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CUBA GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO

Guia dos museus do baixo alentejo 
é um roteiro que de forma sintética 
nos dá a conhecer os seus ex-líbris, 
museus imperdíveis que assinalam 
uma marca identitária de cada lugar.
Museus do Baixo Alentejo é presenciar e testar humanidade, é aventura, ensejo e descoberta.
É mundo, morada, narrativa que é caminho percorrido de geração em geração, é evolução,
conhecimento e saber. É experimentar a brisa livre do ar que respiramos, escutar e
testemunhar toda a sua envolvente panorâmica. A memória, os registos da História, são
primordiais para o entendimento dos nossos comportamentos no passado, na atualidade
e para com saber idealizarmos o Futuro.
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O Baixo Alentejo foi designado como o “celeiro da Nação”: do trigo, da cevada, da aveia e do
campo de girassóis que sorriem em flor para o que amanhece. O Alentejo é também o sobreiro,
a azinheira, a vinha e a oliveira, agora de cultivo intensivo, é vinho, é azeite e são paladares gas-
tronómicos com aromas do mediterrâneo que avivam os sentidos. O seu subsolo é rico em
cobre, estanho, mármore e pirite.  

Apreender um povo é saber observar as diferenças entre experiências e costumes, é perceber o que as
une socioculturalmente e como se relacionam entre si, como se manifestam. O Baixo Alentejo tem uma
cultura enraizada na terra, na vastidão da planície e na serra de montes e vales. Com toda a sua beleza natural,
a respirar o ar puro, a sua gente ecoa com o cante. Em cada canto, em qualquer lugar, podemos escutar a voz
da sua gente, melodias com histórias de vida e os seus habitats a afirmar a sua beleza ancestral. Cada aldeia,
vila ou cidade ostenta a sua cultura, modesta ou mais monumental, como resultado de uma presença civiliza-
cional, significativa, em especial, a romana, a árabe e a de outros povos que desde o Paleolítico por aqui
passaram e/ou se estabeleceram e deixaram registos da sua presença. Esta Região não só tem conseguido
preservar marcas da sua História como faz dela seu estandarte.

Esta publicação apresenta-nos todo um legado acessível em espaços museológicos e museográficos.
São referências patrimoniais que desejam ser abraçadas por cada novo visitante. Museus do Baixo
Alentejo são como um livro mágico acessível para a sua leitura: são um amigo, uma amiga, amigos que se
dão a conhecer e que nos ensinam a aprender de forma lúdica. São em si um tesouro que apreendemos, ao
conhecê-lo. Um museu é a nossa casa, é um refúgio que nos ampara porque exercita o querer saber mais. 

GUia Dos MUSEUS do BAIXO ALENTEJO 
Uma viagem mágica pelo tempo
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Os museus integrados nas estruturas municipais do Distrito de Beja que, apesar de diferentes nas
suas particularidades temáticas, têm em comum a vontade de oferecer ao público um serviço
museográfico de nível elevado, independentemente da envolvente socioeconómica que sustenta
cada um. A partilha de dinâmicas de boas práticas no domínio da valorização e gestão das estru-
turas museológicas em todas as suas vertentes é uma vontade congregadora. Neste sentido foi
criado no mês de  junho de 2008, a Rede de Museus do Distrito de Beja. Esta é uma rede informal
regida por uma Carta de Princípios aprovada em 2010 pelos municípios aderentes de Almodôvar,
Aljustrel, Alvito, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa,
Vidigueira e ainda pelo Museu Regional de Beja. Posteriormente, Barrancos junta-se a este coletivo
e é, então, adotada a referência territorial ao Baixo Alentejo.

Em 2015, a RMBA (Rede de Museus do Baixo Alentejo) foi integrada na CIMBAL (Comunidade Inter-
municipal do Baixo Alentejo) como forma de dotar a estrutura de uma estratégia cultural mais robusta
num círculo mais abrangente que o das esferas camarárias. Reforçada com esta medida, a Rede
de Museus do Baixo Alentejo mantem intactos os seus objetivos de qualificar, valorizar e divulgar
as unidades museológicas da região, aprofundar as relações de cooperação e parceria entre as
unidades museológicas dos concelhos que integrem a Rede, difundir a informação relativa aos
seus museus e promover o rigor, a ética e o profissionalismo nas suas práticas museológicas.

A rede de museus do baixo Alentejo
Afirmar, cuidar e respeitar um património físico e humano, 

material e imaterial, é valorizar e estimar testemunhos 
que dão forma à presença de um povo.
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O território
do Baixo Alentejo

Os Museus do Baixo Alentejo agarram-nos ao chão que pisamos, 
à terra, ao nosso lugar, casa, refúgio que nos quer e ampara. 

São um testemunho de toda uma envolvente 
que nos dá a conhecer as raízes deste povo. 
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Património VIVo O Cante Alentejano
A museologia zela de um modo equivalente por espólios que não são fisicamente palpáveis, que não
ocupam espaços em caixas e não precisam de ser conservados àquela temperatura específica
ou com uma humidade controlada. Esta matéria é onde entra o património cultural de um povo,
designado por património imaterial. Por todo o Alentejo este é sentido com uma intensidade vibrante,
entre outros, na gastronomia e com uma atenção redobrada, o Cante Alentejano.

O Cante Alentejano tornou-se parte integrante do Património Cultural Imaterial da Humanidade ao
ser reconhecido pela UNESCO no dia 27 de novembro de 2014. A presença de grupos de cante
coral alentejano é transversal a todo o Alentejo, e no Baixo Alentejo, preserva-se esta expressão viva
de património imaterial com um olhar atento à sua envolvente etnográfica.  Os trabalhadores agrícolas,
em cada dia de trabalho, faziam ecoar a sua voz com o cante. Na taberna, em todos os locais de
convívio e encontro este cantar acontecia de forma obrigatória e sempre espontânea.

Em todo o Baixo Alentejo 
esta expressão musical é especialmente manifesta, 

com dezena de grupos corais, de mulheres e homens, 
a afirmarem a sua Alma. O exaltar de um povo.
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Museus do Baixo Alentejo apresenta-nos, em texto e imagem, um conjunto de informações úteis e
relevantes para que qualquer potencial visitante possa experimentar e conhecer este mundo feito de
emoções. É um roteiro através dos Concelhos do Baixo Alentejo, que nos dá a conhecer uma marca
identitária de cada lugar. São treze os que aqui se apresentam e perfazem este percurso: 

Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos,
Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do
Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa,
Vidigueira. 
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aljustrel

P
artindo do ponto mais alto da Vila de Aljustrel,
onde se situa a Ermida de Nossa Senhora do
Castelo (séc. XIV), descemos a magnífica esca-
daria deste templo e ficamos perante a Igreja Ma-
triz ou de São Salvador (séc. XV), situada no centro
histórico e que constitui um dos maiores templos

portugueses de uma só nave com abóbada lisa. Nas ime-
diações, o núcleo sede do Museu Municipal de Aljustrel
convida-nos a compreender a evolução da ocupação do

território desde a Pré-História até à atualidade, perce-
bendo a relevância da atividade mineira ao longo
dos tempos através dos núcleos temáticos da Pré-
-História; mineralogia e geologia das minas de Aljus-
trel e da Faixa Piritosa Ibérica; exploração mineira
no período romano e o quotidiano da população
mineira nos séculos XIX e XX. 

Atravessando a vila, chegamos ao núcleo museoló-
gico da Central de Compressores, construída em

1952 e equipada com um compressor proveniente de uma
central de 1924 e outros mais recentes. Na década de 60, esta
Central, situada em Algares, passou a funcionar apenas como
apoio e reserva da mina do Moinho, acabando por ser desa-
tivada em 1992. O ar comprimido aqui produzido, era canali-
zado para as frentes de trabalho no fundo da mina mediante
condutas e através dos diversos poços e galerias, ativava as
ferramentas e gerava iluminação aos mineiros. Neste espaço,
agora silencioso, somos evadidos pela evocação força motora

13
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Aljustrel, uma História enraizada na terra lavrada,
a do mundo rural, e nas entranhas do seu subsolo, 

a do minério. Para se apreender o seu âmago, 
é essencial conhecer-se todo um habitat vivencial, 

feito de memória, do património, da identidade 
de toda uma gente que se expõe, 

de algum modo, em cada seu Núcleo Museológico.
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situado numa elevação a Sul da povoação,
que nos remete para o mundo da rurali-
dade. Este é um local onde se desenvol-
vem atividades, frequentes, com a comu-
nidade escolar em torno do tradicional
Ciclo do Pão, que culmina na moagem
dos cereais e posterior confeção do tra-
dicional pão alentejano. Voltamos à vila e
vamos ao encontro do Centro de Docu-

mentação Local de Aljustrel que junta, alguns serviços 
municipais, depósitos do Arquivo e, desde 2020, o Núcleo
Museológico do Tipógrafo. Aljustrel iniciou-se no mundo das
artes gráficas em finais do século XIX até aos dias de hoje.
A atividade tipográfica, com uma já longa história, apresenta-se
neste núcleo com o objetivo de valorizar este ofício e todo
um património a ele associado, mantendo viva a memória
da sua história. 

A finalizar encaminhando-nos até à freguesia de Ervidel, onde
nos podemos deter no Núcleo Rural. Um espaço com duas
vertentes agrícolas principais: o núcleo do mel, atividade outrora
importante na freguesia e o ciclo do trigo, em que se apresen-
tam os diversos utensílios e técnicas utilizadas nas diversas
fases do processo que culmina no fabrico do pão. Além destes
dois focos reconstituiu-se uma cozinha e um quarto de dormir
representativa de uma casa de assalariados rurais. Esta é uma
coleção, com conteúdos etnográficos, que nos transporta até
às formas de vida, costumes e práticas rurais de outrora.

estrondosa, humana e maquinal, que não
se apaga no tempo. Saindo deste núcleo
museológico e observando a sua zona
envolvente deparamos com os Bairros
Mineiros vizinhos, com as suas casas em
banda, de Santa Bárbara e de Vale D’Oca.
Nesta antiga zona mineira de Algares,
subsiste um testemunho único de práti-
cas mineiras que recuam ao séc. XIX e
que já não existem em nenhuma outra mina da Faixa Piritosa
Ibérica, os Malacates Viana e Vipasca (ver destaque). Outros
vestígios significativos são a Chaminé da Transtagana (estru-
tura onde se procedia à queima do minério a céu aberto), o
Chapéu de Ferro (afloramento mineral à superfície do solo) e
mais alguns bairros mineiros circundantes, designadamente,
os Bairros Mineiros de Algares e do Plano. Nesta antiga zona
mineira, desativada, nasce o Parque Mineiro de Aljustrel que
além de antigas estruturas relacionadas com os antigos
processos de mineração e áreas arqueológicas do Período
Romano, dá a conhecer uma antiga Galeria Mineira situada a
30 metros de profundidade e com cerca de 500 metros de
comprimento, onde é possível “mergulhar” nas inúmeras tona-
lidades, num misto de cores surpreendente, resultante das
várias formações geológicas que acontecem no seu interior. 

Ao emergir desta fascinante visita, seguimos para um local não
muito distante, onde se encontra o núcleo museológico do
Moinho do Maralhas, um antigo moinho de vento recuperado,

Aljustrel GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO
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Malacate palavra de origem espanhola utilizada nas
minas da Faixa Piritosa Ibérica para designar a estrutura, em
forma de torre que assenta sobre os poços das minas e que
tem suspensa, na sua extremidade móvel, uma cabina me-
tálica vulgarmente chamada jaula, com um ou dois andares,
que desliza ao longo do poço subindo ou descendo as
vagonas do minério e os próprios mineiros. Os primeiros
malacates construídos nas minas de Aljustrel datam de
meados do séc. XIX, eram primeiro movidos a muares, mais
tarde, passaram a funcionar mediante motores elétricos.

