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abrantes
� castelo
 
Embora as origens do primitivo castelo sejam desconhecidas,
crê-se que tenha sido mandado construir por D. Afonso
Henriques, no século XII para defesa da linha do Tejo. Ainda
que se desconheça a sua fisionomia original, é possível que
a infl uência templária tenha levado à adopção de um modelo
plenamente românico. Já no século XIII, o castelo foi objecto
de muitas obras de remodelação, ganhando uma fi sionomia
gótica. Mais tarde, D. Dinis procedeu à actualização das
fortificações, tendo ordenado a construção da torre de
menagem e de grande parte da cerca do castelo. No século
XV, com a transformação de castelos em paços senhoriais,
o castelo foi adaptado para servir de paço aos Condes de
Abrantes. Alberga no seu perímetro a Igreja de Santa Maria do
Castelo e o Outeiro de S. Pedro, pequeno morro transformado
em reduto militar. A singularidade deste castelo está na
sua torre de menagem, localizada estrategicamente no seu
interior, constituindo-se como excelente miradouro, que
permite aos visitantes vislumbrar paisagens magníficas,
tendo como pano de fundo as três províncias circundantes:
Ribatejo, Beira-Baixa e Alto Alentejo.

Horários e informações
Verão 10h-13h; 14h- 18h inverno 9h30-13h;14h-17h30
encerra 2ª Feira 
marcação Visitas Posto de Turismo 
telefone 241 362 555

� igreja de santa maria do castelo
 
Templo quatrocentista, de carácter paroquial, mas 
edificado em contexto essencialmente palaciano, em 
harmonia arquitectural com o paço que os Condes de 
Abrantes edificaram, por essa mesma altura, no perímetro 
do castelo e a parcos metros do templo. Adossados às 
paredes laterais da Capela-mor estão os túmulos de D. 
Diogo de Almeida e de D. Lopo de Almeida.Os últimos 
anos de Quinhentos conferiram à parede Norte da nave 
dois novos arcossólios de carácter funerário, para 
albergar os túmulos de D. João de Almeida e de D. 
António de Almeida, conferindo à capela o estatuto de 
panteão familiar dos Condes de Abrantes. Possui um 
notável conjunto de arte tumular gótica, dos melhores 
exemplares que podemos encontrar em Portugal Em 
1921, recebeu o actual Museu D. Lopo de Almeida, onde 
se pode encontrar, em exposição permanente, notáveis 
colecções de estatuária sacra e um espólio arqueológico 
interessante, recolhido no concelho de Abrantes. O 
interior da Igreja conserva ainda na sua capela-mor, um 
notável núcleo de azulejos hispano-árabes de “corda-
seca” e um baldaquino flamejante, raro e valioso.

Horários e informações
Verão 10h-13h; 14h- 18h inverno 9h30-13h;14h-17h30
encerra 2ª feira 
marcação Visitas Posto de Turismo 
telefone 241 362 555

� igreja de são joão baptista
 
Em 1588, Filipe I mandou fazer o templo de raiz, uma vez que
este se encontrava arruinado, não se sabendo ao certo a data
da edificação da primitiva igreja. A construção deste segundo
templo arrastou-se até 1633, havendo uma nova campanha
de obras entre 1660 e 1674 para a edificação dos retábulos
das capelas das naves. Apesar de, em 1680, o coro ter sido
concluído, a igreja ficou inacabada, uma vez que as torres da
fachada nunca foram terminadas. A capela-mor, atribuída
à escola de Jerónimo de Ruão, é revestida por azulejos
enxaquetados azuis e brancos, possuindo ao centro um
retábulo de talha dourada com imagens de São João Baptista
e da Rainha Santa Isabel.

