
Roteiro dos Espaços Museológicos de Góis

PATRIMÓNIO  CULTURA  TRADIÇÃO



O Roteiro dos Espaços Museológicos do Concelho de Góis congrega informação essen-

cial sobre um conjunto de espaços que têm em comum a missão de abrigar a memória do 

seu povo, do seu território - o seu quotidiano e cultura ancestrais. Espaços, uns criados 

num passado recente, outros que se encontram em preparação, outros ainda em fase 

de remodelação. Espaços de caráter intrinsecamente cultural que o Município de Góis 

respeita e enaltece.

A nova edição do roteiro nasce do aumento do número de espaços museológicos por 

todo o concelho, facto que revela a importância crescente que é dada à preservação e 

divulgação do vasto, rico e, muitas vezes, desconhecido património cultural concelhio.

Guardiões de memórias, os espaços museológicos do Concelho de Góis merecem a nossa 

visita, pelo dever que temos de respeitar e amar o nosso património cultural.

[Atualizado em setembro de 2015]



CASA DO FERREIRO | Alvares



O espaço museológico CASA DO FERREIRO encontra-se localizado na antiga casa que 

serviu de forja ao último ferreiro de Alvares, o Sr. Acácio Fernandes. A forja foi doada 

pelas famílias Rebelo, Cortez e Arnaut e, atualmente, é propriedade da Comissão de 

Melhoramentos de Alvares. O espaço distribui-se por duas salas, onde estão expostos 

os instrumentos inerentes à atividade do ferreiro e alguns materiais por si fabricados. 

COMO VISITAR

Contactos

Largo dos Regionalistas · 3330-140 Alvares

Margarida Duarte Baeta

Rua Doutor Hermano Neves, 16 · 3330-140 Alvares

Tel.: 235 587 137

E-mail: cmalvares@sapo.pt 

Horário

2ª a 6ª feiras · 9h00-12h30 · 14h00-17h30

Domingo · 11h00-13h00

40°1’1.64”N

8°5’57.67”W



MUSEU PAROQUIAL DE ARTE SACRA PADRE RAMIRO MOREIRA | Alvares



O MUSEU PAROQUIAL DE ARTE SACRA PADRE RAMIRO MOREIRA foi inaugurado em 

2002 na Casa dos Ossos da Igreja Matriz de Alvares e transferido para as atuais insta-

lações em 2015, com duas salas de exposição, uma de arte sacra e outra do núcleo de 

história local. O território possui vinte e uma capelas em bom estado de conservação, 

de onde foi recolhido o espólio de arte sacra do museu, entre o qual surgem peças de 

oferta particular. O acervo de Arte Sacra situa-se entre o século XV e o século XX, é 

constituído por pintura, escultura, ourivesaria, alfaias, paramentos e livros.

O núcleo de história local tem como finalidade promover o levantamento do património 

artístico e cultural da freguesia e apresentar exposições temporárias diversas. 

COMO VISITAR

Contactos

Rua Aires Barata Dinis, nº 8 · 3330-140 Alvares

Manuel Dias

Tel.: 235 587 384 (Junta de Freguesia de Alvares)

E-mail: museuprm@gmail.com

Horário

3ª e 5ª feiras · 16h00-18h00

Domingo · 17h00-19h00
40º1’0.74”N

8º5’53.93”O

mailto:museuprm@gmail.com


NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA RIBEIRA DO SINHEL | Roda Cimeira



O NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA RIBEIRA DO SINHEL está inserido na Casa de Convívio 

da Roda Cimeira, propriedade da Sociedade de Melhoramentos da povoação. Espaço 

dedicado à história e tradições da povoação de Roda Cimeira, que destaca o seu grande 

desenvolvimento em vários setores, nomeadamente industrial, comercial, agrícola e 

cultural. A Ribeira do Sinhel, um elemento natural distinto, nasce a poente da povoação 

e forma uma piscina fluvial natural.