Museu Municipal de Aljustrel (Sede)
Rua São João de Deus, 19 – 7600-116 Aljustrel 
tel: (351) 284 600 070 (opção 4) ou (351) 284 600 072
museu@mun-aljustrel.pt
horário: 3ªf. a 6ªf.: 9h30 às 12h30 e 14h às 17h30,
sáb.: 10h  às 12h30 e 14h  às 17h 
37° 52 ’49.88” N 8° 09’ 52.00” W

Núcleo Museológico da 
Central de Compressores
Visita mediante marcação prévia: 
tel: (351) 284 600 070 (opção 4) ou (351) 284 600 072
37° 52’ 01.62” N 8° 09’ 51.63” W

Núcleo Museológico 
do Moinho do Maralhas
Visitas mediante marcação prévia: 
tel: (351) 284 600 070 (opção 4) ou (351) 284 600 072
37° 52’ 26.67” N 8° 09’ 34.28” W

Núcleo Museológico do Tipógrafo
Avenida 1º de Maio – 7600-010 Aljustrel 
tel: (351) 284 600 070 (opção 4)
horário: 2ªf. a 6ªf.: 9h às 12h30 e 14h  às 17h30
37° 52’ 99.00” N 8° 09’ 39.37” W

Ervidel
Núcleo Rural do Ervidel
Rua da Escola Coronel Alexandre Martins Mourão 
7600 - 248 Ervidel | horário: 2ªf. a 6ªf.: 9h às 12h30
37° 58’ 00.24” N 8° 04’ 58.00” W
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A
ndarilhar por ruas e ruelas deste Concelho é
ingressar em todo um património arquitetónico
caiado, é visitar o seu mercado, um monumento,
o sítio arqueológico e todos os seus museus
guardam toda uma memória coletiva viva, mate-
rial e imaterial .

Almodôvar descreve-nos também, obrigatoriamente, um
tempo que nos faz viajar até à mais antiga escrita conhecida
na Península Ibérica e à segunda da europa, posterior apenas
ao grego antigo que surgiu um século antes. Esta escrita que se
desenvolveu há mais de 2500 anos, recuando entre o séc. VII
e o séc. V a.C., pode ser testemunhada no Museu da Escrita
do Sudoeste de Almodôvar (MESA), o único no mundo dedi-
cado a esta enigmática grafia. Por aqui, podemos conhecer
um significativo conjunto de estelas epigrafadas e objetos
legados pelos cónios e outros povos, que se estabeleceram
por estas paragens, na Idade do Ferro. Este museu, locali-
zado no centro da vila, merece ser visitado quer pela sua
originalidade, quer por ser em si uma peça com conteúdos
museológicos significantes.  

Por perto, na praça da República, situa-se o Museu Severo
Portela na antiga Casa dos Paços do Concelho até ao séc. XIX
e edifício prisional até meados do século seguinte. Aqui temos
a oportunidade de conhecer trabalhos deste artista, pintor do
séc. XX, que nos deixou um legado assinalável e de reconhecido
mérito. Nascido em Coimbra e que por matrimónio passou a
radicar em Almodôvar, Severo Portela tem de sua autoria, entre

Almodôvar tem raízes árabes, “Almodaûar”,
significando redondo, ou cercado em redondo, 

sugerindo que terá havido por aqui uma fortificação. 

Nesta terra de tradições e encontros, 
com um património natural e cultural manifesto, 

expande-se pela imensidão da planície e por montes 
e vales serranos. Por aqui respira-se a fragância

mais pura da natureza e as estórias e os paladares
ancestrais que testemunham o mel de rosmaninho, a
aguardente de medronho e os sabores únicos da sua

cozinha. Este é um lugar que se move como um 
moinho de vento e água que, sem parar, produz 

a farinha, a essência do pão mais autêntico. 
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outras obras, inúmeros painéis murais patentes em tribunais,
por todo o país.  Ainda neste museu dá-se a conhecer Memórias
de um Ofício que evidência a Profissão de Sapateiro, uma
atividade que, até à década de sessenta do século passado,
teve uma grande relevância para a região. Com a pressão da in-
dustrialização e da emigração foram muitos os que se viram
obrigados a procurar por outra vida. Nesta mostra apreende-
mos a diversidade de modelos de botas e sapatos que nos
remetem para histórias de gente que com  a sua mestria afir-
maram esta arte manual. 

Em Santa Clara-a-Nova, no Museu Arqueológico e Etnográfico
Manuel Vicente Guerreiro, viajamos por lembranças que aqui
se sustentam e que com a exposição arqueológica dos acha-
dos das Mesas do Castelinho forma com o próprio sítio, um
conjunto que se complementa de forma interativa e ampla-
mente dinâmica. Este espaço museológico, na sua vertente
etnográfica, retrata cenários da atividade rural que carateriza
a ceifa, a apicultura, a produção da cortiça e a pastorícia.
São reminiscências do campo, essências da terra da aldeia,
da forja do ferreiro, da oficina do abegão, da mercearia pare-
des meias com a taberna conhecida como “a venda”, a tece-
lagem, a escola, a barbearia, a casa do povo, a casa alentejana
onde se destaca a cozinha com a típica chaminé e o alambique
do medronho. 

O Sítio Arqueológico de Mesas do Castelinho, a um par de
quilómetros deste Museu, testemunha a ancestral ocupação

do território. Nele foram encontrados artefactos datados da
II Idade do Ferro, séc. V - IV a.C. até ao séc. II a.C., altura em
que se dá a romanização, perdurando essa realidade até ao
séc. II da nossa Era, tendo sido abandonado e, posteriormente,
voltou a ser ocupado, durante o período Islâmico, entre os
séc. IX e XI. Este local, proporciona-nos de forma única, uma
experiência que reside num espaço e num tempo vivencial,
habitats, que percorrem o curso da História. Tudo em redor é
aconchego no leito da natureza. Somos convidados a percorrer
um passadiço circular que, de forma eficiente, nos mobiliza
para a observação da muralha de fundação e para a pequena
fortificação islâmica. A escavação do período romano deixou
a descoberto várias ruas do povoado, resultado da urbani-
zação processada por essa altura. No Sítio Arqueológico de
Mesas do Castelinho celebra-se o encontro de culturas e
formas de saber, harmonizando-nos com o passado.
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Estela da Abóbada I   
A “Estela do Guerreiro” foi encontrada no Monte de
Abóbada (Gomes Aires, Almodôvar), no contexto de uma
necrópole da Idade do Ferro. Esta estela constitui uma
das mais notáveis peças da Proto-História portuguesa
por associar a mais antiga escrita da Península Ibérica
(Escrita do Sudoeste) com uma representação esquemática
de uma figura que ostenta armas.

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

Museu da Escrita do Sudoeste (MESA)
Rua do Relógio – 7700-065 Almodôvar
tel: (351) 286 665 202 | mesa@cm-almodovar.pt
horário: 10h às 13h e 14h às 18h | encerra à 2ª f.
37° 30’ 44.00” N 8° 03’ 39.08” W

Museu Severo Portela
Rua de Beja, 2 – 7700-046 Almodôvar 
tel: (351) 286 662 057 
horário: 10h às 13h e 14h às 18h  encerra à 2ª f.
37° 30’ 42.09” N 8° 03’ 35.07” W

Santa Clara-a-Nova
Museu Arqueológico e Etnográfico 
Manuel Vicente Guerreiro
Rua da Estrada Municipal, 29 
7700-240 Santa Clara-a-Nova 
turismo@cm-almodovar.pt
Para marcações tel: (351) 286 662 057
37° 29’ 24.30” N 8° 08’ 43.79” W

Sítio Arqueológico das Mesas do Castelinho
Para marcações tel: (351) 286 662 057
37° 29’ 05.11” N 8° 07’ 31.04” W
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alvito

S
ão duas as freguesias do concelho de Alvito: uma
homónima, onde se encontra a sede do município,
e a outra, Vila Nova da Baronia. Este é um território
com uma área de 264,85 km2 e com uma popu-
lação que não chega aos 2500 habitantes. Os
primeiros testemunhos de vida humana neste

território, de que há conhecimento, remontam ao Neolítico,
às Idades do Cobre, Bronze e do Ferro. 

A possível civitas Mirietanorum que surge indicada numa ins-
crição romana encontrada na freguesia de Vila Nova da Baronia
poderá ter-se localizado em São Romão, onde existe um
povoado com cerca de 12ha de materiais e estruturas à super-
fície, cujas termas foram escavadas recentemente. Este espaço
habitado que poderá ter surgido ainda no decorrer da 2ª Idade
do Ferro manteve-se até aos nossos dias ocupado dando origem
à actual vila de Alvito. As Villae de São Francisco, da Barras,
de São Miguel, Vaqueminha e Malk Abraão, bem como as
grandes explorações mineiras (minas de ferro) da Corte do
Zambujal, Ferrarias e Água de Peixes, ou ainda o "castellum"
do Castelo Picão são exemplos significativos reveladores da
presença romana desde os inícios do séc. I a.C. Posterior-
mente foram Visigodos e Muçulmanos a povoar este território.
Em 1165, período em que Alvito era parte integrante do terri-
tório de Évora, foi conquistado por Geraldo Geraldes o Sem
Pavor. Os descendentes deste caudilho português, a pedido
de Dom Afonso III doaram Alvito e Mugya d'Arem (Vila Nova
da Baronia) a Dom Extêvão Anes, chanceler-mor do reino.
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“Alvito, terra de Amores, quando de ti me apartei, 
com florinhas à janela, e oh meu lindo amor, 

duas rosas desfolhei!"

As oliveiras enraizadas na terra contam-nos 
estórias milenares e perto do Castelo de Alvito 

existe mesmo uma, para aqui transplantada, 
a Oliveira dos Namorados seguramente brava, 

um zambujeiro rebelde apaixonado. 
O seu tronco oco recebe-nos como se de braços

abertos, um recanto ideal para juras de amor.

PT miolo ROTEIRO MBA 28 fev 2022 f_Layout 1  31/03/2022  11:23  Page 19



Na Sede do Grupo Coral Papa Borregos de Alvito apre-
senta-se-nos um espaço diligente, autêntico, largamente
revelador da cultura popular deste povo. Este é um museu vivo,
com preceitos de vida, ensinamentos a definir todo um pa-
trimónio material e imaterial que aqui se adivinha. Com adere-
ços do trabalho rural, o do campo, onde ainda hoje funciona
como tasca, espaço de encontro, de associação e convívio as
gargantas secas, à mesa ou ao balcão, são molhadas com um
copo de vinho, onde se come um petisco, o toucinho fresco e
onde as vozes dos jovens e dos mais vividos se juntam a
contarem histórias de vida, melodias do Cante.

Alvito tem espaços amplos, uma vida pacata, gente de paz,
com o seu Castelo a coroar a sua singela beleza. Ao per-
corrermos esta encantatória Vila por ruas, ruelas e praças
descobrimos o seu povoado vestido de branco que com um
olhar nosso, mais atento, apercebemo-nos que nestas se abrem
ao nosso olhar portais com aduelas trabalhadas com figura-
ções de Estilo Manuelino. Os relevos armilares, florais, rostos,
atingem níveis de representação imagética surpreendentes.

O esplendor desta terra é visível, distinto em muitos monu-
mentos como na Igreja Matriz, na da Misericórdia, na de
Nossa Senhora das Candeias e em todas, no seu interior,
encontramos um rico espólio de arte sacra.