Horário das missas
domingos e dias santos 18h 
2ª feira a sábado 9h30 (excepto 1ª 2ª feira de cada mês)
marcação Visitas Posto de Turismo 
telefone 241 362 555

� igreja de são Vicente

A primitiva igreja foi fundada em 1149, depois da tomada
do castelo da vila de Abrantes por D. Afonso Henriques. Em
1179, após um cerco do exército mouro que arrasou a vila, o
templo seria reconstruído. Já em 1569, D. Sebastião ordenou
que se procedesse à sua reedificação, obra que só terminaria
em 1605, data em que a sede de paróquia, que transitara
entre as ermidas de Santa Catarina e de Santa Iria, voltava
para São Vicente e a nova igreja abria ao culto. Com uma
fachada principal e um interior de estilo maneirista, possui
um modelo que, combinando a austeridade das formas com
o espaço pensado de forma unitária, se traduz numa planta
longitudinal composta por nave rectangular, com dois corpos
laterais, capela-mor, capelas laterais e sacristias anexas,
demonstrando uma harmonia espacial e estrutural.A
denunciar uma influência da arquitectura de cariz militar.

Horário das missas
domingos e dias santos 11h30 
2ª feira a sábado 9h30 (excepto primeira 2ª feira de cada mês)
marcação Visitas Posto de Turismo 
telefone 241 362 555

alcanena 
� igreja de nª. sra. da assunção,
        matriz de minde

Dedicada a Nossa Senhora da Assunção, foi restaurada 
em 1648, sendo desconhecido o ano da sua edificação. Na 
capela-mor encontram-se azulejos que representam o 
Nascimento de Cristo, a Adoração dos Magos e Pastores, 
a Visitação e a Anunciação, sendo igualmente de destacar 
a pintura de quadratura da abóbada e o retábulo de estilo 
nacional. A janela do coro, de linhas rectas, o portal lateral 
de 1704 ou a sineira apresentam um dinamismo mais 
próximo do barroco.

Horário
2ª feira a domingo 11h - 19h 
Horário das missas
2ª feira a 6ª feira 19h sábado 18h domingo 11h30

� igreja nª. sra. da conceição, 
        matriz da louriceira

Dedicada a Nossa Senhora da Conceição, foi construída em 
1532, havendo contudo registo de que a primitiva matriz 
existiria desde 1151. Posteriormente, na segunda metade 
do século XVI, houve uma ampliação do templo, através da 
construção da nave. A estrutura da igreja é composta pelo 
corpo da nave, ao qual foram adossados a torre sineira, 
do lado do Evangelho, e as capelas de São Miguel e São 
João Baptista, do lado da Epístola, e pela capela-mor, 
desenvolvendo-se em planimetria longitudinal. A fachada 
principal seria terminada já no século XVII, e apresenta um 
modelo maneirista. 

Horário das missas
domingo 10h45
marcação Visitas Junta Freguesia 
telefone 249 891 226

constância
� igreja da misericórdia

Templo maneirista de pequenas dimensões, com planimetria 
longitudinal e espaço interior único totalmente revestido com 
painéis de azulejos de padrão geométricos, azuis e amarelos, 
de manufactura seiscentista. A fachada apresenta ao centro 
um portal de moldura rectangular ladeado por pilastras e 
encimado por arquitrave com pináculos onde assenta um 
nicho, no qual foi introduzida a imagem da Virgem. Ao longo 
da nave foram dispostas seis telas alusivas à Vida de Cristo. 
Pode-se ainda encontrar um retábulo-mor de talha dourada 
de estilo nacional, sobre o qual foi colocada a pedra de armas 
de D. Pedro II. Entre os anos de 1811 e 1822 serviu como igreja 
matriz da Vila de Constância.

Horário das missas
Verão 18h inverno 19h

� igreja de nª. sra. dos mártires, 
        matriz de constância

Edificada por volta do ano de 1635, veio substituir a pequena 
capela com o mesmo orago, que havia sido mandada 
construir em meados do século XVI por ordem do bispo 
da Guarda na zona mais alta de Constância. Em 1755, 
ainda decorriam as obras de reedificação, quando a 
primitiva capela quinhentista foi demolida, estando até 
então integrada na nova estrutura da igreja. Apresenta 
uma estrutura de gosto maneirista. O Interior apresenta 
uma nave única e um programa decorativo rococó, onde 
se destacam estátuas de mármore dispostas sobre os 
pilares que ladeiam as oito capelas laterais, abertas no 
registo inferior representando doutores da igreja. No tecto, 
pintado por José Malhoa, pode apreciar-se a imagem de 
Assunção de Nossa Senhora junto aos rios de Constância. 
No programa pictórico da capela-mor destaca-se a tela de 
Nossa Senhora da Conceição.

