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É com muito prazer que damos as boas vindas ao Concelho de Azambuja.
Pretendemos com este guia dar a conhecer um pouco da nossa história, do nosso património, das nossas 
paisagens, da nossa gastronomia, das nossas tradições. A simpatia das gentes do Ribatejo!
Numa época onde o mundo turístico procura novas soluções, Azambuja tem sido pioneira, com a  
apresentação de alguns produtos turísticos inovadores, como a Rota dos Mouchões, a Ávinho, e o 
enriquecimento da Centenária Feira de Maio. Sem esquecer tudo o que caracteriza a nossa identidade. 
A Autarquia tem vindo a trabalhar num modelo de desenvolvimento sustentável para tornar o Concelho 
ainda mais atractivo para quem nos visite!..
Porque a evolução é natural, naturalmente esperamos a sua visita!.. 

O Presidente do Município de Azambuja 
Joaquim António Ramos (Dr.)
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It is a pleasure to welcome you to the Municipality of Azambuja.
With this guidebook we intend to offer you a glimpse of our history, our heritage, our landscape, our 
gastronomy, our customs and traditions. There is also the kindness of the people from Ribatejo!
In a time where the touristic world is trying to look for new solutions, Azambuja has been a pioneer, with 
the presentation of some innovating touristic products, such as the Rota dos Mouchões, the Ávinho, and 
the improvement of the Centenary May Fair. We must also mention everything that characterises our 
identity.
The Autarchy has been working on a sustainable  development pattern to make our municipality become 
even more attractive to the visitors.
Because evolution is natural, we naturally wait for your visit!...

The Mayor of Azambuja 
Joaquim António Ramos (Dr.)
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Azambuja
da Lezíria ao Bairro

A oriente tudo pode ser novo

Azambuja é o Concelho mais oriental do Distrito de Lisboa, aconche-
gado entre o Tejo e a planície ribatejana, aqui respira-se o rio e vive-se 
a terra. Nos lugares e aldeias, do Alto até ao Baixo Concelho, sente-
-se a intensidade da paisagem e a forte ligação das gentes ao rio  
e à terra.
Aqui os solos são férteis, por graça do Tejo que se estende sobre 
as suas margens. Há toiros de lide e cavalos Lusitanos, que pastam  
livremente por campos de perder de vista. Há a cultura Avieira  
a trabalhar na faina, onde o rio ainda é a fonte do sustento e o modo 
de vida. Aqui bebe-se a tradição rural da pequena aldeia e o bom 
vinho que à mesa chega.

Azambuja
From the
Highlands to
the Lowlands

To the east everything can be new

Azambuja is the most oriental municipality of the district of Lisbon, 
nestled between the Tejo and the plain of Ribatejo. Here one 
breathes the scent of the river and lives the land. In the places 
and villages, from the Highlands to the Lowlands, one can feel 
the intensity of the landscape and the strong liaison of the peo-
ple with the river and the land.
Here the soils are fertile, due to the Tejo, extending over its banks. 
There are fighting bulls and Lusitanian horses grazing freely in never 
ending fields. There is the Avieira culture, where the river is still the 
source of sustenance and a way of life. Here you feel the rural tradition 
of the small village and you can seat by the table and tastes our very 
fine wine.

Avieiros: Fishermen from the beaches of 
the river Lis, in the district of Leiria, who, 
during  winter, fish in the river Tejo. 

1
1
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Lugares e paisagens
A norte do Concelho encontramos o solo acidentado 
e minifundiário onde a vinha cresce e predomina na 
paisagem agrícola. A sul avistamos as lezírias, banha-
das e enriquecidas pelo Tejo, e áreas agrícolas que 
geram produtos de inigualável frescura e qualidade.

A Natureza Património de Todos
Everyone’s HeritageNature

To the north of the municipality we find the rough and smallholding soil where 
the grapevine grows and prevails in the agricultural landscape. To the south we 
catch sight of the marshlands, bathed and enriched by the Tejo, and the agri-
cultural areas which provide products of incomparable freshness and quality.

Places and landscapes
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Os Mouchões
Venha conhecer a riqueza singular dos Mouchões, pequenas ilhas no Tejo repletas de vegetação, onde se 
podem observar os voos harmoniosos de garças e águias e contemplar a elegância dos cavalos lusitanos 
(no Mouchão da Casa Branca). 
Não deixe de fazer “A Rota dos Mouchões”, um passeio fluvial que o levará a descobrir o encanto destas 
paisagens e a observar a vida das espécies aqui existentes. 

Le
zí

ria

Come and meet the richness of the mouchões, small islands in the Tejo, filled with vegetation, where 
we can observe the harmonious flight of herons and eagles, as well as  contemplate the elegance of the 
Lusitanian horses (in the islet of the Casa Branca /White House). 
Don’t miss the “Rota dos Mouchões”, a fluvial walk that will help you discover the charm of these 
landscapes and to observe the life of these particular species. 

“Mouchões”
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Pinhal das Virtudes
Visite o Pinhal Nacional das Virtudes, obra e graça de outros tempos e de El Rei D. Dinis, que é hoje um 
local aprazível onde reina tranquilidade.
Desfrutando da paisagem acolhedora, pode-se praticar actividades físicas e de lazer – existem trilhos 
com óptimas condições para caminhadas em grupo, jogging, ou simplesmente para descontraídos  
passeios em família – em plena comunhão com a natureza.

The “Virtudes” Pinewood
Come and visit the national “Virtudes” Pinewood, sent planted by King D. Dinis, which is nowadays a 
pleasant place ruled by tranquility. To enjoy the welcoming landscape, one can practice leisure sports 
– such as the tracks with excellent conditions for group hiking, jogging, or simply for relaxed family walks 
– a gathering with nature.
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Os Monumentos

The Monuments

Património Histórico

Historical Heritage

A Vila de Azambuja, centro histórico
O centro histórico prende-nos, desde logo, pela sua luminosidade. É um lugar tranquilo onde se pode 
passear em segurança e deambular livremente pelas ruas, apreciar a arquitectura das casas e edifícios  
e visitar calmamente monumentos de inegável valor histórico.

Se por aqui vai, desperte os sentidos para as casas senhoriais, onde as fachadas, as varandas, as janelas  
e os adornos em ferro forjado fazem destes edifícios singulares quadros de grande beleza arquitectónica.