A pintura mural, património visível nesta região, evidencia-se
para nos chamar para uma visita. Como exemplo imperdível
temos a Ermida de São Sebastião, do início do séc. XVI, obra
arquitetónica do estilo manuelino gótico-mudéjar de nave única
e capela-mor, comum no Alentejo e que é, desde 1961, consi-
derada como um imóvel de interesse público. A cobrir a totalidade
das abóbadas no seu interior estão pintadas a fresco arcanjos
esvoaçantes, músicos com instrumentos de corda e sopro, para
nos receber celestialmente. Anjos e Santos, o São Sebastião, o
Santo António surgem juntos ao altar. Esta obra do séc. XVII da
autoria de José de Escobar, morador em Évora é um trabalho de
pintura mural notável que consta da Rota da Pintura a Fresco
do Alentejo de que faz parte, também, entre outras, igrejas,
ermidas e capelas, a Igreja Matriz e a Igreja Santa Águeda de
Vila Nova da Baronia, local de romaria e tradição, pela Páscoa.

alvito GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO
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Museu Agrícola
Sede Social da Associação 
do Grupo de Cante Coral Alentejano 
de Alvito (Papa Borregos)
Rua das Pereiras, 6 – 7920-044 Alvito
tel: (351) 960 373 394
horário: dias úteis 11h às 14h e 16h às 22h; 
sáb., dom. e feriados 11h às 24h
38° 15’ 26.62” N 7° 59’ 34.25” W

Portais e Janelas Manuelinas
Dispersas pelas ruas de Alvito

Ermida de São Sebastião
Rossio de São Sebastião
tel: (351) 284 480 808
horário: dias úteis e sáb. 9h às 12h30 e 16h às 17h30 
Visita mediante marcação prévia 
38° 15’ 21.41” N 7° 59’ 23.23” W

Igreja de Santo António
38° 15’13.49” N 7° 59’ 31.32”W

Vila Nova da Baronia
Ermida de São Neutel 
e Sant’Águeda
38° 16’ 9.32” N 8° 2’ 41.75” W

A Oliveira 
dos Namorados
Oliveira centenária, 
chamada assim devido 
ao seu notável e peculiar 
aspeto tornar-se cenário 
habitual para fotografias 
turísticas, em especial,
em saídas românticas. 21
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CUBA barrancos

V
isitar Barrancos é imperioso para quem pretenda
conhecer uma terra portuguesa com uma iden-
tidade própria, onde pode encontrar-se o típico
casario alentejano de arquitetura popular: casas
caiadas de branco, de piso térreo e as senho-
riais, com os balcões e janelas de influência an-

daluza. Rica em tradições, com usos e costumes que, no seu
todo, convidam à hospitalidade que a carateriza.

Em Barrancos fala-se barranquenho, língua reconhecida pela
Lei nº 97/2021, de 30/12. Nas tradicionais Festas de Agosto,
o copo e o petisco são sempre acompanhados pelo Cante
Alentejano e as sevilhanas e dança-se com ritmos musicais
diversos, com os passos dobles a surgirem naturalmente,
em sintonia com a sua forte paixão pela tauromaquia, com-
ponente cultural que tornou a vila célebre a nível nacional.
Na gastronomia, o porco preto evidencia-se numa variedade
de pratos e produtos. Uma riqueza gastronómica, com enchidos
de cura natural, únicos a nível nacional, com destaque para
o presunto e a paleta, com denominação de origem protegida
(DOP), que faz desta região, com o seu microclima peculiar,
a sua capital. A típica sopa de batata com bacalhau e ovos; o
mondongo, prato confecionado com o “reboltilho” (molhinhos
feitos com a dobrada do borrego) e “morcilha de lustre”, são
alguns dos seus pratos imperdíveis.

O Museu Municipal de Arqueologia e Etnografia de Barrancos,
inaugurado a 24 de agosto de 2007, está instalado numa antiga

barrancos GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO
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Barrancos, vila raiana, com vales e montes,
terra portuguesa com grande afinidade aos seus 
vizinhos espanhóis, nunca olhou para a fronteira 

como uma barreira. Beneficiou da posição 
geográfica para se afirmar na especificidade das 

suas tradições, indiferente ao sotaque que as inspirou. 
Barrancos recebe toda a gente de braços abertos. 

Terra onde não existem forasteiros, mas sim pessoas.
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casa senhorial do século XIX, adaptada e requalificada para o
efeito. O seu pátio central alberga um pequeno anfiteatro para
eventos ao ar livre e nos seus dois fornos à lenha, recria-se,
em ações programadas, o fabrico do pão tradicional. Podemos
salientar três divisões temáticas: a sala de arqueologia com
utensílios e artefactos desde o Paleolítico ao séc. XVIII/XIX; a
sala com a representação do antigo Gabinete Médico Municipal
(finais do século XIX/meados do séc. XX), onde se expõem ins-
trumentos e mobiliário das variadas áreas da medicina utiliza-
dos pelos médicos municipais que exerceram em Barrancos;
e a sala destinada às exposições temáticas e de caráter tem-
porário, onde é exposto o valioso espólio etnográfico fruto de
doações e que é testemunho das tradições e do património
sociocultural do Município de Barrancos e das suas gentes.

Ao longe, onde a vista mal alcança, a cerca de 13 km da Vila
de Barrancos, o Castelo de Noudar! Monumento Nacional
desde 16 de junho de 1910, é propriedade do Município de
Barrancos desde 1997. Rodeado pelo Parque de Natureza de
Noudar, Herdade da Coitadinha, ergue-se sobranceiro, numa

elevação, abraçado por duas linhas de água, o rio Ardila e a
ribeira de Múrtega. A sua posição privilegiada oferece em toda
a sua envolvente uma vista deslumbrante, que transporta o vi-
sitante em harmonia com a natureza, às remotas origens da
sua história. Em 1297, é definida a linha de fronteira pelo tra-
tado de Alcanizes. Em 1307, D. Dinis faz entrega ao Mestre
Frei D. Lourenço Afonso, da Ordem Militar de S. Bento de Aviz
com condição de proteger a região e povoar a vila. Ao longo
dos tempos a zona de fronteira de Noudar/Barrancos foi palco
de conflitos e acontecimentos que marcaram a história da re-
gião. Em 1936, aquando da Guerra Civil Espanhola, cruzaram
a fronteira pelo rio Ardila, centenas de pessoas que fugiam da
violência das forças nacionalistas do General Franco. Por
questões de segurança, foram conduzidos pelos militares por-
tugueses para um campo de refugiados improvisado na Her-
dade da Coitadinha. Centenas foram salvos graças à proteção
dos militares e à coragem e solidariedade do povo de Barran-
cos e do agente da Guarda Fiscal, Tenente António Augusto
de Seixas, que desobedeceu a ordens superiores dando um
exemplo de humanidade.
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Imposta Visigótica Inscrição comemorativa da funda-
ção do Castelo de Noudar, gravada numa das faces de uma
imposta do período visigótico. Decorada em três laterais com
rosáceas de 6 pétalas, relevo em bisel, inseridas em círculos. 

 

  

   

 

  

   

 

  

   

Museu Municipal de Arqueologia 
e Etnografia de Barrancos
Travessa do Arco, 2 – 7230-030 Barrancos
tel: (351) 285 950 649 e (351) 285 950 641
cmb.museu@cm-barrancos.pt
horário de Inverno (Out. a Março): dias úteis: 9h às 16h;
sáb., dom. e feriados: 13h às 16h
horário de Verão (Abril a Set.): dias úteis: 9h às 17h;
sáb., dom. e feriados : 13h30 às 17h
encerrado à 2ª f. ou 3ª f. se 2ª f. for feriado
38° 7’ 46.34” N 6° 58’ 37.60” W

Núcleo de Arte Contemporânea
Instalado no edifício do MMAEB com o mesmo horário.

Noudar
Castelo de Noudar
Percurso EBIO do Parque de Natureza de Noudar
38° 10’ 42.23” N 7° 3’ 45.27” W

Ẽ: ṀĊĊĊ : ẊLVI : ANOS : PR
IMO DIA : DABRIL : DÕ : LO
VRẼCO : AFONSO : MEE
STRE : DAVIS : FÕDOV :
ESTE : CASTELO : DE NO
VDAR : E POBROV : AVILA
PERA : DÕ : DINIZ : REI : DE
PORTVGAL : NESSE TẼPO

barrancos GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO
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CUBA beja
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P
ode-se comprovar a imensidão desta singular
paisagem no Castelo de Beja, subindo ao topo
daquela que é a mais alta torre militar de Portugal.
É um expediente válido para sentir a cidade, entendê-
-la na sua extensão, encantamento e sensibilidade.
Beja terá contado desde sempre com uma ligação

profunda a Mértola, a sua porta para o Mediterrâneo. Particu-
larmente intensa no período romano, mas já na Idade do Ferro
se notava a presença dos chamados materiais orientalizantes,
provenientes do Mediterrâneo Oriental. 

Beja integrou o Império Romano durante cerca de seis séculos,
sendo então designada principalmente por Pax Iulia, apesar de
também ser conhecida por Pax Augusta e por colonia Pacensis.
Era uma das cidades mais importantes da província da Lusitâ-
nia, principal centro administrativo e político do sudoeste
peninsular, só suplantada por Mérida, a capital da província. Os
vestígios arqueológicos encontrados atestam a imponência da
cidade nessa altura e a intensa atividade económica no seu
território, ilustrada pela grande quantidade de vestígios de villae,
das quais se destaca a bem preservada Villa Romana de Pisões.
As mais recentes escavações na Rua da Moeda deixaram a
descoberto a existência de um fórum várias vezes reedificado,
cujo templo do culto imperial, da época de Tibério, é o maior
templo do período romano descoberto em Portugal até hoje. 
Tomada pelos muçulmanos no séc. VIII, tornou-se sede da Kura
de Beja. Durante o período islâmico terá mantido uma importân-
cia semelhante à que havia adquirido aquando da época romana.

Capital do distrito, Beja distingue-se pela sua 
centralidade. É assim hoje e foi assim no passado.

Isso está bem documentado no período da Pax 
romana e há fortes indícios que o mesmo já 

aconteceria durante a Idade do Ferro. 
Falamos de 2500 anos de história de um polo 

urbano de importância vital para a região pela 
sua imensa riqueza agrícola e pelo valor dos 
mármores, minérios e argilas do seu subsolo.

Falamos de uma localização estratégica 
privilegiada, no centro de uma imensa planície 

com um horizonte de várias dezenas de 
quilómetros em qualquer dos pontos cardeais, 

vantagem extraordinária para a gestão 
e defesa do território.
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deste escultor do séc. XX. Lisboeta, com uma profunda ligação
a Beja, cidade à qual legou parte considerável do seu espólio
artístico, Jorge Vieira teve um percurso de excecional impor-
tância na arte contemporânea.

Beja é o seu espaço urbano, com os seus monumentos e o ca-
sario do centro histórico, mas é também o campo e as aldeias
do Alentejo rural. Aquilo que foi o Alentejo da grande produção
agrícola, quando no século XIX a extinção das ordens religiosas
e outras dinâmicas políticas, económicas e sociais possibilita-
ram o surgimento de uma nova elite no controlo da propriedade
do campo, fomentando o seu desenvolvimento massivo, apoiado,
já no séc. XX, pela mecanização. A fertilidade da terra em redor
de Beja conferiu à Campanha do Trigo um papel preponderante,
e o modelo de exploração agrícola alimentou e fez crescer as
lutas sociais e políticas dos camponeses pela melhoria das
suas condições de vida e contra o regime ditatorial salazarista. 

Após a libertação de 25 de Abril de 1974, o capítulo da Reforma
Agrária começou precisamente no concelho de Beja, com a
ocupação espontânea pelos trabalhadores da primeira herdade,
na freguesia de Santa Vitória. Hoje o mundo rural encontra-se
em rápida mudança, esta visão de organização agrícola já de-
sapareceu e as aldeias estão em processo de desertificação,
novas fainas, dinâmicas e lutas estão em curso. Como sinal
dos tempos passados, encontra-se às portas de Beja, quase
servindo de atalaia à cidade, o Núcleo Museológico do Moinho
Grande, um moinho de vento devidamente conservado e
restaurado, onde ainda é possível sentir os aromas e ouvir os
sons do agora quase mítico mundo rural do Alentejo.