Horário das missas
semana inverno 18h Verão 19h domingo e dias santos12h
marcação Visitas Posto de Turismo 
telefone 249 730 052

entroncamento
museu nacional ferroViário

A excelente localização e acessos privilegiados do Médio 
Tejo convertem esta Região num destino turístico versátil, 
polivalente e complementar de Lisboa, do litoral Oeste 
e de outras regiões, possibilitando ao visitante desfrutar 
de sensações únicas e inesquecíveis, só próprias de uma 
região “não à beira-mar plantada”. Servida pela a1 e a23, 
com o seu interior atravessado pelo IC3, possui a maior 
placa giratória de transportes ferroviários do país, 
possibilitando acessos rápidos e fáceis. Na sua visita à 
cidade do Entroncamento não deixe de conhecer o museu 
nacional ferroviário, um marco no estudo, conservação e 
valorização do património histórico-cultural e tecnológico 
ferroviário português. Visite também o parque do bonito, 
constituído por uma albufeira artificial, com uma pequena 
barragem e parque de merendas, o local ideal para 
passeios pedestres e piqueniques.

ferreira do zêzere
� igreja nª. sra. da graça, matriz de areias

Dedicada a Nossa Senhora da Graça, a igreja matriz terá 
sido fundada no século XV. Posteriormente, em 1502, D. 
Manuel manda construir a capela-mor, tendo a sacristia 
sido terminada em 1510. Reconstruído por volta de 1548, 
numa campanha de obras dirigida por João de Castilho, o 
templo manteve a estrutura de gosto gótico, com planta 
rectangular disposta longitudinalmente, cujo espaço 
interior se divide em três naves. As paredes laterais da 
capela-mor são cobertas por painéis de azulejos de 
padrão seiscentistas, azuis e amarelos, e ao centro foi 
colocado o retábulo de talha dourada barroca.

Horário das missas
domingo 09h marcação Visitas Junta Freguesia 
telefone 249 392 064

❿ torre pentagonal de dornes

Única na Península Ibérica - Mandada edificar por D. 
Gualdim Pais, Mestre da Ordem do Templo, o qual teve 
um papel de extremo relevo na reformulação e reforço 
do sistema defensivo da linha do Tejo. Surpreende pela 
invulgaridade da forma uma vez que possui cinco faces, 
o que a torna num exemplar raríssimo da arquitectura 
militar dos tempos da Reconquista. No seu interior ainda 
se conservam algumas estelas funerárias templárias. No 
século XVI, a torre perdeu a sua função defensiva, tendo 
sido transformada em torre sineira.

Horários e informações
fins-de-semana 10h-13h  /  15h-18h
marcação Visitas Igreja de Dornes telefone 249 366 638

mação
⓫ castro de são miguel de amêndoa

Encontra-se implantado num cabeço pertencente à 
Serra da Ladeira ou de São Miguel. Trata-se de um 
povoado fortificado da Idade do Ferro e terá sido objecto 
de romanização entre os séculos I e IV d.C., embora 
alguns objectos recolhidos apontem para a sua utilização 
ao longo dos séculos VI e VII d. C.. Alguns dos vestígios 
correspondentes a uma edificação de planta rectangular 
ligada à zona Noroeste da fortificação parecem apontar 
para a provável existência de uma cidadela. Quanto 
ao espólio encontrado durante as várias campanhas 
arqueológicas levadas a cabo, destaca-se a presença de 
inúmeros fragmentos cerâmicos para além de artefactos 
em bronze e ferro, devendo destacar-se a presença de 
um fragmento pertencente a uma fivela de cinturão 
visigótico.

Horário das missas
Visita livre 

⓬ ermida de santo antónio de mação

Desconhece-se a data exacta da sua fundação, no entanto 
sabe-se que já estaria edificada no segundo quartel 
do século XVII, uma vez que o seu interior possui um 
conjunto de azulejos datados de 1642. Edifício rectangular 
de nave única, com espaço interior revestido a painéis de 
azulejos seiscentistas de padrão policromo. A capela-mor, 
coberta com abóbada, é também revestida por azulejos 
de padrão, possuindo na parede fundeira um retábulo de 
talha dourada e policromada.

