conti-

nuada de eliminação das referências religiosas, as sinago-

gas de Tomar (Museu Abraão Zacuto), Guimarães e Monte-

mor-o-Novo são adaptadas a cadeias municipais.

Mesmo após séculos passados, a pesada herança da acção do 

Tribunal da Inquisição na perseguição religiosa aos judeus é 

um dos temas mais incómodos da História de Portugal. 

Num dos capítulos mais negros da sua história, Évora foi sede 

orgulhosa de um tribunal autónomo da Inquisição, estabe-

lecido em 1541, no edifício situado ao lado do templo ro-

mano. Estavam sobre a sua alçada todos os crimes aten-

tatórios a fé católica, perseguindo e torturando os cristãos-

novos, mas também os heréticos, os sodomitas, os feiticei-

ros, os bígamos e os ateus. Muitos intelectuais ou artistas 

como Damião de Góis, Nicolau Chanterene ou o padre An-

tónio Vieira sofreram a perseguição política ou foram víti-

mas de processos iniciados por falsas acusações. Muitos 

outros abandonaram Portugal.

A PERSEGUIÇÃO 
AOS CRISTÃOS NOVOS
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MÉRTOLA: BASÍLICA PALEOCRISTÃ

CASTELO DE VIDE: 

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA SINAGOGA

Os Autos de Fé, as grandes procissões que 

terminavam com a morte na fogueira para 

os principais acusados de judaísmo, ce-

lebravam-se com festa e pompa na Pra-

ça do Giraldo. No Museu de Évora guarda-

se a arca (cofre) do Tribunal da Inquisição, 

dos medos do século XVI, e um grande es-

tandarte em seda lavrada com bordados a 

ouro, do século XVIII (em restauro).

Os Estatutos Pombalinos, de 1772, consa-

gram o estudo da língua hebraica como 

meio de aprendizagem da sagrada escritu-

ra. Frei Manuel do Cenáculo, o seu princi-

pal mentor, estabelece uma cátedra de en-

sino no Seminário de Beja, e as lápides he-

braicas das colecções do Museu de Évora 

fazem parte desse esforço didáctico. A Lá-

pide da sinagoga da Judiaria Velha de Lis-

boa, construída em 1307 e a Lápide fu-

nerária do médico hebreu, de 1378, estão 

agora em exposição no Museu Abraão Za-

cuto de Tomar.

ROTEIRO PRINCIPAL

Museu de Mértola – Basílica Paleocristã / Sinagoga de Cas-

telo de Vide / Museu de Évora.



22

A ideia de um diálogo pacífico entre culturas diferentes aber-

to pela descobertas navais portuguesas e espanholas des-

morona-se como um baralho de cartas, quando assistimos 

extasiados à beleza e a complexidade da armaria ociden-

tal cristã e as suas congéneres muçulmanas e asiáticas. De 

pouco consolo serve sabê-las utilizadas também em guerras 

fratricidas na Europa ou nos mares da China. 

Armas de fogo, como um “berço” recuperado dos despojos da 

nau São Bento que naufragou na costa do cabo da Boa Es-

perança (África do Sul), em 1553, e um esmeril de fabrico 

italiano, datado de 1592, com as armas do Duque de Avei-

ro, podiam lançar balas de chumbo com cerca de 500 gr de 

peso das amuradas das caravelas ou dos contrafortes das 

muralhas. São dos melhores exemplos de um avanço tec-

nológico militar que possibilitou o domínio das rotas comer-

ciais no Atlântico e nos mares do Oriente.

Também é verdade que muitas das belíssimas armaduras, es-

padas, sabres, adagas, espingardas e pistolas presentes na 

colecção do Paço Ducal de Vila Viçosa são armas de apara-

to, condizentes com o estatuto nobre dos seus proprietários. 

Representam a cuidadosa fundição dos metais combinados 

com o vigor artístico emprestado pelo marfim, metais e pe-

dras preciosas. 

Um casco “turbante” do século XV, com punção do arsenal de 

GUERRAS DE MAR 
E TERRA
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VILA VIÇOSA: 

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

VILA VIÇOSA: 

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

ROTEIRO PRINCIPAL

Paço Ducal de Vila Viçosa / Museu Militar Forte de Santa Lu-

zia (Elvas) / Museu Militar de Elvas / Museu da Escola Prá-

tica de Artilharia (Vendas Novas) / Núcleo Museológico Mi-

litar (Castelo de Vide).

Constantinopla ou uma maça de armas re-

presentando uma cabeça do diabo, de ori-

gem persa, ou ainda um Kris javanês do 

século XIX, com um punho de madeira em 

forma de cabeça de ave, com uma lâmi-

na ondeada, relembra-nos os pesadelos vi-

vidos pelas armadas cristãs que protegiam 

as rotas comerciais.

A defesa do território nacional, após um longo 

período expansionista só se volta a colocar 

no século XVII. Campo Maior, Estremoz e El-

vas conservam as mais importantes e avan-

çadas sistemas de muralhas seiscentistas, 

erguidas durante o esforço de guerra duran-

te a Guerra da Restauração. Em Elvas, dois 

núcleos museológicos instalados nas mura-

lhas e no Forte de Santa Luzia propõem uma 

interpretação didáctica do monumento.

Para os interessados na história militar, mere-

cem também uma visita o Museu da Esco-

la Prática de Artilharia (Vendas Novas) com 

um longo panorama sobre a importância 

das armas pirobalísticas, e o Núcleo Muse-

ológico Militar (Castelo de Vide).



24

BEJA: MUSEU REGIONAL DE BEJA

ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

Grande parte da produção dos objectos de luxo proveniente 

do Oriente, como a porcelana, a seda, as lacas, os marfins, 

estão desde sempre associados ao comércio para exporta-

ção, e integram as rotas comerciais que se estabelecem a 

nível mundial, a partir do século XVI. 

De todas as artes do Oriente, foi a porcelana chinesa que ficou 

indelevelmente associada às descobertas marítimas portu-

guesas e ainda hoje são muitos os coleccionadores informa-

dos que disputam avidamente peças em leilões e antiquários. 

O estabelecimento de uma rota comercial frequente e segura 

proporcionou a produção de peças de natureza híbrida, que 

combinam símbolos do Oriente com outros do Ocidente. Da-

tada de 1541, a escudela de Pêro de Faria, peça de porcela-

na azul e branca do período Jiajing (1522-1566), do Museu 

Regional de Beja, é considerada a mais antiga dessa rota co-

mercial, e distingue-se exactamente por corresponder as in-

dicações de uma encomenda, acrescentando à figuração dos 

DO ORIENTE PARA 
O MUNDO CRISTÃO
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VILA VIÇOSA: 

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

cavaleiros chineses a inscrição em caracte-

res latinos, que identifica o proprietário, ca-

pitão de uma feitoria em Malaca. 

No Paço de Vila Viçosa está exposta a maior 

colecção particular de porcelana chinesa 

da Península Ibérica. Do outro lado da mo-

eda, as olarias de toda a Europa passaram 

a produzir faianças semelhantes à porce-

lana chinesa, imitando o azul e branco e 

alguma decoração exótica, para emular a 

qualidade superior das peças do Oriente.

As caravelas, verdadeiras cornucópias da 

abundância, completavam a carga de es-

peciarias com encomendas de oratórios e 

imagens em marfim, móveis com embuti-

dos em madrepérola e cofres em prata com 

aplicações de tartaruga. A arca de madei-

ra acharoada com decorações em ouro e re-

servas envidraçadas, do Museu de Arte Sa-

cra da Sé de Évora, é um dos mais antigos 

ROTEIRO

Museu Regional de Beja / Paço Ducal de Vila Viçosa / Museu 

de Arte Sacra da Sé de Évora / Museu de Évora.

exemplares de exportação de laca indo-por-

tuguesa. No mesmo Museu é patente a im-

portância dos Jesuítas nas relações comer-

ciais e culturais com a China e o Japão, e 

o símbolo da Ordem aparece inscrito na es-

tante missal de madeira lacada com incrus-

tações de madrepérola. 

O Paço Ducal de Vila Viçosa guarda um ex-

cepcional paramenteiro do século XVII, em 

madeira de teca e sissó, com as armas dos 

Mascarenhas, proveniente da Índia, e no 

Museu de Évora, o Oratório da Genealogia 

da Virgem retrata de maneira algo ingénua 

os antepassados reais da Virgem, combi-

nando nas imagens a utilização de marfim 

e madeira policromada. 
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Portugal, parceiro privilegiado dos mercados do Norte da Eu-

ropa, foi destino de numerosa imaginária religiosa em ma-

deira, maioritariamente proveniente da cidade belga de Ma-

lines. No Tesouro da Basílica Real de Castro Verde guar-

da-se a imagem de Santa Bárbara, dos princípios do sécu-

lo XVI, representada, conforme a lenda, como uma bela jo-

vem de cabelos longos, ao lado da torre onde o pai a encar-

cerava. As pequenas esculturas de vestir, produzidas em sé-

rie para exportação para toda a Europa, conservam-se em 

muitas igrejas, mas o Menino Jesus Salvador do Mundo, do 

Museu de Arte Sacra da Sé de Évora, distingue-se por pos-

suir uma coroa de prata dourada, doada pelo grande nave-

gador D. Vasco da Gama (1469-1524).

No majestoso Mosteiro e Paço da Flor da Rosa exibe-se ac-

tualmente uma importante colecção de escultura dos mea-

dos do séculos XV aos finais do século XVI. Sob a invocação 

de Maria, revelam principalmente as oficinas regionais de 

Coimbra e a importância do mestre normando João de Ruão 

na assimilação de um novo figurino clássico. 

IMAGINÁRIA SACRA 
DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
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ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

CRATO: NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE FLOR 

DA ROSA

O conjunto de imagens de São Sebastião do 

Núcleo de Arte Sacra do Museu de Mér-

tola, onde se destaca uma escultura qui-

nhentista, em terracota policromada, cha-

ma a atenção para uma utilização continu-

ada dessa matéria-prima na escultura sa-

cra, a exemplo também do Santo André do 

Museu de Arte Sacra da Sé de Évora.

Nos anos 30 do século XVI, a estadia prolon-

ROTEIRO

Museu Regional de Beja / Museu de Évora / Mosteiro de San-

ta Maria de Flor da Rosa (Crato) / Museu de Arte Sacra da Sé 

de Évora / Núcleo de Arte Sacra do Museu de Mértola / Te-

souro da Basílica Real de Castro Verde.

gada da corte em Évora, motivou uma sé-

rie de obras particulares e de iniciativa ré-

gia que culminaram com a reconstrução do 

aqueduto romano. Nicolau Chanterene, o 

grande escultor do Renascimento em Por-

tugal, que realizara as esculturas de D. Ma-

nuel e D. Maria para o portal axial dos Je-

rónimos em Lisboa, desloca-se para Évora, 

e executa, para D. Álvaro da Costa, o túmu-

lo para a capela-mor do desaparecido con-

vento do Paraíso, com um frontão brasona-

do e dois belos tondi vazados em alto-rele-

vo. Para a monumental igreja da Graça de 

Évora, trabalha no projecto de arquitectura 

com Miguel de Arruda e para o Conde do 

Vimioso, D. Francisco de Portugal, realiza o 

túmulo do pai, D. Afonso de Portugal, em 

formoso alabastro, delineando uma grande 

edícula onde estariam as armas do prelado, 

cobertas por um manto de luto. Do mesmo 

autor, e também no Museu de Évora, exi-

bem-se as longilíneas pilastras do refeitório 

do Convento do Paraíso e o delicado retá-

bulo da Virgem com o Menino proveniente 

do Paço dos Condes de Sortelha.

Dos princípios do século XVII, guarda-se no 

Museu de Arte Sacra da Sé uma Nossa Se-

nhora do Rosário em prata, doada pelo es-

crivão da Câmara, Diogo de Brito, com seu 

grande resplendor ornado com vidros colo-

ridos, proveniente do Convento de São Do-

mingos da cidade, e do século XVIII, uma 

imagem de roca de Nossa Senhora da Boa 

Morte, imagem de procissão, com seu mag-

nifico vestido de seda bordada, e esquife 

dourado.
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A antiga colecção de pintura do arcebispo Frei Manuel do 

Cenáculo (1724-1814) é o núcleo estrutural da exposição 

permanente do Museu de Évora. Originalmente associada à 

Biblioteca Pública de Évora, constitui ainda hoje a mais im-

portante colecção de pintura antiga dos museus do Alen-

tejo, incluindo também as pinturas do Museu Regional de 

Beja.

Uma visita a esses dois museus abre-nos a possibilidade de 

conhecermos a colecção de um dos mais importantes inte-

lectuais portugueses da segunda metade do século XVIII, 

percebendo o compromisso claro de constituir uma colec-

ção abrangente e didáctica, com a representação dos prin-

cipais géneros e escolas europeias. 

As obras importadas da Flandres marcam um ciclo de excep-

cional qualidade pictórica nos primeiros decénios do sécu-

lo XVI, em Portugal. A reconstituição da montagem do re-

tábulo da capela-mor da Sé de Évora, com os treze painéis 

da Vida da Virgem acompanhadas pelos passos da Paixão 

de Cristo, atribuída ao círculo do pintor Gerard David é uma 

O RETRATO DE UM 
COLECCIONADOR
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ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

das primeiras importações e uma das maio-

res peças flamengas jamais realizadas.

As tábuas provenientes da Igreja do Conven-

to do Bom Jesus de Valverde estão hoje ex-

postas no Museu de Évora. São uma das 

últimas obras do pintor régio Gregório Lo-

pes (c.1490-1550), um ensaio experimen-

tal de composição em perspectiva, à boa 

maneira italiana, que prolongava o espaço 

exíguo do pequeno templo. Também ao seu 

pincel atribui-se os painéis da caixa do reli-

cário do Santo Lenho, da colecção do Mu-

seu de Arte Sacra da Sé de Évora.

O pintor Diogo de Contreiras (act. 1521-

1561) trabalhou com regularidade para 

Évora, e são várias as obras expostas na 

colecção permanente do Museu de Évora. 

Destacam-se duas Lamentações - onde po-

demos comparar as pequenas diferenças 

na composição da postura dos personagens 

e um magnífico tratamento do corpo morto 

de Cristo - e, no Museu de Arte Sacra da Sé 

de Évora, o retábulo da capela do Martírio 

das Onze Mil Virgens.

Entre 1565-1570, o flamengo Francisco de 

Campos realiza um conjunto de pinturas para 

as capelas laterais da Sé de Évora, a pedido 

do arcebispo D. João de Melo que, agora, fa-

zem parte das colecções do Museu. É tam-

bém autor dos magníficos frescos, inspirados 

na mitologia clássica, para os tectos do Palá-

cio dos Condes de Basto, em Évora, assina-

dos e datados de 1578, e de uma campanha 

no Paço Ducal de Vila Viçosa.

No Paço Ducal de Vila Viçosa conservam-se 

sucessivas campanhas fresquistas, com co-
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laboração primeira de Francisco de Cam-

pos, no antigo oratório de D. Teodósio, mas 

desenvolvidas principalmente pelo pintor 

Tomás Luís. No grande fresco tripartido 

que orna a Escadaria nobre do Palácio ad-

mira-se a Tomada da praça de Azamor, em 

1513, pelo exército do Duque de Bragan-

ça D. Jaime, de autoria do pintor André Pe-

res (c.1600).

No Museu de Évora, as fragilidades e o mo-

mento de afirmação da independência de-

pois de sessenta anos de anexação, estão 

bem patentes na série de retratos da famí-

lia de D. João IV. Além das princesas Joa-

na e Catarina, em trajes soturnos, merece 

atenção o inusitado retrato do Príncipe D. 

Afonso, brincando com uma pajem negro, 

uma pintura que procura esconder a saúde 

debilitada do herdeiro do trono, atribuída 

ao pintor régio José de Avelar Rebelo (act. 

1637-1657).

As naturezas-mortas, um momento de contem-

plação da condição efémera da beleza, assu-

me um caso paradigmático com as obras do 

pai Baltazar Gomes Figueira e da filha Jose-

fa de Óbidos, profundamente influenciados 

pela formação sevilhana. O Agnus Dei de 

Josefa, claramente influenciado por Zurba-

ran, é talvez a pintura mais famosa do Bar-

roco seiscentista em Portugal. O naturalis-

mo modulado por um forte contraste lumíni-

co que caracteriza a obra de André Reinoso 

(act. 1610-1640) está bem representado no 

Calvário do Museu de Arte Sacra de Moura, 

enquanto as cenas da Vida da Virgem, obra 

do influente pintor Marcos da Cruz, exibem-

se no Paço Ducal de Vila Viçosa.

Na galeria de pintura estrangeira do Museu de 

Évora merecem especial atenção duas obras 

de pintores holandeses. O Retrato de Ho-

mem, de Abraham de Vries (1590-1662), 

tratado magistralmente com pinceladas sol-

tas e individualizadas, sobre fundo escuro, e 

a Cena de Inverno, de Hendrick Avercamp 

(1685-1634) com o retrato de toda uma ci-

dade, num tempo de divertimento, com pa-

tinadores, jogadores de hóquei e pequenos 

grupos reunidos à conversa.

A recente acquisição de uma pintura do pintor 

Álvaro Pires de Évora, datável das primeiras 

décadas do século XV, é uma das maiores 

atracções do renovado Museu de Évora, do-

cumentando o trabalho de um artista radica-

do em Itália. Para além do desenho elegante, 

é particularmente interessante o uso genera-

lizado de punções sobre as superfícies dou-

radas, talvez como resultado de uma primei-

ra formação como ourives.
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ÉVORA: MUSEU DE ÉVORA

 BEJA: MUSEU REGIONAL DE BEJA

O pintor italiano Domenico 

Duprà (1689-1770), con-

siderado um dos melhores 

retratistas da época, rea-

lizou os 18 painéis da Di-

nastia dos Duques de Bra-

gança para o tecto da sala 

dos Tudescos do Paço de 

Vila Viçosa. Apoiando-se 

em diversas fontes para re-

alizar os retratos dos ante-

cessores, já que a série co-

meça em D. João I (1357-

1433), confere uma pre-

sença ao mesmo tempo ín-

ROTEIRO PRINCIPAL

Museu de Évora / Museu Regional de Beja / Museu de Arte 

Sacra da Sé de Évora / Paço Ducal de Vila Viçosa / Museu de 

Arte Sacra de Moura.