Em Beja nasceram e por ela passaram alguns personagens
ilustres do al-Andalus, como aconteceu com o famoso rei-poeta
da taifa de Sevilha, al-Mu’tamid, nascido em Beja em 1040.

Uma visita pelos museus de Beja deve começar no Núcleo
Museológico da Rua do Sembrano. Permite-nos acompanhar,
de uma forma sistemática, a história da cidade desde o seu
início, entre o séc. V e IV a.C., até ao presente. O Núcleo preserva
um conjunto de estruturas arqueológicas revelador de momentos
da história da cidade e sua evolução. É literalmente um passeio
sobre o passado, graças à moderna construção do museu que
permite a observação direta das ruínas por baixo do seu chão
transparente. Além deste aspeto, podemos disfrutar de duas
exposições que incluem materiais arqueológicos encontrados
em Beja e no seu território, que proporcionam uma viagem
desde o Paleolítico até à nossa Era, e que incluem algumas das
peças mais representativas da arqueologia portuguesa do século
XXI, como é o caso do já muito conhecido “Touro de 5 Réis”. 

O Museu Regional Rainha Dona Leonor é outro local de visita
obrigatória. Com sede no charmoso edifício do Convento da
Conceição, um dos bilhetes postais favoritos da cidade, possui
um notável acervo que abarca coleções que vão da arte antiga
à arqueologia. Este Museu compreende ainda um Núcleo
Visigótico instalado na Igreja de Santo Amaro, originalmente
um templo do período paleocristão, portanto, de finais do período
romano, que foi sofrendo alterações até à configuração que
apresenta atualmente, do início do séc. XVI. 

O Museu Jorge Vieira, temporariamente instalado na antiga
Casa do Governador no Castelo de Beja, é dedicado à obra

beja GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO
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O Touro de 5 Réis  Escultura em terracota, representando
um touro ligeiramente reclinado, tombado sobre a barriga, com
postura imponente e de grande efeito naturalista. Datada do séc.
VI a.C., foi encontrada no concelho de Beja, fragmentada, no in-
terior de um recinto funerário de planta quadrada da mesma
época, com uma ou duas sepulturas ao centro. Trata-se de uma
peça de grande importância para a compreensão do contexto
cultural da região no milénio I a.C., sugerindo eventuais influên-
cias relacionadas com sociedades mediterrânicas.

Núcleo Museológico da Rua do Sembrano
Rua do Sembrano – 7800-487 Beja
tel: (351) 960 373 394 |museusembrano@cm-beja.pt
horário: 9h30 às 12h30 e 14h às 18h
encerra 2asf. e 1 Jan., 25 Abril, 1 Maio e 25 Dez.
38° 00’ 48.45” N 7° 51’ 50.40” W

Museu Jorge Vieira
Casa do Governador - Castelo de Beja 
Lg Dr. Lima Faleiro – 7800-266 Beja
tel: (351) 284 311 920 |museujorgevieira@cm-beja.pt
horário: 9h30 às 12h30 e 14h às 18h
encerra 2asf. e 1 Jan., 25 Abril, 1 Maio e 25 Dez.
38° 01’ 42.16” N 7° 52’ 37.48”W

Núcleo Museológico do Moinho Grande
Monte Novo do Garrido, EN 18 – 7800-254 Beja 
tel: (351) 284 311 913 | turismo@cm-beja.pt
Visitas mediante marcação prévia
38° 01’ 42.16” N 7° 52’ 37.48” W

Villa Romana de Pisões
Herd. da Almagrassa, Penedo Gordo – 7800-346 Beja
tel: (351) 284 108 820 | gabcom@uevora.pt
37° 59’ 54.50” N 7° 57’ 02.40”  W

Museu D. Leonor (Museu Regional de Beja)
consultar págs. 52-53

Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja
(Igreja de Sto. Amaro) consultar págs. 52-53
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O
Museu da Ruralidade, do Município de Castro
Verde, é constituído por quatro núcleos distribuí-
dos pelo mesmo número de localidades do con-
celho: Lombador, Almeirim, Aivados e Entradas.
Para além de recolher, tratar, conservar e divulgar
a sociedade, a economia e a cultura do mundo

rural do Baixo Alentejo dos primeiros 70 anos do século XX,
o Museu é ainda um espaço de investigação, estudo e debate
sobre esta realidade. Estes núcleos são espaços museoló-
gicos onde podemos testemunhar, a viva voz, a memória do
campo da lavoura, das atividades tradicionais, hábitos e
costumes próprios que elucidam sobre a sua gente.

No Núcleo do Lombador, situado a cerca de 10Km da vila
de Castro Verde, encontramos o mundo dedicado à tecelagem
e nele o visitante pode observar o ciclo da lã, que vai da tosquia
até à produção de mantas em tear tradicional, passando,
entre outras tarefas, pela lavagem, cardação e fiação.

Numa localidade a cerca de 11Km da sede de concelho,
temos a “casa mãe” do Museu, o Museu de Entradas,
inaugurado no ano de 2011, com uma área aproximada de
500 m2. Para além de uma exposição permanente dedicada
à cultura cerealífera e às profissões ligadas ao mundo rural,
o espaço museológico incorpora, ainda, uma sala de expo-
sições temporárias, um centro de documentação, contendo,
entre outros materiais, as recolhas áudio e vídeo das memórias
das gentes do “Campo Branco”, o Arquivo do Grémio da
Lavoura do concelho de Castro Verde, bem como o da fábrica

Castro Verde do “Campo Branco”, abre-se, 
bem lá ao longe, o infindo horizonte. Por aqui 

habitam os castro-verdenses, povo com tradições, 
lendas e muitas histórias para contar. Neste território 
as manifestações culturais populares são relevantes, 

com a imperdível festa de S. Pedro, os Encontros 
de Castro, a festa dos Mastros Populares, a Feira de 
Castro, e os mercados quinzenais e as feiras anuais.

Em Castro Verde a planície é, também, o refúgio
da natureza mais pura, com a paisagem a enunciar 
o voo livre da avifauna, protegidas espécies típicas

da estepe cerealífera como o alcaravão 
ou o cortiçol-de-barriga-negra. 
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/ moagem “Prazeres e Irmãos”, um pequeno auditório e um es-
paço de convívio / acolhimento com a configuração de taberna.
Por aqui, para além de outras curiosidades, podermos visitar a
oficina do ferreiro, o espólio do último abegão de Castro Verde,
algumas miniaturas de alfaias agrícolas e na área particular-
mente vocacionada à oralidade, que tem como pano de fundo
a Feira de Castro e a viola campaniça, encontramos a manifes-
tação singular do património imaterial desta região.

No Núcleo da Aldeia dos Aivados, a uma distância de 9 Km de
Castro Verde temos a aldeia comunitária. Nela surge a história
da aldeia comunitária dos Aivados, que cresceu e se desen-
volveu em torno de uma propriedade rural com cerca de 500
hectares, administrada coletivamente pelo povo. Aqui mos-
tram-se acontecimentos, momentos marcantes que testemu-
nham a vida quotidiana deste lugar que com perto de quatro
séculos continua a construir a sua história.

O Museu da Lucerna, projeto em parceria entre a Cortiçol
(Cooperativa de Informação e Cultura) e o Município, abriu
portas em 2004, com uma coleção única de Lucernas da
época romana (Século I-III d.C.), descobertas em 1994, na

localidade de Santa Bárbara dos Padrões: um conjunto de
utensílios de iluminação, decorados com motivos que evocam
cenas da vida quotidiana do universo mitológico da Antigui-
dade, passando por representações de animais a simples
objetos. O Tesouro da Basílica Real de Nossa Senhora da
Conceição de Castro Verde é um templo grandioso com um
altar-mor revestido a talha dourada e interior com painéis
de azulejo do século XVIII que retratam a Batalha de Ourique.
No Tesouro desta Basílica, núcleo museológico de arte
sacra, é apresentado um conjunto de alfaias religiosas do
concelho, com destaque para a Cabeça-Relicário de S. Fabião
(Casével) e a Custódia da própria Basílica. 
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Debulhadora fixa propriedade do grande lavrador, até
aos primeiros anos da década de 1970, a ela vinham, com
o seu trigo para debulhar, pequenos agricultores, seareiros
e rendeiros, pagando a "maquia" pelo serviço prestado. 

Entradas
Museu da Ruralidade (Núcleo da Oralidade)
R. de Santa Madalena – 7780-323 Castro Verde
horário: 10h às 13h e 14h  às 18h, encerra 2as f.
tel: (351) 286 915 329
museudaruralidade@cm-castroverde.pt
37° 46’ 38.54” N 8° 0’ 43.41” W

Polo de Tecelagem do Lombador
R. da Escola. 7780 Lombador
tel: (351) 286 915 329 | marcação prévia
37° 36' 26.423" N 7° 58' 50.748" W

Almeirim
Museu da Ruralidade
(Núcleo de Almeirim - A Minha Escola)
R. da Escola, 2 – 7780-258 Castro Verde
horário: 9h às 13h e 14h  às 18h,
sáb. e dom. por marcação tel: (351) 286 915 329
37° 39’ 8.43” N 8° 8’ 29.67” W

Monte dos Aivados
Museu da Ruralidade (Núcleo Museológico dos 
Aivados - Aldeia Comunitária)
Lg General Humberto Delgado, 7780-010 Castro Verde
38° 7’ 46.34” N 6° 58’ 37.60” W

Museu da Lucerna
37° 41′ 47.6″ N, 8° 4′ 54.4″W

Tesouro da Basílica Real 
de Nossa Senhora da Conceição
37° 41′ 52.12″ N, 8° 4′ 54.89″ W

′ ″ ′ ″

e-

′ ″ ′ ″
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C
uba foi um lugar tornado vila em 1782, é concelho
do Baixo-Alentejo com poucas letras, mas grande
a cantar, a contar e afirmar as histórias antigas da
sua gente. Podemos dizer que, desde os primórdios
da humanidade, nesta zona viveram gentes que a
ocuparam até à atualidade e a distinguiram de

forma determinante com os costumes e vivências que marcam
o ADN de todo este território. Próximo de Vila Alva e Albergaria
dos Fusos há vestígios de monumentos megalíticos, as antas.
Dos Romanos encontramos uma ponte, sobre a ribeira de
Odivelas, na via romana Beja - Évora e uma Represa Romana,
junto à Ermida de N. Sr.ª da Represa em Vila Ruiva.  Cada
freguesia tem as suas peculiaridades: Vila Alva tem um
Museu de Arte Sacra e Arqueologia; Faro do Alentejo tem a
Igreja Matriz, um pequeno Museu de Pintura Mural; Vila Ruiva
um Núcleo Museológico, na Igreja N. Sr. Jesus da Ladeira.
Para se conhecer a vivência de Cuba é obrigatório passar
pelas tabernas e adegas. A tríade cante, taberna e vinho avizi-
nha melodias, paladares e histórias queridas.

Inaugurada em 2019, o Museu Literário Fialho de Almeida,
de 2019, assume um lugar de destaque em Cuba e em toda
a região. Revela a importância do escritor Fialho de Almeida
(1857-1911) no panorama literário e artístico do seu tempo,
em especial no período de transição entre o séc. XIX e XX,
de finais da Monarquia ao início da República. Este espaço
museológico oferece aos seus visitantes um trajeto com
suportes interativos, e permite antever o Homem escritor, a

Meditando sobre Cuba pensamos em vinho, 
onde este se abriga. Diz-se que aquando da 

reconquista cristã aos árabes, por D. Sancho II, 
foi encontrada por aqui uma quantidade 

desmedida de cubas, que serviram 
de nome para esta terra. 