Horário das missas
fixas 2ª. às 18h (1 vez p/ mês) no Dia de Sto. António 
marcação Visitas Posto de Turismo 
telefone 241 573 440

ourém
⓭ casa museu de aljustrel

As casas onde nasceram os videntes de Fátima ficam 
situadas na pequena aldeia de Aljustrel, uma das mais 
antigas da freguesia de Fátima. São duas pequenas casas 
que conservam a sua estrutura original, tornando-se num 
inegável testemunho de interesse cultural, histórico e 
social. Possuem portas e janelas de moldura rectangular 
simples, numa tipologia muito comum nas zonas rurais

Horários e informações
Verão 10h-13h  /  15h-19h
inverno 9h30-13h  /  14h30-18h
encerra 3ª feira 
telefone 249 532 828

⓮ castelo de ourém

O primitivo Castelo terá sido edificado entre os séculos 
XII e XIII. Exemplar no domínio territorial, seria a alma 
do burgo amuralhado, com o seu formato triangular; 
surge eminente na paisagem em local de difícil acesso, 
tendo sido fixado numa zona onde subsistia uma grande 
diversidade de recursos naturais essenciais à fixação e 
sobrevivência humanas, como comprova a quantidade de 
testemunhos arqueológicos encontrados até ao momento. 
Em meados do século XV, no tempo de D. Afonso, 4º 
Conde de Ourém e 1º Marquês de Valença, foi construído, 
junto ao Castelo, um grandioso paço senhorial, no qual 
são notórias as influências arquitectónicas italiana e 
magrebina. O paço sofreu consideráveis danos aquando do 
terramoto de 1755 e entrou num processo de degradação, 
agravado pelas invasões francesas, já no início do século 
XIX, sendo, todavia, considerado no primeiro documento 
nacional de classificação de estruturas antigas como 
“monumentos nacionais”, datado de 1910, confirmando 
assim a sua importância histórica.

Horários e informações
Visita livre 
marcação Visitas Empresa Municipal Ourémviva
telefone 249 544 315 Email geral@ouremviva.pt

museu Hebraico abraão zacuto

-08º 11’47.56’’W - 39º 27’44.10’’N

-08º 11’52.25’’W - 39º 27’51.66’’N

-08º 41’ 25.96’’W - 39º 30’47.12’’N 

-08º 40’12.540’’W - 39º 25’39.057’’N 

-08º 20’16.896’’W - 39º 28’39.081’’N 

-08º 20’40.054’’W - 39º 44’03.528 

-08º 00’10.283’’W - 39º 33’12.470’’N  

-08º 20’22.922’’W - 39º 28’30.474’’N

-08º 09’37.266’’W - 39º 31’58.990N

--08º 24’26.201’’W - 39º 36’05.280’’N 

08º 27’01.186”W - 39º 28’58.300”N



sardoal
⓯  igreja da santa casa da misericórdia

A Irmandade da Misericórdia do Sardoal foi fundada em
meados do século XVI e instalada numa antiga ermida
da vila, edificada na década de 1370 por ordem de D.
Fernando. Em 1511 foram iniciadas obras de ampliação
e remodelação da capela que ficaram concluídas na
segunda metade do século XVI. O templo apresenta uma
planta longitudinal composta por dois volumes de secção
rectangular correspondente à nave e capela-mor. No seu
interior o templo é de nave única com cobertura de madeira
e decorada por lambril de azulejos de albarradas. Ao
fundo foi construído o coro alto em madeira e do lado do
evangelho a tribuna também erigida em madeira. O púlpito
tem a forma de cálice e foi colocado ao lado da epístola
junto à entrada para a capela-mor.

