[PT] Águeda é um concelho de tradições, folclore, arte e com um vasto património
arquitetónico, passando também pelo espólio ferroviário que caracteriza a nossa
região, dispõe de vários espaços museológicos dedicados às mais diversas temáticas
e vivências que retratam as tradições de outrora, cultura, saberes e património. Para
além dos espaços museológicos poderá conhecer o património arquitetónico, que
documentam diversas épocas e a história da região.
[EN] Águeda is a municipality of traditions, folklore, art and with a vast architectural
heritage, as well as railway heritage that characterizes our region, with several museum
areas dedicated to different themes and experiences that portray the traditions,
culture, knowledge and heritage of the past. In addition to the museums you may
discover the architectural heritage, that document several periods and the history of
the region.
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Praça do Município
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www. cm-agueda.pt
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Vive a história e as tradições
Experience history and traditions

ÁGUEDA
MUSEUS, ARTE E TRADIÇÕES
MUSEUMS, ART AND TRADITIONS

DESCOBRE TRADIÇÕES
DISCOVER TRADITIONS

3. CENTRO INTERPRETATIVO
DO MILHO ANTIGO
INTERPRETATION CENTRE
OF THE ANCIENT CORN
[PT] Localizado na típica aldeia de Macieira de Alcôba, a Casa do Grãozinho Milhão e o
Centro Interpretativo do Milho Antigo levam à descoberta lúdico-pedagógica do milho
autóctone e dos seus segredos, com atividades para todas as idades. Uma aprendizagem
divertida do ADN, da biodiversidade, do ciclo do milho, dos seus trabalhos, tradições e
da história da aldeia que o leva, através de percursos pedestres, a diversos pontos de
interesse.
[EN] Located in the typical village of Macieira de Alcôba, the House of the Millionth Corn
Grain [Grãozinho Milhão] and the Interpretation Centre of the Ancient Corn take you to the
playful discovery of the native corn and its secrets, with activities for all ages. A fun way to
learn about DNA, biodiversity, the cycle of corn, the toiling of the fields, the traditions and
history of the hamlet that takes you, through hiking routes, to different points of interest.
HORÁRIOS TIMETABLES
Terça, quinta, sexta-feira e domingo das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Tuesday, Thursday, Friday and Sunday from 10 am till 1 pm and from 2 pm till 6 pm
CONTACTOS CONTACTS
Endereço | Address Rua Principal, Macieira de Alcôba | 3750-561 Águeda
Telefone | Phone number (+351) 234 640 294 (+351) 967 189 435
E-mail centrointerpretativomilhoantigo@sapo.pt
Coordenadas | Coordinates N: 40°37’20”, W: 8°16’24”

1. CASA MUSEU CANCIONEIRO DE
ÁGUEDA MUSEUM-HOUSE OF THE FOLK
GROUP CANCIONEIRO DE ÁGUEDA
[PT] A Casa Museu do Cancioneiro de Águeda resulta
da recuperação de uma casa solarenga do séc. XVIII,
uma das mais belas e históricas casas da cidade.
A Casa reúne trajes, objetos de uso doméstico,
agrícola, mobiliário da casa da Alta Vila, uma coleção
de xailes e colchas, para além de todo o espólio do
Cancioneiro, desde a sua fundação, apresentado em
ambiente e cenas do quotidiano familiar. Podem-se
apreciar trajes de festa ou de trabalho, conforme
decoração e encenação, reconstruindo, de forma
fiel, a época da primeira metade do séc. XX.
[EN] The Museum-House of the Folk Group “Cancioneiro de Águeda” results from the
recovery of a building, which was a manor house built in the 18th century, and is one of
the most beautiful and historic houses in the city. The house brings together costumes,
objects of domestic and agricultural use, furniture from the Alta Vila cottage (located in
Águeda), a collection of shawls and quilts, in addition to all the estate of the Cancioneiro,
since its foundation. The entire collection is presented in the environment and scenes of
everyday family life. We can appreciate the costumes for festivities or work, as decoration
and scenes of the daily life, truly re-enacting the period of the first half of the 20th century.
HORÁRIOS TIMETABLES
Visitas por marcação prévia
Advance booking

CONTACTOS CONTACTS
Endereço | Address Rua Júlio Portela (Venda Nova), n.º 44
3754-909 Águeda
Telefone | Phone number (+351) 234 601 412 (+351) 963 030 849
E-mail roirene@gmail.com
Coordenadas | Coordinates N: 40°34’28”, W: 8°26’47”