Caminhe pelos largos, praças e jardins e sinta o aconchego destes espaços lúdicos e cheios de história.
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The Village of Azambuja, Historical centre
The historical centre of Azambuja seduces us at once for its luminosity. It’s a quiet place where we can walk 
safely and freely through the streets, admire the architecture of the houses and buildings, and calmly visit 
monuments of undeniable historical meaning. 
If you go this way, awake your senses arouse at the manor houses, where the façades, the balconies, the 
windows and the wrought iron ornaments make these buildings into unique paintings of great architectural 

beauty. 
Walk along the squares, plazas 
and gardens, and feel the history 
they want to share with you.

Na Vila, os monumentos
Na sua maioria, são legados palpáveis 
de outros tempos, são testemunhos 
de vidas antigas, carregados de 
simbolismo, arte e história. 
Outros, mais recentes, são fruto 
das necessidades modernas,  

espaços de lazer que sustentam  
a procura de um bem-estar colectivo.
Todos eles são viagens no tempo 
bem empregue.

In the Village,
the monuments
Most of them are tangible lega-
cies from ancient times, testimo-
nies of lives, full of symbolism, 
art and history. 

Other monuments, more recent, 
are the result of modern needs, 
leisure spaces, which support 
the seeking of a collective well-
being. All of them are journeys 
through time.

Marco da Légua
Datado do séc. XIX, a oeste 
da vila, indicava a oitava légua 
para quem de Lisboa vinha e a 
Santarém queria chegar. 
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Diz-se que foi colocado em 1884.
Em termos artísticos, o Marco da Légua, como é conhecido, é uma coluna em jeito de paralelepípedo em 
pedra, onde assentam: a base cúbica, o fuste paralelepípedo (inscrição) e um tronco piramidal que serve 
de base a uma forma esférica que ostenta um relógio de sol.

Dating back to the 19th century,  
on the west of the village, it 
used to indicate the eighth 
league for those who came 
from Lisbon and wanted to go 
to Santarém. It is said that it was 
placed in 1884.
As far as art is concerned, Marco 
da Légua, as it is known, is a 
kind of stone column, just like a 
parallelepiped, where there lay: 

“Marco da Légua”

Será oriundo do séc. XVI, muito provavelmente após a confirmação do 
“foral novo” de 1513, mas foi desmantelado em meados do século XIX. 
Entretanto, já na segunda metade do séc. XX, reergueu-se no centro da 
Praça do Município.
Este pelourinho assenta numa plataforma de três degraus, tem, entre 
outras características, estrias decoradas com motivos florais e capitel 
quadrangular com quatro brasões alternados.

Pelourinho

A cubical support, the parallelepiped shaft and a pyramidal frustum 
that serves as the basis to a spherical mould that exhibits a sun-
dial.
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The Pillory
Dating back to the 16th century, probably after the confirmation of the “foral novo” (new chart) of 1513, 
the pillory was disabled in the middle of the 19th century. In the meantime, in the second half of the 20th 
century, it  was put together in the centre of the Town Hall’s Square. This Pillory lays on a platform with 
three steps, and among other features, it displays a twisted column decorated with flowers and a capital 
with four blazons and on the top a conic finish.  

Segundo consta, foi edificada 
na primeira metade do séc. 
XVI de estilo Maneirista (Estilo 
Chão), vindo posteriormente  
a ser enriquecida com talha 
dourada de pleno estilo Nacional 
de finais do dito século. 

Igreja Matriz de Santa
Maria de Azambuja

Nas paredes estão azulejos seis-
centistas, há a “Arvore de Jessé”, 
no altar da Nossa Senhora do 
Rosário (1595 - Simão Rodrigues) 
e a pintura a óleo sobre tela do 
“Calvário” no altar do Senhor 
Jesus das Chagas (início do séc. 
XVII, crê-se de André Reinoso ou 
da sua escola).

Saint Maria of Azambuja´s 
Mother Church
It seems that this church was built 
in the first half of the 16th cen-
tury to the Mannerist style (plain 
style), having been enriched        
afterwards with gilt woodwork 
of national style from the end of 
the mentioned century.
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The walls have tiles from the 17th century, there’s the “Jesse Tree” in the altar of Nossa Senhora do 
Rosário (Our Lady of the Rosary) (1595- Simão Rodrigues) and the oil on canvas painting of the “Calvary” 
in the altar of the Senhor Jesus das Chagas (Lord  of theWounds) (Beginning of the 17th century, probably  
from André Reinoso’s or from his school).

Igreja da Misericórdia
Da Igreja da Misericórdia diz-se 
que foi um edifício acrescentado 
no séc. XVII, onde estava im-
plantada a Confraria do Espírito 

Santo (Irmandade que fundou a Misericórdia em meados do séc. 
XVI), funcionando assim como o seu hospital. Lá dentro destaca-se o 
altar-mor em talha dourada (séc. XVI) e os altares laterais, sendo que 
o da direita é dedicado ao Patrono da Misericórdia da Vila – O Senhor 
Jesus da Misericórdia.
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Church of Mercy
It is said that the Church of Mercy 
was a building added in the 17th 
century, where the Holy Ghost 
Confraternity (brotherhood which 
founded the Misericórdia/ Mercy 

in the middle of the 16th centu-
ry) was established, functioning 
as its hospital.
Inside the church the main altar 
in gild woodwork (16th century) 

and the side altars are highlight-
ed, being the one on the right 
dedicated to the Mercy Patron 
Saint of the Village – The Lord 
Jesus of Mercy.

Quinta do Valverde (Páteo Valverde) 
Antigamente por ali se desenvolviam diversas actividades agrícolas, nomeadamente a cultura de  
arroz e transformação de produtos vinícolas. 
Ao centro, alimentado por uma nora vemos um tanque que saciava a sede aos animais. 
Foi também palco de inúmeros eventos tauromáquicos. 
Actualmente, encontramos o Centro Cultural que agrega o Posto Turismo, o Museu Municipal  
Sebastião Mateus Arenque, o Auditório, o Espaço Multiusos e uma agradável área de restauração.
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Valverde Farm (Páteo Valverde) 
In the past, several agricultural activities were developed there, namely the rice drying and the trans-
formation of wine-growing products. In the centre, fed by a bucket water wheel, we can see a tank that 
used to quench the animals’ thirst. It was also the stage for countless tauromachian events. Nowadays, 
we can find the Cultural Centre, which gathers the Tourism Post, the Sebastião Mateus Arenque’s Munici-
pal Museum, the Auditorium, the Multipurpose Space and  a very pleasant Restaurant.

