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No Trilho do Património Cultural No Trilho do Património Cultural No Trilho do Património Cultural No Trilho do Património Cultural     
    

ESPAÇOS ESPAÇOS ESPAÇOS ESPAÇOS dddde HISTÓRIA e MEMÓRIAe HISTÓRIA e MEMÓRIAe HISTÓRIA e MEMÓRIAe HISTÓRIA e MEMÓRIA    
    

  4ª visita – Museu da Casa Agrícola Rego de Vasconcelos  -  Figueiró dos Vinhos 

NNNNa continuação do programa “Espaços de História e Memória” a Al-Baiäz foi visitar no passado 
sábado, dia 19 de Janeiro, o Museu da Casa Agrícola Rego de 
Vasconcelos, em Almofala de Cima, freguesia de Aguda, concelho de 
Figueiró dos Vinhos.  

AAAApesar do temporal que se abateu sobre o País, mais de duas 
dezenas de resistentes, vindos dos mais variados locais (Lisboa, 
Tomar, Marinha Grande, Leiria …) fizeram questão de estarem 
presentes e viver uma manhã inesquecível pelo património visitado e 
pela arte de bem receber dos seus proprietários, Dr. Arménio 
Vasconcelos e esposa, Drª Lucília Rego. 

Este espaço museológico nasceu do antigo celeiro e adega onde hoje 
está retratada a casa rica, remediada e pobre da região. Com a criação 
deste Museu os seus proprietários prestaram uma terna homenagem 
à gente humilde da Região, em particular de Aguda. Nas paredes 

estão inscritos os homenageados das mais 
variadas profissões (moleiros, tanoeiros, 
ferreiros, alfaiates, tamanqueiros, sapateiros, 
costureiras, carpinteiros, marceneiros, 
tocadores, cesteiros, podadores, barbeiros, 
etc…). Também não foram esquecidos os 
trabalhadores da indústria, nomeadamente da 
cerâmica de Almofala. Além do património 
ligado a estas profissões, ainda pode ser visto o 
primeiro tractor agrícola a gasolina entrado em 
Portugal e o primeiro motor de rega, uma 
criação de Manuel Boavida de Almofala. 

CCCCom esta visita, a Al-Baiäz foi duplamente homenageada, recebendo, de uma assentada, dois 
diplomas de Mérito, um do Museu Maria da Fontinha, Castro de Aire e outro do Museu da Casa 
Agrícola Rego Vasconcelos, Almofala “Pelos Relevantes e Reconhecidos Serviços Prestados à 
Cultura”. Muito nos honram estas distinções. 

EEEEste espaço, inaugurado a 23 de Outubro de 2010, é uma mais-valia para a Região. Este 
reconhecimento foi-lhe dado pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), ao atribuir-lhe, no 
final do ano passado, uma Menção Honrosa, na categoria de Prémio Incorporação.    

Próxima visita, 16 de Fevereiro de 2013, 10 às 12 horas, Museu Municipal de Alvaiázere – Alvaiázere 