Apaixonado coleccionador de antiguidades, 

Frei Manuel do Cenáculo manteve-se sem-

pre actualizado com as novas tendências 

estéticas e adquiriu, em 1794, três telas, 

representando Santos Agostinho, Santo 

Ambrósio e São Bruno, ao pintor Marcello 

Leopardi, um dos precursores do neoclassi-

cismo em Roma.

tima e aristocrata aos que conheceu pesso-

almente: o rei D. João V, a Infanta D. Maria 

Bárbara com o seu irmão o infante D. Pedro 

e o Príncipe D. José, futuro rei de Portugal.

O pintor Carlo Bonavia fixou-se em Nápoles, 

cidade permanentemente afectada pelas 

erupções do Vesúvio, com episódios suces-

sivos entre os anos de 1755-1759. Dando 

conta do espírito científico que caracteriza 

a época, a grandiosidade da erupção repre-

sentada na sua tela do Museu de Évora é 

matizada pela caricata multidão de entu-

siastas que acorrem para investigar o fenó-

meno natural. 
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As Artes Decorativas são muitas vezes consideradas como a 

verdadeira expressão do carácter nacional da arte em Por-

tugal. As manifestações do Barroco adquiriram tal predo-

minância no conjunto das artes decorativas, principalmen-

te nas artes aplicadas (azulejaria, talha dourada, pintura a 

fresco), que com exagero se atribui o cerne dessa alma à ri-

queza de elementos decorativos, com seu princípio na arte 

manuelina. 

Embora não se possa compreender o Tardo-Gótico, o Manei-

rismo e o Barroco sem olhar para as manifestações congé-

neres no contexto europeu, é também verdade que em Por-

tugal se vai criando uma tradição no entendimento da ar-

quitectura como um suporte inicial previsto para o desen-

volvimento de espectaculares programas decorativos.

No século XVI, grandes máquinas retabulares de pintura im-

portada da Flandres enchem as principais igrejas de Portu-

gal. A campanha da Igreja do Convento de São Francisco de 

Évora, liderada pelo pintor Francisco Henriques e pelo mes-

tre Olivier de Gand, uma das primeiras do reinado manueli-

no, foi de tal modo expressiva que o templo passa a ser re-

ferenciado nas crónicas como a “igreja de ouro”. Na Sé de 

Évora, as pinturas do grandioso retábulo flamengo, desman-

chado no século XVIII e agora em exposição no Museu de 

Évora, sustentavam-se com uma elegante máquina doura-

da incluindo um sacrário e também a imagem da Assunção 

de Nossa Senhora em madeira policromada.

As grandiosas campanhas de edificação manuelinas distin-

guiam-se também pela aplicação dos azulejos, com a impor-

tação de exemplares de corda seca e de aresta produzidos 

em Sevilha. A sala do capítulo do Convento de Nossa Senho-

ra da Conceição (Museu Regional de Beja) guarda um pre-

cioso conjunto de azulejos, aplicados, o que não foi comum 

mais a Norte, à maneira sevilhana, decorando os espaldares 

dos bancos com panos individuais de cada um dos padrões. 

No Museu de Évora conserva-se um pequeno mas precioso pai-

nel de azulejos com a representação da Anunciação, atribuí-

dos à oficina de Francisco Niculoso, mestre de origem italiana 

que revolucionou a olaria sevilhana com a introdução da téc-

nica de majólica, permitindo a pintura sobre o vidrado. A sua 

oficina aparece como a responsável pela produção das princi-

pais encomendas para exportação, incluindo o fabrico de pe-

ças escultóricas e azulejos de aresta.

UMA ARQUITECTURA 
VESTIDA DE OURO 

E AZUL 
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BEJA: MUSEU EPISCOPAL

O Paço Ducal de Vila Viçosa conserva duas 

peças extraordinárias da azulejaria, ambas 

importadas. Ao que tudo indica os painéis 

da Vida de Tobias, datados de 1558, cir-

cundados por belas cartouches e grotescos 

foram encomendados à uma oficina de An-

tuérpia dirigida pelo pintor Franchois Frans, 

enquanto o Duque D. Teodósio II recebeu, 

em 1603, como prenda do seu sogro D. 

Juan de Vellasco, um interessante conjun-

to de azulejos do mestre Fernando de Loay-

sa de Talavera.

Durante o século XVII, num primeiro período, 

fortemente influenciadas pela produção de 

Talavera e Sevilha, suas mais directas con-

correntes, Lisboa desenvolve uma impor-

tante indústria de materiais cerâmicos, res-

ponsável pela produção de faiança e azule-

jos. De volta à Beja, nos claustros do Con-

vento de Nossa Senhora da Conceição con-

servam-se belos azulejos de padrão do sé-

culo XVII, documentando essa afirmação de 

Lisboa como centro produtor de cerâmica.

Numa visita à Igreja Nossa Senhora dos Pra-

zeres (Museu Episcopal de Beja), conside-

rada uma das melhores campanhas de Arte 

Total do Barroco no Alentejo, podemos ad-

mirar o papel da talha dourada, das pintu-

ras a fresco e a óleo e dos azulejos na com-

pleta transformação do espaço arquitectó-

nico. O conjunto de talha dourada, que en-

volveu campanhas sucessivas dos mestres 

entalhadores Manuel João da Fonseca e 

Francisco da Silva, combina-se com os pai-

néis de azulejos assinados por Gabriel del 

Barco, pintor de origem espanhola, uma 

das primeiras manifestações da azulejaria 

figurativa azul e branco. Na nave admiram-

se as telas de António de Oliveira Bernar-

des (1662-1732) que também colaborou 

nos frescos do tecto. As pinturas de Ber-

nardes, de desenho correcto e bem propor-

cionado, influenciadas por gravuras france-

sas e italianas, expõem-se também nas na-

ves da Sé de Évora, provenientes da Igreja 

de Santa Clara. Do mesmo pintor, dedica-

do mestre da azulejaria do primeiro quar-

tel do século XVIII, conservam-se os reves-

timentos parietais da Igreja do Convento 

dos Lóios (1711) e da Misericórdia de Évo-

ra (1716).
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Os relicários constituem uma espécie de reservatório de espi-

ritualidade, um garante da comunicação directa com a di-

vindade, e a sua posse está muitas vezes na origem da erec-

ção de uma capela, de um templo ou santuário, e na cele-

bração de festas, feiras e procissões. 

Ligados à origem do cristianismo no Oriente, muitas vezes re-

cordam esse período, como os três unguentários de vidro ro-

manos “que parecem ter sangue de mártires” da Sé de Évo-

ra, ou o conjunto de recipientes em cristal de rocha, prova-

velmente egípcios, dos séculos IX-XI, com a forma de um 

carneiro e um leão, adaptados no século XV como relicários 

e expostos no Museu Episcopal de Beja. 

As relíquias também podiam dar azo a uma reconstituição do 

próprio santo ou, pelo menos, de parte do seu corpo. O Reli-

cário de São Fabião, um verdadeiro ícone do património reli-

gioso do Baixo Alentejo, assume a forma da cabeça do már-

tir conservando os ossos do seu crânio. Produção do reino 

de Aragão, dos princípios do século XIV, solicita-se a sua in-

tercessão para sarar os animais doentes, ligando-se assim 

de maneira afectiva e económica à vida dos pastores.

A ideia de tesouro inestimável pode transformar os relicários 

em verdadeiros cofres. Três dos seixos com que os judeus 

apedrejarão Santo Estêvão estão guardados num relicário 

em forma de arca, de prata, do Museu de Arte Sacra da Sé 

RELICÁRIOS DE FÉ
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CASTRO VERDE: 

TESOURO DA BASÍLICA REAL

VILA VIÇOSA: 

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

de Évora. A mesma prata protege o cofre 

das relíquias de Santo Inácio de Antioquia, 

datado de 1548, e o cofre relicário do altar 

de São Brás, de 1552, ambos em exposi-

ção no Museu Episcopal de Beja.

A protecção dos corpos dos mártires narra 

histórias de transladação, perda e reencon-

tro. Segundo a lenda, São Manços foi mar-

tirizado em Évora. Discípulo de Jesus, após 

a sua morte, teria sido enviado pelos após-

tolos para evangelizar a Hispânia. Durante 

o domínio muçulmano, o seu corpo, em pe-

rigo, foi transferido para o país vizinho, mas 

uma oferta de Felipe II, em 1591, permitiu 

que se desse forma de pirâmide ao relicário 

com o osso de um seu braço que se expõem 

actualmente no Museu de Arte Sacra da Sé 

de Évora. Na torre da Porta de Moura uma 

capela conserva a coluna em que foi preso 

e acoitado até à morte. 

A celebração de júbilo e de confiança na vitória 

do império cristão sobre todo o universo está 

na origem da elaboração de relicários extra-

ordinariamente valiosos, verdadeiras obras-

ROTEIRO PRINCIPAL

Museu de Arte Sacra da Sé de Évora / Museu Episcopal de 

Beja (Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres) / Museu de Arte 

Sacra (Estremoz) / Tesouro da Igreja de Nossa Senhora das 

Salas (Sines) / Tesouro da Colegiada de Santiago (Igreja Ma-

triz de Santiago do Cacém) / Museu de Arte Sacra de Mou-

ra / Tesouro da Basílica Real de Castro Verde / Paço Ducal de 

Vila Viçosa / Igreja de Santa Maria Madalena Monforte.

primas da joalharia. O relicário de D. João 

IV, do Paço Ducal de Vila Viçosa, trabalho 

do ourives espanhol Felipe de Vallejo, exi-

be 6200 pedras preciosas de todas as co-

res. Tamanho investimento serviu de inspi-

ração para o relicário do Santo Lenho da Sé 

de Évora, que recebeu as cerca de 1400 pe-

dras preciosas, cuidadosamente adquiridas 

e doadas pelo arcebispo D. Luís da Silva Te-

les, nos finais do século XVII. Além dos om-

nipresentes diamantes, exibe um conjunto 

de esmeraldas, de origem colombiana, um 

bom conjunto de rubis e espinelas de ori-

gem oriental, duas belas safiras do Ceilão e 

uma granada cor de laranja.
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ELVAS: MACE

PORTALEGRE: 

MUSEU DA TAPEÇARIA GUY FINOBEJA: MUSEU JORGE VIEIRA

CONTRADIÇÕES 
MODERNAS E AFIRMAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA

O Museu Municipal Severo Portela em Almodôvar, a Casa Mu-

seu Manuel Ribeiro em Pavia e a Casa Museu João Vieira 

são três pequenos núcleos museológicos com colecções ex-

clusivas dedicadas, respectivamente, a um pintor, um ilus-

trador, e um escultor. São três percursos completamente 

distintos que traçam um retrato dos difíceis caminhos da 

afirmação do modernismo em Portugal.

A obra do pintor Severo Portela Júnior (1898-1985) está fir-

memente ancorada na tradição da pintura histórica e no 

anacrónico registo naturalista das paisagens e nos usos e 

costumes das gentes alentejanas, enquanto representantes 

de um espírito imutável. Foi um pintor sempre apoiado pe-

los organismos estatais e, em 1940, recebeu a incumbên-

cia de decorar a sala de São Vicente, aquando da Exposi-

ção do Mundo Português. É também da sua mão o grande 

Tríptico do Salão Nobre da Câmara Municipal de Beja, co-

nhecido pelos Painéis do Foral, tela alusiva ao reinado de 

D. Afonso III, obra cujos desenhos preparatórios foram pre-

miados com a medalha de honra da Sociedade Nacional de 

Belas Artes. 
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ROTEIRO

Casa Museu Manuel Ribeiro de Pavia / Museu Municipal Se-

vero Portela (Almodôvar) / Museu Jorge Vieira - Casa das 

Artes (Beja)/ Museu da Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino / 

Museu de Arte Contemporânea de Elvas.

Do outro lado da moeda, Manuel Ribeiro de 

Pavia (1907-1957) foi um ilustrador com-

prometido com a literatura neo-realista. 

Essa opção significava não só uma recu-

sa estética face ao modernismo académi-

co, aproximando-se, por exemplo, do mo-

dernismo brasileiro, e também um compro-

misso com a transformação da sociedade 

portuguesa. As Líricas, um álbum de dese-

nhos dedicado ao poeta José Gomes Ferrei-

ra, onde Pavia reúne um conjunto de dese-

nhos livres é o momento alto da sua obra, 

onde se conta a ilustração da maioria dos 

títulos de alguns dos grandes escritores 

neo-realistas, como Fernando Namora e Al-

ves Redol (1911-1969).

Em 1994, na Rotunda de acesso à cidade 

de Beja, inaugura-se o Monumento ao Pri-

sioneiro Político Desconhecido, uma obra 

de Jorge Vieira premiada em Londres, cer-

ca de quarenta anos antes. Tratava-se de 

uma homenagem e também uma tentati-

va de recuperar a memória de um percur-

so pessoal independente e por isso margi-

nal na escultura moderna portuguesa. Alu-

no de Simões de Almeida e Leopoldo de Al-

meida, Jorge Vieira (1922-1998) comple-

tou a sua formação em Londres com Hen-

ry Moore, mantendo na sua carreira sempre 

um olhar atento à arte moderna europeia. 

As suas esculturas em cerâmica passeiam 

pelo primitivismo de pendor cubista, incor-

poram o neoclassicismo das sensuais figu-

ras femininas ou como no monumento refe-

rido, abordam a abstracção.

Visita absolutamente obrigatória a um patri-

mónio pouco conhecido, o Museu da Tape-

çaria de Portalegre respira esse mesmo im-

pulso cosmopolita com uma colecção sur-

preendente, seja pela qualidade técnica 

das obras, seja pelo arco verdadeiramente 

impressionante de artistas modernos e con-

temporâneos: Almada Negreiros, Le Corbu-

sier, Jean Luçart, Vieira da Silva, Graça Mo-

rais, Lurdes de Castro e José de Guimarães, 

só para mencionar alguns dos artistas con-

sagrados.

Integrando as recentes iniciativas de gran-

de qualidade na exposição de colecções 

de arte contemporânea, como a Fundação 

Serralves, no Porto, e o Museu Fundação 

Berardo, em Lisboa, o Museu de Arte Con-

temporânea de Elvas apoia-se na extensa 

colecção António Cachola, para apresen-

tar um panorama da arte em Portugal des-

de a segunda metade dos anos 80 até os 

dias de hoje. Nomes incontornáveis da pin-

tura, fotografia, escultura, instalação e ví-

deo, como Ana Vidigal, Jorge Molder, José 

Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, Pedro Ca-

lapez, Pedro Proença, Rui Chafes, ou os re-

cém chegados Joana Vasconcelos, João Ta-

barra, Rui Serra, Rui Toscano contam-se 

entre os inúmeros artistas cujas obras be-

neficiam das excelentes condições de expo-

sição do edifício.
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ESTREMOZ: MUSEU MUNICIPAL

O poeta José Régio (1901-1969) pode ser 

considerado o primeiro criador de museus 

etnográficos no Alentejo. O seu espírito de 

coleccionador associou a escultura sacra e 

as manifestações de cariz mais popular, os 

trabalhos em ferro forjado, o mobiliário e a 

louça, transformando a sua casa em Porta-

legre num verdadeiro museu, adquirido, em 

1962, pela Câmara Municipal. 

Essa mesma paixão coleccionista anima tam-

bém o espírito do seu irmão, o também po-

eta e pintor, Júlio dos Reis Pereira, respon-

sável por uma belíssima colecção de figu-

ras de barro das olarias de Estremoz, ad-

quirida pelo Museu Municipal de Estremoz 

Professor Joaquim Vermelho, em 1972. 

Os bonecos em barro de Estremoz, a mais 

conhecida manifestação de arte popular do 

Alentejo, são uma feliz combinação entre a 

escultura e a pintura, seguindo a tradição 

das imagens de culto em madeira e cerâ-

mica que estavam presentes em retábulos 

e oratórios desde o século XVI. Os bonecos 

conservam porém uma mescla de escárnio 

e divertimento que se pode associar com os 

presépios em terracota da segunda metade 

do século XVIII. O tratamento naturalista de 

um vasto leque de personagens que incluía 

músicos, camponeses com apetrechos de 

EM DEFESA 
DO ALENTEJO

trabalho, e animais, como vacas, cabras, 

patos e galinhas, expostos com grande so-

lenidade nas igrejas conventuais parece ter 

estimulado as oficinas da região a satisfa-

zerem encomendas particulares que rapi-

damente conquistaram um lugar obrigató-

rio na festa popular. 

Muitos museus de iniciativa municipal fazem 

um retrato de um Alentejo rural que a ace-

lerada industrialização e urbanização tem 

vindo pouco a pouco a alterar por comple-

to. Combinam a preservação recolha e ex-

posição das alfaias agrícolas e das artes po-

pulares como a cerâmica, os bordados, as 

pequenas peças entalhadas em madeira, a 

cestaria e outros ofícios tradicionais em ris-

co de desaparecimento, de maneira a de-

fender uma identidade rural ameaçada. Al-

gumas vezes datados, fazem parte da his-

tória de consolidação democrática do poder 

local onde se assume a defesa do patrimó-

nio cultural da região.

O recente Museu da Luz, em Mourão, apre-

senta uma exposição com artefactos rela-

cionados com as actividades agrícolas e ofi-

cinais, sob o olhar de um novo discurso, 

menos afectivo e identitário, procurando re-

flectir sobre a história económica e social 

do século XX, no Alentejo.

ROTEIRO PRINCIPAL

Casa Museu José Régio (Portalegre) / Museu Municipal de 

Estremoz Professor Joaquim Vermelho / Museu do Barro de 

Redondo / Centro Interpretativo do Mundo Rural (Arraiolos) 

/ Museu do Trabalho Rural (Santiago do Cacém) / Museu Mu-

nicipal de Arqueologia e Etnografia de Barrancos / Núcleo 

Museológico do Convento de São Domingos (Montemor-o-

Novo) / Núcleo do Bordado – Museu do Bordado e do Barro 

(Nisa) / Museu Municipal de Aljustrel / Núcleo Rural de Er-

videl / Museu Etnográfico (Serpa) / Museu Municipal de Fer-

reira / Museu Etnográfico do Torrão / Museu da Luz (Mou-

rão) / Museu Municipal (Vidigueira).



39



ALCÁCER DO SAL

CRIPTA ARQUEOLÓGICA 

DO CASTELO DE ALCÁCER DO SAL MUSEU ETNOGRÁFICO DO TORRÃO

HISTORIAL

A conversão das ruínas do Convento de Nossa Senho-

ra de Aracaeli em pousada turística implicou uma ampla 

intervenção arqueológica.

A escavação arqueológica permitiu colocar a descoberto 

uma complexa rede de estruturas, desde tempos proto-

históricos até à Época Moderna. À malha urbana da Ida-

de do Ferro sobrepõem-se as estruturas romanas, mu-

çulmanas, medievais e modernas onde foi encontrado 

um interessante espólio de cerâmica e numismática.