Um outro pressuposto possível para a designação 
tem origem no período islâmico, derivando de 

“pequena torre”, do árabe Coba. Atravessando o
Atlântico e avistando a ilha das caraíbas, 

o navegador Cristovão Colombo deu-lhe nome Cuba,
e segundo alguns investigadores, este terá mesmo

nascido na Vila alentejana de Cuba.
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produziu trabalhos em madeira, como o mobiliário rústico e
peças que recriam em miniatura todo um imaginário vivencial
marcadamente rural: réplicas de alfaias agrícolas, das
tasquinhas, da Igreja de São Vicente, entre outras. Esta vila
é rica em antigas casas de lavradores, com ar imponente, a
maior parte do séc. XVIII e XIX, das quais se destacam o
Eco-Palacete Borralho Relógio e a Quinta da Esperança.
Vila Ruiva dispõe de um museu peculiar, único no país, com
insetos vivos sem asas: casulos de formigas, e abelhas sem
asas, são por aqui visitáveis, é o Insetozoo. Em Vila Alva
encontramos “Cenas da Vida Rural Tradicional”, na casa
da viúva de Francisco Taborda, que ele próprio construiu, em
miniaturas de objetos e utensílios de todo um património
agrícola tradicional.

sua obra, o crítico inconformado e a vertente mais inespe-
rada do seu gosto pela gastronomia. Um espaço de residên-
cia artística articulado com o museu é, por si, o convite à
estadia de novos autores para a elaboração de projetos
em torno da pessoa e obra aqui personificadas. Do seu
gosto pela gastronomia, escreveu como que um “tratado
de cozinha alentejana”, e criou mesmo os seus petiscos,
como a famosa receita “arroz de perdizes – à Fialho”, que
podemos degustar em alguns restaurantes típicos de Cuba.
A Casa do escritor, com o seu espaço reservado à atividade
agrícola, permite-nos, de algum modo, entrar num mundo
etnográfico, a raiz rural da vila. Uma dorna atesta a existência
de uma adega e produção de vinho de talha.

Outros espaços a visitar em Cuba são o Museu Caluta, de
António Bicho, uma oficina de abegão, de família. Aí o Mestre

cuba GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO
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Museu Literário Fialho de Almeida
R. João Vaz, 6 – 7940-159 Cuba
tel: (351) 284 419 900 | geral@cm-cuba.pt
horário: 9h30 às 12h30 e 14h às 18h
38° 10’ 0.15” N 7° 53’ 34.31” W

Núcleo de Etnografia
Nas Instalações do Museu Literário 
Fialho de Almeida
horário: 9h30 às 12h30 e 14h às 18h

Centro Interpretativo Cristóvão Colon
R. Serpa Pinto, 84 – 7940-172 Cuba
tel: (351) 284 419 903 | turismo@cm-cuba.pt
horário: 9h às 12h30 e 14h às 17h30
38° 09’ 56.80” N 7° 53’ 30.34” W

Museu Caluta
38° 09’ 52.00” N 7° 53’ 01.00” W

Museu Sociedade Filarmónica 
Cubense 1º Dezembro
38° 09’ 56.95” N 7° 53’ 34.31” W

Tesouro de Igreja Matriz de S. Vicente
10’ 02.90” N 7° 53’ 25.30” W

Insetozoo Museu de Insectos Vivos 
38° 24’ 61.09” N 7° 93’ 76.22” W

A Primeira edição 
de “Os Gatos”
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Fialho de Almeida viveu em Lisboa, conheceu ambientes
da tertúlia cultural, a burguesia e os operários, na cidade
imaginou e desenvolveu conteúdos de obras, contudo, as
suas origens foram o mote para toda uma existência, a
alentejana. Em Agosto de 1889 sai o primeiro volume de
“Os Gatos”, crónica satírica com um total de números que
ultrapassa a meia centena até 1894, e que atinge um sucesso
tal que posiciona essa obra panfletária em lugar cimeiro
da literatura portuguesa: coincide com o período nacional
em que o “Ultimatum” inglês de 1890 motiva uma forte
agitação social e política. Em 1893, Fialho regressa ao
Alentejo e publica “O País das Uvas”, cujas personagens
mesclam o rural e o urbano, “tipos” sociais e comunidades,
um “retrato” português de fim de século.
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E
m pleno centro da vila, na Casa Agrícola Jorge
Ribeiro de Sousa, edifício do século XIX, encon-
tra-se o seu Núcleo Sede. É aí que podemos iniciar
um longo percurso de visita a este território, que
começa com a evocação do momento zero de
qualquer contagem --- a criação do universo --- e

continua revelando a evolução do território, desde o quarto
milénio antes de Cristo até ao presente. A mensagem é essa,
nós não somos senão os locatários atuais do território, outros
já aqui estiveram, viveram, trabalharam e amaram a mesma
terra, o Museu preserva para o dia seguinte, a história contada
pelos vestígios deixados por essas passagens. O núcleo
sede, oferece ainda aos visitantes uma sala de exposições
temáticas e temporárias, um auditório e uma loja de onde pode
levar consigo um produto de origem local ou da chancela do
Museu. Para os visitantes menos casuais, existe um espaço para
investigadores que integra laboratório e valências educativas.

A alguns metros de distância, o Núcleo Museológico de Arte
Sacra, sedeado na Igreja da Misericórdia, transporta-nos
numa nova viagem histórica que se inicia no século XIV,
dando a conhecer a antiga Confraria do Santíssimo Sacra-
mento que ali se manteve até ao século XX. É possível observar
aspetos do seu papel na assistência hospitalar, posteriormente
assumido pela Misericórdia, através da sua atividade religiosa
em paralelo com a atividade clínica medieval. O passado e o
contemporâneo ligados por um cicerone vir tual interativo,
que oferece a sua ajuda aos visitantes.

Em Ferreira do Alentejo o Museu é entendido como
uma casa viva e aberta à comunidade.

A sua agenda é salpicada de atividades que convidam 
à participação e ao convívio das gentes locais 

e forasteiros. O Museu é composto por 
cinco núcleos museológicos distintos na sua 

temática, mas que partilham a mesma vontade 
de ver preservado o legado histórico das diferentes 

épocas que o concelho de Ferreira atravessou.

ferreira do alentejo

ferreira do alentejo GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO
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O Arquivo Municipal é um núcleo museológico recente que
alberga o património arquivístico concelhio. Dotado de uma
moderna infraestrutura especializada, preserva em condições
exemplares, toda a informação histórica ou funcional contida
nos inúmeros documentos ligados à edilidade, manuscritos
e impressos desde o século XVI até ao presente. 

Com um interesse par ticular na esfera da arqueologia, 
no Sítio da Villa do Monte da Chaminé, encontram-se 
vestígios importantes que testemunham a sua ocupação
desde o século I até ao século VII --- uma casa de habitação
e elementos relacionados com a existência de um lagar
com 2000 anos. A descoberta de ossadas de um peregrino
jacobino nas imediações deste núcleo, afirma a probabilidade

do lugar ter pertencido a um troço medieval do caminho de
Santiago. Voltando ao centro da vila, que tal ir beber um copo
na Casa do Vinho e do Cante, Taberna Zé Lélito. Um tesouro
etnográfico que recupera a memória das antigas tabernas
tradicionais do Alentejo. É uma cápsula do tempo viva, fre-
quentemente palco de atividades culturais que aludem a di-
ferentes manifestações do Património Cultural Imaterial,
nomeada mente as relacionadas com o “saber fazer” do
vinho em talha, com a poesia popular, com o Cante e com o
receituário tradicional. Aspetos que sempre caraterizaram e
continuam a caraterizar a vida cultural do concelho, e um
exemplo da filosofia de Museu vivo e aberto para a comuni-
dade, seguido em Ferreira do Alentejo. 

35
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Museu Municipal de Ferreira do Alentejo
Rua Conselheiro Júlio de Vilhena 
7900-579 Ferreira do Alentejo
tel: (351) 284 738 703
museu@cm-ferreira-alentejo.pt

Núcleo Sede
horário: 3ªf. a 6ªf.: 10h às 13h e 14h30 às 18h30,
sáb. e dom.: 10h às 13h
encerra 2asfeiras e feriados, exceto 5 Março
38° 3’ 28.89” N 8° 06’ 57.77” W

Núcleo do Arquivo Municipal
Marcação prévia recomendada tel: (351) 284 738 700
38° 3’ 28.89” N 8° 06’ 57.77” W

Casa do Vinho e do Cante Taberna Zé Lelito
Marcação prévia recomendada tel: (351) 284 738 700
38° 03’ 33.82” N 8° 07’ 03.99” W

Núcleo de Arte Sacra
Marcação prévia recomendada tel: (351) 284 738 700
38° 03’ 27.92” N 8° 56’ 97” W

Estação Arqueológica do Monte da Chaminé
Marcação prévia recomendada tel: (351) 284 738 700
38° 01’ 38.03” N 8° 06’ 47.62” W

Tendo-se extraviado o
documento original emi-
tido por D. Manuel em
1516, foi emitida esta
carta que confirma esse

foral em 1554. Curiosamente, refere Dom Sebastião
como sendo o emitente, nascido justamente nesse ano,
e imediatamente instrumentalizado nas políticas de su-
cessão daquela conturbada época.

Carta de 
Confirmação do 
Foral Manuelino 
de 1516. 
Cópia datada 
de 1554
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O Guadiana foi, no passado, a grande via de 
comunicação, um grande porto de entrada do comércio, 

para Mértola e para o interior da Península. 
Os acessos por terra eram escassos e a circulação 

pelo rio, para a vida da sua gente, era crucial.
Historicamente, Mértola ligava toda a bacia 

do Mediterrâneo, e muitos investigadores identificam 
esta Vila como o seu último porto.

Existem evidências arqueológicas que comprovam
esta ligação com toda a bacia mediterrânica.

Mértola é um conjunto urbano à beira do Guadiana 
que documenta um percurso histórico desde tempos 

imemoriais até à atualidade. Em diversos locais 
é possível ver in situ esses testemunhos da História.

O
percurso histórico de Mértola constitui um centro
interpretativo da memória. Indo ao encontro das
pegadas dos seus núcleos museológicos, come-
çando o percurso no Mercado em frente à Bibli-
oteca Municipal, sobe-se pela Rua da Igreja e logo
no seu início deparamos com o núcleo museoló-

gico de Oficina de Tecelagem a reiterar a mestria dos gestos
de uma arte secular. 

Prosseguimos e paredes meias com o Posto de Informação
Turística somos tomados pela Casa de Mértola a recriar uma
residência familiar do início do séc. XX. No cimo da rua apre-
senta-se-nos o Senhor dos Aflitos, local de devoção onde,
ainda hoje, são cumpridas promessas. Logo ali está o Calvário
do Senhor dos Passos, nas proximidades da Igreja Matriz, local
de culto com sucessivas presenças desde a Antiguidade Tardia,
passando pelo período islâmico até à atualidade. O seu exterior
singelo evidencia um pórtico com ornamentos em baixo-relevo
do séc. XVI. A coroar este edificado surge um conjunto de ele-
mentos arquitetónicos de tradição Mudéjar: merlões e coruchéus
cónicos. No interior destaca-se o Mihrab e quatro portas de
arco em ferradura, testemunhos da Antiga Mesquita do séc. XII.
Seguimos até à Alcáçova do Castelo, que evidência vestígios
arqueológicos desde o Período Romano até ao séc. XVIII.
São camadas civilizacionais, corpos terrenos sobrepostos,
como resultado de uma ocupação sucessiva que não pára de
revelar o achado arqueológico mais inesperado e significativo.
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Paleocristã. Ainda fora de portas, no interior da escola secun-
dária, temos a Ermida de S. Sebastião, do séc. XVI, e a
Necrópole Romana escavada no xisto.