Museu Municipal Sebastião 
Mateus Arenque
Foi inaugurado em Outubro de 
2004 e está integrado no Centro 
Cultural Páteo Valverde.
Tem uma colecção permanente 
de cariz predominantemente 
etnográfico, onde podemos 
apreciar, por exemplo, o seca-

dor de arroz, que ditou a arqui-
tectura interior do edifício.
Quem por lá passar pode também 
visitar outras pequenas colecções  
e núcleos, nomeadamente de 
arte composta,  maioritariamente 
do legado de Maria Cristina  
Correia (pintora) e de arqueolo-
gia com espólio do Castro de Vila 

Nova de São Pedro e da Igreja de 
Stª Maria das Virtudes. 
Realça-se a exposição perma-
nente Quotidianos: Recordar; 
Conhecer e Aprender com visitas 
guiadas adaptadas a diferentes 
públicos.
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Sebastião Mateus Arenque´s Municipal Museum
It was inaugurated in October 2004 and integrates the Páteo Valverde Cultural Centre. It holds a perma-
nent ethnographic collection, where you can admire the rice dryer, which dictated the architectural style 
inside the building. If you come by, you will also be able to visit  other smaller colle-ctions and nuclei of 
art, mainly from Maria Cristina Correia’s legacy (painter) the remains of the archaeologic site of Vila Nova 
de São Pedro and of Saint Mary of Virtudes church. We must emphasize the permanent exhibition Quo-

Palácio das Obras Novas 
Edificado na Foz da Vala Real (finais do séc. XVIII, princípios do séc. XIX), com um nome que se deve, 
muito provavelmente, ao facto de se integrar num conjunto de Obras Novas para a época.
Este palácio funcionou também como um posto de controlo do tráfego de embarcações,  
de pessoas e de mercadorias, que transitavam através da Vala Real, e ainda como entreposto e estalagem 

M
us

eu
 M

un
ic

ip
al

/A
za

m
bu

ja

tidianos: Recordar, Conhecer e Aprender  (Daily events: Remember, Know, and Learn), with guided 
visits adapted to different audiences.
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“Palácio das Obras Novas” 
It was built in the mouth of  
“Vala Real” river (end of 18th 
century, beginning of the 19th 
century), and its name is due to 
the fact that it integrates a set 
of Obras Novas (New Repairs) 
for the epoch.

This palace also functioned as a control post of boat, people, and 
merchandise traffic, circulating through the Vala Real, as well as 
warehouse and back up inn for the ancient boat connection be-
tween Lisbon and Vila Nova de Constância.
The amazing natural charm of the surrounding area, especially the 
grove flanked by palm-trees, helps us understand why some nobles, 
like king Carlos I himself, and Prince Luís Filipe spent time there to 
relax and hunt.
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de apoio à antiga carreira de vapores que fazia o circuito entre Lisboa e a Vila Nova de Constância.
A sua envergadura e o encanto natural da zona envolvente, com destaque para uma extensa alameda 
ladeada por palmeiras, ajudam a compreender os motivos que levaram várias figuras da nobreza, como 
o próprio Rei D. Carlos e o Príncipe Luís Filipe, a passarem ali largos períodos de descanso, dedicando-se, 
entre outras coisas, à caça.
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Hoje Vala Real de Azambuja, segundo consta, obra realizada por ordem directa do Marquês de Pombal, 
iniciada no reinado de D. José e concluída no tempo de D. Maria. O objectivo era a criação de uma vala 
navegável durante todo o ano, permitindo a aproximação da Vila ao Tejo, tornando-se um meio mais 
rápido de fazer escoar as mercadorias e a produção agrícola das lezírias.

Vala Nova

The “Vala Nova”
Nowadays, it is said that the estab-
lishment of “Vala Real de Azam-
buja” was ordered by “Marquês 
de Pombal” (Pombal Marquis). It 
began under King José I ’s reign 
and finished in Queen Maria I’ s 
reign. The aim was the creation 
of a navigable ditch  throughout 

Obra de recente nascimento 
(Março de 2006), é o novo jardim 

Jardim Urbano
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the  year, allowing the approach 
of the Vila to the Tagus, making 
the circulation of goods, and ag-
ricultural products from the low-
lands faster.

de Azambuja e nele se encon-
tram áreas de estadia, recreio  
e lazer, parque infantil e mobiliário 
urbano.
Integra, ainda, como um simbo-
lismo que homenageia a história, 
a chaminé de alvenaria de tijolo 
das antigas oficinas do Municí-
pio de Azambuja. 
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The Urban Garden
In the new garden of Azambuja, a recent acquisition (March 2006) you can find recreation and leisure   
areas, a park for children, and urban furniture. It integrates, as a symbolic homage to our history, the 
stone chimney from  the ancient workshops of  Azambuja’ s Municipality.

Não só na Vila se encontra história. À sua volta, nos lugares e aldeias que são hoje parte do Concelho, 
há também coisas a descobrir, pedaços de diferentes passados que vale a pena visitar.

Not only in the Vila can you find history, but also in places and villages around it, with interesting things 
to find out, little bits of different pasts, which are worthy of a visit.
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Outros lugares, outros monumentos

Other places, other monuments 
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mor e o novo coro-alto são locais 
de prática do culto religioso, mas 
que poderão funcionar também 
como espaços de exposição, con-
certos ou colóquios. Está ainda 
prevista a constituição de um nú-
cleo museográfico a instalar nas 
Capelas laterais. Com elementos 
arquitectónicos góticos mendi-
cantes e manuelinos que preva-

Igreja/Mosteiro de Santa Maria das Virtudes, Aveiras de Baixo
Tem na sua origem a aparição da imagem de Nossa Senhora a um guardador de vacas no iní-
cio do séc. XV. D. Duarte teve conhecimento desta notícia e ordenou a construção de um 
convento franciscano anexo à ermida, a que se seguiu um hospital, estalagens e outras  
estruturas de apoio à comunidade e a visitantes.
No séc. XV tornou-se um dos principais pontos das peregrinações Marianas. Ao longo do tempo, aqui 
também se hospedaram alguns monarcas, nomeadamente D. Duarte, D. Afonso V, e D. João II, bem como 

a Rainha D. Leonor.  