4. MUSEU DA FUNDAÇÃO DIONÍSIO
PINHEIRO E ALICE CARDOSO
PINHEIRO MUSEUM OF
FOUNDATION DIONÍSIO PINHEIRO
AND ALICE CARDOSO PINHEIRO
[PT] O Museu da Fundação possui seis salas de exposição permanente
e uma sala de exposições temporárias. A maioria das peças de arte
que constituem o tesouro museológico da Fundação, que conta
com uma vasta coleção de pintura, escultura, mobiliário, cerâmica,
marfins e pratas, pertencem aos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, havendo
no entanto algumas obras de épocas anteriores.
[EN] The Museum of the Foundation has six halls with permanent exhibitions and one hall
for temporary exhibitions. Most of the art pieces that make up the artistic treasure of this
foundation, which has a vast collection of paintings, sculptures, furniture, ceramics, ivory
and silver pieces, belong to the 17th, 18th, 19th and 20th centuries, but many are even older.

HORÁRIOS TIMETABLES
Terça-feira a Sábado das 10h00 às 18h00
(domingos com marcação prévia e apenas para
grupos)
Tuesday to Saturday from 10 am till 6 pm
(Sunday with advance booking and only for
groups)

CONTACTOS CONTACTS
Endereço | Address
Praça Dr. António Breda, n.º 4 | 3750-106 Águeda
Telefone | Phone number (+351) 234 623 720
E-mail conservador.museu@fundacaodionisiopinheiro.pt
Coordenadas | Coordinates
N: 40°34’35”, W: 8°26’27”

5. MUSEU FERROVIÁRIO DE
MACINHATA DO VOUGA RAILWAY
MUSEUM OF MACINHATA DO VOUGA
2. MUSEU ETNOGRÁFICO DA REGIÃO DO
VOUGA ETHNOGRAPHICAL MUSEUM
OF THE VOUGA REGION
[PT] Único na região, este Museu foi fundado em 4 de julho de 1977, é propriedade do
Grupo Folclórico da Região do Vouga e reúne trajes, objetos de uso doméstico, agrícola,
documentação histórica, numismática, filatelia, cultura religiosa e outras áreas respeitantes
à região, no seu todo. Teve na base da sua existência a cuidada recolha do somatório das
tradições do povo da região.
[EN] Founded on the 4th July 1977, this Museum belongs to the Grupo Folclórico da Região
do Vouga [Vouga Region Folk Group] and displays costumes, agricultural and domestic
objects, historical documentation, coins, stamps, religious and cultural artifacts and other
items of interest from this region. The Museum appeared from the careful collection of the
local traditions.
HORÁRIOS TIMETABLES
Visitas por marcação prévia | Advance booking
CONTACTOS CONTACTS
Endereço | Address Rua da Liberdade, 32, Mourisca do Vouga | 3750-779 Trofa, Águeda
Telefone | Phone number (+351) 234 601 412 E-mail dv-as@cm-agueda.pt
Coordenadas | Coordinates N: 40°36’34”, W: 8°27’44”

[PT] O Espaço Museológico de Macinhata do Vouga, situado na segunda estação do Ramal
de Sernada a Aveiro, ocupa as antigas instalações adaptadas para o efeito. Na exposição
patente pode apreciar-se um importante espólio das companhias ferroviárias Nacional e
Vale do Vouga. A viagem até ao museu pode ser realizada de comboio (Vouguinha) através
da pitoresca linha do Vouga, único ramal de via estreita ainda em funcionamento em
Portugal.
[EN] The Railway Museum of Macinhata do Vouga is located at the second railway station
on the Line between Sernada and Aveiro and it occupies old buildings that were adapted
to house it. The exhibition allows you to admire artifacts from the National and the Vouga
Valley railway companies. The trip to the museum might be made by train (the “Vouguinha”)
along the picturesque Vouga railway line, the only surviving narrow-gauge railway line
operating in Portugal.
HORÁRIOS TIMETABLES
Terça-feira a Domingo das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h30
Tuesday to Sunday from 10 am till 1 pm and 2:30 pm till 5:30 pm
CONTACTOS CONTACTS
Endereço | Address Estação CP de Macinhata 3
3750-593 Macinhata do Vouga
Telefone | Phone number (+351) 234 610 070
E-mail manuela.almeida@cm-agueda.pt
Coordenadas | Coordinates N: 40°39’12”, W: 8°27’30”

