
NÚCLEO  MUSEOLÓGICO
DR. JOÃO DIAS

Morada: Rua da Misericórdia, 2, 9870-059 Alcoutim

Coordenadas: 37º28’16.6’’N | 7º28’20.5’’W 

O núcleo está instalado nas antigas dependências do Hospital 
da Vila de Alcoutim, em Alcoutim, e tem como base a exposi-
ção de longa duração sobre a vida e obra do insigne médico 
e cirurgião João Francisco Dias (1898-1955), destinando-se a 
perpetuar a sua memória e o seu exemplo de grande bene-
mérito.

Morada: Travessa do Sol, s/n, 8970-307 Pereiro

Coordenadas: 37º26’45.6’’N | 7º35’48.3’’W

Situada na aldeia do Pereiro, a Casa do Ferreiro é um espaço 
de objetos e memórias deste antigo mester que é ser ferreiro. 
Este espaço remete para a vivência do passado, permitindo 
entrevê-lo e revivê-lo através dos objetos expostos e das me-
mórias exibidas num documentário. Percebendo e refletindo 
sobre uma realidade social diferente da atual. Aproximando 
o passado ao presente e revelando o futuro.

CASA
DO FERREIRO

NÚCLEO MUSEOLÓGICO
A ESCOLA PRIMÁRIA

Morada: Santa Justa, 8970-218 Martim Longo

Coordenadas: 37º25’34.0’’N | 7º43’10.5’’W

Localizado na localidade de Santa Justa, a 5Km da aldeia  
de Martim Longo, a temática deste núcleo museológico é  
“A Escola Primária”.

O edifício da antiga escola primária de Santa Justa foi reno-
vado e no seu interior instalada uma sala de aula dos anos 
50/60, que expõe todos os elementos e materiais usados na 
época, sem questionar os métodos aplicados na altura, com 
o intento de dar a conhecer às novas gerações um pouco do 
que foi o ensino primário noutros tempos e trazer, àqueles 
que o frequentaram, a memória nostálgica da infância.

NÚCLEO MUSEOLÓGICO 
DE ARQUEOLOGIA

Morada: Largo do Castelo, 8970-054 Alcoutim

Coordenadas: 37º28’15.0’’N | 7º28’18.7’’W´

O Núcleo Museológico de Arqueologia está instalado no  
interior do Castelo de Alcoutim e é constituído por duas  
exposições de longa duração:

O Património Arqueológico de Alcoutim:
Esta exposição tem como fio condutor um percurso histórico 
que se iniciou há mais de 5.000 anos. Locais e objetos impreg-
nados de uma memória milenar procuram transmitir cultu-
ras e saberes que, num passado mais ou menos longínquo, se 
cruzam no território que é hoje Alcoutim.

Jogos Intemporais –Tabuleiros e Pedras de Jogo do Castelo 
Velho de Alcoutim:
Esta exposição dá a conhecer a coleção de jogos provenien-
tes das escavações arqueológicas efetuadas no Castelo Velho 
de Alcoutim, composta por 39 tabuleiros, completos e frag-
mentados, e 18 pequenas pedras de jogo. Gravados em lajes 
de xisto estes tabuleiros pertencem a 6 tipologias diferentes: 
Alquerque, Tábula, Moinho 
ou Trilha, Tapatan ou Galo, 
Mancala e Jogo 
do Soldado.
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MUSEU 
DO RIO

Morada: Guerreiros do Rio, 8970-025 Alcoutim

Coordenadas: 37º23’51.3’’N | 7º26’50.9’’W 

A 10 Km a sul de Alcoutim, na localidade de Guerreiros do 
Rio, encontra-se o Museu do Rio. “Olhar o Guadiana Por Den-
tro” é a temática da exposição; o rio Guadiana, a sua história, 
a ligação ao minério através do transporte fluvial, o patrimó-
nio natural e cultural que lhe estão ligados, nomeadamente 
os tipos de pesca artesanal, a gastronomia e a atividade do 
contrabando durante o período do Estado Novo.
Em destaque, a exposição "Barcos Tradicionais do Baixo Gua-
diana", da autoria do Sr. José Murta. Trata-se de uma série de 
réplicas, em miniatura, dos barcos que circularam no Baixo 
Guadiana, nas mais variadas atividades, até meados dos anos 
60 do século XX.

Cordenadas: 37° 28’ 17.3” N | 7° 28’ 18” W

Tel.: +351 281 540 500/45  

E-mail:   museu@cm-alcoutim.pt

O Museu Municipal de Alcoutim tem como missão investigar, 
inventariar, conservar, documentar, interpretar, valorizar e 
divulgar testemunhos do Homem e do seu meio, reportados 
ao território e à população do concelho, com o intento de 
contribuir ativamente para a construção e a transmissão das 
memórias coletivas em prol do desenvolvimento local sus-
tentável.
A Câmara Municipal de Alcoutim abriu ao público em 1995 
o primeiro núcleo do Museu Municipal, o Museu do Rio. Des-
de então criou e abriu ao público vários núcleos expositivos, 
dispersos geograficamente, interligados, representativos e 
interpretativos das distintas realidades culturais e ambien-
tais do concelho de Alcoutim.
Assumindo-se como uma estrutura polinucleada, interdisci-
plinar, com um campo temático assaz vasto, que engloba a 
Etnografia, a Arqueologia, a História Local e a Arte Antiga, 
o Museu Municipal integra dez núcleos expositivos; seis nú-
cleos museológicos, três estações arqueológicas valorizadas 
e uma exposição de exterior.

Morada:  Av. Duarte Pacheco, s/nº, 8970-071 Alcoutim

Coordenadas: 37º28’17.3’’N | 7º28’16.6’’W

O núcleo está instalado na Capela de Santo António, localiza-
da em Alcoutim, com a exposição “Um olhar sobre as igrejas 
de Alcoutim” que tem como objetivo divulgar o roteiro da arte 
sacra do concelho, integrando-o no conjunto do seu patrimó-
nio cultural e, assim, contribuir para o conhecimento da sua 
história singular.

NÚCLEO MUSEOLÓGICO
DE ARTE SACRA

Morada: Alcoutim, 8970-066 Alcoutim 
Coordenadas: 37°28'16.9"N | 7°28'18.4"W

A exposição está instalada no centro histórico da vila de  
Alcoutim e é constituída por 6 painéis, 10 placas de identifi-
cação de monumentos e folheto de orientação, apoiado por 
placas direcionais. Tem como cenário a paisagem envolvente, 
com o rio Guadiana, a vila acastelada em anfiteatro e a vizi-
nha Sanlúcar de Guadiana, e os edifícios mais emblemáticos 
e representativos do património edificado como os “objetos” 
que fomentam a informação.

NÚCLEO HISTÓRICO
DE ALCOUTIM