Com a recuperação da Igreja, é 
dado mais um passo para a revi-
talização do património histórico 
concelhio. O Mosteiro de Santa 
Maria das Virtudes passa a ser 
uma referência cultural colectiva, 
dotada de uma polivalência assi-
nalável. A nave principal, a capela-

lecem inalterados, o Mosteiro é 
hoje uma importante referência 
turística e patrimonial do Conce-
lho, estando dessa forma clas-
sificado como de Interesse Mu-
nicipal. De igual modo, e através 
do processo de reabilitação a que 
foi sujeito, reassume-se na respe-
ctiva centralidade em relação à 
povoação onde está inserido.
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Saint Mary of Virtudes Monastery,  Aveiras de Baixo
It has in its origin the apparition of Our Lady’s image to a cow herdsman, in the beginning of the 15th 
century. King Duarte I knew about this and ordered the construction of a  Franciscan convent next to the 
chapel, followed by a hospital, inns and other facilities to serve the community and visitors. In the 15th 
century it became one of the main Maria´s pilgrimage spots. As time went by, some monarchs used the 
place to stay, especially King Duarte I, Afonso V and João II, as well as Queen Leonor I. 

With the recovery of the Church a further step to enliven the historical heritage in our municipality was 
given. The Monastery of Santa Maria das Virtudes becomes a cultural reference entity, endowed with a 
remarkable versatility. The main nave, the chancel and the new high choir are places  of religious worship, 
but could also function as spaces for exhibition, concerts or meetings. The constitution  of a museum in 
the  side chapels is also foreseen.
With mendicant  Gothic and Manueline architectural  elements prevailing unchanged, the monastery is at 
present  an important landmark and tourist patrimony  of the Municipality;  and is thus classified of  Mu-
nicipal Interest. Similarly, and through the rehabilitation process it was subdued, the monastery resumes 
its central place in the village it belongs to.
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Foi construída no período áureo da maçonaria em Portugal (início séc. XX). 
Em estilo neoclássico, funcionou como escola primária e sendo actualmente utilizada como Centro  
Cultural e Biblioteca Municipal.
Instalada por Francisco Almeida Grandella e baptizada com nome do respectivo progenitor, esta escola  
é a única, num conjunto de cinco, que não possui alusões a símbolos da Maçonaria, ideal com que  

Escola Francisco Maria Almeida Grandella, Aveiras de Cima

It was built when the  Freema-
sonry in Portugal was at its height 
(beginning of the 20th century). 
Built according to the Neoclas-
sic style, it functioned as primary 
school, and is now used as the 
Cultural Centre and Municipal Li-
brary. It was put up by Francisco 

Francisco Maria Almeida Gran-
della School,  Aveiras de Cima

o fundador se identificava.
No frontão está inscrita a data 
de fundação, o nome e a desi-
gnação “Escola Mixta”.
Há um painel de azulejo re-
tratando o respectivo tutor 
(de Eduardo Ferreira, fixado 
em 1911). Também se pode ver 
um busto de Francisco A. Gran-
della e um painel em bronze 
que destaca a data de 10 de 
Setembro, altura em que se 
realizou a primeira reunião pre-
paratória (ou conspirativa) para  
a implantação da 1ª República.

Almeida Grandella and baptized with his name. This is the only school, 
in a group of five, that has no allusion to Freemasonry symbols, an 
ideal vindicated by the founder.
In the fronton, we can see the date of its foundation, the name and 
the designation of Coeducational School. There is a glazed tile panel 
portraying its tutor (by Eduardo Ferreira, 1911).
We can also see Francisco Maria Grandella ’s bust  and a bronze panel, 
which highlights the date of September, 10th, when the first prepara-
tory (or conspiratorial) meeting for the implementation of the First 
Republic took place.
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Está cercada de bonito e abundante arvoredo, é uma ponte com arco em estilo românico.
Existem diversas teses relativas à sua construção; uns defendem que foi construída no reinado de                    
D. João II, de modo a facilitar a deslocação do Rei quando este ia ao encontro da Rainha D. Leonor a 
banhos para as Caldas, outros reclamam que a sua construção aconteceu no século XIX devido a uma 
questão técnica, precisamente a respectiva largura. 
Como curiosidade, esta ponte sustenta dois enormes pinheiros na parte superior da via.

Ponte da Ermida, Alcoentre

Bridge of the “Ermida”, Alcoentre
It is  surrounded by beautiful and exuberant trees. It is a bridge with a Romanic arch.
There are several theories about its construction: some say that it was constructed during King John II 
’s reign, in order to facilitate the king’s displacement  when he was supposed to meet Queen Leonor I, 
in the spa in Caldas; others defend that it was constructed in the 19th century, because of a technical 
question, more specifically its width. As a curious detail, this bridge supports two huge pine trees, on the 
above part of the way.
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Também em Alcoentre, data do séc. XIX, foi restaurado pela CMA e serve actualmente esta Freguesia 
como pólo da Biblioteca Municipal e Centro de Dia.

Palácio do Conselheiro Frederico Arouca, Alcoentre
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Dedicada ao culto do Espírito Santo, diz-se fundada por Affonso Annes. Os primeiros relatos da sua      
Igreja Velha, Alcoentre

Dedicated to the worship of the Holy Spirit. People say it was founded by Affonso Annes. The first reports 
of its construction date back to the 14th century, with some transformations throughout the years, with-
out obeying to a specific style.

The Old Church, Alcoentre

The palace dates back to the 19th century, it was restored by the CMA (Azambuja Town Hall), and nowa-
days it  serves this Parish as the pole of the Municipal Library, as well as a Day-care Centre.

Counsellor Frederico Arouca´s Palace, Alcoentre

Foi construída no auge da primeira República e destaca-se pela sua fachada neoclássica com um frontal 
triangular.

Escola Grandella (Tagarro), Alcoentre
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construção reportam ao século XIV, tendo sofrido alterações ao longo dos tempos, sem obedecer a ne-
nhum estilo específico.
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The school was built when the First Republic was at its height, and it distinguishes itself by its Neoclassic 
façade, with a triangular frontal.

Grandella School (Tagarro) , Alcoentre

Merece especial referência por ser o primeiro relógio de estrutura edificada atribuído à arquitectura civil 
no Concelho.

