Museu do Caramulo
SOBRE

Foto: Museu do Caramulo
Situado no alto da serra do Caramulo, rodeado de luxuriante vegetação e de uma vista magnífica sobre as serranias,
encontra-se neste invulgar museu uma excepcional colecção de 100 veículos, entre automóveis, motas e bicicletas,
iniciada por um dos seus fundadores, João de Lacerda. Nela se destacam peças históricas, como um Mercedes
blindado e um Cadillac que estiveram longos anos ao serviço de António de Oliveira Salazar, Presidente do Conselho
de Ministros, um Pegaso Sport, oferecido pelo General Franco ao Presidente Craveiro Lopes e um Bugatti 35B, em
que Lehrfeld protagonizou, em 1931, um recorde de mais de 200 km/hora.
Em impecável estado de conservação e prontos a rodar, mesmo os centenários, os automóveis do Museu marcam
presença nos mais consagrados rallys e corridas que se realizam na Europa para a sua categoria.
O museu expõe ainda uma notável colecção de arte do Antigo Egipto a Picasso com destaque para quatro tapeçarias
de Tournai (séc. XVI), relacionadas com os Descobrimentos, pintura flamenga e quadros oferecidos por Dali, Picasso
e Vieira da Silva, para além de preciosas colecções de mobiliário porcelanas e pratas.
Por fim, e numa sala com cerca de 3.000 peças, pode ainda conhecer mais de um século de história do brinquedo e
da miniatura. Expondo brinquedos de lata, madeira, chumbo ou massa, esta colecção permite-lhe uma viagem pelo
passado.
Contactos
Rua Jean Lurçat, 42 3475-031 Caramulo
+351 232 861 270
Telefone:
+351 232 861 308
Fax:
E-mail:

info@museu-caramulo.net

Website:

http://www.museu-caramulo.net http://www.facebook.com/museudocaramulo

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Visitas Guiadas
Cafetaria
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Horários
Inverno – 10h00 – 13h00 / 14h00 – 17h00; Verão – 10h00 – 13h00 / 14h00 – 18h00;Encerrado: 2ª feira, 1 de Janeiro
(manhã), domingo de Páscoa (manhã), 24 e 25 de Dezembro.

Pagamentos
Aceita Travellers Cheques
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