COLECÇÕES

Arqueologia. Idade do Ferro, Período Romano, Período 

Islâmico, Medieval e Moderno. Numismática.

NÃO DEIXE DE VER

Cavalo em bronze. 

CONTACTOS

Castelo de Alcácer | Piso Inferior Pousada D. Afonso II

7580 ALCÁCER DO SAL

GPS 38º22’21’’29N, 8º30’50’’58W

Tlf 265 612 058

E-mail cripta.arqueologica@cm-alcacerdosal.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Verão: 10h00-13h00 (última entrada 12h30), 

15h00-19h00 (última entrada às 18h30).

 Inverno: 9h00-17h30 (última entrada às 17h00).

Encerramento: 2ª feira e feriados.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casa de banho adaptada.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas gratuitas em português ou inglês marcadas 

com antecedência através do telefone 265 612 058.

HISTORIAL

O Museu Etnográfico do Torrão localiza-se num antigo 

lagar de azeite. No edifício, inaugurado em 2006, apre-

senta uma exposição permanente sobre o ciclo do pão

COLECÇÕES

Etnografia.

NÃO DEIXE DE VER

Miniaturas de alfaias e maquinaria agrícola e processos 

de produção pelo artesão Santágueda.

CONTACTOS

Rua das Torres

7595 TORRÃO

GPS 38º17’34’’29N, 8º13’34’’56W

Tlf 265 669 203

E-mail museu.etnografico.torrao@gmail.com 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

2ª a 6ª feira e no 1º e 3º Sábado de cada mês: 

9h00–13h00 / 14h00-17h00.

Encerramento: Domingo e Feriados.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida excepto 

a sala de exposições temporárias.

ACTIVIDADES

Exposições Temporárias

O Museu proporciona visitas gratuitas, em português, 

aos monumentos do Torrão. Marcações com antecedên-

cia através do telefone 265 669 203 ou para a Dr.ª Pa-

trícia Doroteia: 935 913 240.
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ALJUSTREL

MUSEU MUNICIPAL DE ALJUSTREL

NÚCLEO DE ARQUEOLOGIA

MUSEU MUNICIPAL DE ALJUSTREL / NÚCLEO DA 

CENTRAL DE COMPRESSORES DE ALGARES

HISTORIAL

Este núcleo abriu ao público em 2002, em Aljustrel, 

com a colecção de Arqueologia. Possui 5 salas, uma de-

dicada à Pré-história, uma à Geologia, uma à mineração 

romana, uma à mineração contemporânea e outra aos 

espaços e rituais de morte.

COLECÇÕES PRINCIPAIS

Arqueologia. Pré-história e Período Romano.

NÃO DEIXE DE VER

Réplica da Tábua de Bronze de Aljustrel, época romana.

CONTACTOS

Rua São João de Deus, 19

7600 ALJUSTREL

GPS 37º52’50’’43N, 8º09’49’’72W

Tlf 284 600 170

Fax 284 600 179

E-mail museu@mun-aljustrel.pt

Web www.museualjustrel.com

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Verão (1/6 a 15/9) 

3ª feira a 6ª feira: 9h30-12h30 / 16h00-19h00. 

Sábado: 10h00-12h30 / 14h00-17h00. 

Domingo: 14h00-18h00.

 Inverno (16/9 a 30/5) 

3ª feira a 6ª feira: 10h00-12h30 / 14h00-18h30. 

Sábado: 10h00-12h00 / 14h00-17h00.

Encerramento:

Verão: 2ª feira e Feriados.

Inverno: Domingo, 2ª feira e Feriados.

PREÇOS

Bilhete Normal: 1,00€ / Até 15 anos: Grátis / Estudan-

tes e Cartão Jovem: 0,50€ / Deficientes com 1 assisten-

te: 0,50€ / Escolas com marcação prévia: Grátis / Gru-

pos de +10 pessoas com marcação prévia de 5 dias: 

20% desconto.

ACESSIBILIDADES

Possui entrada alternativa para visitantes com mobilida-

de reduzida na Rua do Município (tem que tocar à cam-

painha). Possui elevador para acesso interno.

ACTIVIDADES

Serviço Educativo.

Visitas guiadas em português, com marcação prévia. 

Custo incluído no preço do bilhete.

HISTORIAL

Este núcleo abriu ao público em 2004, em Aljustrel, jun-

to ao Bairro de Valdoca. Possui diversas máquinas e fer-

ramentas que estiveram ligadas à exploração mineira 

contemporânea.

COLECÇÕES PRINCIPAIS

Arqueologia Industrial. Mineração.

NÃO DEIXE DE VER

Compressor fabricado em 1928.

CONTACTOS

Sítio de Algares (junto ao Bairro de Valdoca)

7600 ALJUSTREL

GPS 37º52´20,89 N, 8º09´50,75W

Tlf 284 600 170

Fax 284 600 179

E-mail museu@mun-aljustrel.pt

Web www.museualjustrel.com

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

As visitas deverão ser solicitadas ao Museu ou ao Posto 

de Turismo (284 601 010).

 Encerramento: 

Verão: 2ª feira e Feriados. 

Inverno: Domingo, 2ªfeira e Feriados.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Há ape-

nas um pequeno degrau à entrada.

ACTIVIDADES

Serviço Educativo.

Visitas guiadas, em português, gratuitas, com marcação 

prévia para os contactos do Museu ou do Posto de Tu-

rismo.
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ALMODÔVARALJUSTREL

MUSEU MUNICIPAL DE ALJUSTREL / 

NÚCLEO RURAL DE ERVIDEL

MUSEU DA ESCRITA DO SUDOESTE ALMODÔVAR 

(MESA)

HISTORIAL

O Museu Municipal de Aljustrel abriu ao público em 

2000, em Ervidel, a sua colecção de Etnografia. É com-

posto por três núcleos: a reconstituição de uma casa ru-

ral (quarto e cozinha), o ciclo do mel e o ciclo do trigo.

COLECÇÕES

Etnografia.

NÃO DEIXE DE VER

Arado de Garganta.

CONTACTOS

Rua do Poço, s/nº

7600 ERVIDEL

GPS 37º57’57’’08N, 8º01’32’’49W

Tlf 284600170 / 284645247 (directo)

Fax 284600179

E-mail museu@mun-aljustrel.pt

Web www.museualjustrel.com

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 Inverno (16/9 a 30/5): 

3ª feira: 14h00-17h00. 

4ª a 6ª feira: 10h00-12h00 / 14h00-17h00. 

Sáb/Dom: 14h00-17h30.

Verão (1/6 a 15/9): 

3ª a Sábado: 14h00-17h30. 

Domingo: 10h00-12h30 / 14h00-17h00.

 Encerramento: 2ª feira, feriados e de 20/12 a 03/01.

PREÇOS

Gratuito

ACESSIBILIDADES

Edifício adequado a visitantes com mobilidade reduzida. 

Possui casa de banho adaptada.

ACTIVIDADES

Serviço Educativo. Visitas guiadas gratuitas, em portu-

guês, com marcação prévia através dos serviços centrais 

de Aljustrel, pelo telefone 284 600 170.

HISTORIAL 

O Museu da Escrita do Sudoeste abriu ao público em 

Setembro de 2007. É um museu monográfico, compos-

to por um conjunto de estelas epigrafadas com a escri-

ta mais antiga da Península Ibérica, datadas dos séculos 

VIII – V a.C., 1ª Idade de Ferro.

COLECÇÕES 

Arqueologia – Estelas epigrafadas.

NÃO DEIXE DE VER 

Estela do Guerreiro (Abóboda I, Almodôvar).

CONTACTOS

Rua do Relógio (junto à torre do Relógio)

GPS 37º30’44’’25N, 8º03’40’’7W

Tlf 286 665 357

Fax 286 662 282

E-mail mesa@cm-almodovar.pt / geral@cm-almodovar.pt

Web www.cm-almodovar.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 Aberto todos os dias: 10h00-13h00 / 14h00-18h00.

 Encerramento: Feriados.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casa de banho adaptada.

ACTIVIDADES 

Visitas guiadas em português gratuitas, marcadas com 

antecedência por telefone.
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ALTER DO CHÃO

MUSEU MUNICIPAL SEVERO PORTELA MUSEU DO CAVALO DA FUNDAÇÃO ALTER REAL

HISTORIAL 

O Museu abriu ao público em 15 de Outubro de 1983. 

Tem um acervo composto por pinturas a óleo, desenhos 

e estudos para painéis do artista plástico Severo Portela 

Júnior (1898-1985).

COLECÇÕES 

Pintura e desenho.

NÃO DEIXE DE VER 

“Motivos de Cozinha Alentejana” de Severo Portela.

CONTACTOS

Rua de Beja, 2 | Praça da República

7700 ALMODÔVAR

GPS 37º30’47’’20N, 8º03’36’’89W

Tlf 286 660 600

Fax 286 662 282

E-mail geral@cm-almodovar.pt

Web www.cm-almodovar.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Aberto todos os dias: 10h00-13h00 / 14h00-18h00.

Encerramento: Feriados.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Visitas guiadas gratuitas em português, marcadas atra-

vés do telefone.

HISTORIAL 

Inaugurada em 1999, a galeria de exposições. Acolhe, 

desde 2000, a exposição “O Cavalo e o Homem - Uma 

Relação Milenar”, com peças da colecção particular de 

Rainer Daehnhardt, algumas com cerca de 3000 anos. 

COLECÇÕES

Arqueologia, etnografia, armas, gravura, fotografia, car-

ros de cavalos, arreios.

NÃO DEIXE DE VER

O Cavaleiro, A Morte e o Diabo. Gravura de Albrecht 

Dürer, 1513.

CONTACTOS

COUDELARIA ALTER REAL

Tapada do Arneiro - Apartado 80 

7441-909 ALTER DO CHÃO

GPS 39º14’26’’52N, 7º45’23’’23W

Tlf 245 610 060 / 70

Fax 245 610 090

E-mail  FAR@AlterReal.pt | CRI@AlterReal.pt 

Web http://FAR.AlterReal.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

As visitas são guiadas.

3ª a 6ª feira: 1ª visita às 10h00, 2ª visita às 11h30, 3ª 

visita às 14h00 e 4ª visita às 15h30.

Sábado, Domingo e Feriados:

 Inverno (15/9 a 14/5): 1ª visita às 11h00 e 2ª visita às 

15h00. Verão (15/5 a 14/9): 1ª visita às 10h30 e 2ª vi-

sita às 15h00.

Dia feriado ou véspera de feriado coincidente com a 2ª 

feira o serviço de visitas funciona normalmente.

  Encerramento: 2ª feira. Encerra a 1/1, 24/12 e 25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 3,80€ / Até 11 anos: grátis / 12 aos 18 

anos: 1,20€ / Mais de 65 anos: 2,50€.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casas de banho adaptadas.

ACTIVIDADES 

A visita inclui também: 3ª e 5ªFeira, Sábado, Domingo e 

Feriados, exibições de voo de falcoaria. Mediante marca-

ção prévia é possível aos fim-de-semana e feriados mon-

tar a cavalo em picadeiro (Marcações das 14h30m até 

às 16h30m) Consulte a tabela de preços. 

Loja e restaurante.
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ARRAIOLOS ARRONCHES

CENTRO INTERPRETATIVO DO MUNDO RURAL MUSEU DE (A) BRINCAR DE ARRONCHES

HISTORIAL 

No Alentejo, cuja identidade cultural reflecte aspectos 

civilizacionais de raiz mediterrânica, o Mundo Rural é 

detentor de um património rico e diversificado que im-

porta salvaguardar e dar a conhecer. É desse patrimó-

nio, numa sociedade profundamente hierarquizada (últi-

ma década do século XIX e primeiras décadas do sécu-

lo XX) que o Centro Interpretativo do Mundo Rural se as-

sume como memória.

COLECÇÕES 

Etnografia.

CONTACTOS

Largo Prof. Doutor José Caeiro da Matta

7040–620 VIMIEIRO / ARRAIOLOS

GPS 38º49´55,60N, 7º50´13,46W

Tlf 266 490 240 (Município de Arraiolos)

Fax 266 490 257

E-mail cimr@cm-arraiolos.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Verão (Maio a Outubro): 

3ª feira: 15h00-19h00. 

4ª feira a domingo:  10h00-13h00 / 15h00-19h00.

 Inverno (Novembro a Abril): 

3ª feira: 15h00-18h00. 

4ª feira a domingo:  10h00-13h00 / 15h00-18h00.

  Encerramento: 2ª feira, 24/12 e 25/12, 1/1, 1/5 e Do-

mingo de Páscoa.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

instalações sanitárias adaptadas para deficientes.

ACTIVIDADES 

Serviço educativo, loja, exposições temporárias. Visitas 

guiadas gratuitas, em português, com marcação atra-

vés do telefone 266 490 240 com uma semana de an-

tecedência.

HISTORIAL 

O Museu de (a)brincar situa-se no espaço de uma anti-

ga fortaleza e conta com um acervo proveniente de do-

ações. Tem como principal objectivo dar a conhecer o 

brinquedo e o brincar de outros tempos. É composto por 

uma exposição permanente que abarca várias temáticas 

e, pontualmente, apresenta exposições temporárias, es-

tando em constante renovação. 

COLECÇÕES 

Brinquedos.

NÃO DEIXE DE VER

Triciclo de ferro, madeira e couro, do final do século XIX. 

CONTACTOS

Largo da Restauração

7340–006 ARRONCHES 

GPS 39º05’48’’69N, 7º20’10’’16W

Tlf 245 580 080 (Câmara Municipal de Arronches)

Fax 245 580 081

E-mail eiarronches@mail.telepac.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a Domingo: 10h00-13h00 / 14h00-18h00.

Encerramento: 2ª feira e feriados.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casas de banho adaptadas.

ACTIVIDADES 

Visitas guiadas em português e espanhol para grupos 

organizados. Marcação com antecedência por telefone, 

custo incluído no preço do bilhete.
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BARRANCOS BEJA

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E ETNO-

GRAFIA DE BARRANCOS MUSEU DO SEMINÁRIO DE BEJA

HISTORIAL 

O Museu Municipal de Arqueologia e Etnografia de Bar-

rancos está instalado numa antiga casa senhorial do sé-

culo XIX, adaptada e requalificada para o efeito, manten-

do a traça original.

O museu é constituído por três salas, duas destinadas 

a exposições permanentes e uma utilizada para exposi-

ções temporárias. Na sala principal, destinada à Arque-

ologia, podemos encontrar peças e objectos desde o Pa-

leolítico ao século XVIII. Na segunda sala de exposição 

permanente encontra-se a reprodução/representação do 

antigo Gabinete Médico Municipal (finais século XIX/me-

ados século XX), onde se expõem o mobiliário e os ins-

trumentos das mais variadas áreas da medicina, outrora 

utilizadas pelos médicos municipais de Barrancos. 

COLECÇÕES

Arqueologia e Etnografia.

NÃO DEIXE DE VER

Estela Islâmica.

CONTACTOS

Travessa de Arco, 2

7230–030 BARRANCOS

GPS 39º7’44’’16N, 6º58’31’’58W

Tlf  285 950 649 / 285 950 641

Fax 285 950638

E-mail cmb.museu@cm-barrancos.pt

Web www.cm-barrancos.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Inverno (1/10 a 30/3):

3ª a 6ª feira: 10h00-12h00 / 13h00-16h00.

Sábados, Domingos e Feriados: 13h00-16h00.

 Verão (1/4 a 30/9):

3ª a 6ª feira: 10h00-12h00 / 13h30-17h00.

Sábados, Domingos e Feriados: 13h30-17h00.

 Encerramento: 2ª feira (3ª feira se for feriado na 2ª fei-

ra), 1/1 e 25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: €2 / Estudantes, Cartão-jovem: €1,80.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Exposições Temporárias. Visitas guiadas em português e 

espanhol com marcação previa. Custo incluído no pre-

ço do bilhete.

HISTORIAL 

Reúne o acervo didáctico e científico do Seminário de 

Beja, a que foi agregada a colecção arqueológica do Pa-

dre António Correia Serralheiro, pároco do Messejana.

COLECÇÕES 

Arqueologia, pintura, escultura, artes decorativas, nu-

mismática, armas, colecções científicas.

NÃO DEIXE DE VER 

Tampa insculturada de sepultura da Idade do Ferro.

CONTACTOS

Rua D. Afonso Henriques, 1-A

7800–049 BEJA

GPS 39º00’40’’11N, 7º51’28’’42W

Tlf 284 311 250

Fax 284 311 259

E-mail dphadb@sapo.pt

Web www.diocese-beja.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 2ª a 6ª feira: 9h00-12h30 / 14h30-17h30.

Sábados, domingos e feriados, por marcação prévia.

PREÇOS

1,5 euros (gratuito para crianças até aos 12 anos).

ACESSIBILIDADES 

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Exposições Temporárias, Visitas Guiadas. Visitas guia-

das em português, marcadas com antecedência através 

do e-mail acima ou pelo telefone 284 320 918, incluí-

das no preço do bilhete.
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BEJA

MUSEU EPISCOPAL DE BEJA MUSEU JORGE VIEIRA | CASA DAS ARTES

HISTORIAL

O Museu Episcopal de Beja foi fundado em 1892, sob a 

égide de D. António Xavier de Sousa Monteiro, por Mon-

senhor Amadeu Ruas, para evitar a dispersão das obras 

de arte pertencentes aos últimos mosteiros e conven-

tos de Beja. Teve a sede no edifício do antigo Paço Epis-

copal (Colégio de São Francisco Xavier). Nacionalizado 

em 1911, o seu acervo esteve na origem do Museu Re-

gional, hoje Museu Rainha D. Leonor. Restabelecido em 

2004, na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, como 

um dos pólos da Rede Museológica Diocesana.

COLECÇÕES 

Pintura, escultura, artes decorativas.

NÃO DEIXE DE VER 

O conjunto decorativo do interior do templo combinando 

talha dourada, pinturas a óleo e azulejos azuis brancos.

CONTACTOS

Largo dos Prazeres, 4 / 7800–420 BEJA

GPS 38º00’55’’86N, 7º51’57’’86W

Tlf 284320918

Fax 284824500

E-mail dphadb@sapo.pt

Web www.diocese-beja.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4ª feira a domingo: 10h00-12h30 / 14h30-18h00.

 Encerramento: 2ª e 3ª feira. 1/1, Domingo de Páscoa, 

25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 1,5 euros / Até aos 12 anos: grátis.