Horários e informações
Marcação Visitas Posto de Turismo 
Telefone 241 851 498 ou Sector de Arte, Arqueologia, 
Conservação e Restauro da CM do Sardoal

⓰  igreja matriz do sardoal

Construída em finais do séc. XVI no centro da povoação, é 
igualmente conhecida pela designação dos seus oragos, 
nomeadamente, Igreja de S. Tiago e de S. Mateus. A planta 
é composta por três naves com tecto de caixotões, quatro 
altares laterais de calcário e sete tábuas quinhentistas 
do mestre do Sardoal (bustos de Cristo, S. Pedro e S. 
Paulo, S. Gabriel, Virgem da Anunciação, S. João Baptista 
e S. João Evangelista), óleos sobre madeira de carvalho, 
documentando a melhor pintura portuguesa do Período 
Manuelino (na transição do século XV para o século 
XVII). O templo é interiormente iluminado por fenestras 
rectangulares rasgadas nos alçados das naves laterais e 
na própria abside, assim como através da rosácea. Quanto 
à capela-mor, separada do restante corpo da igreja por 
arco triunfal revestido a azulejo seiscentista e albergando 
altar de talha dourada, apresenta-se totalmente revestida 
por painéis azulejares setecentistas historiados com 
representações hagiográficas. 

Horário das missas
Semana 18h 
5ª feira, Domingo e Dias Santos 12h

tomar
⓱  aqueduto do conVento de cristo

Foi projectado no início do reinado de Filipe I com a
finalidade de conduzir a água a partir de quatro nascentes
distintas, localizadas nos arredores da cidade de Tomar,
até ao convento. Desde a sua edificação, a casa conventual
de Tomar tinha um elaborado sistema de abastecimento
de água formado por uma série de cisternas, abertas nos
principais claustros que se enchiam com as águas das
chuvas. Filipe I decidiu ampliar o abastecimento de água no
Convento de Cristo, verificando-se então a necessidade de
construir um aqueduto, numa estrutura semelhante à dos
que tinham sido edificados em Elvas e Évora. A sua traça
foi executada em 1584 por Felippo Terzi, arquiteto-mor
do reino, iniciando-se a obra em 1593. A primeira fase dos
trabalhos só seria concluída em 1614, data em que Filipe II
veio a Portugal e inaugurou a obra, como indica a inscrição
gravada no aqueduto. Este prolonga-se ao longo de cerca
de 6 quilómetros, sendo formado por um total de 180 arcos
de volta perfeita. Nas extremidades da estrutura foram
edificadas duas mães d`àgua, rematadas exteriormente
por cúpulas e que, no interior abobadado, albergam uma
larga bacia destinada a depuração das águas. Chegando à
Cerca do convento, o aqueduto desembocava num tanque de
rega, sendo que em 1616 a canalização foi prolongada para o
edifício conventual, alcançando o lavatório dos dormitórios,
chegando à fonte do Claustro Principal em 1619, data em que
se concluiu a obra.

Horário
Monumento de visita livre 

⓲  castelo

Sendo imperativa a edificação de uma fortificação destinada 
a complementar a linha defensiva, D. Afonso Henriques 
concedeu aos Templários a defesa das linhas que 
conduziam a Coimbra, a capital do reino durante o século 
XII. A carta régia de doação data de 1159, tendo a construção 
do castelo começado um ano depois, a 1 de Março de 1160, 
de acordo com uma inscrição que se conserva na torre de 
menagem. D. Gualdim Pais, Mestre da Ordem do Templo, 
foi um grande impulsionador desta obra, sendo uma figura 
determinante na renovação da arquitectura militar em 
Portugal. Contudo, pensa-se que as origens do Castelo 
sejam anteriores a essa doação, uma vez que vários autores 
chamam a atenção para vestígios de contornos militares 
que podem remontar à época romana e que se terão 
mantido pelo período islâmico, nas muralhas da fortaleza 
encontram-se reaproveitadas algumas placas decorativas 
de cronologia moçárabe. Construído segundo preceitos de 
estratégia militar da Milícia do Templo, a estrutura deste 
Castelo destaque para a Torre de Menagem, significativo 
elemento românico da fortaleza, um dispositivo introduzido 
no nosso país pelos Templários e que tem em Tomar o seu 
testemunho mais antigo. De planta rectangular, eleva-se 
em três andares, bem acima das muralhas que delimitam 
a alcáçova, a qual possui planta genericamente poligonal. 
Outro elemento românico é o alambor que circunda toda a 
muralha e determina a inclinação das próprias seteiras, e 
cuja função era impedir a aproximação de torres de assalto 
e a eliminação de ângulos mortos na base das muralhas. 