Torre do Relógio, Alcoentre

It deserves a special reference because it is the first building with a clock attributed to the civil ar-
chitecture of the municipality.

The Clock Tower, Alcoentre

Monumento classificado de interesse público, situa-se precisamente em Manique do Intendente e é dos 
finais do séc. XVIII. Apresenta-se num estilo neoclássico e é atribuído a Joaquim Fortunato de Novais. A 
linguagem simbólica da monarquia absolutista ditou o conceito do plano arquitectónico. Exemplo único em 
Portugal de igreja/palácio mandado edificar por particulares.

Igreja/ Palácio Pina Manique, Manique do Intendente

Situated in Manique do Inten-dente it is a monument considered of Public Interest, dating back to the 18th 
century. It is of Neoclassic style and is attributed to Joaquim Fortunato de Novais. The symbolic language 
of the absolutist monarchy dictated the concept of this architectonic project. It is a unique sample of a 
church/palace built by a particular.

The Church / Palace Pina Manique, Manique do Intendente

Faz do rigor geométrico e da beleza imponente a base que o torna ex libris da terra. De forma hexagonal, 
desemboca em várias ruas com nomes de imperadores romanos, de César Augusto até Justiniano, entre 
outros (gravados em azulejo da Real Fábrica do Rato, com uma cercadura geométrica e vegetalista do 
séc. XVIII, estilo D. Maria I, e nomes em letras maiúsculas da escrita romana).

Praça dos Imperadores, Manique do Intendente

The geometric rigour and the exuberant beauty make it the ex libris of the area. Hexagonal shaped, it 
runs into several streets with the names of Roman emperors, from César Augusto to Justiniano, among 
others (carved in the glazed tiles of the Royal Factory of Rato), with a geometric and vegetarian adorn-
ment of the 18th century, Queen Mary I ’s style, names in capital Roman characters.

The Square of the Emperors,  Manique do Intendente
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É um edifício de finais do século XVIII, atribuído ao arquitecto Joaquim Fortunato de Novais. Arquitectura 
civil, onde as linhas neoclássicas da fachada se aliam à dimensão e funções para que foi edificado. Este 
grandioso e ambicioso projecto foi mandado edificar pelo Intendente Geral da Policia D. Diogo Inácio de 
Pina Manique.

Casa da Câmara, Manique do Intendente

It is a building of the end of the 18th century, attributed to the architect Joaquim Fortunato de Novais. 
Civil architecture, in which the Neoclassic style of the façade intermingles with the dimension and fun-
ctions it was built for. This huge and ambitious project was ordered by the General Superintendent of the 
Police, D. Diogo Inácio de Pina Manique

The House of the City Hall, Manique do Intendente
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Segue a linguagem artística e plástica neoclássica de finais do Séc. XVIII e foi erguido no centro da Praça 
dos Imperadores. Plataforma hexagonal de quatro degraus donde emerge a base da coluna quadrangu-
lar, no topo quatro ferros que sustentam o capitel poligonal.

Pelourinho, Manique do Intendente

It adopts the Neoclassic artistic and plastic language of the end of the 18th century and was erected in 
the centre of the Emperor´s Square. Its platform is hexagonal with four steps, where the basis of the 
quadrangular column emerges, on top of four iron sticks that support the polygonal capital.

The Pillory, Manique do Intendente
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Diz quem sabe que tem uma estupenda localização geo-estratégica, local de excelente visibilidade e con-
dições naturais de defesa. Este sítio arqueológico de Vila Nova de S. Pedro é classificado Monumento 
Nacional desde 1971 e situa-se administrativamente nesta Freguesia. Apresenta uma ocupação longa que, 
em termos históricos, termina num momento indeterminado da Idade do Bronze - mostra três linhas de 
muralhas denunciadoras de distintos momentos de ocupação. 

Castro, de Vila Nova de São Pedro

It is said to have a wonderful geo-
-strategic location, of excellent 
visibility and natural conditions of 
defence. This archaeological site 

“Castro” Vila Nova de S. Pedro in Vila Nova de S. Pedro has been classified as a National Monument 
since 1971, and is situated  administratively in this Parish. It lasted for a 
long time, which, in historical terms, ends up in an  uncertain moment 
of the Bronze Age – it exhibits three lines of walls, representing diffe-
rent moments of occupation.
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De origem que nos remete ao Séc. XVI, foi parcialmente restaurado e é o símbolo cultural adoptado 
pela Freguesia. Situa-se num ponto alto, como seria de esperar, e proporciona um cenário de uma vista 
invejável da paisagem local.

Moinho, em Maçussa

It goes back to the 16th century, 
was partially restored and is the 
cultural symbol adopted by the 
Parish.
It is situated in a high spot, as 
expected, and offers a scenery 
of an magnificient perception of 
the local landscape.

The Mill, Maçussa
Está perto da casa de D. Maria Benedita de Mendonça e Moura     
Teixeira da Silva, a família donatária desta população, e dela se pode 
observar as ruínas da casa que D. João II habitou para escapar à pes-
te. Foi também aqui o ponto de encontro do dito D. João II com o 
descobridor do Novo Mundo, Cristóvão Colombo (assinalado como 
tendo ocorrido no dia 9 de Março de 1493). Colombo ficou por estas 
terras durante 3 dias, tendo, inclusivamente, a 10 de Março assistido 
à missa com El Rei D. João II.

Torre Sineira, em Vale do Paraíso
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The Bell Tower , Vale do Paraíso
Near D. Maria Benedita de Mendonça e Moura Teixeira da Silva ’s house, this population’s donee family. 
From it, we can observe the ruins of the house inhabited by King John II, when he ran away from the 
Plague. This was also the meeting point of King John Ii with Christopher Columbus, the Discoverer of 
the New World (9th March 1493). Columbus stayed here for three days , and on 10th March he attended 
mass with King John II.
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Conta a lenda que lá por 1570, ou provavelmente 100 antes, um pastor achou na toca de um velho so-
breiro uma pequena imagem da Virgem, que foi colocada num dos altares da igreja. No mesmo lugar foi 
construída uma ermida e, em volta dela, outras habitações de famílias que se refugiavam da peste que 
assolara Lisboa. Um local de culto foi ampliado por D. Ana de Lencastre, que, em 1579, fugira, também 
ela, da peste. 