ACESSIBILIDADES 

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida. 

ACTIVIDADES 

Visitas guiadas em português, inglês, francês e espa-

nhol. Marcação com antecedência por e-mail (acima) ou 

para o telefone 284 320 918. Preço incluído no bilhete. 

Visita gratuita para grupos escolares e idosos.

HISTORIAL 

Núcleo Museológico de Arte Contemporânea, surgido em 

1995, a partir da doação de parte da obra do Escultor 

Jorge Vieira, um dos expoentes máximos da escultura 

portuguesa no século XX. O Núcleo possui uma exposi-

ção permanente, com parte da colecção de Jorge Viei-

ra, e um programa de exposições temporárias no domí-

nio das artes plásticas, abordando diversos autores, lin-

guagens e temáticas.

COLECÇÕES 

Escultura e Desenho.

NÃO DEIXE DE VER 

Colecção Jorge Vieira.

CONTACTOS

Rua do Touro, 33

7800–489 BEJA

GPS 38º00’51’’46N, 7º51’50’’55W

Tlf 284 311 920

Fax 284 322 300

E-mail museujorgevieira@cm-beja.pt

Web www.cm-beja.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a Sábado: 10h00-12h30 / 14h30-18h30.

Domingo: 14h00-18h30.

 Encerramento: 2ª feira e Feriados.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES ESPECIAIS 

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Exposições Temporárias. Visitas guiadas gratuitas mar-

cadas com antecedência através do telefone 284 311 

920, em português, inglês e castelhano.
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MUSEU REGIONAL DE BEJA

MUSEU RAINHA D. LEONOR

MUSEU REGIONAL DE BEJA

NÚCLEO VISIGÓTICO

HISTORIAL 

O Museu Regional de Beja encontra-se instalado no Real 

Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, edifício fun-

dado na segunda metade do século XV pelos Infantes D. 

Fernando, primeiro duque de Beja, e sua mulher, D. Be-

atriz, pais da rainha D. Leonor e do futuro rei D. Manuel 

I. Para além da sala dos brasões, fazem parte do actual 

edifício as salas de pintura onde actualmente se encon-

tra exposta a colecção de pintura do museu, que abar-

ca um período entre os séculos XV e XVIII, e a secção do 

primeiro andar onde se encontra a exposição arqueológi-

ca de Fernando Nunes Ribeiro.

COLECÇÕES 

Arqueologia, Pintura, Ourivesaria, Azulejaria.

NÃO DEIXE DE VISITAR

Sala de pintura Primitivos Portugueses

CONTACTOS

Largo da Conceição

7800–131 BEJA

GPS 38º00’50’’81N, 7º51’49’’22W

Tlf 284 323 351

Fax 284 322 702

E-mail geral@museuregionaldebeja.net

Web www.museuregionaldebeja.net

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a domingo: 9h30-12h30 / 14h00-17h15.

Encerramento: 2ª feira e feriados.

PREÇOS

Bilhete normal: 2€ / Bilhete com desconto: 1€

ACESSIBILIDADES 

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida

ACTIVIDADES 

Exposições Temporárias. Visitas guiadas marcadas por 

telefone, e-mail ou carta, e realizadas em português, in-

glês e francês. Preço incluído no bilhete, gratuitas para 

grupos escolares.

HISTORIAL

O Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja tem 

como objectivo principal recuperar o espaço interior da 

Igreja de Santo Amaro, um dos mais significativos de 

Beja do ponto de vista histórico-arquitectónico, e expor 

a colecção visigótica do Museu de forma sistematizada, 

estabelecendo uma integração entre o conjunto das pe-

ças e o espaço vestigial da antiga basílica paleo-cristã. 

COLECÇÕES 

Arqueologia. Arte visigótica

NÃO DEIXE DE VER

Lápide da Maura

CONTACTOS

Largo de Santo Amaro

7800 BEJA

GPS 8º00’57’’14N, 7º51’52’’70W

Tlf 284 323 351

Fax 284 322 702

E-mail geral@museuregionaldebeja.net

Web www.museuregionaldebeja.net

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a domingo: 9h45-12h30 / 14h00-17h00.

 Encerramento: 2ª feira e feriados.

PREÇOS

Bilhete normal: 2€ / Bilhete com desconto: 1€.

ACESSIBILIDADES 

Há apenas um pequeno obstáculo no acesso ao museu.

ACTIVIDADES 

Exposições Temporárias. Visitas guiadas marcadas por 

telefone, e-mail ou carta, e realizadas em português, in-

glês e francês. Preço incluído no bilhete, gratuitas para 

grupos escolares.
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BEJA CAMPO MAIOR

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA RUA DO SEMBRANO LAGAR-MUSEU DO PALÁCIO VISCONDE D’OLIVÃ

HISTORIAL 

O Núcleo Museológico da Rua do Sembrano abriu ao 

público em 2007. Trata-se de uma estrutura que alber-

ga um sítio arqueológico com vestígios desde a Idade do 

Ferro até aos nossos dias, postos a descoberto ao lon-

go das décadas de 80 e 90 do século passado. O pro-

jecto de arquitectura foi elaborado pelo arquitecto Fer-

nando Sequeira Mendes e inclui um painel de azulejos 

de grande dimensão da autoria do artista plástico Rogé-

rio Ribeiro.

COLECÇÕES 

Arqueologia.

NÃO DEIXE DE VER 

Miniaturas de peças cerâmicas (brinquedo).

CONTACTOS

Rua do Sembrano | Largo de S. João

7800 BEJA

GPS 38º00’47’’88N, 7º51’49’’14W

Tlf 284 311 920

Fax 284 322 300

Web www.cm-beja.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4ª feira a Domingo: 9h45-12h30 / 14h00-18h15.

 Encerramento: 2ª e 3ª feira, 25/4, 1/5, 25/12, 1/1.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Exposições Temporárias. Visitas guiadas, gratuitas, em 

português, inglês ou castelhano, marcadas com antece-

dência através do telefone 284 311 920.

HISTORIAL 

O Museu monográfico, dedicado à olivicultura, está ins-

talado no antigo lagar de azeite do Palácio do Visconde 

d’Olivã. Possui uma exposição pedagógica onde se des-

taca a recriação do lagar e do seu funcionamento, trans-

mitindo ao público o processo completo que vai desde a 

manutenção do olival e a apanha da azeitona, até à sua 

transformação final em azeite.

COLECÇÕES 

Etnografia. Olivicultura.

NÃO DEIXE DE PROVAR

Prova de Azeite de Campo Maior / Prova de Azeitonas 

de Campo Maior.

CONTACTOS

Lagar-Museu do Palácio Visconde d’Olivã

Rua de Olivença

7370 CAMPO MAIOR

GPS 39º00’46’’54N, 7º04’18’’47W

Tlf 268 685 010

E-mail lagarmuseu@cm-campo-maior.pt

Web www.cm-campo-maior.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 Inverno: 

3ª a 6ª feira: 10h00-12h00 / 14h00-17h00. 

Sábado e domingo: 14h00-17h00.

Verão: 

3º a 6ª feira: 10h00-12h00 / 14h00-18h00. 

Sábado e domingo: 15h00-18h00.

 Encerramento: 2ª feira, 25/12, 1/1 e 1/5.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida, com ca-

sas de banho adaptadas.

ACTIVIDADES 

Exposições Temporárias. Visitas Guiadas gratuitas, em 

português ou castelhano, através do telefone ou e-mail.
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MUSEU ABERTO DE CAMPO MAIOR MUSEU DE ARTE SACRA DE CAMPO MAIOR

HISTORIAL 

O Museu Aberto pretende ser o ponto de partida para 

o estabelecimento do primeiro contacto com todo o pa-

trimónio cultural do Concelho. Neste espaço, é dada a 

conhecer a história das suas gentes, desde a pré-histó-

ria até à actualidade, sem esquecer a permanente liga-

ção a Espanha.

COLECÇÕES 

Arqueologia e Etnografia.

NÃO DEIXE DE VER

A sala de Artes e Ofícios.

CONTACTOS

Museu-Aberto

Largo do Barata

7370 CAMPO MAIOR

GPS 39º00’48’’31N, 7º04’22’’08W

Tlf 268 689 367

Web www.cm-campo-maior.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

  Inverno: 10h00-12h00 / 14h00-17h00.

Verão: 10h00-12h00 / 14h00-18h00.

Encerramento:  2ª feira, 25/12 e 1/1.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

Casas de banho adaptadas.

ACTIVIDADES 

As visitas guiadas, gratuitas, em português, devem ser 

marcadas com antecedência por telefone.

HISTORIAL 

O Museu de Arte Sacra, propriedade da Fábrica da Igre-

ja de São João Baptista, propõe aos visitantes um per-

curso através da história da salvação, com base numa 

vasta colecção, recolhida em várias igrejas do concelho 

de Campo Maior, que constituem um documento ímpar 

da religiosidade dos campomaiorenses entre os séculos 

XVI e XX.

COLECÇÕES 

Pintura, Escultura, Mobiliário e Ourivesaria.

NÃO DEIXE DE VER 

“Nossa Senhora com o Menino e dois franciscanos”, pin-

tura a óleo do século XVI. 

CONTACTOS

Museu de Arte Sacra

Rua de São João Baptista

7370 CAMPO MAIOR

GPS 39º00’50’’0N, 7º04’19’’02W

Tlf 268 685 010

Web www.cm-campo-maior.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª a 6ª feira: 14h00-16h00. 

Sábado e domingo: 10h00-12h00.

 Encerramento: 2ª feira, 25/12, 1/1 e 1/5. 

PREÇOS

Entrada Gratuita. 

ACESSIBILIDADES 

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Visitas Guiadas gratuitas com marcação prévia, em por-

tuguês e castelhano.
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CAMPO MAIOR CASTELO DE VIDE

MUSEU DO CAFÉ CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO MEGALITISMO

HISTORIAL 

O Museu do Café existe desde 1994. Pertence ao gru-

po Nabeiro / Delta Cafés e é um dos raros museus da 

especialidade.

COLECÇÕES

O Museu do Café possui colecções diversas de objectos 

relacionados com o tema café.

NÃO DEIXE DE VER 

Bola de torra, manual, industrial. Foi o primeiro torrador 

de café do grupo nabeiro / delta cafés.

CONTACTOS

Herdade das Argamassas

7371-171 CAMPO MAIOR

GPS 39º02’31’’47N, 7º05’49’’45W

Tlf 268 680 000 / 268 699 426

Fax 268 688 961

E-mail museudocafe@delta-cafes.pt

Web www.delta-cafes.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 2ª a 6ª feira: 9h00-13h00 / 14h30-18h30. 

Sábados: 10h00-13h00 / 15h00-18h00.

Encerramento: Domingos e feriados.

PREÇOS

Entradas gratuitas.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Exposições temporárias. As visitas guiadas devem ser 

marcadas por telefone ou e-mail. São gratuitas, em por-

tuguês. Em castelhano, inglês e francês se os grupos vi-

sitarem a fabrica e o museu.

HISTORIAL 

Núcleo do Museu Municipal de Castelo de Vide com a 

apresentação da cultura megalítica da região do Nor-

te Alentejano

COLECÇÕES 

Arqueologia. Megalitismo.

NÃO DEIXE DE VER 

Pendente zoomórfico

CONTACTOS

Castelo de Castelo de Vide

7320 CASTELO DE VIDE

GPS 39º25’03’’31N, 7º27’20’’62W

Tlf 245 905 154 (Centro Municipal de Cultura)

Fax 245 901 827 (Câmara Municipal)

E-mail sociocultural.cmcv@gmail.com

Web www.cm-castelo-vide.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Inverno: 9h30-12h30 / 14h00-17h00.

Verão: 9h30-12h30 / 14h00-18h00.

Encerramento: Não encerra.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Serviço Educativo. Visitas guiadas, gratuitas, em portu-

guês, inglês, francês ou castelhano, solicitadas por car-

ta para a Dra. Ângela Maximiano (Câmara Municipal de 

Castelo de Vide: Rua Bartolomeu Álvares da Santa 7320 

Castelo de Vide).
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NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE HISTÓRIA 

E ARQUITECTURA MILITARES DE CASTELO DE VIDE

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA SINAGOGA 

DE CASTELO DE VIDE

HISTORIAL 

Núcleo do Museu Municipal situado no Castelo da vila 

apresentando um percurso didáctico da História militar 

de Castelo de Vide

COLECÇÕES 

História Militar: Armas, desenho e gravuras.

NÃO DEIXE DE VER 

Maqueta da Vila de Castelo de Vide.

CONTACTOS

Castelo de Castelo de Vide

GPS 39º25’02’’50N, 7º27’24’’95N

Tlf 245 905 154 (Centro Municipal de Cultura)

Fax 245 901 827 (Câmara Municipal)

E-mail sociocultural.cmcv@gmail.com

Web www.cm-castelo-vide.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Inverno: 9h30-12h30 / 14h00-17h00.

Verão: 9h30-12h30 / 14h00-18h00.

 Encerramento: Não encerra.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Serviço Educativo. Visitas guiadas, gratuitas, em portu-

guês, inglês, francês ou castelhano, solicitadas por car-

ta para a Dra. Ângela Maximiano (Câmara Municipal de 

Castelo de Vide: Rua Bartolomeu Álvares da Santa 7320 

Castelo de Vide).

HISTORIAL 

Após as obras de recuperação do edifício, criou-se o Mu-

seu da Sinagoga com o objectivo de mostrar ao públi-

co a história do Bairro da Judiaria de Castelo de Vide, 

bem como o testemunho da passagem dos Judeus por 

esta vila.

COLECÇÕES 

Etnografia. Cerâmicas, moedas e documentos. 

NÃO DEIXE DE VER 

Tabernáculo (período medieval).

CONTACTOS

Rua da Judiaria

7320 CASTELO DE VIDE

GPS 39º25’02’’82N, 7º27’24’’50W

Tlf 245 905 154 (Centro Municipal de Cultura)

Fax 245 901 827 (Câmara Municipal)

E-mail sociocultural.cmcv@gmail.com

Web www.cm-castelo-vide.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Inverno: 9h30-12h30 / 14h00-17h00.

Verão: 9h30-12h30 / 14h00-18h00.

 Encerramento: Não encerra.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Serviço Educativo. Visitas guiadas, gratuitas, em portu-

guês, inglês, francês ou castelhano, solicitadas por car-

ta para a Dra. Ângela Maximiano (Câmara Municipal 

de Castelo de Vide: Rua Bartolomeu Álvares da Santa, 

7320 Castelo de Vide).
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CASTRO VERDE

MUSEU DA LUCERNA TESOURO DA BASÍLICA REAL DE CASTRO VERDE

HISTORIAL 

O Museu da Lucerna nasceu da descoberta em 1994 em 

Santa Bárbara de Padrões, Castro Verde, antiga Arannis, 

de um depósito de lucernas romanas que forneceu al-

guns milhares de exemplares dos séculos I-III d.C.

COLECÇÕES 

Arqueologia. Lucernas romanas.

NÃO DEIXE DE VER 

Lucerna de Alexandreina.

CONTACTOS

Largo Victor Guerreiro Prazeres

7780 CASTRO VERDE

GPS 37º41’48’’25N, 7º27’24’’50W

Tlf 286 327 414 

E-mail museulucerna1@sapo.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª a 6ª feira: 10h00-12h30 / 14h00-17h30.

Sábados e domingos: 14h00-17h30.

 Encerramento: 2ª feira e feriados.

PREÇOS

Entrada gratuita.

ACESSIBILIDADES 

Rampa de acesso ao museu (exige acompanhante).

ACTIVIDADES 

Exposições temporárias. Serviço Educativo. Visitas guia-

das, em português, gratuitas, marcadas no Museu ou 

através do Posto de Turismo, telefone 286 328 148, 

pturismocastroverde@iol.pt.

HISTORIAL 

Núcleo museológico de arte sacra, aberto ao público 

desde 2003, onde se podem apreciar algumas das al-

faias religiosas mais importantes do concelho de Castro 

Verde. Este Tesouro está integrado na rede de núcleos 

de arte sacra do Departamento do Património Histórico 

e Artístico da Diocese de Beja.

COLECÇÕES 

Arte Sacra: Escultura, Pintura, Ourivesaria.

NÃO DEIXE DE VER 

Cabeça Relicário de S. Fabião (Escola aragonesa, séc. 

XIV).

CONTACTOS

Basílica Real de Castro Verde

Praça do Município

7780-217 CASTRO VERDE

GPS 37º41’48’’25N, 8º04’53’’77W

Tlf 286 328 550

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4ª feira a Domingo.

Verão: 10h00-12h30 / 14h00-18h00.

Inverno: 9h30-12h30 / 14h00-17h30.

Encerramento: 2ª, 3ª feira, 1/1, Páscoa e 25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 1€.

ACESSIBILIDADES 

Entrada alternativa para visitantes com mobilidade redu-

zida (exige acompanhante).

ACTIVIDADES

Visitas Guiadas em português e inglês, com marcação 

por antecedência no Posto de Turismo, através do tele-

fone 286 328 148, pturismocastroverde@iol.pt. Preço 

incluído no bilhete.
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CRATO

CASA MUSEU PADRE BELO

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE FLOR DA ROSA – 

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE FLOR DA ROSA

HISTORIAL 

A Casa Museu Padre Belo resulta de uma vontade ex-

pressa do reverendo Padre Francisco António Rosado 

Belo, que tendo constituído uma importante colecção de 

arte, decidiu doar todo o seu espólio e respectiva habita-

ção à Santa Casa da Misericórdia do Crato.

COLECÇÕES 

Pintura, escultura, gravura, artes decorativas, etnogra-

fia e numismática.

NÃO DEIXE DE VER 

Escultura em madeira com a representação das Santas 

Mães (século XVIII).

CONTACTOS

Rua do Convento Nº13 

7430-152 CRATO

GPS 39º17’13’’63N, 7º38’56’’39W

Tlf 245996188

Fax 245997178

E-mail casamuseu@iol.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Quarta-feira a domingo: 09h30-12h30 / 14h00-17h30.

Encerramento: 2ª e 3ª feira, 1/1, 6ª feira Santa, Domingo 

de Páscoa, 2ª feira de Páscoa, 1/5 e 25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 1€ / Crianças e jovens dos 6 aos 17 

anos: 0,50€ / Grupos superiores a 8 visitantes: 0,50€/

cada.

ACESSIBILIDADES ESPECIAIS 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Visitas guiadas marcadas através de telefone ou e-mail, 

em português, inglês e francês. Preço incluído no bilhete.