Horários e informações
Outubro a Maio 09h-17h30 (última entrada às 17h) 
Junho a Setembro 09h-18h30 (última entrada às 18h) 
Encerramento 1 Janeiro; Domingo Páscoa;
1 Maio e 25 Dezembro
Marcação Visitas 
Telefone 249 313 481 E-mail convento.cristo@igespar.pt

⓳  conVento de cristo

Representante de todas as fases estéticas da arquitectura 
nacional do século XII ao século XVIII - O Convento de Cristo 
e o Castelo Templário formam um conjunto monumental 
único no seu género, inscrito na Lista do Património 
Mundial da UNESCO desde 1983. Os séculos e a história 
de Portugal foram deixando na arquitectura do Convento 
testemunhos do tempo e dos homens que lideraram os 
destinos do nosso país. Durante o governo do Infante D. 
Henrique foram construídos dois claustros góticos e com 
D. Manuel, a igreja templária é prolongada para Ocidente 
por uma construção que serviria o Capítulo da Ordem. 
Abundantemente impregnada pela simbólica dos Cavaleiros 
de Cristo, esta construção aloja na sua fachada ocidental 
a famosa Janela do Capítulo, de Diogo de Arruda (cerca 
de 1510), um exemplar de excelência da arte Manuelina 
em Portugal. Mais tarde, D. João III ambiciona fazer 
profundas mudanças na Ordem, alterando as suas Regras e 
transformando os Cavaleiros em monges contemplativos. É 
a partir deste reinado que se iniciam importantes trabalhos 
de ampliação do Convento, com vista a consumar a Reforma 
da Ordem. Esses trabalhos vão continuar através de vários 
reinados, até ao século XVIII, deixando marcas de diversas 
tendências artísticas. No seu conjunto arquitectónico o 
Convento de Cristo encerra vestígios da arte do Românico, 
templária, do Gótico e do Manuelino, ao tempo das 
Descobertas, do Renascimento joanino, do Maneirismo, nas 
suas várias facetas e, por fim, do Barroco, presente em vária 
ornamentação arquitectónica. Da estrutura arquitectural 
do Convento, além das edificações construídas em torno 
da igreja templária, há a salientar o conjunto de quatro 
grandes claustros articulados por dois eixos em cruz latina, 
e também um aqueduto com 6 km de extensão mandado 
edificar por Filipe II. Nos domínios conventuais destaque 
ainda para a Mata dos Sete Montes (Cerca do Convento) 
uma área de floresta e cultivo, contendo esta denominação 
por estar confinada por sete colinas de acentuado relevo. 

Horários e informações
Outubro a Maio 09h-17h30 (última entrada às 17h) 
Junho a Setembro 09h-18h30 (última entrada às 18h) 
Encerramento 1 Janeiro; Domingo Páscoa;
1 Maio e 25 Dezembro
Marcação Visitas 
Telefone 249 313 481 E-mail convento.cristo@igespar.pt

⓴  igreja de são joão baptista

A primitiva Igreja remonta ao tempo do Infante D. Henrique, 
tendo sido reconstruída e ampliada no início do século XVI, 
embora o nome do autor do projecto manuelino permaneça 
desconhecido. De planta rectangular, dividindo-se em 
três naves, perfeitamente demarcadas no exterior, possui 
uma torre sineira de grandes dimensões edificada do lado 
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comunidade judaica, impulsionada pela protecção do Infante 
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torres noVas
�  castelo de torres noVas
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planta escudiforme defendida por dez torres quadrangulares. 
A porta principal localiza-se no troço Sul e integra-se na 
antiga casa do Alcaide, que controlava assim o movimento 
de pessoas e de bens dentro das muralhas. O terramoto 
de 1755 contribuiu para uma significativa degradação do 
castelo, tendo ocasionado a derrocada de quatro torres. Nas 
décadas seguintes assistiu-se à reconversão funcional de 
alguns elementos. a 3 de Abril de 1839, D. Maria concedeu à 
Câmara a plena posse do castelo. Esta doação desencadeou 
a ruína do conjunto, uma vez que a opção municipal foi a de 
desmantelar a estrutura, processo parcialmente revertido 
pela DGEMN nas décadas de 40 a 60 do século XX, altura em 
que foram reconstruídos alguns troços e as torres que se 
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Horário
2ª feira a 6ª feira 09h às17h
Fins-de-Semana e feriados 09h às 18h