COMO VISITAR

Contactos

Sociedade de Melhoramentos da Roda Cimeira

Rua da Sociedade de Melhoramentos

Roda Cimeira · 3330-108 Alvares

Isabel e Jaime Barata

Tel.: 239 991 779 · Tlm.: 964 440 813 · 968 546 017

(visita mediante marcação com uma antecedência de 24 horas)

40°3’54.66”N

8°6’5.90”W



ESPAÇO MUSEOLÓGICO ESCOLA DOS AMIEIROS | Amieiros



O ESPAÇO MUSEOLÓGICO ESCOLA DOS AMIEIROS encontra-se em preparação pela 

Comissão de Melhoramentos do Povo de Amieiros/Cabeçadas. Escola inaugurada em 

1960, encerrou definitivamente no ano letivo de 1997-1998. Com o objetivo maior 

de valorizar e enaltecer os naturais de Amieiros e Cabeçadas, o espaço museológico 

incidirá os seus conteúdos na divulgação da principal atividade económica do lugar de 

Amieiros/Cabeçadas, até aos finais dos anos 60 do século passado – a elaboração de 

carvão, razão pela qual Amieiros era conhecida como a terra dos carvoeiros. A divul-

gação da Pedra Letreira, monumento de arte rupestre classificado como Imóvel de In-

teresse Público, bem como a história dos movimentos migratórios dos naturais da po-

voação e as profissões desempenhadas em Lisboa também merecerão igual destaque.

Contactos

Escola Primária dos Amieiros

3330-103 Amieiros – Alvares

José Carlos Fernandes

Tlm: 965 865 908

E-mail: jose.b.fernandes@sapo.pt

40°5'8.02"N

8°5'17.15"W



NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA CABREIRA | Cabreira



O NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA CABREIRA, criado pela Comissão de Melhoramentos da 

Cabreira, nasce da reunião de vasto espólio resultado do espírito de colecionismo de 

Adelino Veiga, saudoso regionalista, com fortes ligações à povoação, que, ao longo 

da sua vida, foi juntando peças que testemunham vivências e realidades de outros 

tempos, como reflexo da vida de homens e mulheres da povoação da Cabreira e de 

toda a região.

O espaço encontra-se até à próxima primavera encerrado ao público, por motivo de 

obras de remodelação. 

Contactos

Comissão de Melhoramentos da Cabreira

3330-013 Cabreira

Tel.: 235 778 131

E-mail: comissaomelhoramentoscabreira@gmail.com

40°8’24.75”N

8°4’22.60”W



NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO SOITO | Soito



O NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO SOITO está inserido na Casa de Convívio da localidade, 

propriedade da Comissão de Melhoramentos do Soito. 

O espaço é dedicado às tradições e à história desta região, através da apresentação de 

peças antigas, representativas do modo de vida das gentes serranas, que conduzem o 

visitante a uma viagem ao passado. 

COMO VISITAR

Contactos

Comissão de Melhoramentos do Soito

Abel Brás da Silva

Tel.: 235 761 034 · Tlm.: 964 660 998

António Duarte

Tel.: 933 496 796

José Henriques

Tel.: 935 541 638

E-mail: cmdosoito@gmail.com

40°8’9.84”N

7°59’17.68”W



NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO CORTERREDOR | Corterredor



O NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO CORTERREDOR, localizado no Vale do Ceira, pretende ser 

um centro difusor do artesanato e das tradições culturais do Concelho de Góis e da 

Beira Serra. É um pequeno espaço localizado num edifício de arquitetura tradicional de 

xisto, que está disponível para a realização de exposições temporárias enquadradas na 

sua temática, bem como para o acolhimento de artesãos que pretendam aí desenvol-

ver e divulgar a sua atividade e os seus produtos, dispondo, para tal, de alojamento (2 

quartos duplos).

COMO VISITAR

Contactos

Corterredor · 3330-017 Corterredor

ADIBER (Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra)

Tel.: 235 772 538

E-mail: geral@adiber.pt

40°6'50.48"N

8°3'57.10"W



COLEÇÃO MUSEOLÓGICA DE GÓIS | Góis



A COLEÇÃO MUSEOLÓGICA DE GÓIS é um espaço museológico que, não tendo as 

características de um museu, se apresenta como coleção visitável. A sua exposição 

reúne uma parte de coleções doadas ao Concelho de Góis por beneméritos que, pe-

los seus estreitos laços ao território e declarado amor à terra, doaram uma parte das 

suas memórias e bens à comunidade. Alfredo e Carolina Travassos, Armando Travassos, 

Fátima Neves e Margarida Coelho, num gesto altruísta, enriqueceram o património cul-

tural do concelho, pelo que o Município de Góis, com a exposição das suas peças, 

enaltece e homenageia cada um dos filantropos.