HISTORIAL 

Este núcleo ocupa salas envolventes ao claustro do ex-

tinto Mosteiro, especialmente adaptadas para o efeito, 

e é constituído por um Núcleo de Escultura do Museu 

Nacional de Arte Antiga, representando as diversas in-

vocações da Virgem Maria, executadas entre os sécu-

los XV e XVI.

COLECÇÕES 

Esculturas em pedra colecção do Museu Nacional de 

Arte Antiga.

NÃO DEXE DE VER 

“Virgem com o Menino”, irradiação da oficina de João de 

Ruão, 1550-1580.

CONTACTOS

Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa

7430 – 999 FLOR DA ROSA

GPS 39º18’14’’60N, 7º38’45’’54N

Tlf 245 997 341

Fax 245 996 679

E-mail turismo@cm-crato.pt

Web www.cm-crato.pt

http://pt-pt.facebook.com/people/Posto-De-Turismo-Cra-

to/100000124095674

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 2ª a 6ª feira: 9h30-12h30 / 14h00-17h30. 

Sábado e domingo: 10h00-13h00 / 14h30-18h00. 

Encerramento: 1/12; 25/12; 1/1; 6ª feira Santa; Domin-

go de Páscoa e 1/5.

PREÇOS

Bilhete normal: 2.00€ / Bilhete Familiar (até 5 pessoas): 

8.00€ / Jovens (13 aos 25 anos) e maiores de 65 anos: 

50% desconto / Naturais e residentes no Concelho do Cra-

to e crianças até aos 12 anos: Grátis.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida e casas 

de banho adaptadas.

ACTIVIDADES 

Espaço lúdico para crianças, exposições temporárias e 

visitas guiadas para grupos marcadas por telefone ou e-

mail, realizadas em português, espanhol, francês e in-

glês. Preço da visita guiada (acresce ao bilhete) – até 12 

anos: grátis | 12 aos 25 anos: 1€ / 25 aos 65 anos: 2€ 

/ +65 anos: 1€. 
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CRATO CUBA

MUSEU MUNICIPAL DO CRATO TESOURO DA IGREJA DE SÃO VICENTE DE CUBA

HISTORIAL 

Instalado num edifício Barroco, o Museu Municipal do 

Crato convida a uma visita ao passado histórico do Con-

celho, num percurso que tem inicio nos vestígios das pri-

meiras ocupações pré-históricas e termina numa abor-

dagem da vida económica e social do Crato em mea-

dos do século XX.

COLECÇÕES 

Arqueologia, pintura, escultura, artes decorativas, etno-

grafia e numismática.

NÃO DEIXE DE VER 

Pintura em madeira do Venegas, Representação de uma 

Cena do Calvário.

CONTACTOS

Rua da Assembleia dos Cavaleiros da Ordem Soberana e 

Militar de Malta Nº3 

7430-999 CRATO

GPS 39º17’09’’20N, 7º38’46’’37W

Tlf 245 997 265 / 245 990 115

Fax 245 996 679

E-mail museu@cm-crato.pt

Web www.cm-crato.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4ª feira a domingo: 9h30-12h30 / 14h00-17h30.

 Encerramento: 2ª e 3ª feira e todos os feriados.

PREÇOS

Entradas gratuitas.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Serviço Educativo. Exposições Temporárias. Visitas guia-

das pelo telef. ou por e-mail indicados na ficha, só por-

tuguês, gratuitas.

HISTORIAL 

O Museu foi inaugurado em 2003 na Igreja de São Vi-

cente de Cuba, templo do século XVI. A igreja possui 

um revestimento de azulejos seiscentistas com painéis 

hagiográficos e retábulos de talha douradas dos sécu-

los XVII e XVIII.

COLECÇÕES 

Arte Sacra. Pintura, escultura, ourivesaria e artes deco-

rativas.

NÃO DEIXE DE VER

Azulejaria seiscentista.

CONTACTOS

Rua Serpa Pinto, n.º 81 ou

Largo 5 de Outubro 

GPS 38º09’58’’95N, 7º53’36’’11W

Tlf 284 412 266

Fax 284 412 266

E-mail cuba@diocese-beja.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4ª feira a Domingo:

 Inverno: 10h30-14h00 / 15h00-18h00.

Verão: 10h30-14h00 / 16h00-19h00.

Encerramento: 2ª e 3ª feira e todos os feriados.

PREÇOS

Gratuito.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casas de banho adaptadas no parque.

ACTIVIDADES 

As visitas guiadas, gratuitas, em português ou francês 

podem ser marcadas por e-mail, carta ou através da Câ-

mara Municipal de Cuba, tel 284 419 900.
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ELVAS

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE ELVAS 

[MACE] MUSEU MILITAR FORTE DE SANTA LUZIA

HISTORIAL

O MACE foi inaugurado em Julho de 2007 e integra a 

rede de equipamentos culturais da Câmara Municipal de 

Elvas. O projecto de adaptação museológica foi conce-

bido por uma equipa multidisciplinar que integrou o ar-

quitecto Pedro Reis e designers Filipe Alarcão e Henri-

que Cayatte. O Museu está instalado no edifício da anti-

ga Santa Casa da Misericórdia de Elvas, e conserva ain-

da hoje o essencial do conjunto original, apresentado a 

colecção António Cachola.

COLECÇÕES 

Arte Contemporânea Portuguesa: pintura, desenho, gra-

vura, escultura, multimédia, instalação.

NÃO DEIXE DE VER 

“A Noiva”, de Joana Vasconcelos.

CONTACTOS

Rua da Cadeia s/n.º

7350-146 ELVAS

GPS 7º11’00’’50W, 39º05’38’’05N

Tlf 268 637 150

E-mail museu.arte.contemporanea@cm-elvas.pt

Web www.cm-elvas.pt/MACE/index.htm

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 Verão: 

3ª feira: 15h00-18h30. 

4ª feira a Domingo:  10h00-13h00 / 15h00-18h30.

 Inverno: 

3ª feira: 14h30-18h00. 

4ª feira a Domingo:  10h00-13h00 / 14h30-18h00.

 Encerramento: 2ª feira, 3ª feira de manhã, 1/1, Domingo 

de Páscoa, 1/5, 25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 2€ / 12 aos 18 anos: 1€ / Reformados 

e pensionistas: 1€ / Até 12 anos: grátis / Grupos mar-

cados antecipadamente: grátis / Domingos e feriados de 

manhã: grátis.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida e casas 

de banho adaptadas.

ACTIVIDADES 

Serviço Educativo. Exposições temporárias. Visitas guia-

das gratuitas marcadas por telefone e e-mail, em portu-

guês e castelhano. Áudio-guias em português, castelha-

no e inglês incluídos no preço do bilhete.

HISTORIAL 

O Forte de Santa Luzia era uma das obras com impor-

tância na defesa exterior da Praça de Guerra de Elvas. 

É uma construção rectangular, com revelins nas frentes 

Leste e Sul e possui 4 baluartes. O projecto museológi-

co, elaborado para manter uma visão de conjunto e para 

distinguir épocas e períodos da história de Elvas, permi-

tiu orientar o trabalho de preparação das salas, numa 

iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Elvas em co-

laboração com o Museu Militar de Lisboa. 

COLECÇÕES 

História Militar. Armamento e equipamento militar.

NÃO DEIXE DE VER 

A Galeria

CONTACTOS

Forte de Santa Luzia

7350 ELVAS

GPS 38º52’44’’60N, 7º09’40’’67W

Tlf 268 628 357

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Inverno: 10h00-13h00 / 14h00-17h30

Verão: 10h00-13h00 / 15h00-19h00

Encerramento: 2ª Feira, 1/1, Domingo de Páscoa, 1/5 e 

25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 2€ / Até 12 anos: grátis / 12 aos 18 

anos: 1€ / Mais de 65 anos: 1€.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casas de banho adaptadas.

ACTIVIDADES 

Exposições Temporárias. As visitas guiadas, em portu-

guês, castelhano ou inglês, devem ser solicitadas com 

antecedência, através do telefone do Museu ou fax: 268 

629 060 (Câmara Municipal de Elvas). Custo incluído 

no preço do bilhete. As visitas de estudo marcadas por 

escolas são gratuitas.
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ELVAS

MUSEU MUNICIPAL DA FOTOGRAFIA 

JOÃO CARPINTEIRO MUSEU MILITAR DE ELVAS

HISTORIAL / DESCRIÇÃO

É um Museu onde se podem ver cerca de 3000 imagens 

e, visitar quatro Salas c/ a Colecção de Máquinas Foto-

gráficas, desde os primórdios da Fotografia.

COLECÇÕES PRINCIPAIS

Colecção de Máquinas Fotográficas e espólio relaciona-

do com a História da Fotografia.

NÃO PODE DEIXAR DE VER

O estúdio profissional de 1900.

CONTACTOS

Largo Luís de Camões, nº 1

7350 ELVAS

GPS 38º52’22’’69N, 7º09’29’’80W

Tlf 268 636 470 / 268 636 473

Fax 268 636 478

E-mail fjcarpinteiro@iol.pt

Web www.museufotografiaelvas.pt 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Inverno: 10h00-13h00 / 14h00-17h00.

Verão: 10h00-13h00 / 15h00-19h00.

Encerramento: 2ª feira, 1/1, Domingo de Páscoa, 1/5 e 

25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 2€ / 12 aos 18 anos, Reformados e Pen-

sionistas: 1€.

ACESSIBILIDADES ESPECIAIS 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casas de banho adaptadas.

ACTIVIDADES / SERVIÇOS

Serviços Educativos (Animadora Sócio – Cultural); Sala 

de Exposições Temporárias e Visitas Guiadas. Através do 

telef. indicado na ficha, pelo tlm: 963 819 551 ou por 

e-mail indicado na ficha. Preço incluído no bilhete. Por-

tuguês, espanhol, inglês e francês.

HISTORIAL

Antigo convento de São Domingos, o edifício ficou devo-

luto quando da extinção das Ordens Religiosas. A pedido 

da Câmara Municipal foi instalada, em 1838, a primei-

ra unidade militar. Em 2006, por despacho do Ministro 

da Defesa, foi criado o Museu Militar de Elvas, que ocu-

pa ¼ da muralha seiscentista. Abriu as suas portas ao 

público em 2009, sob dependência da Direcção de His-

tória e Cultura Militar.

COLECÇÕES 

História Militar. Serviço de Saúde, Arreios, Hipomóveis.

NÃO DEIXE DE VER

Quartel do Casarão

CONTACTOS

Avenida de São Domingos

7350-047 ELVAS

GPS 38º52’52’’17N, 7º09’32’’64W

Tlf 268 636 240

Fax 268 636 249

E-mail mme@exercito.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a Domingo: 10h00-12h00 / 14h00-17h00.

 Encerramento: 2ª feira, 25/12 e 1/1.

PREÇOS

Bilhete Geral: 4€ / 7 aos 17 anos e maiores de 65: 2€ 

/ Até 6 anos: Grátis.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casas de banho adaptadas.

ACTIVIDADES 

Visitas guiadas para grupos, em português ou castelha-

no, por marcação com antecedência através do telefone 

ou fax. Custo incluído no bilhete. Para estabelecimentos 

de ensino: 25 pax+2 prof. 40€; 20 pax+2 prof. 30€; 

15 pax +1 prof. 20€; 10 pax+1prof. 10€. Grupos fora 

do âmbito ensino, 25 pax 80€; 20 pax 60€; 15 pax 

50€; 10 pax 30€. 
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ESTREMOZ

MUSEU DE ARTE SACRA DE ESTREMOZ

MUSEU MUNICIPAL DE ESTREMOZ 

PROFESSOR JOAQUIM VERMELHO

HISTORIAL

O Museu de Arte Sacra localiza-se na Igreja dos Con-

gregados, junto ao Rossio Marquês de Pombal e apre-

senta uma colecção de objectos religiosos pertencentes 

a uma série de Ermidas e Capelas já extintas do Conce-

lho de Estremoz.

COLECÇÕES

Arte Sacra: escultura e ourivesaria.

NÃO DEIXE DE VER 

“São Crispim e São Crispiniano”, escultura em madeira. 

Após a visita poderá subir até á torre da igreja e apreciar 

uma belíssima vista da cidade de Estremoz.

CONTACTOS

Igreja do Convento dos Congregados

Rossio Marquês de Pombal

7100 ESTREMOZ

GPS 38º50’13’’88W, 7º35’08’’95W

Tlf 967 528 298

Web www.estremozmarca.com/

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª a 6ª feira: 10h00-12h00 / 15h30-17h30.

Encerramento: 2ª feira, Sábados, Domingos e Feriados de 

manhã.

PREÇOS

Bilhete único: 1€.

ACESSIBILIDADES 

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Visita guiada, em português, marcada com antecedência 

através do telefone do Museu, com o custo de 1 €.

HISTORIAL 

O Museu Municipal de Estremoz Professor Joaquim Ver-

melho foi criado em 1880.

As colecções de Arqueologia e Etnografia foram particu-

larmente enriquecidas com a aquisição da colecção Júlio 

de Reis Pereira de esculturas populares de Estremoz.

COLECÇÕES PRINCIPAIS

Arqueologia e Etnografia.

NÃO DEIXE DE VER

“Nossa Senhora da Conceição”, escultura em cerâmica 

do século XVIII.

CONTACTOS

Largo D. Dinis

7100-509 ESTREMOZ

GPS 38º50’31’’38N, 7º35’35’’37W

Tlf 268 333 608 / 268 333 604

Fax 268 332 663

E-mail museu.municipal@cm-estremoz.pt

Web http://museuestremoz.blogtspot.com

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a Domingo: 9h00-12h30 / 14h00-17h30.

 Encerramento: 2ª feira e feriados.

PREÇOS

Bilhete normal: 1,50€ / Grupo (10 pax): 6€ / Mais de 

65 anos: 0,75€ / Cartão jovem municipal: 0,75€ / Até 

12 anos: grátis.

ACESSIBILIDADES 

Nã acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Exposições Temporárias (entrada gratuita). Visitas guia-

das em português para um grupo mínimo de 10 pesso-

as; grupos maiores: sob consulta. Marcações por escrito 

para o fax: 268 33 26 63 A/C do Vereador da Cultura.
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ESTREMOZ

MUSEU RURAL DE ESTREMOZ MUSEU DO REGIMENTO DE CAVALARIA N.º 3

HISTORIAL 

O Museu Rural de Estremoz foi criado, em 1951, pela 

Casa do Povo de Santa Maria. Inicialmente ficou insta-

lado no antigo Convento das Maltesas, mas foi obrigado 

a abandonar as instalações que ocupava. Volta a reabrir, 

em 2007, no Centro Cultural Dr. Marques Crespo, com 

exposições rotativas de longa duração.

O seu riquíssimo acervo é composto por peças de arte-

sanato que retratam o quotidiano do antigo mundo ru-

ral alentejano.

COLECÇÕES 

Etnografia. Arte Popular.

NÃO DEIXE DE VER 

Ex-Votos.

CONTACTOS

Centro Cultural e Associativo Dr. Marques Crespo

Rua João de Sousa Carvalho

7100 ESTREMOZ

GPS 38º50’29’’62N, 7º35’13’’85W

Tlf 963 004 179 / 966 737 359

Web www.estremozmarca.com/

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a Sábado: 9h00-12h30 / 14h00-17h30.

 Encerramento:  Domingo, 2ª feira e feriados.

PREÇOS

Bilhete normal: 1€ / Até 12 anos: grátis.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Visitas guiadas em português, marcadas com antece-

dência para o telefone do Posto de Turismo: 268 333 

541 ou para o 963 004 179. Custo incluído no pre-

ço do bilhete.

HISTORIAL 

Com o objectivo de apresentar o seu glorioso passado 

e o seu presente, o Regimento de Cavalaria N.º 3 criou 

um núcleo expositivo que proporciona uma panorâmica 

sobre as acções militares por si levadas a cabo ao longo 

dos 300 anos da sua existência em Estremoz.

COLECÇÕES PRINCIPAIS

História Militar: Armaria, Pintura e Escultura.

NÃO DEIXE DE VER

“Luz da Liberal e Nobre Arte da Cavalaria”, livro edita-

do em 1790.

CONTACTOS

Largo Dragões de Olivença

7100 ESTREMOZ

GPS 38º50’40’’27N, 7º35’12’’91W

Tlf 268 337 600

Fax 268 337 622

E-mail rc3@mail.exercito.pt

Web http://www.wix.com/regcav3/regcav3 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

9h30-12h00 / 14h30-17h00.

 Encerramento: Não encerra.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES 

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES 

Visitas guiadas, gratuitas, em português. Os pedidos en-

dereçados com 15 dias de antecedência para:

Exmo. Comandante do Regimento de Cavalaria n.º 3

Regimento de Cavalaria 3

Largo Dragões de Olivença

7100 Estremoz
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ÉVORA

MEGALITHICA EBORA CENTRO INTERPRETATIVO 

DO CONVENTO DOS REMÉDIOS MUSEU DE CARRUAGENS

HISTORIAL

Equipamento cultural recentemente aberto ao público, o 

Megalithica Ebora, espaço expositivo de carácter didác-

tico, situa-se no piso térreo do Convento dos Remédios, 

e abarca os períodos do Megalitismo e Romano.

O património megalítico do Alentejo é particularmente 

notável, não só no contexto nacional, mas igualmente ao 

nível ibérico e europeu, importância patente em inúme-

ras antas e recintos. Os vestígios romanos de Évora, de 

que as ruínas do templo que subsistem no topo da coli-

na da cidade são o ex-libris, são igualmente importantes 

no contexto português.

COLECÇÕES

Arqueologia. Megalitismo e Período Romano

NÃO DEIXE DE VER

Maqueta da Anta Grande do Zambujeiro

CONTACTOS

Avenida de São Sebastião

7000 - ÉVORA

GPS 38º34’11’’48N, 7º54’54’’40W

Tlf 266 777 000 / 965 959 000

Fax 965 959 000

E-mail arqueologia@cm-evora.pt

Web http://www.cm-evora.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a sábado: 9h30-12h30 / 14h00-18h00.

 Encerramento: Domingo, 2ª feira e feriados.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casa de banho adaptada.

ACTIVIDADES

Serviço Educativo. Exposições Temporárias. Visitas guia-

das gratuitas em português, marcadas com antecedên-

cia através dos números 963 032 100 ou 938 730 

692.

HISTORIAL

Este museu, dirigido pelo Instituto de Cultura Vasco Vill’ 

Alva, foi criado em 1998 para exposição de carruagens 

antigas da Casa Eugénio de Almeida e também de al-

guns particulares. Nele se encontram ainda diversos ob-

jectos relacionados com atrelagem e equitação.

