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Igreja de 

S. Pedro

Museu instalado na antiga Igreja - Colegiada de São 

Pedro, do sec. XVII, com espólio constituído por um rico 

património eclesiástico do concelho e do arciprestado 

de Moura, acolhendo mais de uma centena de obras de 

arte, datadas desde o século V até à atualidade. 

Merece ainda destaque o revestimento azulejar da 

Igreja, de rara beleza e valor.

casa

poços

Para aprofundar o conhecimento sobre a história da 

água em Moura e simultaneamente observar três 

bocais de poços dos séculos XIV-XV, todos 

provenientes da mouraria de Moura, a visita a este 

espaço é indispensável.  Situado no largo da mouraria.

Contactos 

Museu Municipal | 285 253 978

Posto de Turismo | 285 251 375 

museu.municipal@cm-moura.pt
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Duração da visita: 30 minutos

Capacidade: 25 pessoas

Horário: terça a domingo | 09.00 - 12.30 | 14.00 - 17.30 |

GPS: Latitude: 38.141371

            Longitude: -7.449688

Duração da visita: 15 minutos

Capacidade: 10 pessoas

Visita condicionada ao acompanhamento 

do funcionário do Museu Gordillo.

GPS: Latitude: 38.142157

            Longitude: -7.452268

cofinanciado por:



lagar de varas 

do fojo

Classificado como imóvel de interesse público, o 

Lagar de Varas do Fojo é um testemunho fiel do 

fabrico de azeite sem recurso a máquinas, mantendo 

toda a tradicionalidade, sendo que a única mola 

propulsora era a força animal. O edifício, de 1810, 

conserva ainda a maquinaria original, que evoluiu do 

sistema de produção de azeite romano.

núcleo de museu 

gordillo

Pioneiro da Joalharia Contemporânea, Alberto 

Gordillo, doou parte do seu acervo artístico à Câmara 

de Moura. O Museu de Joalharia contemporânea 

Alberto Gordillo é único no País, pela beleza e 

originalidade do seu Património Artístico.

moura 
arqueológica

Patente no antigo Matadouro Municipal.

Esta exposição convida o visitante a descobrir os 

“tesouros” da arqueologia do Concelho de Moura, que 

se traduzem em peças únicas, na sua maioria expostas 

ao público pela primeira vez. 

É na torre de menagem do castelo de Moura que 

vamos encontrar exposta parte da coleção de armaria 

do Museu Municipal. Não deixe de subir ao cimo da 

torre para desfrutar da paisagem envolvente, de tirar 

o fôlego!

exposição 

armaria

Duração da visita: 30 minutos

Capacidade: 25 pessoas

Horário: terça a domingo | 09.00 - 12.30 | 14.00 - 17.30 |

GPS: Latitude: 38.139287

           Longitude: -7.447124

Capacidade: 20 pessoas

GPS: Latitude: 38.143567

            Longitude: -7.451434

Duração da visita: 30 minutos

Capacidade: 25 pessoas

Horário: terça a domingo | 09.00 - 12.30 | 14.00 - 17.30 |

GPS: Latitude: 38.143373

            Longitude: -7.452082

Duração da visita: 1 hora

Capacidade: 25 pessoas

Horário: terça a domingo | 09.00 - 12.30 | 14.00 - 17.30 |

GPS: Latitude: 38.141549

            Longitude: -7.453509