Fora da Vila, podemos visitar o núcleo Casa do Mineiro na
Mina de São Domingos, importante localidade mineira em finais
do séc. XIX, 1.ª metade do séc. XX, cujo espólio exposto foi
doado pelos habitantes locais. No Mosteiro, a arqueologia e
a etnografia confluem como um todo expositivo. Aqui cruzam-
-se caminhos por onde passaram viajantes, peregrinos nossos
antepassados. O Núcleo museológico de Alcaria dos Javazes,
apresenta-nos uma coleção particular de carácter etnográ-
fico, que no essencial patenteia a realidade rural deste povo.

A Alcáçova do Castelo de Mértola é uma plataforma artificial
suportada por um Criptopórtico de época tardo-romana. Neste
contexto dão-se a conhecer registos de um complexo religioso
com um batistério e um pórtico com um importante conjunto
de mosaicos dos séculos V e VI. Posteriormente instalou-se no
local um bairro islâmico, datado do séc. XII, e contemporâneo
da Mesquita. Na Torre de Menagem do Castelo, mandada
erigir por Dom João Fernandes, em finais do séc. XIII, en-
contra-se um núcleo que narra, entre muralhas, a história
do Castelo e da presença da Ordem de Santiago em Mértola.
De regresso ao Calvário do Senhor dos Passos e percorrendo
de seguida a Rua Elias Garcia passamos pela Forja do Ferreiro,
local onde o Ti Brito, último artesão deste ofício na terra,
exerceu esta profissão perto do fim do séc. XX. 

Descendo junto à Ribeira de Oeiras, encontramos o núcleo de
Arte Islâmica que exibe uma importante coleção de objetos
deste período com destaque para a cerâmica de corda seca,
datada dos séculos XII e XIII, instalado num edifício que faz a
ligação entre o atual casario do centro histórico e o seu passa-
do mourisco. Por perto, sobre a porta da ribeira, está situado
o núcleo da Arte Sacra. Por fim chegamos à Casa Romana,
primeiro núcleo museológico do Museu de Mértola, inaugurado
em 1988, após reconstrução do edifício sede do município
destruído por um incêndio: estrutura arquitetónica conservada
in situ, epígrafe de um tempo que compreende o séc. I a IV d.C. 

No arrabalde, mais distante, onde se localiza a atual escola
primária, podemos observar os vestígios de uma Basílica

mértola GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO
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Museu de Mértola
(351) 286 610 100 - Câmara Municipal de Mértola 
| geral@cm-mertola.pt |museu@cm-mertola.pt
|(351) 286 610 109 - Posto de Informação Turística
|turismo@cm-mertola.pt
|horário: 3ªf. a dom.: 9h15 às 12h30|14h00 às 17h15
|encerra à 2ªf. e feriados 1Jan., 1 Maio e 25 Dez.
37° 38’ 29.5” N 7° 39’ 38.40” W

Casa de Mértola e Oficina de Tecelagem
R. da Igreja, 33 –7750-338 Mértola

Núcleo Museológico da Igreja Matriz,
Lg da Igreja – 7750-338 Mértola

Alcáçova e Casa Islâmica, Alcáçova do Castelo de Mértola

Castelo (Monumento Nacional), Castelo de Mértola

Forja do Ferreiro
R. António Elias Garcia, 18 – 7750-356 Mértola

Núcleo de Arte Islâmica
R. António José de Almeida, 2-2A – 7750-350 Mértola

Núcleo de Arte Sacra,
Lg da Misericórdia, 5 – 7750-350 Mértola

Casa Romana, Edifício dos Paços do Concelho, 
Pç. Luís de Camões – 7750-329 Mértola

Basílica Paleocristã, Rossio do Carmo–7750-326 Mértola

Ermida e Necrópole de S. Sebastião
Achada de S. Sebastião – 7750-295 Mértola

Mina de São Domingos
Casa do Mineiro, R. de Santa Isabel, 30-31 
- Mina de São Domingos, 7750-146 Corte do Pinto
[Visitas guiadas ao Complexo Mineiro contactar Fundação Serrão
Martins tel: (351) 286 647 458 |fserraomartins@gmail.com]
[Marcação prévia Posto de Turismo tel: (351) 286 610 109] 

Mosteiro - Mosteiro, Mosteiro – 7750-380 Mértola
[Marcação prévia Posto de Turismo tel: (351) 286 610 109]

Alcaria dos Javazes, Núcleo Museológico, Alcaria
dos Javazes – 7750-202 Espírito Santo [Marcação prévia
Posto de Turismo tel: (351) 286 610 109]

tel: (351) 286 610 100 - Câmara Municipal de Mértola
geral@cm-mertola.pt |museu@cm-mertola.pt
tel: (351) 286 610 109 - Posto de Informação Turística
turismo@cm-mertola.pt

horário: 3ªf. a dom.: 9h15 às 12h30|14h às 17h15 
encerra à 2ªf. e feriados 1Jan., 1 Maio e 25 Dez.

37° 38’ 29.5” N 7° 39’ 38.40” W
mértola

Cerâmica vidrada decorada
em verde e manganês, datada
de finais do séc. XI, 1ª metade
do séc.XII. O tema central repre-
senta uma cena dinâmica na
qual um galgo e um falcão
atacam em simultâneo uma

gazela. Pertence a uma tipologia de tigelas com forma idên-
tica, técnica e estilo decorativo que se encontram espalha-
das por vários pontos do Mediterrâneo Ocidental.

Tigela com cena de caça

Museu de Mértola
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Da lenda da Moura Salúquia, surge a origem do nome 
dado a esta terra. O seu brasão apresenta-nos, 

uma figura feminina prostrada no chão, 
com uma chave na mão em frente a uma fortificação 
muralhada: uma lenda romântica aqui é perpetuada. 

Conta-se que a princesa Moura, filha de Abu-Hassan 
e governadora da localidade, se apaixonou por Bráfama, 

alcaide mouro de Aroche. Na véspera do matrimónio 
com Salúquia, o seu noivo, ao dirigir-se ao seu encontro, 

caiu numa emboscada do exército cristão. O inimigo, 
envergando as vestes árabes, dirige-se até ao 

castelo de Moura onde Salúquia aguardava pelo 
seu amado na torre mais alta. Daí ordena que permitam 

a entrada dos cavaleiros. Quando a moura percebe 
o ocorrido, atira-se da torre com a chave 

que cerrava as muralhas. Os conquistadores ficaram
tão inquietos que adotaram para si o apelido de Moura.

A
o falar de Moura, o sol, o azeite e a água, são motes
inseparáveis que fortalecem os seus traços iden-
titários culturais, sociais e económicos. O casario
com paredes caiadas e encorpadas, distinguem as
suas chaminés de uma brancura que se eleva na
telha rubra. Com paladares singulares e habitats

hospitaleiros a sua gente raiana conquista o coração dos seus
visitantes. O Concelho, com a sua exposição solar peculiar,
coloca a Vila de Amareleja no mapa de Portugal, como um dos
locais com temperaturas térmicas mais elevadas. Aqui foi ins-
talada, em 2008, uma das primeiras centrais de painéis solares
a nível nacional e das maiores do mundo. A Central Solar Foto-
voltaica de Amareleja, edificada num terreno de 250 hectares,
é agora uma importante fonte de produção de energia elétrica. 

O azeite é intrínseco a esta terra. O seu aroma e paladar é
peculiar. Podemos asseverar que estamos perante o produto
padrão da terra que é, de alguma forma, vincado no núcleo
museológico do Lagar de Varas do Fojo do séc. XIX, com toda
a sua maquinaria original com um sistema de funcionamento
de varas e peso (um legado que vem desde o período romano).
A água é outro aspeto a salientar pois é comprovada a abun-
dância de nascentes disseminadas pela cidade. 

O seu Castelo, elevado em solo montanhoso, viu fundado, no
ano de 1899, a afamada fábrica de água mineral gaseificada,
Água Castello. A relevância do elemento água encontra-se es-
pelhado no património de Moura, nas fontes históricas da cidade

moura
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e por um conjunto de infraestruturas que, pela abundância desse
recurso, foram sendo criadas. Para além da já citada fábrica
da Água Castello, destacamos a Fábrica de Sais Medicinais
onde foi instalado, desde 2011, o Museu de Joalharia Contem-
porânea Alberto Gordillo. Aqui mesmo ao lado existia um lagar
de azeite que extraía água para a sua produção. Outro fator a
evidenciar a importância da água são os poços abertos nos
interiores habitacionais a revelar a influência e a permanência
árabe, nesta região. No coração do Bairro da Mouraria pode-
mos visitar o pequeno núcleo museológico Casa dos Poços, que
exibe três bocais de poço dos séculos XIV-XV. Ainda no que
toca à água, o maior lago artificial da Europa foi inaugurado em
2002, há vinte anos, a uma distância de uns quinze quilómetros
da cidade de Moura. É a Barragem do Alqueva, um manto
imenso de água com oliveiras e sobreiros em redor, à espreita. 

No edifício do antigo matadouro contamos com a exposição
Moura Arqueológica-Tesouros por descobrir. O visitante tem a
oportunidade de descobrir tesouros de um passado Histórico bem
distante, cronologicamente desde o Paleolítico até ao séc. XVIII. 

Na Igreja de São Pedro, em 2004, nasce o núcleo de Arte Sacra,
em parceria com o, então, Departamento Histórico e Artístico
da Diocese de Beja e na Torre de Menagem do Castelo de
Moura apresenta-se uma pequena parte do espólio bélico do
Museu Municipal, um pequeno núcleo de Armaria. Do cimo
desta torre temos uma vista panorâmica em torno da povoação.
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Museu Municipal de Moura*
R. do Matadouro – 7860-164 Moura | tel: (351) 285 253 978
horário: 9h às 12h30 | 14h às 17h30
38° 08’ 30.05” N 7° 27’ 11.7” W

Museu Alberto Gordillo*
R. da Vista Alegre – 7860-208 Moura | tel:(351) 285 253 579
horário: 9h às 12h30 | 14h às 17h30
38° 8’ 35.90” N 7° 27’ 08.06” W

Casa dos Poços*
Trav. da Mouraria – 7860-208 Moura | tel: (351) 285 253 978
horário: 9h às 12h30 | 14h às 17h30
[Visita sujeita a acompanhamento: (351) 285 253 579]
38° 8’ 35.90” N 7° 27’ 08.06” W

Lagar de Varas*
R. S. João de Deus – 7860-068 Moura|tel: (351) 285 253 978
horário: 9h às 12h30 | 14h às 17h30*
38° 8’ 21.76” N 7° 26’ 49.80” W

Núcleo de Armaria
Pç. Sacadura Cabral – Castelo de Moura|tel: (351) 285 253 978
Visitas condicionadas ao acompanhamento 
feito pelo colaborador o Posto de Turismo pelas 
10h, 11h30, 15h e 16h30.
38° 8’ 21.76” N 7° 26’ 49.80” W

Museu de Arte Sacra (Igreja de S. Pedro)*
R. da Republica – 7860-243 Moura | tel: (351) 285 251 421
horário: 9h às 12h30 | 14h às 17h30
38° 8’ 29.22” N 7° 26’ 58.91” W

encerra 2ªf e feriados (definidos anualmente)

Thymiaterion 
Queimador ritual do século VII a.C. 

