
Vamos dar um passeio por Ferreira 
do Alentejo? 

Dia Internacional dos Museus



• Para comemorar o Dia Internacional dos Museus,

a Rita e o João vêm visitar Ferreira. Tu irás

acompanhá-los e mostrar--lhes alguns dos

Monumentos existentes na nossa terra. Para

estares preparado (a) e saberes quais são, vamos

relembrar-te os seus nomes e alguma informação.

No final poderás testar os teus conhecimentos com

um pequeno jogo.



Igreja da Misericórdia – séc. XVI- Museu 
de Arte Sacra

• Esta antiga igreja é atualmente um Museu. Tem

no seu interior uma exposição com vários

objetos de arte sacra (objetos de arte ligados à

igreja) e uma sala com vários objetos médicos,

pois naquele local, existiu igualmente um

hospital.



Capela do Calvário

• Esta capela é diferente de todas as que

conhecemos, não é? Ela é única! Os

ferreirenses gostam de lhe chamar a “igrejinha

das pedras” de forma carinhosa. No entanto, o

seu verdadeiro nome é Capela do Calvário.

Tem a cúpula (teto) redonda e está coberta de

pequenas pedras. Esta Capela foi escolhida

como um dos símbolos de Ferreira.



Museu e Biblioteca Municipais

• Neste grande edifício que antigamente era uma casa

agrícola e um palacete, funcionam hoje o Museu e a

Biblioteca. No Museu poderás conhecer a história do

nosso concelho, os povos que aqui viveram, assim

como o que nos deixaram. Podes também visitar

uma das Exposições Temporárias que são sempre

muito interessantes e divertidas.

• Na Biblioteca, para além de poderes ler e levar livros

para casa, podes ainda, participar em várias

atividades.



Ermida de S. Sebastião – séc. XVI

• A Ermida de São Sebastião fica situada no

Parque de Feiras e Exposições. Em altura de

festas e feiras, esta pequena Ermida recebe

várias exposições que todos podem visitar.



Igreja Matriz ou de Nossa Senhora 
de Assunção – séc. XIV

• Esta Igreja fica situada no centro da vila e é

aqui que se realizam os casamentos dos

ferreirenses e onde se pode assistir á missa.



Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição- Ermida S. Pedro

• A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, antiga

Ermida de S: Pedro, fica situada numa das

entradas de Ferreira. Tem paredes brancas com

barras azuis e esconde no seu interior uma

pequena e misteriosa imagem de Nossa Senhora

da Conceição, que acompanhou Vasco da Gama

à Índia.



• Agora, que já tens informação sobre alguns

dos mais importantes monumentos de

Ferreira, vamos montar o dado do jogo:

• Material que vais necessitar

▪ Tesoura

• Cola



Como montar o dado:

• Recorta o dado pelas linhas exteriores. Tem cuidado para não cortares as abas que

aparecem nos dois primeiros quadrados e no último, elas são muito importantes. Logo que

acabes de cortar dobra- o pelas linhas pretas, fazendo o mesmo às abas. Agora, ajeita o

cubo com as duas mãos para lhe dares forma, põe cola nas oito abas e cola-as ao interior do

cubo. Deixa-o secar durante um bocadinho e está pronto para jogares.



Como jogar?

• Agora que já tens o dado colado e

montado, reúne a tua família e convida-

os a jogar. Não te esqueças que estás

em vantagem pois acabaste de ler

alguma informação sobre Ferreira.



• Faz o dado rodar em cima de uma mesa

• Terás de identificar a imagem que ficou virada para cima e dizer tudo o que sabes acerca da

mesma.

• Agora é a vez da pessoa que está ao teu lado fazer o mesmo e relatar o que sabe acerca da

imagem que lhe calhou e assim será, até que todos tenham jogado

• O dado passará por todos os jogadores e ganhará aquele que que conseguir identificar mais

monumentos e souber mais acerca deles
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