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  5ª visita – Museu Municipal de Alvaiázere  -  Alvaiázere 

No passado sábado, 16 de Fevereiro, a Al-Baiäz concluiu o seu programa dedicado aos “Espaços de História 
e Memória” com uma visita guiada ao Museu Municipal de Alvaiázere.  

A guia, Dr.ª Paula Cassiano, começou por referir duas datas importantes da história deste espaço 
museológico, 13 de Junho de 2007, inauguração do edifício e 13 de Junho de 2008, inauguração das duas 
exposições permanentes: “Tempo, Espaço e Memória” e Arqueologia de Alvaiázere.  

De seguida os presentes foram 
convidados a percorrer os vários 
núcleos da exposição “Tempo, 
Espaço e Memória”. Do 
conjunto de núcleos sobre as 
artes e os ofícios tradicionais da 
região destacamos: o agricultor, 
a tecedeira, a costureira, o 
tamanqueiro/sapateiro, o 
canteiro, o carpinteiro, o 
merceeiro/taberneiro, o 
barbeiro… Na visita aos vários 
núcleos, a guia foi-nos contando 
um pouco a história dos objectos 
expostos e, assim, falou sobre a 
história e a memória de 
Alvaiázere.  

Outra exposição que muito 
encantou os presentes foi a dedicada ao património arqueológico. Esta conta-nos a história de séculos da 
existência de Alvaiázere e é fruto das várias escavações arqueológicas realizadas no Concelho. São centenas 
de objectos dos vários períodos da nossa história: Paleolítico, Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze, Romano, 
Idade média… 

Ainda foi possível visitar mais duas interessantes exposições temporárias: “autociclos, motociclos e outros 
ciclos” e “biciclos, bicicletas, triciclos e outros ciclos”. São duas exposições de máquinas com e sem motor que 
o homem inventou para lhe facilitar as suas deslocações.  

O excelente trabalho desenvolvido neste Museu, em prol da história e da cultura de Alvaiázere, foi 
recentemente reconhecido pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM) ao atribuir-lhe uma Menção 
Honrosa, na categoria de Melhor Extensão Cultural. 

O programa “Espaços de História e Memória”foi uma iniciativa que deu a conhecer um conjunto de cinco 
dos melhores espaços museológicos da região, públicos e privados. Por esta iniciativa recebemos os maiores 
elogios, tanto das pessoas que nos acompanharam como das instituições envolvidas.  