Encontrado no Castelo Velho  
de Safara é adquirido por 

José Leite de Vasconcelos em 1896,
para o Museu Nacional de 
Arqueologia (então Museu 

Etnológico), onde ainda podemos
encontrar a peça original.
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O
urique, uma terra plena de história com um todo
territorial natural e patrimonial significativo.
Declarando vivências passadas, descortinamos
o Castro da Cola, povoado situado no topo de
uma colina, sobranceiro ao rio Mira. Classificado
como monumento nacional desde 1910, teve

uma ocupação prolongada que se manteve durante cerca de
2 milénios, até ao momento em que foi abando nado, no
século XV. A sua implantação em terreno elevado, minas de
cobre e recursos hídricos próximos, foram fatores determi-
nantes para esta longevidade. Este sítio faz parte do itine-
rário do Circuito Arqueológico da Cola, formado por 15 sítios,
que compõem cronologicamente tempos do Neolítico à
Idade Média, distribuídos por uma área com cerca de 15Km2

e correspondem a estruturas liga das ao mundo dos vivos,
atestada pelos antigos povoados do Cortadouro, de Fernão
Vaz e do Porto das Lajes. São parte integrante deste circuito
locais associados ao culto dos mortos como é o caso dos
monumentos me galíticos de Fernão Vaz, das necrópoles
da Alcaria, Atalaia, Vaga da Cascalheira e Nora Velha, e dos
monumentos fu nerários do Pego da Sobreira e do Casarão.
O seu Centro Interpretativo, junto ao Castro da Cola, para
além de prestar serviços de acolhimento e informação aos
visitantes, possibilita ainda visitas guiadas. 

A caminho de Garvão, uma ancestral vila de Portugal, depa-
ramos com um dos referenciais históri cos de toda a região,
as feiras e romarias. O seu santuário com raízes no pe ríodo

Reza a lenda que nos Campos de Ourique, Cristo
terá aparecido a D. Afonso Henriques, 

garantindo-lhe a vitória. 
Desta forma a batalha que se seguiria 

estava protegida pelo poder divino. 
A vitória de D. Afonso Henriques contra 

os “Cinco Reis Mouros” a 25 de julho de 1139, 
permitiu que este fosse aclamado 

em pleno campo de batalha, Rei de Portugal.
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Ar queologia Caetano de Mello Beirão (CACMB), local de
depósito e reserva destes materiais arqueológicos descobertos
em 1983. O CACMB funciona, desde a sua génese, como
centro de conhecimento, estudo e formação arqueológica
e, en quanto pólo de investigação no ativo, recebe também
visitas por mar cação. No seu piso principal podemos co-
nhecer o “Depósito Votivo de Garvão - II Idade do Ferro”,
exposição permanente que dá a conhecer o espólio e o tra-
balho desenvolvido presencialmente e com conteúdos de
multimédia produzidos. Descendo ao piso inferior deste
centro, podemos observar in loco a atividade das modernas
técnicas de análise dos ar tefactos que fazem par te da 
Reserva. Este é um Laboratório que compreende as valên-
cias de estudo e de conservação e restauro qualificado,
usando tecnologias de vanguarda, como a Digitalização
3D e a Fotogrametria Digital, que per mite reconstruir vir-
tualmente peças e o posicionamento que assumiam no seu
sitio de achado, criando plataformas interativas que veicu-
lam uma exploração virtual. Como objetivo último este tra-
balho pretende promover e divul gar todo um património
cultural, que se pretende vivo e dinâmico, junto dos diversos
públicos como um processo de construção da memória 
coletiva e do fortalecimento de laços identitários e de per tença
das comunidades. Por ruas, ruelas e praças de Ourique
identificamos sinais que se expressam num todo edificado,
nas suas tradições, histórias que se cruzam com a sua
gente até aos dias de hoje. 

longínquo da Idade do Ferro, anterior à chegada dos romanos,
era já nessa época, um ponto de encontro e uma referência
de carácter territorial no sudoeste peninsular. O Depósito
Votivo de Garvão é um testemunho evidente das práticas de
rituais comunitários, com o seu carácter pan-regional. As
cerimónias ce lebrativas em torno da vida rural e dos ciclos
da lavoura envolviam práticas culturais coletivas de aproxi-
mação às divindades, que incluíam a deposição de oferendas
de agradecimento e de pedido de amparo. É justamente pelo
facto de se ter considerado o espólio existente por demais
revelador que em 2009 foi criado em Ourique, o Centro de

ourique GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO
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Os queimadores serão por-
ventura as peças mais emble-
máticas do “Depósito Votivo
de Garvão”. Pensa-se que po-
deriam ter uma função análo-
ga à dos “thymateria” orien-
tais, ou seja, seriam utilizados
como recipientes onde era

feita a combustão de ervas e incensos, contribuindo assim
para a criação de uma ambiente cénico em torno dos rituais
e das atividades mágico-religiosas que se desenrolariam no
espaço de culto associado ao Depósito.

Centro de Arqueologia 
Caetano de Mello Beirão
R.Gago Coutinho, 31 – 7670-289 Ourique
tel: (351) 286 512 263 |cacmb.ourique@gmail.com
Visita mediante marcação prévia: (351) 285 253 579, 
horário: 2ªf. a 6ªf. das 9h às 17h, 
encerra sáb, dom. e feriados

37° 39’ 07.39” N 8° 13’ 27.69”  W

Depósito Votivo do Garvão (Exposição)
Lg. D. Afonso III – 7670-125 Garvão
tel: (351) 286 555 247 | junta.garvao@gmail.com
Visita mediante marcação prévia: (351) 285 253 579, 
horário: 2ªf. a 6ªf. das 9h às 17h, 
encerra sáb, dom. e feriados

37° 42’ 31.42” N 8° 20’ 38.99”  W

Circuito Arqueológico da Cola
Centro Interpretativo do Castro da Cola 
CM 1163 – Ourique
tel:(351) 286 516 259 | colaassociacao@gmail.com

horário: Verão 1/05 a 15/09: 9h30 às 12h30  
e das 15h às 18h30; Inverno 16/09 a 30/04: 
9h30 às 12h30 e das 14h às 17h30; 
encerrado à 3ª f. e 4ª f. e nos seguintes dias: 
1 Jan., Dom. de Páscoa e 25 Dez.

37° 34’ 43.37” N 8° 18’ 02.08” W

Queimador do Depósito Votivo do Garvão
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S
erpa é uma unidade territorial e social com um todo
envolvente a testemunhar vida em harmonia: uma
lo calização geográfica contígua a Beja, Vidigueira,
Moura e Mértola, com Espanha transfronteiriça.
Tudo em redor, dentro e fora de portas, avizinha a
presença do mundo do trabalho. A base econó-

mica da região agrícola evidencia a paisagem da videira, do
olival e da pasto rícia. Os serviços, no geral e em especial o
dos mu nicípios, têm uma grande importância empreendedora.
No que toca ao património material e imaterial, podemos dizer
que, no Concelho, vão-se delineando dinâmicas sociais,
económicas e culturais fundamentadas na criação de novos
núcleos museo lógicos, polos atrativos onde se apreende a
memória recente e/ou mais distante. Com os seus monumentos
e casario vinca um tempo que atesta a sua origem identitária,
como um museu aberto a pulsar história enraizada na sua
gente. Depois de Beja e Évora, Serpa é o terceiro concelho do
país com mais sítios arqueológicos a descoberto, mais de oito
centenas desde a pré-história à época medieval e moderna, o
que revela, neste contexto, a sua importância e riqueza. 

Em Serpa cidade podemos visitar o Museu do Cante e, no
interior do mercado municipal novo, temos o Centro Inter -
pretativo do Queijo, um pequeno apontamento sobre um 
património de excelência. Paladares únicos, herdeiro dos
mais antigos queijos produzidos em Portugal, certificado
com denominação de origem protegida. À mesa, com um
copo de vinho a saborear a gastronomia desta terra, ecoa o

Nos finais do século XIII, D. Dinis, refunda a vila 
muçulmana e manda construir de raiz o alcácer 

com a sua imponente cerca urbana com 65.000 m2. 
Os sinais do passado islâmico, da muralha em taipa, 

surgem pontualmente como no interior da 
Torre da Horta e na Torre do Relógio, 

transformada no século XVI em torre relojoeira.
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cante e a palavra amiga. Nesta terra de encantar, as histórias
e os paladares embalam o pulsar do bem-querer, no saber
dar e receber. O Museu de Etnografia, no antigo mercado
municipal, tem como objeto as várias artes e ofícios, onde
se distingue a importância dos seus artefactos.

O Museu de Arqueologia no Castelo, na antiga casa do go -
vernador, é um polo dinâmico no centro histórico. O espaço, as
muralhas e todo o edificado envolvem o núcleo museo gráfico.
Este museu apresenta um espólio de grande diver sidade e
riqueza com origem em todo o Concelho. O prosseguimento
do trabalho arqueológico, com novas des cobertas, permite
introduzir uma novidade constante à sua narrativa, do Paleolí-
tico até à época Islâmica. Com os tra balhos do Alqueva, alguns
períodos que eram menos evi dentes no território, como os
achados da Idade do Bronze e do Cobre, foram aqui incorpo-
rados em evidência. No Centro Musibéria, Antiga Fábrica da
Nova Companhia Nacional de Moagem, de 1907 a 1970,
podemos ver os equipamentos que faziam parte do processo
de transformação de cereais.

Na Igreja Velha de São Jorge, encontra-se o núcleo, de
Vila Verde de Ficalho, rodeado de vestígios arqueológicos 
es cavados visíveis que, de algum modo, funcionam como
um polo de arqueologia umbilical a um todo territorial. A
Vila Romana da Cidade das Rosas é outro sítio arqueoló-
gico que começou a ser escavado a par tir dos anos 70,
mas que requer ser valorizado, também ele a três quilóme-
tros de Serpa. 

Um núcleo de Arte Contemporânea iniciado, nos anos 90,
com gravura, pintura, escultura, entre outras ex pressões,
junta numa coleção um conjunto de artistas plásticos rele-
vantes no panorama da Arte Nacional.

O Museu do Relógio, em Serpa, criado em 1972, é único na
Península Ibérica e um dos cinco, a nível mundial, que se de-
dica a esta temática. A sua impressionante coleção conta
com mais de 2.300 relógios, cujas datas de produção co-
meçam em 1630 e se estendem até aos dias de hoje, in-
cluindo relógios de bolso, de pulso e sala.
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Pé de altar da 
Herdade da Abóboda. 

Notável pé de altar em mármore
branco, decorado em 3 faces, com a

cruz pátea, proveniente da Herdade
de Abóboda (Vila Nova de São

Bento), onde integraria uma basílica
rural de época paleocristã (finais do

séc. VII d.C.).

