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4. O NÚCLEO MUSEOLÓGICO AGRO-FLORESTAL DA BARROCA DA SCMMORA 
alberga exposições permanentes e temporárias, uma pequena loja e uma 
zona de convívio no exterior. A exposição “Continuidade e Modernidade” 
apresenta um vasto acervo fotográfico sobre a vida agrícola de Mora, desde 
o início do século XX até à actualidade. 
Horário: 3a a sábado, 9h às 17h
Tlf: 266 041 848
Site: http://scm-mora.org.pt/ | Email: museu@scmmora.pt
Freguesia: Mora - Coordenadas: 38.960354, -8.130231

1. CASA-MUSEU MANUEL RIBEIRO DE PAVIA is near the Dolmen-Chapel 
and is dedicated to Manuel Ribeiro’s life and work. This space unravels 
Manuel Ribeiro de Pavia’s artistic asset. Inside you can admire his paintin-
gs, freehand sketches, copies and illustrated books by this insigne artist 
natural from Alentejo. 

2. FLUVIÁRIO DE MORA is a public aquarium dedicated to freshwater 
ecosystems. During the tour you will get to know freshwater species from 
Portugal, as well as from other countries. The group of exhibitions provided 
consists on living and dynamic models, increasing public awareness to 
ecosystems conservation.

3. MUSEU INTERACTIVO DO MEGALITISMO recovers an historical building 
important to the population, the old train station. A space of culture and 
recreation, where a permanent exhibition displays the archaeological 
legacy of the region, from the vast fieldwork developed through the years.

4. NÚCLEO MUSEOLÓGICO AGRO-FLORESTAL DA BARROCA, curated by 
Santa Casa da Misericórdia de Mora includes permanent and temporary 
exhibitions, a small shop and a recreation park. The main exhibition 
“Continuity and Modernity” shows a large photo collection about Mora’s 
agricultural lifestyle, since the beginning of the 20th century. 

5. NÚCLEO MUSEOLÓGICO is a space curated by Santa Casa da 
Misericórdia de Mora. This space houses the historic archive, a Sacred Art 
Exhibition, an exhibition integrating donations from benefactors of the 
Institution; temporary photographic displays, and other events.

2. O FLUVIÁRIO DE MORA é um aquário público dedicado aos ecossistemas 
de água doce. Ao longo da visita ficará a conhecer algumas das espécies 
dulciaquícolas de Portugal, e não só. O conjunto das exposições, visualizadas 
através de modelos vivos e dinâmicos, é uma mais-valia na sensibilização dos 
visitantes, para a necessidade de cuidar dos ecossistemas.

Horário: 2ª a Domingo Ver. 10h - 19h Inv. 10h - 17h | Tlf: 266 448 130 
Site: www.fluviariomora.pt | Email: geral@fluviariomora.pt
Freguesia: Cabeção - Coordenadas: 38.955698, -8.106687 

1. A CASA-MUSEU MANUEL RIBEIRO DE PAVIA situa-se junto à Anta-Capela de 
São Dinis e é dedicada à vida e obra de Manuel Ribeiro de Pavia. Ali podem 
ser admiradas algumas pinturas, desenhos originais, reproduções e livros 
ilustrados por este insigne alentejano. Este espaço perpetua o espólio artístico 
de Manuel Ribeiro de Pavia.

Horário: 2ª a 6ª 9h - 15h; fins-de-semana e feriados: agendar
Site: www.cm-mora.pt | Email: geral@cm-mora.pt ou juntapavia@mail.telepac.pt
Freguesia: Pavia - Coordenadas: 38.894051, -8.017348

5. O NÚCLEO MUSEOLÓGICO é um espaço da responsabilidade da Santa 
Casa da Misericórdia de Mora. Este, alberga um Arquivo Histórico; uma 
exposição de Arte Sacra; uma exposição do espólio de benfeitores da 
Instituição; mostras temporárias de fotografia, entre outros eventos a organi-
zar. 

Horário: 3a a sábado, 9h às 17h
Tlf: 266 041 848
Site: http://scm-mora.org.pt/ | Email: museu@scmmora.pt
Freguesia: Mora - Coordenadas: 38.960354, -8.130231

3. O MUSEU INTERACTIVO DO MEGALITISMO resgata uma infraestrutura 
historicamente importante para a população, a antiga Estação do Caminho-
-de-ferro. Um espaço de cultura e lazer, cuja exposição permanente dá a 
conhecer o legado arqueológico da região, resultado do vasto trabalho 
desenvolvido ao longo dos anos. 

Horário: 3ª a Domingo 10h - 17h30 | Tlf: 266 439 074
Site: www.museumegalitismomora.pt | Email: geralmegalitismo@cm-mora.pt
Freguesia: Mora - Coordenadas: 38.946870, -8.161086