Igreja da Confraria de Nossa Sra. do Paraíso, em Vale do Paraíso
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The  Brotherhood Church of Our Lady of Paradise , Vale do Paraíso
The legend says that around 1570, or 100 years earlier, a shepherd found out a small image of the Virgin, 
inside the burrow of an old cork-tree, which was placed in one of the altars of the church. A chapel was 
built in the same place and, around it, other houses for families who were trying to run away from the 
Plague in Lisbon. As a place or worship, it was amplified by D. Ana de Lencastre, who, in 1579, also ran 
away from the Plage.
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Um novo espaço que pretende centralizar e demonstrar a importância 
histórica da presença de D. João II e Cristóvão Colombo neste local. 
Aqui está sedeado o Rancho Folclórico de Vale Paraíso e também a 
Associação de Caçadores local. Há ainda uma sala destinada ao Museu 
Etnográfico, preparada para acolher diferentes exposições (de salientar, 

Casa Colombo, em Vale do Paraíso
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pela sua importância, a Exposição 
Cristóvão Colombo).
Poderá também visitar a ex-
posição permanente “O mundo 
moderno também começou aqui 
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The Columbus  House, Vale do Paraíso, Vale do Paraíso
A new space that intends to centralize and show the historical importance of King João II and Columbus’ pre-
sence in this place.  Here we have the Folkloric Group from Vale do Paraíso, as well as the local Hunters’ Associa-
tion. There is also a room for the Ethnographic Museum, prepared to receive different exhibitions (because of 
its importance, it is worth mentioning The Christopher Columbus Exhibition). 
You can also visit the permanent exhibition “The modern world also began here in the 15th century”, whose 
theme is precisely the well-known audience given to Christopher Columbus (recently arrived from the discovery 
of the “New World”) by King John II, and which took place in Vale do Paraíso in 1493.This exhibition offers 
a perspective of the “evolution of knowledge and representation of the World” from Antiquity to the 
present day.
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no Séc. XV”, cujo tema é precisamente a célebre audiência que D. João II concedeu a Cristóvão Colombo 
(acabado de regressar da descoberta do “Novo Mundo”) e que, em 1493, teve lugar na povoação de Vale 
de Paraíso. 
Da Antiguidade ao presente, esta exposição oferece uma perspectiva da “evolução do conhecimento e re-
presentação do Mundo”
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Descobrir e Desfrutar

Discover and Enjoy

Oferta Turística

Touristic Offer
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Oferta natureza Nature offer

Conciliar o lazer e o contacto com a natureza pode ser a receita ideal para uns dias de verdadeiro descanso.

To conciliate leisure and contact with nature may be the ideal recipe for some marvellous relaxing days.

Rota dos Mouchões
Deslumbre-se com um passeio fluvial no rio Tejo. Organizado pela CMA esta será 
a melhor forma de promover um património natural inigualável. No varino “Vala 
Real”, parta à descoberta da fauna e da flora, observe os cavalos lusitanos no 
Mouchão da Casa Branca, deixe-se envolver pela beleza da paisagem e delicie-se 
com um almoço típico num restaurante de uma aldeia avieira. 

The “Mouchões” Route
Enjoy the Tagus by boat. Organised by the CMA (Azambuza’s Town Hall), this will be 
the best way of promoting a unique natural patrimony. On the “varino Vala Real” 
(long narrow boat) discover the fauna and flora, observe the Lusitanian horses in 
Mouchão da Casa Branca, get involved by the beauty of the landscape and delight 
yourself with a typical lunch in a restaurant of one of the fishing  villages.

Parque Rural do Tambor
Inserido no espírito que lhe dá nome, o Parque Rural oferece um leque de actividades 
que primam pela singularidade e originalidade. Assim, entre outras actividades, tem a 
hipótese de se “perder” no labirinto em cultura de milho; dar umas tacadas com estilo 
no golfe rústico; afinar a pontaria no tiro com arco em alvos a três dimensões e viajar 
no tempo com os jogos tradicionais. Pode também fazer compras na loja rural e beber 
um café no bar com vista privilegiada para o Montejunto.

“Tambor” Rural Park
In accordance with its name, the Rural Park offers a wide range of singular and origi-
nal activities. Thus being the case, among other activities, you will have the chance 
to “get lost” in the labyrinth of the corn culture; play golf, aim at three-dimension 
targets with an arch or a bow, travel in time with traditional games. You can also do 
some shopping in the rural shop and drink a cup of coffee in the bar with a privileged 
view to Montejunto.
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Quinta da Serra
Vale a pena conhecer as potencialidades da Quinta da Serra. Trata-se de uma quinta 
rural que está preparada para acolher diversos tipos de eventos. Reuniões de tra-
balho, apresentação de novos produtos de empresa, programas de motivação e 
de team building, etc. À sua disposição tem uma pista de BTT, campos multiusos, 
jardim de aromas, pomar, horta e olival. Conhecer para crer.

Quinta da Serra
It is worth getting to know the possibilities of Quinta da Serra. It is a rural farm, 
prepared to receive different kinds of events. Working meetings, presentation of 
new products by enterprises, motivational and team building programmes, etc. You 
have  a mountain biking track, multipurpose fields, scent gardens, orchard, kitchen 
garden and olive grove at your disposal. See to believe.

“Traturismo” na Quinta da Cerca
Aventura sobre (grandes) rodas. Através de uma viagem de tractor descubra a Quinta 
da Cerca, um espaço com características marcadamente rurais. Observe o gado bravo e 
manso e os cavalos no seu ambiente natural. A Quinta da Cerca dedica-se ao Turismo Rural 
e dispõe de 6 apartamentos tipicamente decorados num contexto de ambiente rural.

“Tractourism” in Quinta da Cerca 
Adventure on (big) wheels. Through a journey by tractor discover  Quinta da Cerca, 
a space with specific rural characteristics. Observe the wild and tame cattle and 
horses in their natural habitat. Quinta da Cerca dedicates to Rural Tourism and 
offers  six apartments typically de-corated according to the rural  context.

Percurso Pedestre da Maçussa
O contacto directo com a natureza é um dado adquirido numa rota única de cami-
nhos rurais e tradicionais. Momentos únicos onde se pode apreciar a rica e diversifi-
cada fauna e flora que caracteriza o vale da Ribeira da Maçussa. Com partida (e che-
gada) junto à Junta de Freguesia da Maçussa, o percurso tem cerca de 13 kms de 
extensão e faz-se aproximadamente em 5 horas, o nível de dificuldade é médio e 
a época aconselhada é, devido às respectivas características, todo o ano. 