COMO VISITAR

Contactos

Posto de Turismo de Góis

Largo Francisco Inácio Dias Nogueira · 3330-308 Góis

Tel./Fax: 235 770 113

E-mail: turismo@cm-gois.pt

(visita mediante marcação prévia)

40°9’20.22”N

8°6’36.94”W



CASA ALICE SANDE | Góis



A CASA ALICE SANDE foi a última morada de Maria Alice de Sande Marinha Nogueira 

Ramos, artista com notável talento para a pintura em miniatura, que faleceu, em Góis, a 

8 de setembro de 2005. A casa e o seu recheio foram legados pela artista ao Município 

de Góis, por testamento, onde manifesta vontade em ver a sua residência transformada 

em Casa-Museu.

A Casa Alice Sande não está aberta ao público, no entanto, presentemente, a Casa e a 

Artista são tema central de um projeto de investigação científica, de âmbito académico, 

da autoria de Vanessa Monteiro, pela Universidade do Porto - «Projeto Casa-Museu 

Alice Sande. Contributos e Reflexões». O resultado deste estudo será fundamental para 

a abertura do espaço museológico. 

Contactos

Posto de Turismo de Góis

Largo Francisco Inácio Dias Nogueira

Tel./Fax: 235 770 113

E-mail: turismo@cm-gois.pt

40°9’17.53”N

8°6’36.73”W



CENTRO DE REFERÊNCIA DA MEMÓRIA GOIENSE | Góis



O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MEMÓRIA GOIENSE é um equipamento municipal que 

tem como missão proporcionar o acesso ao património cultural do Concelho de Góis, 

fomentando a preservação e valorização da memória coletiva das comunidades. A ex-

posição permanente deste espaço convida o visitante a fazer um breve percurso pela 

história do Concelho de Góis, revisitando sítios e monumentos, relembrando pessoas 

e lugares que, ao longo dos tempos, têm contribuído fortemente para a construção da 

memória goiense.

COMO VISITAR

Contactos

Biblioteca Municipal António Francisco Barata

Bairro Verde, n.º 2 · 3330-240 Góis

Tel.: 235 770 112

E-mail: biblioteca@cm-gois.pt

 

Horário (Biblioteca Municipal)

2ª a 6ª feiras: 09h00-18h00

40°9'29.15"N

8°6'29.59"W



EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO ESPÓLIO MUSEOLÓGICO DA AERG | Góis



A EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO ESPÓLIO MUSEOLÓGICO DA AERG apresenta uma pe-

quena mostra de artefactos que marcam as várias secções da AERG, que foi fundada 

no dia 1 de setembro de 1939 por sete figuras proeminentes da terra e é uma das 

mais prestigiadas instituições deste concelho. Tem já um vasto espólio museológico, 

com grande importância histórica, tanto cultural como política, económica e social no 

Concelho de Góis. A exposição permanente apresenta uma pequena mostra de artefac-

tos ilustrativos das suas várias secções em funcionamento, tais como a Filarmónica, 

a Secção de Futebol, o Coro Misto, a Escola de Concertinas e o Judo, e as já extintas 

como o Rancho e o Teatro. Em termos culturais e recreativos, esta Associação continua 

a tomar parte ativa em todas as iniciativas que se vão realizando neste âmbito, numa 

cooperação dinâmica e criadora.

COMO VISITAR

Contactos

AERG - Associação Educativa e Recreativa de Góis

Casa da Cultura de Góis

Rua Comandante Henrique Bebiano Baeta Neves · 3330-316 Góis

Tel.: 235 778 965 · Tlm.: 964 091 394  

E-mail: aergois@gmail.com

Horário

2ª a 6ª feiras: 9h00-12h00 e 13h30-17h00 

40°9'22.43"N

8°6'38.30"W

mailto:aergois@gmail.com


ECOMUSEU TRADIÇÕES DO XISTO | Góis



O ECOMUSEU TRADIÇÕES DO XISTO assume-se como um projeto dinâmico, integrador 

e promotor da coesão territorial nos domínios da sua área de influência. Este projeto 

pretende preservar e valorizar o(s) património(s) cultural e natural, salvaguardando 

as tradições, a cultura serrana e potenciando a conservação da natureza, através de 

seis núcleos. O Núcleo Sede, localizado na Aldeia do Xisto de Aigra Nova, apresenta-se 

como a “casa mãe” do Ecomuseu. 

Neste espaço, as populações locais levam-no a uma visita pelo passado, pelas histórias, 

tradições, saberes e sabores da região, numa relação íntima com cada objeto.