 

  

   

 

  

   

 

  

   

Museu Municipal 
de Arqueologia de Serpa
Alcáçova do Castelo de Serpa – 7830-164 Serpa
tel: (351) 284 544 663 | museuarqueologia@cm-serpa.pt
horário: 9h às 12h30 das 14h às 17h30
encerra 2ªf. e 1 Jan., tarde de Dom. de Páscoa, 
1 Maio, 24, 25 e 31 Dez. 
37° 56’ 40.00” N 7° 35’ 50.00” W

Centro Interpretativo do Queijo
Mercado Municipal de Serpa
Lg Catarina Eufémia – 7830-320 Serpa
37° 56’ 29.83” N 7° 36’ 05.89” W

Museu do Cante Alentejano
R. dos Cavalos 14, 7830-371 Serpa
horário: 9h às 12h30 das 14h às 17h30
encerra 2ªf. e 1 Jan., tarde de Dom. de Páscoa, 
1 Maio, 24, 25 e 31 Dez.
37° 56’ 34.03” N 7° 35’ 52.12” W

Museu do Relógio
Convento do Mosteirinho, 7830-341 Serpa
39° 23’ 59.56” N 8° 01’ 18.03” W
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N
a Vidigueira as casas assumem uma limpidez branca
imaculada que ombreia com a brancura das suas muitas
igrejas e ermidas premiadas com magníficas pinturas
murais. As pessoas juntam-se pelo cante e os petiscos

chamam-nos com o aconchego do pão, azeitonas degustadas
com um copo de vinho, mais ou menos encorpado. Em Terras,
outrora dos Gamas, e de silarcas os paladares são preenchidos,
como uma “talha cheia”, memória do tempo, aqui protegida de
forma exemplar. Podemos afirmar que, de algum modo, para se
honrar a entidade desta terra têm que se conhecer, por inerência,
os seus espaços museológicos: o Museu Municipal de Vidi-
gueira, o Núcleo de Marmelar, a Casa do Vinho e do Cante e
o Centro Interpretativo do Vinho de Talha de Vila de Frades. 
Mesmo no centro da vila encontra-se a Casa do Vinho e do
Cante: um polo difusor de experiências de participação, da
comunidade e de todos os seus visitantes; uma extensão
valorativa patrimonial, material e imaterial que configura este
concelho. Com uma autenticidade este lugar transpõe-nos para
ambientes ancestrais com representações que assinalam
cada freguesia que compõe este concelho – Vidigueira, Vila
de Frades, Selmes e Pedrogão do Alentejo.
No Museu Municipal de Vidigueira, instalado na antiga escola
primária Vasco da Gama  espreitamos em cada sala, bem de-
finidos, encantos ancestrais. Este espaço, simplesmente deli-
cioso estrutura-se em dois grandes núcleos de leitura indepen-
dente: o primeiro reporta-nos para todo um legado enquanto
escola primária edificada entre 1880-1883, no séc. XIX; o se-
gundo circunda as vivências de um quadro económico, social

O Museu Municipal da Vidigueira
mostra-nos no recanto da sala de aula de outros

tempos, as carteiras, o quadro, as ardósias, 
os mapas, os seus livros escolares… recorda-nos

a realidade social mais dura. Eram raros os que
concluíam a 4ª classe. No ar pairam histórias de

gente do trabalho no campo semeado calejado
pelo sol a sol. A trabalhar a terra começava-se em

tenra idade. O mundo escolar era separado em
masculino e feminino e na vida familiar a lida das

casas era reservada às mulheres. 
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e cultural do séc. XX, nas décadas de 30 e seguintes, com os
seus ofícios, comércio, agricultura e pequena indústria aqui
apresentados em pequenos ambientes temáticos. A sua cole-
ção reconstrói um legado que se interliga para nos narrar tam-
bém histórias de vida, a desta gente. Este núcleo Museológico
dá a conhecer práticas vivenciais de outros tempos: a matéria
palpável visível e a imaterial, a que advém da cultura oral – his-
tórias transmitidas geracionalmente dos avós aos netos e dos
pais aos filhos, a palavra dita e/ou cantada. Aqui tudo é saber,
é conhecimento e alma com o horizonte à vista na planície e a
altivez da paisagem mais serrana. É o guadiana, é o vinho de
talha, é um pequeno bote que cruzava as águas do rio até à
outra margem, uma simples carroça, um barbeiro, é a sala de
aula para fugir à ignorância e a régua dentada que açoutava os
putos do antigamente. Nesta casa está presente o arado, a foice
e o cajado, os chapéus de palha, as botas alentejanas, a nava-
lha para cortar uma bucha que matava a fome. As profissões
são também o latoeiro, a ceifeira, a padeira, o pescador, o mer-
ceeiro, o chapeleiro, o barbeiro, o sapateiro, os materiais de
construção produzidos segundo o preceito da tradição.
A cerca de 15 km da Vila de Vidigueira encontra-se o Núcleo
Museológico de Marmelar onde podemos testemunhar a ocu-
pação do território desta povoação que, em épocas distintas,
reconstitui períodos reveladores da sua história. Do conjunto
exposto ressaltam elementos arquitetónicos e decorativos, de
culto e de relações sociais específicas, da época Romana e da
Antiguidade Tardia.

Em Vila de Frades, a 2 km de Vidigueira, temos o Centro
Interpretativo a asseverar que o Vinho de Talha é, por aqui,
apresentado de forma significante. É um museu contemporâneo
que evidencia todo um património ligado ao vinho tradicional
de talha. Toda a sua narrativa encaminha-nos para conhecer e
apreender esta arte do fazer o elixir dos Deuses e percebemos
toda a envolvência de um povo à terra semeada. Neste museu
paira no ar o explanar de uma estória, fala-nos, é palavra, é
Cante e é substancialmente poesia. O desenho museológico e
museográfico definido aclara-nos todo um passado patri-
monial, vinca o presente e na sua modernidade pensa futuro.
A instalação espacial, com som e imagem diligente, em multi-
média e efeitos tecnológicos, agarra-nos a este povo uno,
orgulhoso da sua histórias. 
Ainda em Vila de Frades a comprovar a sua planície vinícola
ergue-se imponente a Villa Romana de São Cucufate, única
na Península Ibérica que conserva casa de primeiro
andar e nas imediações surge a Quinta do Quetzal, um edifi-
cado moderno, com adega e restaurante onde se pode degustar
o vinho e a gastronomia da região. Paralelamente temos o
Centro de Arte Contemporânea a atentar um espólio artístico
de relevo. A Quinta do Carmo, a 10 km de Vidigueira, é outro
ponto a reter. Herdeira da história do Convento de N. Srª das
Relíquias tem como sua custódia um legado patrimonial ine-
quívoco e uma forte ligação ao navegador Vasco da Gama. De
referir que a Serra do Mendro e a sua vila conferem a este local
características inatas, de uma riqueza patrimonial histórico e
cultural, paisagística e edificada, singulares.
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Churrião de 1947 - Pedrógão do Alentejo 
Os churriões eram carroças puxados por mulas, usadas
pelos camponeses das freguesias rurais para se deslocar à
cidade, tanto para romarias festivas como para as lides
oficiais que impunham essa deslocação. Estão igualmente
associados às atividades de venda ambulante nessa envol-
vente urbana.

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

Museu Municipal de Vidigueira
Praça Vasco da Gama – 7960-227 Vidigueira
tel: (351) 284 437 408 | museu@cm-vidigueira.pt
horário: dias úteis: 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h; sáb., dom
e feriados: 10h às 13h e 14h às 17h encerra 2ªf. e 1 Jan.,
Domingo Páscoa, 1 Maio, 25 Abril, feriado municipal e 25 Dez. 
38° 12’ 28.13” N 7° 47’ 51.72” W

Casa do Vinho e do Cante 
Centro do Património e Turismo de Vidigueira 
horário: 9h30 às 12h30 e 14h às 17h30, sáb., dom. e feriados
10h às 12h30 e 14h às 17h30, encerra 2ªf.
38° 12’ 45.2” N 7° 48’ 03.0” W

Vila de Frades
Centro Interpretativo do Vinho de Talha
Pç 25 de Abril, 11 – 7960-421 Vidigueira.
horário: dias úteis: 9h30 às 12h30 e 14h às 17h30; sáb., dom.
e feriados: 10h às 13h e 14h30 às 17h30; encerra à 2ªf., 1 Jan.,
Domingo Páscoa, 1 Maio, 25 Abril, feriado municipal e 25 Dez. 
38° 12’ 51.61” N 7° 49’ 33.49” W

Marmelar
Núcleo de Exposições de Marmelar
R. 25 de Abril – 7960-011 Vidigueira
marcações: Museu Municipal de Vidigueira 
38° 10’ 18.74” N 7° 39’ 09.34” W

Villa Romana de São Cucufate 
38° 13’ 23.29” N 7° 50’ 39.65” W

Centro de Arte Contemporânea - Quinta do Quetzal
38° 13’ 27.1” N 7° 49’ 36.3” W

Quinta do Carmo
38° 13’ 27.3” N 7° 46’ 54.9” W
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O
Museu Regional de Beja foi criado por Decreto da-
tado de dezembro de 1917, que determinava que
fosse instalado no antigo Convento da Conceição
e integrasse, como acervo inicial, os bens da
extinta Mitra da cidade e todas as coleções artís-
ticas e arqueológicas existentes no “Museu Arche-

ológico Municipal”. A abertura ao público, porém, só viria a
acontecer no dia 5 de outubro de 1927, após os trabalhos de
adaptação do imóvel e organização das coleções. Fundado
com a designação de “Real Mosteiro de Nossa Senhora da
Conceição” na segunda metade do século XV pelos Infantes
D. Fernando e D. Brites, pais de D. Leonor e de D. Manuel I,
este convento beneficiou de proteção real, tornando-se um
dos mais ricos e sumptuosos do reino.  No edifício subsistem
alguns elementos característicos ou de influência do período
tardo gótico em Portugal, nomeadamente, o portal gótico flame-
jante da igreja, as janelas de duplo arco, tipicamente mudéjar,
ou a platibanda rendilhada. Mas encontramos também traços
da transição para o período manuelino.

No final do século XIX, com o intuito de reordenar e reorga-
nizar o centro da cidade de Beja, uma grande parte do antigo
convento foi demolida, restando do edifício original a Igreja,
o Claustro e a Sala do Capítulo. Esta tendência de suposta
“modernização urbana”, inspirada nas ideias de Georges-
-Eugène Haussmann, não foi exclusivo de Beja, aconteceu
um pouco por toda a Europa. 

O Museu Regional Rainha Dona Leonor é uma 
referência na cidade de Beja e o elo de ligação 
ao território e ao património do Baixo Alentejo.

museu regional de beja

museu regional de beja GUIA MUSEUS BAIXO ALENTEJO
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O Museu Rainha Dona Leonor carateriza-se pela multipli-
cidade e qualidade das suas coleções, abarcando áreas
temáticas como a escultura, a pintura, a ourivesaria, a
azulejaria, as artes decorativas, a metrologia, a etnografia,
ou arqueologia, com ênfase no território do Baixo Alentejo. 

O próprio convento, classificado como Monumento Nacional
desde 1922, é motivo bastante para visita, tanto para observa-
ção do exterior, como para desfrute do interior. Refira-se a im-
ponente decoração barroca da igreja, a luminosidade do claustro
com os seus revestimentos azulejares, a Sala do Capítulo de
cariz quinhentista ou a “Janela de Mariana Alcoforado”, que a
obra “Cartas Portuguesas” publicada em França no século
XVII popularizou.

Núcleo Visigótico, Igreja de Sto. Amaro 
A relevância da coleção visigótica do Museu Rainha Dona
Leonor, considerada a mais importante desta época em todo o
país, levou à instalação de um núcleo expositivo específico para
este conjunto na Igreja de Santo Amaro. As peças em exposi-
ção foram recolhidas maioritariamente no concelho de Beja,
atestando a grande importância deste território entre os perío-
dos tardo-romano e islâmico. Do conjunto sobressaem, pelo
seu número e riqueza decorativa, os elementos arquitetónicos
provenientes de antigos edifícios religiosos. A Igreja de Santo
Amaro, apesar de não evidenciar hoje qualquer vestígio de épo-
cas mais recuadas (a planta atual é do início do século XVI),
teve a sua origem numa antiga basílica paleocristã.

Museu D. Leonor (Museu Regional Beja)*
Convento da Conceição –7800-263 Beja 
tel: (351) 284 323 351 
museuregionaldebeja@cultura-alentejo.gov.pt
38° 00’ 50.06” N 7° 51’ 46.97”  W

Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja*
(Igreja de Sto. Amaro)
Lg de Santo Amaro – 7800-409 Beja
38° 01’ 01.60” N 7° 51’ 59.61” W

*horário: 3ªf a dom.: 10h às 12h30 e 14h às 17h30
encerra 2ª f. e 1 Jan., Domingo de Páscoa,
1 Maio, feriado municipal e 25 Dez.

Cabeça de Júlio César  O busto esculpido em mármore,
de época romana, até há poucos anos apresentado como
“retrato masculino de um personagem desconhecido, calvo
e de idade madura…”, é hoje considerado um dos poucos
retratos conhecidos de Júlio César.” 53
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