
Criado em 1949 por iniciativa da Câmara Munici-
pal, o Museu de Penamacor viria a ser instalado 

no antigo edifício da Casa da Câmara, sob o impulso de Mário Pires 
Bento, estudioso e investigador do passado local. Efetivamente, 
tratava-se mais da preocupação de salvaguardar património do que 
cumprir qualquer quesito ou programa museológico.

The Museum was created by the local 
country council, the Municipal Town Hall, 

in 1949. Initially it was housed in the old Town Hall building, under 
the orientation of Mário Pires Bento, antiquarian and researcher of 
local history. Above all, the intention was to preserve the patrimony, 
not so much the fulfilment of a museological program.
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Para além do valioso espólio arqueológico e de alguns notáveis 
apontamentos de arte sacra, o visitante pode, ainda, admirar 
coleções tão díspares e surpreendentes como a de numismática, 
alfaias e apetrechos agrícolas, utensilagem e ferramentas de 
ofícios, e uma interessante mostra de exemplares embalsama-
dos da fauna local, onde não falta o lince ibérico.

O lince ibérico é, como se sabe, uma espécie ameaçada de 
extinção, motivo que presidiu à criação da Reserva Natural da 
Serra da Malcata, seu habitat natural. O exemplar que se encon-
tra exposto foi involuntariamente atropelado na estrada, nas 
imediações da Reserva, e trazido para a Vila pelo condutor, 
ignorando de que espécie de animal se tratava. Após os normais 
esclarecimentos, foi doado ao Museu que providenciou o embal-
samento.

Beyond a valuable archaeological assemblage and some 
remarkable pieces of religious art, the visitor can also admire as 
diverse as surprising collections like those of numismatics, old 
agricultural equipment and machinery, traditional cra�s utensils 
and tools. And also an interesting exhibit of local fauna of 
embalmed animals, where you can find the Iberian Lynx.

The Iberian Lynx is an endangered species, that was the reason 
for the creation of the Natural Reserve of Serra da Malcata, its 
natural habitat. The Lynx on exhibition was involuntary run over 
by a car near the natural reserve, and taken to town by the 
driver, who ignored what kind of animal it was. A�er the normal 
procedures, the animal was given to the Museum, and it was 
sent to be embalmed.

MORADA / ADDRESS 
Largo Tenente Coronel Júlio Rodrigues da Silva (ex-Quartel)
6090 - 545 Penamacor

CONTACTOS / CONTACTS
Tel.: 277 394 106 (Ext. 147); Fax: 277 394 196
E-mail: turismo@cm-penamacor.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO / SCHEDULES
Terça a Domingo / Tuesday to Sunday
09:00h – 12:30h  | 14:00h – 17:30h



Sem prejuízo da hipótese de virem a ser um 
dia encontrados vestígios de ocupação 

paleolítica, a verdade é que os elementos disponíveis só apontam para 
uma importante ocupação a partir do Neolítico final/Calcolítico, atesta-
da pelo espólio arqueológico das estações do Ramalhão, Monte do 
Frade e Malhoeira.

Lithic material found uncovered and sca�ered around on di�erent locations

Está ainda por fazer o estudo que 
permita avaliar a real dimensão e 

o grau de romanização da zona em que se insere o Concelho de 
Penamacor. Parece, no entanto, seguro concluir, à luz dos dados 
conhecidos, pela existência de importantes villae, mais ou menos 
homogeneamente dispersas pelo território. Ainda com base nesses 
dados, não será de excluir a hipótese de a produção agrícola dessas 
villae se destinar a abastecer o mais que provável numeroso 
contigente de mineiros e legionários ao serviço nas minas de ouro da 
Presa. A ser assim, é de supor que algumas dessas villae pertences-
sem a colonos, ou naturais romanizados com relativa posição social, 
como, de resto, a natureza dos achados deixa antever.

A study has not yet been taken that 
would allow an evaluation of the real 

dimension and degree of the Roman presence in this area. Neverthe-
less, in the face of the collected data, it seems safe to confirm the 
existence of important villae, more or less evenly distributed in the 
area. Still based on these facts, we cannot deny the hypothesis of 
the agricultural production of these villae being destined to supply 
the enormous contingent of Roman legions and miners working at 
the gold mines of Presa. Being so. It is possible that some of these 
villae belonged to se�lers or to Romanised native, with an important 
social position, as the kind of things found make us believe.

Estrutura tumular de incineração (séc. I) localizada em 1984, no sítio da 
Arrochela, Penamacor, e escavada em 1985 por uma equipa do Instituto 
Português do Património Cultural. A sua instalação no Museu, juntamen-
te com todo o espólio exumado, data de 1989. Trata-se de um tipo 
sepulcral raro em toda a Europa. Pela natureza da estrutura e dos 
objetos encontrados no seu interior e áreas adjacentes, se pode aferir 
da elevada posição social dos defuntos.

Sepultura romana de incineração

A vivência dos 
domínios visi-

gótico e muçulmano no atual território do concelho de 
Penamacor não deixou vestígios materiais de grande 
visibilidade, tendência, aliás, generalizada a todo o país. 
No entanto, a tradição dá o rei Vamba (672-680) como 
natural da Egitânia, ou mesmo de Penamacor, e o nosso 
povo guarda, desde tempos imemoriais, fabulosas 
lendas de mouras encantadas.

The period of Visigo-
thic and Moslem do-

minion le� few visible marks in the 
Penamacor district, as well as in the rest of the country. 
Meantime, tradition says that the Visigothic King 
Wamba (620-680) was born either in Egitania or in 
Penamacor. And our people keep, from immemorial 
times, fabulous tables of enchanted female Moors.

Azulejos hispano-árabes provenientes do altar da 
igreja de S. Pedro, quando esta sofreu obras por volta 
dos anos quarenta do séc. XX

Hispano-Arabic tiles from the altar of St. Peter’s 
church, taken down when it was repaired in the 
nineteen forties.

Imagem muito 
antiga, em gra-

nito, que se crê proveniente de uma capela medieval 
situada no Cimo de Vila, mais precisamente no Largo de 
Santa Maria, no local onde ainda hoje remanesce um 
maciço granítico. Daí o nome de Senhora da Rocha ou 
Santa Maria da Rocha.

A very ancient gra-
nite image, belie-

ved to have belonged to a Medieval chapel located in 
Cimo de Vila, more precisely in the Saint Mary’s square, 
where nowadays on can still find a massive granite 
rock. Thence the name Lady of the Rock or Saint Mary 
of the Rock.

Material lítico encontrado e recolhido à superfície em locais dispersos e incertos
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Without dismissing the hypothesis of one day 
traces of Palaeolithic presence being found in 

this area, the truth is that the available data only indicates an important 
presence of prehistoric civilization from the final Neolithic/Copper Age 
on. This archaeological assemblage found in Ramalhão, Monte do Frade 
and Malhoeira sites.

Roman cremation tomb

Some of the objects of the tomb Romans archaelogical discoveries

The tomb for cremation dates from the 1st century, and it was found in 
1984, in Arrochela, Penamacor. It has been excavated in 1985 by a team 
of archaeologists from the Portuguese Institute of Cultural Heritage 
(Instituto Português do Património Cultural). Its placement in the 
Museum, together with the unburied objects, took place in 1989. It 
represents a rare kind of tomb within the whole Europe. The nature of 
this structure and of the artifacts found inside and nearby, one can 
assume the high social position of the dead.


