Sobre o Museu ...
A Casa – Museu Regional de Oliveira de Azeméis,
também denominada Associação de Defesa e
Conhecimento do Património Oliveirense, foi fundada por
um grupo de cidadãos oliveirenses convidados pelos
doadores João Marques de Almeida Carvalho e seu amigo
Constantino José de Carvalho. Foram seus sócios –
fundadores os seguintes elementos: Dr. Manuel da Silva
Pinto, Dr. Fernando de Oliveira e Silva, Dr. Abílio Manuel
Soares dos Santos Bodas, Dr. Eugénio Marques Ferreira
Alegria, Padre José Resende da Silva Leite, Dr. Joaquim
Tavares de Matos, Constantino José de Carvalho, José
Ferreira Pinto, João Marques de Almeida Carvalho e
Ramiro Marques Ferreira Alegria.
No dia 26 de Julho de 1963, faleceu João
Marques de Almeida Carvalho que por
testamento, legou a casa em que habitava
(com grande parte do seu recheio e a maioria
dos seus bens), com o objectivo de aí ser
instalado um museu.
É de salientar também que com o falecimento de
Constantino José de Carvalho, a Casa – Museu Regional
herdou a totalidade dos seus bens, o que levou ao
enriquecimento do património da instituição.
No dia 26 de Junho de 1975, por Declaração do Governo
Civil de Aveiro, a Casa – Museu Regional de Oliveira de
Azeméis foi considerada Pessoa Colectiva de Utilidade
Pública Administrativa.
A Biblioteca Ferreira de Castro que esteve instalada no
rés – do – chão do edifício da Casa – Museu Regional de
Oliveira de Azeméis, por decisão do Governo Civil e da
Câmara Municipal, faz parte integrante da mesma Casa –
Museu.
No percurso histórico da Casa – Museu Regional,
importa salientar a publicação de cinco tomos da “Ul –
Vária”, desde 1994, com artigos de elevado interesse
histórico – cultural, de âmbito local e regional,
compreendendo os limites da região entre Douro e Vouga.

O património da Casa – Museu Regional de Oliveira de Azeméis que está
permanentemente exposto é constituído por:
Objectos arqueológicos e
monumentos em pedra

alfaias agrícolas e
trajes regionais

Fotografias ancestrais referentes ao
Concelho de OAZ, associado à colecção única
de material adquirido à «Foto Paúl»

Mobiliário antigo e artístico

Objectos provenientes da industria
artesanal e local, nomeadamente:
o vidro do Centro Vidreiro,
os barros negros de Ossela e
as cerâmicas da Fábrica do Regalado

No campo zoológico, cerca de
cinquenta espécies de animais embalsamados
e vinte e cinco caixas com borboletas de
várias espécies

Dezenas de rádios antigos

Cozinha antiga equipada com
utensílios tradicionais da região

Cerca de 11 000 jornais inventariados

manuscrito «Emigrantes» de F. de Castro e
uma valiosa colecção de milhares de livros

É relevante assinalar que a maior
parte dos livros é dotada de
reconhecido valor literário,
4056 dos quais com dedicatórias ao
escritor Ferreira de Castro.
Obra única e de valor incalculável
é o manuscrito “Emigrantes”,
propriedade da Casa – Museu
Regional, aqui exposto para
admiração dos visitantes que,
podem contemplar a letra
inconfundível e algumas
correcções do próprio
Ferreira de Castro.

Actualmente, os objectos encontram-se
distribuídos pelos seguintes espaços:
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A Casa-Museu Regional de
Oliveira de Azeméis foi inaugurada
no dia 27 de Setembro de 1990.
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Projecto e concepção: Cátia Leite
Fotograﬁa: Cátia Leite e Corália Matos (Casa-Museu Regional de OAZ)
Textos: Corália Matos (Casa-Museu Regional de OAZ)
Não respeitando o novo acordo ortográﬁco.

Casa-Museu Regional OAZ
Rua António Alegria, 119-131
3720-234, Oliveira de Azeméis
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Telefone: 256 686 919
Fax: 256 668 604
E-mail: museu.oaz@hotmail.com