Maçussa´s Pedestrian Route
The direct contact with nature is assured in a singular route of rural and traditional 
ways. Single moments where we can appreciate the rich and diversified fauna and flora 
which characterizes the Ribeira da Maçussa valley. With departure (and arrival) near the 
Macussa´s board town, the route is about 13 km length and we can make it in around 5 
hours, the difficulty level is median and, due to their characteristics, is advised all the year.
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Esta é também uma zona de touros e cavalos, onde a tradição se mantém de geração em geração e onde as 
actividades relacionadas com este meio são elas próprias um património social e cultural.

Oferta equestre Equestrian offer

This is also a region of bulls and horses, where tradition goes from generation to generation, and where the 
activities are themselves part of a cultural and social patrimony.

Espírito do Pátio
Entre no espírito equestre e deixe-se envolver por uma equipa jovem e dinâmica 
que lhe proporcionará um leque de actividades ligadas ao mundo equestre que vão 
desde o ensino de equitação e atrelagem, ao trabalho de desbaste e à organização 
de eventos que visam valorizar a ruralidade e as nossas tradições.  

Espírito do Pátio
Come to know the equestrian spirit and let yourself involve by dynamic young team, 
who will offer you a wide range of activities related to the equestrian world, from  
horse-riding lessons and coupling to the pruning and the organisation of events, 
which aim to an valuing  our country side and traditions.     

Quinta do Pilar – Coudelaria Dr. Henrique Abecassis
A Quinta do Pilar tem uma larga experiência no mundo das actividades equestres e 
organiza percursos a cavalo, que podem ser de um dia inteiro ou de meio-dia com 
almoço incluído. Faz igualmente a Rota das Tradições Portuguesas, 7 dias a cavalo à 
descoberta das tradições e cultura Ribatejana.

Quinta do Pilar – Dr. Henrique Abecassis 
Quinta do Pilar has a large  experience in the world of the equestrian activities and 
organises courses on horseback, which can last the whole day, or part of it with lunch 
included. It proposes, seven days on horseback to discover Ribatejo’s traditions and 
culture.
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Oferta baptismo de voo Flight baptism offer

Azambuja offers you a unique landscape under any angle or point of view.
Just imagine to admire it from the sky…

Quinta do Alqueidão 
Com especial encanto em dias de sol, descobrir a partir do céu as paisagens des-
lumbrantes dos campos, o gado no seu habitat natural a pastar serenamente, ou as 
margens e contornos do Tejo tornam estes momentos únicos e inesquecíveis.

Quinta do Alqueidão
With a special charm on sunny days, to discover the amazing landscape from the 
sky, the cattle in their natural habitat, grazing peacefully, or the banks of the Tagus, 
will make these moments unique and unforgettable.

Campo de Voo 
Vá até ao coração das lezírias ao encontro do Campo de Voo de Azambuja. Aqui 
proporciona-se o ensino habilitado de voo ou a realização de viagens de lazer em 
ultraleve, assistidas por profissionais de comprovada experiência.

Flying Field
Go as far as the heart of the marshland to visit the  Azambuja’s Field of Flight.
Here you can learn how to fly or to travel by ultralight,  with the assistance of expe-
rienced professionals.

Azambuja oferece-lhe uma paisagem única sob qualquer ângulo ou ponto de vista. Imagine se a puder con-
templar a partir do céu…
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A cultura é feita de arte, lugares e gentes, de coisas e de espaços… marque um encontro com tudo isto, 
marque um encontro com a nossa cultura.

Oferta cultural Cultural offer

Culture is made of art, places and people, things and spaces… Make an appointment with all this, make an 
appointment with our culture.

Visitas guiadas ao património 
Descubra o património do Concelho através de visitas guiadas por profissionais 
qualificados da CMA.  

Guided visits to the patrimony
Find out the patrimony of the municipality through guided visits by qualified profes-
sionals from the CMA (Azambuja’s Town Hall).

Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque
No coração do Páteo do Valverde, este museu coloca à apreciação dos seus visi-
tantes a exposição permanente “Quotidianos – Recordar, Conhecer e Aprender”. 
Com cariz etnográfico, integra diversos núcleos ligados à arqueologia, à arte  
e à tauromaquia. Para ficar por dentro da nossa história.

Sebastião Mateus Arenque Municipal Museum
In the heart of the Páteo de Valverde, this museum displays the permanent exhi-
bition “Quotidianos – Recordar, Conhecer e Aprender” (Daily events: remember, 
know, and learn). It is an ethnographic exhibition with several nuclei related to ar-
chaeology, art and bullfighting. To get a better knowledge of our history.
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Em solo rico e terra fértil também nascem vinhas que preenchem campos e geram néctares de castas genero-
sas. Vale a pena descobrir o percurso que os leva às nossa mesas…

Enoturismo Oenotourism

On fertile soil there are vineyards that fill the fields and generate nectars from generous stocks. It is worth-
while to discover the road that takes them to our tables… 

A Vila Museu do Vinho – Aveiras de Cima 
Uma Vila que assume, ela própria, o papel de Museu do Vinho. 
Um novo conceito de divulgação de ancestrais tradições, moder-
no e direccionado ao Enoturismo. Promove-se a importância das 
diferentes etapas da produção vinícola e acolhe-se os visitantes 
nas adegas da Freguesia, onde se oferece a prova do vinho de 

variadas castas. Por outro lado procura-se igualmente manter a actividade das vi-
nhas e respectivas tradições associadas. 
Na base deste projecto está o Centro de Interpretação da Vila Museu que se localiza 
na Casa da Câmara e ao qual estão ligadas as diferentes vertentes do mesmo (re-
cepção e informação aos visitantes, mostra de artigos temáticos e formação aos 
vinicultores aderentes). 
Abertura em Abril, durante a Àvinho a decorrer entre 16 e 18 de Abril de 2010.