COLECÇÕES

Carruagens do século XVIII e XIX. 

NÃO DEIXE DE VER

Cadeirinha do século XVIII.

CONTACTOS

Largo Dr. Mário Chicó, n.º 4, 5 e 6

7000-802 ÉVORA

GPS 38º34’20’’68N, 7º54’23’’14W

Tlf 266 743 712 ou 266 741 080

Fax 266 741 080

E-mail icvvalentejo@mail.telepac.pt

Web http://icvv.no.sapo.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 2ª a 6ª feira: 10h00-12h30 / 14h30-18h00. 

Sábado: 10h00-13h00 / 15h00-18h00.

Encerramento: Domingos e feriados.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida. 

ACTIVIDADES

Exposições Temporárias. 
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ÉVORA

MUSEU DE ÉVORA MUSEU DE ARTE SACRA DA SÉ DE ÉVORA

HISTORIAL

A história do Museu de Évora remonta a 1804, quan-

do Frei Manuel do Cenáculo, Arcebispo de Évora, inau-

gurou a Biblioteca Pública, em que se reuniam também 

parte das suas colecções de Arte, Arqueologia e Naturá-

lia. Formalmente, o Museu de Évora só seria criado por 

decreto de 1 de Março de 1915, instalando-se no Paço 

Episcopal.

A pintura com um acervo representativo da arte portu-

guesa e europeia, a escultura medieval e renascentista, e 

a arqueologia, da pré-história ao período Romano consti-

tuem as colecções mais importantes do Museu de Évora. 

COLECÇÕES

Arqueologia, pintura, escultura, desenho e ourivesaria.

NÃO DEIXE DE VER

Os 19 painéis do Retábulo da Vida da Virgem (séc. XVI).

CONTACTOS

Largo Conde de Vila Flor

7000-804 ÉVORA

GPS 38º34’09’’09N, 7º54’41’’93W

Tlf 266 702 604 | 266 730 480

Fax 266 708 094

E-mail mevora@imc-ip.pt

Web http://museudevora.imc-ip.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4ª feira a Domingo: 10h00-18h00; 3ª feira: 14h30-

18h00. Última entrada às 17h45. 

 Encerramento: 2ª feira, 3ª feira de manhã, Domingo de 

Páscoa, 1/1, 1/5 e 25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 4€ / Bilhete familiar: 4,50 € / Dos 15 

aos 25 anos, maiores de 65 anos, visitantes portadores 

de deficiência: desconto 50% / Cartão Jovem: desconto 

60% / Domingos e Feriados até às 14h00, crianças até 

aos 14 anos, visitas de estudo, professores e estudantes 

com identificação: grátis.

ACESSIBILIDADES

Degraus na entrada (necessita acompanhante). O edifí-

cio oferece todas as condições a visitantes com mobili-

dade reduzida. Possui casas de banho adaptadas.

ACTIVIDADES

Exposições Temporárias. As visitas guiadas, em portu-

guês, devem ser marcadas com antecedência por e-mail, 

telefone ou fax. Custo incluído no preço do bilhete.

HISTORIAL

Criado em 1983, com o designativo de Tesouros da Sé, 

ocupou primeiramente uma das galerias superiores do 

templo. Em 2009, concluiu-se a recuperação do edifí-

cio setecentista do Colégio dos Moços da Sé, onde se 

apresenta uma das melhores colecções de Arte Sacra 

do país.

COLECÇÕES

Arte Sacra. Pintura, Escultura, Ourivesaria e Paramen-

taria.

NÃO DEIXE DE VER

Virgem do Paraíso (escultura em prata e marfim).

CONTACTOS

Largo Marquês de Marialva

7000 – 809 ÉVORA

GPS 38º34’22’’05N, 7º54’24’’42W

Tlf 266 759 330

Fax 266 759 339

E-mail pastoral@diocese-evora.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Verão: 9h00-17h00.

 Inverno: 9h00-12h30 / 14h00-17h00. 

Última entrada uma hora antes do fecho.

 Encerramento: 2ª feira, 24/12 e 25/12 e 1/1.

PREÇOS

Bilhete normal (inclui Catedral): 4,50€ / Crianças, se-

niores, escolas (com marcação prévia): 4€ / Jornalis-

tas: grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casa de banho adaptada.

60



FERREIRA DO ALENTEJO GRÂNDOLA

MUSEU MUNICIPAL DE FERREIRA

MUSEU MINEIRO DO LOUSAL

“CENTRAL ELÉCTRICA”

HISTORIAL

Desde 2004 que o Museu Municipal de Ferreira abriu 

as suas portas apresentando vários núcleos que retra-

tam a evolução histórica da região desde a pré-história 

até aos nossos dias.

COLECÇÕES

Arqueologia, etnografia, artes decorativas 

NÃO DEIXE DE VER

Retábulo da Paixão de Cristo, de 1565, do pintor Antó-

nio Nogueira.

CONTACTOS

Rua Conselheiro Júlio de Vilhena, 5

7900-599 FERREIRA DO ALENTEJO

GPS 38º03’29’’57N, 8º06’58’’18W

Tlf 284 738 860

Fax 284 739 250

E-mail museu@cm-ferreira-alentejo.pt

Web http://museu.cm-ferreira-alentejo.pt/

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 3ª a 6ª feira: 10h00-13h00 / 15h00-19h00. 

Sábado e Domingo: 10h00-13h00.

Encerramento: 2ª feira, 1/1, Sexta-feira Santa e Domingo 

de Páscoa, 1/5, 24/12 e 25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 1,50€ / Reformados e Cartão Jovem: 

0,75€ / Até aos 12 anos: 0,75€ / Grupos escolares e 

professores, grupos de idosos, participantes nos ateliers: 

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casa de banho adaptada. 

ACTIVIDADES

As visitas guiadas ao Museu, em português ou inglês, 

devem ser marcadas por telefone através do número 

284 738 860. Custo incluído no preço do bilhete.

HISTORIAL

Originalmente, a Central Eléctrica foi responsável pelo 

fornecimento de energia ao complexo industrial minei-

ro, bem como à população do Lousal entre os anos de 

1934-1992. Após alguns anos de inactividade, passou, 

desde 2001, a desempenhar uma função exclusivamen-

te museológica, no âmbito da arqueologia industrial.

COLECÇÕES

Arqueologia Industrial. Mineração.

CONTACTOS

Avenida Frédéric Velge | Lousal

7570-006 AZINHEIRA DE BARROS E SÃO MAMEDE 

DE SÁDÃO

GPS 38º02’24’’16N, 8º25’21’’32W

Tlf 269 508 160

Fax 269 508 160

E-mail info@lousal.cienciaviva.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a Domingo: 10h00-17h00.

 Encerramento: 2.ª feira e feriados.

PREÇOS

Bilhete normal: 3€ / Grupos superiores a 10 pessoas, 

maiores de 65 anos: 2€ / Crianças até 10 anos e visitas 

de estudo: grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

O Museu promove visitas guiadas em português que de-

vem ser marcadas com antecedência por telefone. Pre-

ço incluído no bilhete.
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MARVÃO MÉRTOLA

MUSEU MUNICIPAL DE MARVÃO MUSEU DE MÉRTOLA (7 NÚCLEOS)

MUSEU DE MÉRTOLA

TORRE DE MENAGEM (CASTELO)

HISTORIAL

O Núcleo do Castelo foi inaugurado em 1990, com 

o objectivo de preservar e valorizar uma colecção de 

material arquitectónico datado entre os séculos VI e 

X d.C. 

COLECÇÕES

Arqueologia. Período medieval

NÃO DEIXE DE VER

Pilastra de mármore do século VII d.C.

CONTACTOS

Castelo de Mértola

GPS 37º38´18,.11N, 7º39´49,42W

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

HISTORIAL

A Igreja de Santa Maria, há muito fechada ao culto, e 

em avançado estado de ruína, foi recuperada e abriu em 

1987 como Museu Municipal de Marvão.

COLECÇÕES

Arqueologia, Arte sacra, Etnografia e Armaria.

NÃO DEIXE DE VER

Ídolo Placa (artefacto pré-histórico).

CONTACTOS

Largo de Santa Maria 

7330-101 MARVÃO

GPS 39º23’40’’79W, 7º22’40’’79N

Tlf 245 909 132

Fax 245 993 526 (Câmara Municipal de Marvão)

E-mail museu.municipal@cm-marvao.pt

Web www.cm-marvao.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a Domingo: 9h00-12h30 / 14h00-17h30.

 Encerramento: 2ª feiras e 25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 1€ / Estudantes e cartão Jovem: 0,75€.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida, há ape-

nas um pequeno degrau à entrada.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas em português, castelhano, inglês ou fran-

cês devem ser marcadas por telefone ou e-mail para o 

Posto de Turismo 245 909 131, turismo@cm-marvao.

pt. Preço incluído no bilhete.

CONTACTOS

Tlf 286 610 100

Fax 286 610 101

E-mail geral@cm-mertola.pt | museus@cm-mertola.pt 

Web www.museudemertola.pt | www.cm-mertola.pt 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

16/9 a 30/6: 9h00-12h30 / 14h00-17h30.

1/7 a 15/9: 9h30-12h30 / 14h00-18h00.

Encerramento: 2ª feira, 1/1, 1/5, 25/12 e em dia de rea-

lização de actos eleitorais.

PREÇOS

Bilhete geral (acesso a todos os núcleos museológicos): 

5,00€ | Bilhete de Núcleo (acesso a um só núcleo mu-

seológicos): 2,00€ | Maiores de 65 anos e estudantes: 

desconto 50% | Naturais e residentes no Concelho de 

Mértola e crianças até aos 12 anos: grátis

ACTIVIDADES

Sistemas de audioguias disponíveis em português e in-

glês no Posto de Turismo, com um custo de 2€ e descon-

to de 50% para estudantes e seniores. 

As visitas guiadas, em português ou inglês, são mar-

cadas no Posto de Turismo (telefone 286 610 109 ou 

turismo@cm-mertola.pt), incluem todos os núcleos e 

custam 2€/pessoa ou 1€ (estudantes e seniores)
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MUSEU DE MÉRTOLA 

ARTE SACRA

HISTORIAL

Foi inaugurado em Abril de 2001 e apresenta uma 

importante colecção de imaginária e um conjunto de 

alfaias litúrgicas procedente das Igrejas do Concelho 

de Mértola, dos séculos XV a XVIII.

COLECÇÕES

Pintura, ourivesaria e escultura (imaginária religiosa)

NÃO DEIXE DE VER

Cofre de prata (século XVI)

CONTACTOS

Antiga Igreja da Misericórdia

Largo da Misericórdia, n.º 5

7750 MÉRTOLA

GPS 37º38´18,.11N, 7º39´49,42W

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

MUSEU DE MÉRTOLA

BASÍLICA PALEOCRISTÃ

HISTORIAL

Este núcleo museológico foi inaugurado em 1993 e 

mantém in situ estruturas de uma basílica utilizada 

como espaço funerária entre os séculos V e VIII d.C. 

Para além dessas estruturas encontra-se exposta uma 

das mais importantes colecções de epigrafia funerária 

deste período e alguns artefactos cerâmicos e metáli-

cos exumados das sepulturas intervencionadas. 

COLECÇÕES

Arqueologia. 

NÃO DEIXE DE VER

Epitáfio de Andreas. Lápide funerária do século VI 

d.c..

CONTACTOS

Largo do Rossio do Carmo

MÉRTOLA

GPS 37º38’13’97N, 7º39’48’’83W

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.
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MÉRTOLA

MUSEU DE MÉRTOLA

CASA ROMANA

HISTORIAL

Este núcleo situa-se na cave do edifício dos Paços do 

Concelho e foi inaugurado em 1989, após obras de 

reconstrução do edifício destruído por um incêndio. 

Para além de estruturas de uma antiga casa romana 

conservadas in situ, exibe uma colecção permanente 

de materiais arquitectónicos, epigrafia funerária cerâ-

mica e metais de cronologia entre o século I e o sé-

culo IV d.C. 

COLECÇÕES

Arqueologia. Período Romano.

NÃO DEIXE DE VER

Moeda de bronze cunhada em Myrtilis (século I 

a.C.).

CONTACTOS

Praça Luís de Camões

7750-329 MÉRTOLA

GPS 37º38’12’’83N, 7º39’50’’80N

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

MUSEU DE MÉRTOLA

CIRCUITO DE VISITAS DA ALCÁÇOVA

HISTORIAL

Inaugurado em 2009, corresponde à musealização 

das estruturas arqueológicas escavadas desde 1978 

até à actualidade. Na vertente norte da encosta do 

castelo, o possível forum da cidade romana cria uma 

plataforma artificial, suporte do imponente conjunto 

monumental de Myrtilis. Todo este espaço assentava 

na muralha e numa galeria subterrânea – o criptopór-

tico. Na Antiguidade Tardia, foram levantadas sobre 

o criptopórtico luxuosas construções religiosas; entre 

elas, um baptistério do século V-VI d.C, na altura re-

vestido de mármores e rodeado por um belo conjunto 

de mosaicos policromos, de que restam alguns frag-

mentos significativos. Em época islâmica, no decur-

so dos séculos. XII e XIII, toda esta zona é ocupada 

por um bairro habitacional com cerca de trinta habi-

tações. Depois da conquista cristã de 1238, o bairro 

é completamente arrasado para o espaço ser adapta-

do a cemitério. 

COLECÇÕES

Arqueologia.

NÃO DEIXE DEVER

Mosaicos polícromos do século V-VI d.C.

CONTACTOS

Alcáçova do Castelo de Mértola

GPS 37º38’16’’92N, 7º39’51’’86W

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.
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MUSEU DE MÉRTOLA

FORJA DO FERREIRO

HISTORIAL

A Forja do Ferreiro, inaugurada em 2001, situa-se na 

Rua António José de Almeida (antiga Rua da Afrei-

ta) em Mértola, onde se musealizou a antiga Forja do 

“Ti Brito”. Aqui é possível observar uma pequena par-

te do espólio representante da actividade deste ferrei-

ro mas também perceber a importância deste ofício 

e deste artesão no contexto social de finais do século 

XIX e primeira metade do século XX. 

COLECÇÕES

Etnografia.

NÃO DEIXE DE VER

Fole (início do século XX).

CONTACTOS

Rua António Elias Garcia, n.º 18 

7750 MÉRTOLA

GPS 37º38’12’’72N, 7º39’54’’52W

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

MUSEU DE MÉRTOLA

ARTE ISLÂMICA

HISTORIAL

Inaugurado em 2001, localiza-se num edifício do sé-

culo XVIII remodelado para o efeito. Este núcleo cor-

responde ao culminar do trabalho realizado nível das 

intervenções arqueológicas como também de trata-

mento e estudo dos materiais de período islâmico. A 

colecção, dos séculos IX-XIII, é composta por elemen-

tos arquitectónicos, epigrafia funerária, cerâmica, me-

tais, osso trabalhado e vidro.

COLECÇÕES

Arqueologia.

NÃO DEIXE DE VER

Prato da cena de caça (século XI).

CONTACTOS

Rua António José de Almeida, n.º 2 e 2a

7750 Mértola

GPS 37º38´12,94N, 7º39´49,68W

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.
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MONFORTE MONTEMOR-O-NOVO

IGREJA DE SANTA MARIA MADALENA

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO CONVENTO 

DE SÃO DOMINGOS

HISTORIAL

A Igreja de Santa Maria Madalena funciona actualmente 

como Núcleo Museológico Municipal, onde se encontra 

patente uma exposição de peças de arte sacra, alfaias li-

túrgicas e documentos antigos pertencentes à Fábrica da 

Paróquia de Monforte.

Na antiga sacristia apresenta-se uma exposição fotográ-

fica que documenta as recentes intervenções no espaço 

físico da igreja, e as intervenções de conservação e res-

tauro executadas nas peças expostas.

COLECÇÕES

Arte Sacra, documentação.

NÃO DEIXE DE VER

Imagens de roca.

CONTACTOS

Igreja de Santa Madalena

Largo da Madalena

7450-109 MONFORTE

GPS 38º3’41N, 8º7’3W

Tlf 245 578 060 (Câmara Municipal de Monforte)

Fax 245 573 423 (Câmara Municipal de Monforte)

E-mail cmmonforte@mail.telepac.pt

Web www.cm-monforte.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Inverno: 2ª a 6ª feira: 9h00-12h30 / 14h00-17h30. 

Verão: 2ª a 6ª feira: 9h00-12h30 / 14h00-17h30. 

Sábado e domingo: 10h00-12h30 / 14h30-18h00.

 Encerramento: Setembro a Maio aos fins-de-semana e fe-

riados. 

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

HISTORIAL

O Convento de São Domingos fundado na transição do 

século XVI para o século XVII, possui uma igreja reves-

tida com azulejos de padrão seiscentistas. Actualmen-

te é a sede do Grupo de Amigos de Montemor-o-Novo e 

alberga o Núcleo Museológico do Convento de São Do-

mingos.

COLECÇÕES

Etnografia, Arte Sacra, Olaria, Tauromaquia e Museu de 

Arqueologia.

NÃO DEIXE DE VER

Azulejos do séc. XVII.

CONTACTOS

Convento de São Domingos 

Largo Professor Dr. Banha de Andrade, Apartado 110 

7050 MONTEMOR-O-NOVO

GPS 38º38’39’’09N, 8º12’46’’76N

Tlf 266 890 235

Fax 266 890 296

E-mail grupoamigosmontemor@sapo.pt 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a Domingo: 10h00-12h30 / 14h00-17h30.

 Encerramento: 2ª feira e feriados.

PREÇOS

Museu de Arqueologia: 3€ / Estudantes: 1€.

Museu Regional: 3€ / Estudantes: 1€.

Visita a todo o núcleo museológico: 5€.

Grupos: 2,50€ / Seniores: 2€.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas em português, marcadas com antece-

dência para o telefone: 266 890 235 ou por Fax: 266 

890 296. Custo incluído no preço do bilhete.
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MORA MOURA

CASA MUSEU MANUEL RIBEIRO DE PAVIA LAGAR DE VARAS DO FOJO

HISTORIAL

A Casa-Museu Manuel Ribeiro de Pavia foi inaugurada 

a 16 de Junho de 1984 com o apoio da Câmara Muni-

cipal de Mora, da Junta de Freguesia de Pavia, e com a 

colaboração de amigos do Pintor.

COLECÇÕES

O Museu possui uma exposição permanente com estu-

dos e ilustrações de Manuel Ribeiro de Pavia para livros 

de inúmeros autores.