�  Vila cardílio

Vestígios de uma villa que terá sido ocupada entre os séculos 
I e IV d.C.. Dos artefactos que chegaram até nós destaca-se 
a presença de um mosaico no qual se observam as efígies 
e o nome de dois dos proprietários deste vasto complexo: 
Cardílio e Avita. Estas ruínas romanas são apelidadas de 
Vila de Cardílio, porque o nome de Cardilivm nelas aparece 
delineado por pequenas tesselas de mosaico, de mãos 
dadas com o de Avitam, nas quais dois bustos, de tesselas 
também, parecem sugerir um casal feliz na Félix Tvrre. 
Mas a interpretação não é assim tão simples e o segredo 
permanece, aliado ao encanto daquela Torre (que pode estar 
na origem do nome da cidade Torres Novas) e do seu par 
romano, agricultores certamente, a julgar pela Villa em que 
viviam e pelos vasos e foice, testemunhos de vida agrícola, e 
prováveis símbolos de vinho e de pão.

Horário
09h-2h30 / 13h30-17h 
Encerra Natal, Ano Novo, Páscoa e 1.º de Maio

Vila noVa da barquinHa
�  castelo de almourol

Construção militar cuja situação geográfica privilegiada 
a tornou num relevante ponto estratégico e que se 
encontra associada a várias lendas de cavalaria medieval. 
Localizado numa pequena ilha escarpada, no curso médio 
do rio Tejo, é um dos monumentos militares medievais 
mais simbólicos e cenográficos da Reconquista, e um dos 
que melhor evoca a memória dos Templários no nosso 
país. Cedido aos Templários, o castelo foi reedificado e 
manteve as características arquitectónicas e artísticas 
essenciais, que se podem observar actualmente. Em 
altura é rodeado por altas muralhas, protegidas por nove 
torres circulares, adossadas, e pela torre de menagem, 
que tinha três pisos, tendo sido bastante alterada ao 
longo dos tempos mas que mantém vestígios originais, 
como a sapata, que nos dá a dimensão geral da estrutura. 
Extinta a Ordem dos Templários, o castelo de Almourol 
foi votado ao esquecimento que o Romantismo veio 
alterar significativamente, uma vez que no século XIX, 
o castelo foi reinventado à luz de um ideal romântico 
de medievalidade (revalorização da Idade Média). 
Posteriormente no século XX, o conjunto foi adaptado a 
Residência Oficial da República Portuguesa, tendo-se 
realizado alguns importantes eventos do Estado Novo. 
O processo reinventivo, iniciado um século antes, foi 
definitivamente concluído por esta intervenção dos 
anos 40 e 50, consumando-se, assim, o fascínio que a 
cenografia de Almourol motivou no longo Romantismo 
cultural e político português.

Horário
Abertura 10h (Janeiro a Dezembro)
Fecho 17h30 (Novembro a Março) 19h30 (Abril a Outubro)
Marcação Visitas Junta de Freguesia de Tancos 
Telefone 962 625 678

�  igreja da atalaia

Dedicada a Nossa Senhora da Assunção, foi mandada 
edificar por volta de 1528 por D. Pedro de Meneses, conde 
de Cantanhede, e é provavelmente o primeiro templo 
português a empregar uma “nova imagem espacial”, 
desenvolvida depois das experiências com as tipologias 
intermédias entre o gótico mendicante e o classicismo. 
A sua traça foi elaborada por João de Castilho, sendo 
os programas decorativos do portal principal e do arco 
cruzeiro da autoria de João de Ruão. O corpo central 
da fachada é destacado, possuindo quatro registos; 
no primeiro foi aberto o portal principal, o segundo 
possui uma janela perspectivada, e os dois últimos são 
constituídos pela torre sineira. A fachada que actualmente 
conhecemos na matriz da Atalaia não corresponde à 
edificação original, dado que foi restaurada nos anos 30 
do século XX.

Horário das missas 
Domingo 9h15 
Marcação Visitas Centro Cultural de V.N. Barquinha
Telefone 249 720 358
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