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Museu Terras de Besteiros vê o seu acervo aumentado

Desde a sua génese que as colecções do Museu Municipal de
Tondela se constituem com a incorporação de objectos
representativos das actividades humanas neste território. Estes
objectos, testemunhos culturais das gentes das Terras de
Besteiros, dão entrada no museu através da realização de
campanhas próprias de escavações arqueológicas, compra,
doações ou depósitos, provenientes de entidades públicas,
privadas ou particulares que decidem confiá-los à guarda do
museu municipal.
Desde a sua abertura ao público, há cerca de 3 anos, o Museu
Terras de Besteiros foi presenteado com um número
considerável de doações de particulares, que levaram ao
aumento do seu, já extenso, acervo.
Neste momento o Museu Municipal detém colecções de
variadas tipologias, que representam a acção humana neste
território: colecções arqueológicas representativas do período
Pré-histórico, Romano e Medieval; colecções de objectos
relacionados com as artes e ofícios tradicionais, das quais se
destacam a produção tradicional artesanal de linho, a funilaria,
a cestaria em madeira, as práticas agrícolas, e a cerâmica
negra, bem como uma colecção de objectos de arte sacra que
integra a capela, existente no seu núcleo sede. Para além
destas colecções de base na construção do discurso expositivo
do museu, foram incorporadas também importantes colecções
de carácter bibliográfico e documental que integram o Centro
de Documentação do Museu Terras de Besteiros. As mais
recentes doações reportam-nos a objectos de cerâmica negra,
pintura e espólio documental.

Espólio documental de António Almiro do
Vale | publicações do próprio.

Destacamos: Ilda Marques Lourosa – 20 objectos de cerâmica
negra de Molelos, produzidos pelo falecido oleiro João Marques
Lourosa; José Luís de Matos Ribeiro – 21 objectos em cerâmica
negra de Molelos, produzidos pelo falecido oleiro António Marques
Ribeiro. Maria Fernanda Vale de Oliveira Rodrigues dos Santos dois quadros a óleo, obra de José Manuel Rodrigues dos Santos.
Isabel Almiro do Vale – espólio arqueológico, bibliográfico e
documental de António Almiro do Vale.
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