NÃO DEIXE DE VER

“Cabeça de ceifeira”, desenho.

CONTACTOS

Largo dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 11

PAVIA

GPS 38º53´38,83N, 8º01´01,78W

Tlf 266 457 511

Web www.jfpavia.com

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Inverno: 9h00-17h00.

Verão: 10h00-18h00.

 Encerramento: 2ª feira, domingo e feriados.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES E SERVIÇOS

Exposições Temporárias.

HISTORIAL

O primeiro registo do Lagar de Azeite tem a data de 

1810, mantendo-se em funcionamento até 1941. É um 

testemunho fiel do fabrico de azeite sem recurso a má-

quinas, anterior a industrialização. A sua autenticidade 

e o seu estado de conservação fazem com que o La-

gar de Varas do Fojo seja um exemplar raro na Penín-

sula Ibérica.

COLECÇÕES

Arqueologia industrial.

NÃO DEIXE DE VER

Lagar de varas

CONTACTOS

Rua S. João de Deus, 19 

7860 MOURA

GPS 38º08’21’’83N, 7º26’51’’26W

Tlf 285 252 640

E-mail museu.municipal@cm-moura.pt

Web www.cm-moura.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a domingo: 9h30-12h30 / 14h30-17h30.

 Encerramento: 2ª feira, 1/1, 3ª feira de Carnaval, 25/12.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas, gratuitas, em português, marcadas com 

antecedência através do telefone 285 253 978 ou do e-

mail museu.municipal@cm-moura.pt.
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MOURA

NÚCLEO ÁRABE DO MUSEU MUNICIPAL DE MOURA MUSEU DE ARTE SACRA DE MOURA

HISTORIAL

Reaberto ao público em 1999, e situado no coração do 

Bairro da Mouraria, o núcleo islâmico exibe um poço 

árabe, do século XIV, para além de algumas peças de 

cerâmica e candis. 

COLECÇÕES

Arqueologia.

NÃO DEIXE DE VER

Poço Árabe do século XIV.

CONTACTOS

Largo da Mouraria

GPS 38º08’33’’75N, 7º27’04’’70W

Tlf 285 253 978

E-mail museu.municipal@sapo.pt

Web www.cm-moura.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª a 6ª feira: 9h30-12h30 / 14h30-17h30.

Sábados e Domingos: durante o horário de funciona-

mento do Museu Municipal, com acompanhamento de 

funcionário do mesmo local.

Encerramento: 2ª feira, 1/1, 3ª feira de Carnaval, 25/12.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas marcadas pelo telefone 285 253 978 

ou por e-mail museu.municipal@cm-moura.pt, gratui-

tas e em português.

HISTORIAL

Este museu pretende dar a conhecer as peças funda-

mentais do património eclesiástico do Concelho e do ar-

ciprestado de Moura.

A exposição “Visões do Invisível”, agora patente, reve-

la um conjunto de peças de marcado carácter devocio-

nal e litúrgico que constituem referências de primeira or-

dem para o conhecimento das tradições religiosas do 

Baixo Alentejo.

COLECÇÕES

Arte Sacra.

NÃO DEIXE DE VER

Revestimento azulejar do século XVII, presente no inte-

rior do edifício.

CONTACTOS

Rua da República, nº18 

7860-245 MOURA

GPS 8º08’34’’05N, 7º27’02’’36W

Tlf 285 251 421 / 285 251 375

Fax 284 824 500

E-mail dphadb@sapo.pt

Web www.diocese-beja.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a domingo: 10h00-13h00 / 14.30-18h00.

 Encerramento: 2ª feira e 1/1, Domingo de Páscoa, 25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 1€.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Loja. Visitas guiadas em português marcadas através do 

e-mail acima ou pelo telefone 284 320 918. Gratuita 

para grupos escolares e idosos.
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MOURÃO

MUSEU MUNICIPAL DE MOURA MUSEU DA LUZ

HISTORIAL

Em 1993 a Câmara Municipal de Moura instala o Mu-

seu Municipal do edifício do antigo Celeiro Comum, com 

uma importante colecção de arqueologia que documen-

ta desde a Pré-história até a Idade Moderna.

COLECÇÕES

Arqueologia.

NÃO DEIXE DE VER

“Smiting God”, peça de escultura sacra da Idade do Fer-

ro.

CONTACTOS

Rua da Romeira, nº 19 

7860 MOURA

GPS 38º02´32,83N, 7º27´08,88W

Tlf 285 253 978

E-mail museu.municipal@cm-moura.pt

Web www.cm-moura.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª a 6ª feira: 9h30-12h30 / 14h30-17h30. 

Sábado e Domingo: 10h00-12h00 / 14h00-16h00.

 Encerramento: 2ª feira, 1/1, 3ª feira de Carnaval, 25/12.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Exposições Temporárias. As visitas guiadas, gratuitas, 

em português, devem ser marcadas através do telefo-

ne 285 253 978 ou do e-mail museu.municipal@cm-

moura.pt.

HISTORIAL

A ideia de um Museu centrado nas memórias e identida-

des do passado e do futuro dos territórios da Luz e de Al-

queva, tem origem na década de 1980, no contexto da 

definição de medidas compensatórias dos impactes de-

correntes da implementação do projecto da barragem de 

Alqueva. O Museu abriu ao público em 2003. Em 2005 

recebeu uma menção honrosa da Associação Portuguesa 

de Museologia, na categoria de Melhor Museu do País.

COLECÇÕES

Etnografia e Arqueologia.

NÃO DEIXE DE VER

Pequena janela numa das salas de exposição – a Sala da 

Luz – de onde se pode deslumbrar o local exacto da sub-

mersa aldeia da Luz. 

CONTACTOS

Largo da Igreja de Nossa Senhora da Luz

7240-100 LUZ / MOURÃO

GPS 38º20’40’’8N, 7º22’35’’73W

Tlf 266 569 257

Fax 266 569 264

E-mail museudaluz@edia.pt

Web www.museudaluz.org.pt 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Inverno (Outubro a Março): 9h30-13h00 / 14h00-17h30. 

Verão (Abril a Setembro): 10h00-13h00 / 14h00-18h00. 

 Encerramento: 2ª feira, 1/1, Domingo de Páscoa, 1/5, 

25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 2€ / Reformados, maiores de 65 anos, 

dos 15 aos 25 anos, professores, grupos com mais de 

10 pessoas (mediante marcação prévia): 1€ / Até aos 14 

anos, professores e alunos integrados em visitas de estu-

do, habitantes do concelho de Mourão, APOM e ICOM, 

domingos de manhã (até às 13h00): grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casa de banho adaptada.

ACTIVIDADES

Serviço Educativo. Exposições temporárias. Visitas Guia-

das em português e inglês mediante marcação prévia 

pelo e-mail infomuseudaluz@edia.pt (preço do bilhete).
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NISA

MUSEU DO BORDADO E DO BARRO

NÚCLEO CENTRAL/CADEIA NOVA

MUSEU DO BORDADO E DO BARRO

NÚCLEO DO BORDADO

HISTORIAL

O projecto do Museu do Bordado e do Barro teve início 

em 1996 também com o objectivo de promover a revita-

lização do centro histórico da Vila de Nisa.

O Núcleo Central funciona no edifício da Cadeia Nova, 

onde estão patentes a colecção de bordado e cerâmica. 

COLECÇÕES

Etnografia: Têxteis e Cerâmica.

NÃO DEIXE DE VER

Pote de António Louro (prémio de artesanato FIA 2004).

CONTACTOS

Largo da Cadeia Nova

6050 NISA

GPS 39º31´05,70N, 7º38´50,10W

Tlf 245 429 426

Fax 245 412 799

E-mail cultura@cm-nisa.pt

Web www.museubordadoebarro.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Verão: 10h00-12h30 / 14h00-18h00.

Inverno: 10h00-12h30 / 14h00-17h30.

 Encerramento: 2ª feira e feriados: 25/12, 1/1, Feriado 

Municipal (2ª feira de Páscoa) e Domingo de Páscoa.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES ESPECIAIS

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas gratuitas em português, inglês e caste-

lhano, com marcação prévia por telefone ou e-mail.

HISTORIAL

O Núcleo do Bordado apresenta uma colecção de bor-

dados que se inserem na recriação de um quarto tradi-

cional de Nisa, tal como na cozinha. Apresenta também 

uma pequena exposição de alfaias agrícolas numa de-

pendência do quintal.

COLECÇÕES PRINCIPAIS

Etnografia. Têxteis.

NÃO DEIXE DE VER

Quarto de dormir tradicional.

CONTACTOS

Rua Francisco Miguens, 27 e 29

6050–359 NISA

GPS 39º31´05,70N, 7º38´50,10W

Tlf 245 410 000

Fax 245 412 799

E-mail cultura@cm-nisa.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Verão: 10h00-12h30 / 14h00-18h00.

Inverno: 10h00-12h30 / 14h00-17h30.

 Encerramento: 2ª feira e feriados: 25/12, 1/1, Feriado 

Municipal (2ª feira de Páscoa) e Domingo de Páscoa.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

O primeiro piso não é acessível a visitantes com mobi-

lidade reduzida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas gratuitas em português, inglês e caste-

lhano, com marcação prévia por telefone ou e-mail.
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PORTALEGRE

CASA-MUSEU JOSÉ RÉGIO

MUSEU DA TAPEÇARIA DE PORTALEGRE

GUY FINO

HISTORIAL

A Casa-Museu José Régio mostra as colecções reunidas 

por José Régio, principalmente durante o tempo que vi-

veu em Portalegre entre os anos de 1929 e 1962. Admi-

nistrado pela Câmara Municipal de Portalegre, está ins-

talada naquela que sempre foi a habitação do poeta. 

COLECÇÕES

Etnografia: Escultura, Ferro Forjado, Faiança, Mobiliário.

NÃO DEIXE DE VER

Colcha com pedaços de gravatas ligados por rosetas de 

alfinete.

CONTACTOS

Casa-Museu José Régio

Rua do Poeta José Régio

7300 – 024 PORTALEGRE 

GPS 39º17’17’’81N, 7º25’48’’57W

Tlf 245 307 535

Fax 245 307 542

E-mail museu.joseregio@cm-portalegre.pt

Web www.cm-portalegre.pt 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a domingo: 9h30-13h00 / 14h30-18h00.

Últimas entradas 12h30 e 17h30.

 Encerramento: 2ª feira, 1/1, 6ª feira Santa, Domingo de 

Páscoa, 1/5, 24/12 e 25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 2€ / 15 aos 25 anos, estudantes, refor-

mados do concelho, grupos com mais de 10 pessoas: 

1€ / Domingos e feriados até às 13h: grátis / Até aos 14 

anos, Sócios da APOM, ICOM, ICOMOS, Membros da 

Academia Nacional de Belas Artes, professores e alunos 

integrados em visitas de estudo, funcionários da Câmara 

Municipal de Portalegre, investigadores, jornalistas, pro-

fissionais da informação turística e críticos de arte no de-

sempenho das suas funções: grátis.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES E SERVIÇOS

Visitas guiadas por marcação em português, inglês e 

francês. Preço incluído no bilhete. Visitas temáticas e Vi-

sitas de Serviço Educativo.

HISTORIAL

É um museu especificamente dedicado à apresentação, 

conservação e estudo das Tapeçarias de Portalegre.

As Tapeçarias de Portalegre distinguem-se pela sua 

técnica original e pela contemporaneidade dos temas, 

abrangendo a produção desde finais dos anos 40 do sé-

culo XX até à actualidade.

COLECÇÕES

Tapeçaria de autores, nacionais e estrangeiros, em que 

se destacam Almada Negreiros, Vieira da Silva, José de 

Guimarães.

NÃO DEIXE DE VER

“Biblioteca”, tapeçaria de Vieira da Silva.

CONTACTOS

Rua da Figueira, nº 9

7300-139 PORTALEGRE

GPS 39º17’33’’08N, 7º25’59’’45W

Tlf 245 307 530

Fax 245 307 535

E-mail museu.tapecaria@cm-portalegre.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a Domingo: 9h30-13h00 / 14h30-18h00.

 Encerramento: 2ª feira e 1/1, 1/5, 6ª feira Santa, Domin-

go de Páscoa e 25/12.

PREÇOS

Bilhete Normal: 2€ / 15 aos 25 anos, estudantes, refor-

mados no Concelho, grupos (mais de 10 pessoas): des-

conto de 50% / Até aos 14 anos: grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Serviço Educativo. Exposições Temporárias.

Visitas Guiadas marcadas por telefone ou e-mail e rea-

lizadas em português, inglês, espanhol e francês; preço 

incluído no bilhete. 
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REDONDO

MUSEU DO BARRO DE REDONDO MUSEU REGIONAL DO VINHO DE REDONDO

HISTORIAL

O Museu do Barro de Redondo pretende mostrar a im-

portância da olaria característica da vila na economia lo-

cal e na vida quotidiana das populações, revelando as 

utilizações dos artefactos na cozinha e na construção, 

a evolução e domínio das técnicas de produção e as re-

des de distribuição.

COLECÇÕES

Etnografia. Olaria.

NÃO DEIXE DE VER

Roda do Oleiro.

CONTACTOS

Convento de Santo António

Alameda de Santo António 

7170 REDONDO

GPS 38º38’59’’61N, 7º32’31’’15N

Tlf 96 38 14 782 / 266 989 216

Fax 266 909 039 / 266 989 032

E-mail museudobarro@cm-redondo.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Abril a Outubro: 10h00-12h30 / 14h00-19h00.

Novembro a Março: 10h00-12h30 / 14h00-18h00.

 Encerramento: 2ª feira, 1/1, Domingo de Páscoa, 1/5 e 

25/12.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES ESPECIAIS

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas, gratuitas, em português e inglês, com 

marcação para o telefone do Museu: 96 38 14 782 ou 

ainda pelo telefone 266 989 216.

HISTORIAL

Do espólio permanente do Museu, fazem parte instru-

mentos agrícolas e utensílios associados à arte do fabri-

co do vinho, privilegiando o material cerâmico, caracte-

rístico do Redondo.

COLECÇÕES

Etnografia.

NÃO DEIXE DE VER

Talha em cerâmica para armazenar o vinho.

CONTACTOS

Praça da República

7170-011 REDONDO

GPS 38º38’48’’91N, 7º32’49’’32N

Tlf 266 909 100 /266 989 216

Fax 266 909 039 / 266 989 032

E-mail museudovinho@cm-redondo.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Abril a Outubro: 10h00-12h30 / 14h00-19h00.

Novembro a Março: 10h00-12h30 / 14h00-18h00.

 Encerramento: 2ª feira, 1/1, Domingo de Páscoa, 1/5 e 

25/12.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Exposições Temporárias. Visitas guiadas, gratuitas, em 

português ou inglês, marcadas com antecedência para 

os telefones: 266 909 100 ou 266 989 216.
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REGUENGOS DE MONSARAZ SANTIAGO DO CACÉM

MUSEU DE ARTE SACRA DE MONSARAZ

HISTORIAL

O Edifício dos Antigos Paços do Concelho, classifica-

do como Monumento Nacional, construído no segundo 

quartel do século XIV, apresenta uma exposição de arte 

sacra e documentos da história do Concelho de Mon-

saraz.

COLECÇÕES

Arte Sacra: Pintura, Escultura e Ourivesaria

NÃO DEIXE DE VER

“Fresco do Bom e do Mau Juiz”, pintura mural do sé-

culo XIV

CONTACTOS

Largo D. Nuno Álvares Pereira, nº9 

7200 –175 MONSARAZ

GPS 38º26’35’’29N, 7º22’51’’10N

Tlf 266 508 040 / 266 550 120

Fax 266 508 059 / 266 550 121

E-mail cultura@cm-reguengos-monsaraz.pt

Web www.cm-reguengos-monsaraz.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Inverno: 10h00-18h00.

Verão: 10h00-19h00.

Encerramento: Não encerra.

PREÇOS

Bilhete normal: 1,80€ / 7 aos 14 anos: 1,20 € / Até aos 

6 anos: grátis.

ACESSIBILIDADES

Pequeno obstáculo à entrada condiciona a entrada de vi-

sitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas marcadas através do Serviço de Turismo 

pelo telefone 266 508 040, por fax: 266 508 059 ou 

por e-mail: turismo@cm-reguengos-monsaraz.pt. Gra-

tuitas apenas para entidades sem fins lucrativos e reali-

zadas em português, inglês, francês e castelhano.

MUSEU DO TRABALHO RURAL DE ABELA

HISTORIAL

Instalado no antigo edifício da Guarda Nacional Republi-

cana, o Museu do Trabalho Rural de Abela foi inaugu-

rado em 2008.

No Pólo Museológico pretende-se abordar a memória de 

uma sociedade que, nas últimas décadas, se transfor-

mou profundamente, bem como a relação de pertença 

de uma população com o seu território. As colecções 

transmitem conhecimentos de uma sociedade rural, per-

tencente ao passado, mas ainda suficientemente próxi-

ma para ser espaço de partilha de memórias que une e 

identifica diferentes gerações.

COLECÇÕES

Etnografia.

NÃO DEIXE DE VER

Enfardadeira manual.

CONTACTOS

Museu do Trabalho Rural

Largo 5 de Outubro

7540-011 ABELA

GPS 38º00’01’’62N, 8º33’31’’34W

Tlf 269 902 048

Fax  269 920 034 (Junta de Freguesia de Abela) 

269 829 498 (Câm. Mun. de Santiago do Cacém)

E-mail museudotrabalhorural.abela@gmail.com

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4ª a 6ª feira: 10h00-16h00. 

Sábados e domingos: 11h00-17h00.

Encerramento: 2ª feira, 3ª feira e feriados.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casa de banho adaptada.

ACTIVIDADES

Exposições temporárias. Serviço Educativo. Visitas guia-

das gratuitas, em português, marcadas com três dias de an-

tecedência, através do telefone 269 902 048.
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SANTIAGO DO CACÉM

MUSEU MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM TESOURO DA COLEGIADA DE SANTIAGO

HISTORIAL

O Museu Municipal de Santiago do Cacém foi funda-

do em 1930, graças ao contributo do Dr. João da Cruz 

e Silva (1881-1948), que ao longo de décadas, reuniu 

um diverso espólio de Arqueologia e Numismática. O 

Museu está instalado, desde 1972, no edifício que ou-

trora foi Cadeia Comarcã, notável exemplar da arquitec-

tura civil oitocentista e projecto da autoria do arquitec-

to Chiapa Monteiro.

COLECÇÕES

Arqueologia. Numismática. Etnografia. Artes Plásticas.

NÃO DEIXE DE VER

Colecção de numismática.

