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Parte do rico património artístico concelhio está representado nas exposições permanentes do
Museu Municipal Carlos Reis. Os núcleos museológicos distribuem-se em quatro grandes
temas: arte sacra, arqueologia, história do concelho e pintura de Carlos Reis.

Realce ainda para a representação do modo de vida tradicional através do Museu Agrícola de
Riachos.

Museu Municipal Carlos Reis
Coordenadas GPS 39°28'45.5"N 8°32'19.3"W

O Museu Municipal Carlos Reis apresenta ao público quatro exposições de longa duração nas
áreas da História Local, Arqueologia, Arte Sacra e Pintura de Carlos Reis.

O núcleo de pintura dedicado a Carlos Reis reúne cerca de 30 obras, entre paisagens e
retratos, que evidenciam a predilecção do pintor pelos aspetos do quotidiano e da vida
campestre. Nos restantes núcleos a maioria das peças expostas provém de doações, feitas
por instituições ou pessoas a título particular, e, ainda, de depósitos de obras.

Daqui resulta, portanto, um conjunto museológico bastante heterogéneo no que toca à tipologia
das peças que integram a coleção, facto que a torna bastante rica do ponto de vista
patrimonial, e que lhe confere um caráter de exceção no conjunto dos museus locais da região.
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Morada: Rua do Salvador, 10, 2350-416 Torres Novas
Tel: (+351) 249 812 535
Email: museu.municipal@cm-torresnovas.pt
Web: www.cm-torresnovas.pt | http://museu.cm-torresnovas.pt
Facebook: www.facebook.com/MMCarlosReis
Horário: 3ª a 6ª das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30, sábado e domingo das 14h às 17h30
Encerra: segunda-feira e feriados
Visitas orientadas, sujeitas a marcação prévia
Localização: Centro histórico da cidade
Entrada gratuita

Museu Agrícola de Riachos
Coordenadas GPS 39°26’34.7”N 8°30’45.0”W

Situado a 6 km da cidade, em Riachos, o museu, inaugurado em 1989, reúne um espólio
representativo do modo de vida tradicional das gentes riachenses e dos vários aspetos da
ruralidade da zona geográfico-cultural de transição do bairro para a borda d’água ribatejana. O
lagar e a eira, a casa tradicional e a maquinaria agrícola, o traje e as artes e ofícios tradicionais
são as temáticas que se destacam no contexto do seu acervo etnográfico.

Morada: Rua Dr. José Marques, 14, 2350-362 Riachos
Tel: (+351) 249 820 499
Tlm: (+351) 934 133 079 | (+351) 962 636 580
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Email: museuagricoladeriachos@gmail.com
Web: www.museuagricoladeriachos.com
Facebook: www.facebook.com/ADPHNRR
Horário: 2ª a 6ª feira das 9h às 12h30 e das 14h às 17h, domingo e feriados das 15h às 17h
Encerra: sábado (exceto visitas de grupo, sujeitas a marcação previa)
Localização: 6 km (aprox.) da cidade
Entrada gratuita/donativo

Casa Memorial Humberto Delgado
Coordenadas GPS 39º25’40.47”N 8º33’5.61”W

Localizada no largo principal de Boquilobo, aldeia natal de Humberto Delgado, a casa memorial
foi o local de nascimento do “General Sem Medo”, e é um núcleo museológico dedicado à sua
ação política em defesa da democracia e da liberdade em Portugal.

Morada: Largo General Humberto Delgado, Boquilobo, 2350-051 Brogueira
Tel: Museu Agrícola de Riachos (+351) 249 820 499 |
(+351) 934 133 079 | (+351) 962 636 580
Email: museuagricoladeriachos@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CasaMemorialHumbertoDelgado
Localização: 8 km (aprox.) da cidade
Entrada gratuita/donativo
Visitas temporariamente indisponíveis
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