A estrutura deste Núcleo é centrada numa triangulação virtuosa entre a história, o 

artefacto e o Homem, exposta numa casa com traça tradicional, que alberga quatro 

áreas distintas.

COMO VISITAR

Contactos

Rua dos Bois · Aigra Nova · 3330-222 Góis

Tel./Fax: 235 778 644 · Tlm: 969 847 852

E-mail: lousitanea@gmail.com ou lousitanea@sapo.pt

Horário

2ª a 6ª feiras: 09h00-18h00

Sábado e domingo: 09h00-17h00 40°7'12.29"N

8°9'15.14"W



MUSEU CASIMIRO MARTINS - NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO ESPORÃO | Esporão



O MUSEU CASIMIRO MARTINS - NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO ESPORÃO foi inaugurado 

em 2005 e é propriedade da Comissão de Melhoramentos do Esporão.

A exposição é dedicada ao modo de vida na aldeia e destaca alguns aspetos identifica-

tivos desta comunidade. Entre as peças disponíveis podemos admirar ferramentas de 

uso quotidiano, objetos de caráter religioso, fotografias antigas e a árvore genealógica 

da família Bandeira, do Esporão, fruto do trabalho de pesquisa de Abílio C. Bandeira.

COMO VISITAR

Contactos

Comissão de Melhoramentos do Esporão

Rua da Comissão de Melhoramentos do Esporão · 3330-235 Góis

Avelino Martins

Tlm.: 965 751 117

Manuela Baptista

Tlm.: 919 229 833

E-mail: cmesporao@gmail.com

40°7’29.32”N

8°7’12.50”W



CENTRO INTERPRETATIVO DOS ICNOFÓSSEIS DOS PENEDOS DE GÓIS | Povorais



O CENTRO INTERPRETATIVO DOS ICNOFÓSSEIS DOS PENEDOS DE GÓIS congrega um 

conjunto de Cruzianas descobertas nos Penedos de Góis e, em particular, junto da 

aldeia de Povorais. Este espaço enquadra os visitantes nas principais características 

desta crista quartzítica e, com especial destaque, para as marcas de deslocação das 

trilobites que aqui viveram, há milhões de anos.

Poderá ser visitado na receção da Casa da Fonte, que se encontra na aloja* da Casa do 

Casarão, em Povorais.

*Aloja - Termo usado para identificar uma zona da casa que era aproveitada para currais, zona de 

arrumos, adegas.

COMO VISITAR

Contactos

Casa do Casarão · Povorais · 3330-211 Povorais

Mário Barata

Tlm.: 919 315 596

E-mail: casadfonte@gmail.com

40°5'46.99"N

8° 8'4.46"W



ESPAÇO MUSEOLÓGICO DE VILA NOVA DO CEIRA | Vila Nova do Ceira



O ESPAÇO MUSEOLÓGICO DE VILA NOVA DO CEIRA encontra-se no edifício da Junta 

de Freguesia de Vila Nova do Ceira. A sua coleção é bastante diversificada em termos 

temáticos, sendo composta por diversas peças oferecidas pela população e outras 

entidades ao longo dos anos.

O espaço encontra-se temporariamente encerrado ao público, por motivo de obras 

de remodelação. 

Contactos

Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira

Rua da Comissão de Melhoramentos

Várzea Grande · 3330-455 Vila Nova do Ceira

Tel./Fax: 235 771 215

E-Mail: fvnceira@sapo.pt 

40°10’55.10”N

8°9’1.58”W



LAGAR MUSEU DE VILA NOVA DO CEIRA | Vila Nova do Ceira



O LAGAR MUSEU é um espaço criado pela Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila 

Nova do Ceira, CRL, que surge de uma necessidade de divulgar e promover o ritual e 

tradição da produção do azeite, recordando os costumes dos antepassados da região e 

deixando um testemunho sobre a temática às gerações vindouras. 

As atividades propostas pelo Lagar Museu foram elaboradas especialmente a pensar no 

púbico que o visita, de forma a este ter um contacto mais próximo com dois produtos 

endógenos: o azeite e o mel.

COMO VISITAR

Contactos

Helena Rodrigues

Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira, CRL

Largo da Igreja Vila Nova do Ceira · 3330-460 Vila Nova do Ceira

Tel.: 235 770 170 · Tlm.: 917 642 589

E-mail: h.rodrigues@coopvnc.pt

(visita mediante marcação prévia)

40°11'12.65"N

8°9'24.74"W