CONTACTOS

Museu Municipal de Santiago do Cacém

Praça do Município

7540-136 SANTIAGO DO CACÉM

GPS 38º01’00’’24N, 8º41’31’’03W

Tlf 269 827 375

Fax 269 829 498 (Câm. Mun. de Santiago do Cacém)

E-mail museu@cm-santiagocacem.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 3ª a 6ª feira: 10h00-12h00 / 14h00-16h30.

Sábado: 12h00-18h00.

Encerramento: 2ª feira, domingos e feriados.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

As visitas guiadas, gratuitas, em português, inglês, fran-

cês e castelhano, devem ser marcadas com antecedên-

cia através do telefone 269 829 400.

HISTORIAL

Fundado em 1988, está instalado na igreja matriz de 

Santiago do Cacém. Reúne fundos provenientes de igre-

jas do concelho de Santiago do Cacém e do convento de 

Nossa Senhora do Loreto.

COLECÇÕES

Arte Sacra: Pintura, Escultura, Artes Decorativas.

NÃO DEIXE DE VER

Relicário do Santo Lenho (Século XIV – Século XVII).

CONTACTOS

Rua de São Tiago

7540-000 SANTIAGO DO CACÉM

GPS 38º00’50’’22N, 8º41’51’’26W

Tlf 269 810 276

Fax 284 824 500

E-mail dphadb@sapo.pt

Web www.diocese-beja.pt 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4ª feira a Domingo: 10h00-12h30 / 14h30-18h00h.

 Encerramento: 2ª e 3ª feira, 1/1, Domingo de Páscoa, 

25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 1,5€ / Até aos 12 anos: grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casa de banho adaptada.

ACTIVIDADES

Exposições Temporárias. Visitas Guiadas em português 

e inglês marcadas com antecedência através do e-mail 

acima ou pelo telefone 284 320 918. Preço incluído no 

bilhete, gratuito para grupos escolares e idosos.
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SERPA

MUSEU DO RELÓGIO

HISTORIAL

O Museu do Relógio é único do seu género em toda a Pe-

nínsula Ibérica e está instalado em dez salas de um con-

vento edificado no século XVI, em pleno Centro Histórico 

de Serpa. Trata-se de uma colecção particular de Antó-

nio Tavares d’Almeida, também ele natural de Serpa.

COLECÇÕES

Um espólio de mais de 1.900 relógios 1630 até aos 

dias de hoje. 

NÃO DEIXE DE VER

O relógio de Neil Armstrong aquando a 1ª viagem à Lua 

(1969).

CONTACTOS

Convento do Mosteirinho

(Junto à Praça da República)

7830-341 SERPA

GPS 39º23’59’’56N, 8º1’18’’03W

Tlf 284 543 194

E-mail museudorelogio@iol.pt

Web www.museudorelogio.com

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 3ª a 6ª feira: 14h00-17h00. 

Sábados, Domingos e Feriados: 10h00-12h30 / 14h00- 

17h00.

 Encerramento: 2ª feira, 25/12 e 1/1.

PREÇOS

Bilhete normal: 2€ / Grupos superiores a 20 pessoas: 

preços especiais.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Todas as visitas ao Museu são guiadas e poderão ser fei-

tas em: Português, Espanhol, Inglês, Francês, Italianos e 

Alemão. Anualmente o Museu realiza uma exposição te-

mática nas suas instalações. 

O Museu possui Oficina de Restauro de Relógios Anti-

gos.

MUSEU ETNOGRÁFICO DE SERPA

HISTORIAL

O Museu Etnográfico de Serpa, inaugurado em 1987, 

encontra-se instalado no edifício do antigo mercado mu-

nicipal, construção de finais do século XIX, que foi objec-

to de recuperação e remodelação pelo atelier do arqui-

tecto A. Saldanha. O Museu apresenta uma exposição 

permanente, denominada “Ofícios da Terra”, que evo-

ca a diversidade de ocupações e ofícios inerentes à pro-

dução de bens indispensáveis no quadro da vida local e 

o saber técnico e tecnológico tradicional ligado à activi-

dade artesanal.

COLECÇÕES

Etnografia: artefactos e utensílios dos ofícios de albardei-

ro, abegão, alfaiate, cadeireiro, carpinteiro, cesteiro, fer-

rador, ferreiro, latoeiro, oleiro, roupeiro e sapateiro.

NÃO DEIXE DE VER

Ofício de Roupeiro.

CONTACTOS

Largo do Corro 

7830 SERPA

GPS 37º56’37’’46N, 7º35’43’’39W 

Tlf 284 540 120

Fax 284 540 109

E-mail geral@cm-serpa.pt

Web www.cm-serpa.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

2ª a domingo: 9h00-12h30 / 14h00-17h30.

 Encerramento: 25/12, 1/1, 3ª feira a seguir à Páscoa e 1/5.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Exposições Temporárias. Visitas guiadas, gratuitas, em 

português, marcadas com antecedência por telefone.
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SINES

MUSEU DE SINES

TESOURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA 

DAS SALAS

HISTORIAL

O Museu de Sines tem início dos anos 60 do século XX, 

com uma colecção de Arqueologia. Hoje, apresenta um 

espólio rico que dá a conhecer o Concelho e a sua histó-

ria. Em 2009, reabriu no Paço dos Governadores Milita-

res, do Castelo de Sines.

No espaço da Torre de Menagem é recriada, através das 

novas tecnologias, a biografia de Vasco da Gama, os es-

paços onde habitou no Castelo e as suas viagens e en-

contros pioneiros com povos e culturas desde a costa de 

África à Índia e à Ásia, com enfoque no que estas tro-

cas comerciais e culturais tiveram na criação do mun-

do moderno.

COLECÇÕES

Arqueologia e Etnografia.

NÃO DEIXE DE VER

Tesouro do Gaio (século VII a.C.).

CONTACTOS

Castelo de Sines

Largo Poeta Bocage

GPS 37º57’23’’00N, 8º51’55’’65W

7520 SINES

Tlf 269632237

E-mail info@mun-sines.pt

Página web www.sines.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Verão: 10h00-13h00 / 14h30-18h00.

Inverno: 10h00-13h00 / 14h00-17h00.

 Encerramento: 2ª feira, 25/12 e 1/1.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida, excepto 

na Torre de Menagem. Possui casa de banho adaptada. 

A exposição da torre de menagem do castelo está prepa-

rada para visitantes com deficiência auditiva e visual.

ACTIVIDADES

Serviço Educativo. Exposições temporárias. Visitas guia-

das, gratuitas, em português ou inglês, para o Museu ou 

percursos dentro do Concelho. Marcações com antece-

dência através do número 269 632 237.

HISTORIAL

O Tesouro da Igreja de Nossa Senhora das Salas é a sex-

ta unidade da Rede Museológica da Diocese de Beja e 

foi inaugurado, em 2006, na antiga ermida manuelina 

mandada erguer por D. Vasco da Gama, sagrada no ano 

de 1529. Dá a conhecer ao público as dezenas de jóias 

e alfaias que foram oferecidas ao longo dos séculos à 

imagem da Virgem, incluindo também outras peças pro-

venientes de outros monumentos religiosos do concelho 

de Sines, como o convento de Santo António e a ermida 

de Santa Catarina. 

COLECÇÕES

Arte sacra: Pintura, escultura, artes decorativas.

NÃO DEIXE DE VER

Escultura de Santa Bárbara, atribuída a António Ferreira.

CONTACTOS

Largo de Nossa Senhora das Salas

7520-147 SINES

GPS 37º57’12’’64N, 8º52’27’’15W

Tlf 269 636 065

Fax 284 824 500

E-mail dphadb@sapo.pt

Web www.diocese-beja.pt 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4ª feira a domingo: 10h00-12h30 / 14h30-18h00.

Encerramento: 2ª e 3ª feira, 1/1, Domingo de Páscoa, 

25/12.

PREÇOS

Bilhete normal: 1,5€ / Até aos 12 anos: grátis.

ACESSIBILIDADES

Pequeno obstáculo inicial para a visita de cidadãos com 

mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES | SERVIÇOS

Exposições Temporárias. Visitas Guiadas em português 

e inglês marcadas com antecedência através do e-mail 

acima ou pelo telefone 284 320 918. Preço incluído no 

bilhete, gratuito para grupos escolares e idosos.
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VENDAS NOVAS VIDIGUEIRA

MUSEU DA ESCOLA PRÁTICA DE ARTILHARIA

HISTORIAL

O Museu, inaugurado em 1992, abrange o edifício sul 

da Parada General Bernardo Faria, e conta a história da 

Artilharia Portuguesa desde a sua criação em 1382 até à 

fundação da Escola Prática de Artilharia em 1861. 

Na parte exterior, encontra-se uma exposição, por ordem 

cronológica, de bocas de fogo que foram utilizadas pelo 

Exército Português. As salas do edifício apresentam os 

seguintes temas: Evolução Histórica da Artilharia Por-

tuguesa, Artilheiros Ilustres, Direcção Técnica do Tiro, 

Equipamentos de Transmissões, Meteorologia, Topogra-

fia e Aquisição de Objectivos, Uniformes de Artilharia, 

Sala das Batalhas e Herança Histórica do Regimento de 

Artilharia de Lisboa.

COLECÇÕES

História Militar: armaria.

CONTACTOS

Avenida da República

7080-099 VENDAS NOVAS

GPS 38º40’38’’59N, 8º27’18’’79W

Tlf 265 809 800

Fax 265 809 898

E-mail epa@mail.exercito.pt

Web www.exercito.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

2ª a domingo: 10h00-12h30 / 14h00-17h00.

Encerramento: 24/12, 25/12, 31/12 e 1/1.

PREÇOS

Grátis.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas por marcação (por e-mail, fax ou ofício) 

em português, gratuitas.

CASA DO ARCO

HISTORIAL

A Câmara Municipal de Vidigueira e a Junta de Freguesia 

de Vila de Frades colaboram, através de Protocolo com a 

Direcção Regional da Cultura do Alentejo, na gestão des-

te equipamento que funciona como o Centro de Interpre-

tação das ruínas da villa romana de São Cucufate, situa-

da a cerca de 2 km de Vila de Frades.

COLECÇÕES

Na casa do Arco está patente a exposição “A villa roma-

na de São Cucufate”, onde se exibem os materiais pro-

venientes das escavações naquele local.

NÃO DEIXE DE VER

Boneca-amuleto em osso, do período romano.

CONTACTOS

Largo Dr. José Luís Conceição Silva, 18

VILA DE FRADES

GPS 38º13’25’’73N, 7º50’44’’64N

Tlf  284 441 113 (São Cucufate); 

266 769 450 (Direcção Regional da Cultura do 

Alentejo); 

284 437 400 (Câmara Municipal de Vidigueira); 

284 441 762 (Junta de Freguesia de Vila de Frades)

Fax 266 769 451 (Direc. Reg. da Cultura do Alentejo)

E-mail info@cultura-alentejo.pt / geral@cm-vidigueira.pt /

jf-viladefrades@live.com.pt

Web www.cultura-alentejo.pt / www.cm-vidigueira.pt / 

www.viladefrades.com 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

 3ª feira à tarde a Domingo: 10h00-12h30 / 14h30-

17h30.

 Encerramento: 2ª feira, 3ª de manhã e todos os feriados.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.
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VILA VIÇOSAVIDIGUEIRA

MUSEU MUNICIPAL DE VIDIGUEIRA MUSEU DO MÁRMORE

HISTORIAL

O Museu Municipal de Vidigueira encontra-se instalado 

no edifício da antiga Escola Primária Vasco da Gama, re-

modelada e adaptada a espaço museológico.

O espaço organiza-se em dois núcleos temáticos. No pri-

meiro núcleo vemos retratada a história do ensino pri-

mário no Concelho, desde a inauguração do edifício da 

Escola, em 1884, até ao final da sua utilização como es-

tabelecimento de ensino em 1991.

O segundo núcleo dá-nos uma visão da evolução econó-

mica a partir dos anos 30 do século XX, através dos ofí-

cios, comércio e agricultura.

COLECÇÕES

Etnografia.

NÃO DEIXE DE VER

Salas dos ofícios.

CONTACTOS

Praça Vasco da Gama, 1

7960-225 VIDIGUEIRA

GPS 38º12’29’’26N, 7º47’51’’78N

Tlf 284 437 260

E-mail museumvidigueira@cm-vidigueira.pt  

museu@cm-vidigueira.pt 

Web  www.cm-vidigueira.pt/cultura/museumunicipal 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Verão: 10h00-18h00

Inverno: 10h00-17h00

 Encerramento: 2ª feira e feriados

PREÇOS

Bilhete Normal: 2€ / Estudantes e reformados: 1€ / Até 

aos 12 anos: grátis.

ACESSIBILIDADES

Acesssível a visitantes com mobilidade reduzida. Possui 

casa de banho adaptada.

ACTIVIDADES

Todas as visitas ao Museu Municipal são guiadas. As vi-

sitas de grupo em português, inglês ou castelhano de-

vem ser marcadas por telefone e-mail ou fax. Preço in-

cluído no bilhete.

HISTORIAL

Instalado no edifício centenário da antiga estação dos 

Caminhos de Ferro, o Museu do Mármore de Vila Viçosa 

abriu as suas portas em 2000. Apresenta de maneira di-

dáctica o ciclo do mármore, desde a geologia, passando 

pela história, extracção e transformação. É possível ain-

da a visualização de maquinaria utilizada na extracção e 

de peças de arte/escultura resultantes do trabalho des-

ta rocha ornamental.

COLECÇÕES

Arqueologia Industrial e Escultura.

NÃO DEIXE DE VER

Maqueta da Pedreira

CONTACTOS

Largo da Estação da CP

7160 VILA VIÇOSA

GPS 38º46’41’’82N, 7º25’32’’02W

Tlf 268 989 641

Fax 268 889 314

E-mail cultura@cm-vilavicosa.pt

Web www.cm-vilavicosa.pt

www.museumarmore.cm-vilavicosa.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

3ª feira a Sábado: 9h00-12h30 / 14h00-17h30.

 Encerramento: 2ª feira, domingo e feriados.

PREÇOS

Bilhete normal: 1,50€ / Mais de 65 anos: grátis / Cartão 

jovem: desconto 50%.

ACESSIBILIDADES

Acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Todas as visitas são guiadas em português, castelhano, 

inglês, francês, holandês, ou alemão. Exposições Tem-

porárias, Centro Documental e Auditório.
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PAÇO DUCAL E CASTELO DE VILA VIÇOSA

MUSEU-BIBLIOTECA DA CASA DE BRAGANÇA 

CASTELO DE VILA VIÇOSA

MUSEU-BIBLIOTECA DA CASA DE BRAGANÇA 

HISTORIAL

Criado nos inícios dos anos 50 do século XX, por pro-

posta de Abel Viana, foi recentemente renovado, crian-

do um percurso da arqueologia desde a pré-história até 

o século XIX, onde se inclui a rica colecção arqueológi-

ca do Rei D. Luís (1838-1889). No 1º piso encontra-se 

o Museu da Caça.

COLECÇÕES

Arqueologia, História Natural, Armaria.

NÃO DEIXE DE VER

Vasos do Antigo Egipto.

CONTACTOS

Castelo de Vila Viçosa

GPS 8º46’41’’84N, 7º24’53’’04W

Tlf 268 980 659

Fax 268 989 808

E-mail palacio.vilavicosa@mail.telepac.pt

Web www.fcbraganca.pt

PREÇOS

Bilhete normal: 3€.

ACESSIBILIDADES

1º piso (Museu da Caça) não acessível a visitantes com 

mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Visitas guiadas só em português, preço incluído no bi-

lhete.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Outubro a Março: 3ª feira: 14h00-17h00 / 4ª feira: 

10h00-13h00 / 14h00-17h00 / 5ª feira a Domingo: 

9h30-13h00 / 14h00-17h00.

Abril a Setembro: 3ª feira: 14h30-17h30 / 4ª a 6ª feira: 

10h00-13h00 / 14h30-17h30 / Sábados e Domingos: 

9h30-13h00 / 14h30-18h00.

As últimas visitas iniciam-se uma hora antes de cada 

encerramento.

 Encerramento: 2ª feira, 3ª feira de manhã e feriados na-

cionais e municipal (16/8).

PAÇO DUCAL DE VILA VIÇOSA

MUSEU-BIBLIOTECA DA CASA DE BRAGANÇA

HISTORIAL

O conjunto monumental do edifício data do século XVI, 

com melhoramentos pontuais posteriores. A partir de 

1933, cumprindo as disposições testamentárias de D. 

Manuel II, é criada a Fundação da Casa de Bragança e, 

sob a sua alçada, o Museu.

COLECÇÕES

Pintura, Escultura, Artes Decorativas, Armaria.

NÃO DEIXE DE VER

Tecto da Sala dos Duques, com 18 retratos dos Duques 

de Bragança de autoria do pintor italiano Domenico Du-

prà.

CONTACTOS

Paço Ducal de Vila Viçosa 

Terreiro do Paço

7160-251 VILA VIÇOSA

GPS 38º46’57’’02N, 7º25’18’’97W

Tlf 268 980 659

Fax 268 989 808

E-mail palacio.vilavicosa@mail.telepac.pt

Web www.fcbraganca.pt

PREÇOS

Bilhete Andar Nobre: 6€ / Armaria: 2,50€ / Tesouro: 

2,50€ / Colecção Porcelana Azule Branco: 2,50€ / Co-

lecção Carruagens: 1,5€.

ACESSIBILIDADES

Não acessível a visitantes com mobilidade reduzida.

ACTIVIDADES

Todas as visitas são guiadas apenas em português. Tem-

porada de concertos.
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No momento da edição deste guia encontravam-se en-

cerrados alguns importantes museus do Alentejo para 

obras de requalificação, que poderão já estar abertos ao 

público na sua próxima visita, outros preparavam a sua 

inauguração para breve:

ALCÁCER DO SAL

MUSEU PEDRO NUNES

AVIS

MUSEU MUNICIPAL DE AVIS

BEJA

MUSEU BOTÂNICO DE BEJA

ELVAS

MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE ELVAS

ESTREMOZ

MUSEU FERROVIÁRIO ESTREMOZ

PORTALEGRE

MUSEU DOS BONECOS

MUSEU MUNICIPAL DE PORTALEGRE

NÚCLEO DA IGREJA DE S. FRANCISCO

PORTEL

PAVILHÃO TEMÁTICO “A BOLOTA”

MUSEU DA FREGUESIA

SERPA

MUSEU ARQUEOLÓGICO DE SERPA

 

OUTROS MUSEUS
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