The  Wine Museum Village - Aveiras de Cima
A village which assumes itself the role of the Wine Museum. This is a new concept 
of dissemination of ancestral traditions, a modern one, and directed to oenotou-
rism. It promotes the importance of the different stages of wine production, and it 
welcomes visitors to the cellars of the parish, where wine from different stocks can 
be tasted.  On the other hand, it also seeks to maintain the activity of the vineyards 
and its associated traditions.
Underpinning this project is the Interpretation Center Museum Village, which is lo-
cated in the Town Hall and to which its  different parts (reception and information 
to visitors, display of thematic items, as well as training to member wine-growers) 
are attached.
Opening in April, during the Àvinho, taking place between 16th and 18th April 2010.
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Sivac
Sedeada na localidade de Aveiras de Cima, a Sivac dedica-se à produção, trans-
formação e comercialização de vinho. Actualmente dotada de novas instalações, 
recorre à mais moderna tecnologia na área vinícola e disponibiliza-se para receber 
em visitas guiadas todos os interessados.

Sivac
Situated in Aveiras de Cima, Sivac dedicates to the production, transformation and 
commerce of wine. It is at present situated in a new building, with the most modern 
technology in the wine-growing field, and is willing to promote guided visits to all 
those who require them.

Quinta da Lapa
Situada nas encostas soalheiras da Freguesia de Manique do Intendente, por onde 
se estendem imensos vinhedos com diversas castas tintas e brancas.  A Quinta 
da Lapa organiza visitas guiadas às vinhas e adegas que culminam com prova  
de vinhos, conduzidas pelo enólogo residente.

 “Lapa” Farm
It is situated in the sunny slopes of the Manique do Intendente Parish, where there 
are large vineyards with several red and white stocks. Lapa Farm organises guided 
visits to the vineyards and cellars, led by the resident oenologist, which culminate 
with the wine tasting. 

Quinta Vale de Fornos 
Conhecida pelos seus vinhos desde 1873, caracterizados pelo aroma e sabor delica-
dos, plenos de equilíbrio e harmonia, como atestam os numerosos prémios nacionais 
e internacionais, a Quinta de Vale Fornos oferece-lhe a possibilidade de uma visita 
guiada às vinhas e adegas, culminando, obviamente, com a aguardada prova de vinhos.
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Feira de Maio
A centenária Feira de Maio, a culminar o Mês da Cultura Tauromáquica, é o evento 
mais emblemático do Concelho e espelha as fortes ligações à cultura tauromáquica. 
Há cinco dias de Festa Brava, no último fim-de-semana do mês, que oferecem um 
conjunto de acontecimentos de reconhecido agrado popular: as largadas de toiros, 
a sexta-feira da sardinha assada, a gastronomia típica, as tertúlias, a feira de artesa-
nato, a feira das actividades económicas e, claro, toda a animação envolvente.
Durante este mês é tradição  decorrerem outras realizações importantes, tais como 
a missa flamenca, as tradicionais corridas de toiros, as novilhadas e as palestras alu-
sivas a esta temática. 
Em Maio a Festa Brava é em Azambuja! 

Oferta eventos Events offer

Ao longo do ano, Azambuja é palco de diferentes eventos que acolhem diferentes públicos. Quem nos visita 
por estas alturas acaba sempre por voltar e esta é também a prova da qualidade do que realizamos.

Throughout the year, Azambuja is the stage for different events for different audiences. Those who visit us 
once will surely come back later, which proves the quality of our service.

Mês da Música
Em Outubro a música é rainha, Azambuja vive ao som dos acordes e festeja ao apelo 
de quem canta.

Music month
In October music is the queen. Azambuja lives to the sound of accords and 
celebrates to the appeal of those who sing.

Quinta Vale de Fornos
Known for its wines since 1873, characterized by the delicate scent and taste, har-
monious, as we can see through the several national and international awards, the  
Vale de Fornos Farm offers you the possibility of a guided visit to the vineyards and 
cellar, culminating, obviously, with the so expected wine tasting.
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May Fair
The centenary May Fair, culminating in the Bullfighting Culture Month, is the most 
emblematic event of our Municipality and it shows the strong connections to the 
tauromachian culture. There are five days of Festa Brava (Wild Party), in the last 
weekend of the month, which offer is a you group of popular  events: setting bulls 
loose; the grilled sardines on Friday, the typical gastronomy, the literary assemblies, 
the handicraft fair, the economic activities fair and, of course, all the surrounding 
animation.
In May there are traditionally other  important events, such as the flamenco mass, 
the traditional bullfight, the herds of bullocks, as well as the discussions about this 
topic.
In May the Festa Brava (Wild Party) is in Azambuja.

Feira Medieval, Aveiras de Baixo
Em meados de Setembro, nas cercanias das ruínas do Convento das Virtudes,  
a população veste se a rigor e recebe os visitantes numa atmosfera tipicamente me-
dieval onde a animação reina e remete para tempos passados. A venda de produtos 
aos visitantes é outro dos atractivos da Feira Medieval. 

Medieval Fair, Aveiras de  Baixo
In the middle of September, in the surroundings of the Virtues Convent, the popula-
tion gets dressed for the occasion and welcomes the visitors in a typically mediaeval 
atmosphere, in which the enthusiasm prevails and takes you back to ancient times. 
The selling of products to the visitors is another attraction in this Medieval Fair. 

Ávinho – Festa do Vinho e das Adegas
Todos os anos, em Abril, Aveiras de Cima entra no mapa dos eventos de cariz popu-
lar e tradicional e faz elevar particularmente o afecto das suas gentes ao vinho e à 
vinha. Ao andar pelas ruas desta localidade, encontramos numerosas adegas onde 
podemos entrar e provar o vinho (para tal basta adquirir uma caneca cujo valor re-
verte a favor de uma instituição ou associação) ou ficar a ouvir o fado. Também 
há espectáculos na Praça da República e o desfile etnográfico sobre o vinho. Para 
apreciadores de uma boa festa.
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The Tavern Fair
Come and visit Aveiras de Cima, during the Tavern Fair, at the end of November, 
and get involved by the flavours and scents of the Parish, perfectly prepared in the 
adherent restaurants or local associations.

Oferta Feiras Gastronómicas Gastronomic fairs offer

Espalhadas por diferentes Freguesias, em diferentes alturas do ano, surgem os apreciados eventos gas-
tronómicos que fomentam o conceito de uma cozinha de características marcadamente regionais e que é 
sustentada por aquilo que melhor se produz na região.

Spread around different Parishes, in different times of the year, there are the so-called gastronomic events, 
which promote the concept of a regional cuisine, supported by the best products produced in the region.

A Feira das Tasquinhas 
Visite Aveiras de Cima por altura da Feira das Tasquinhas, no final de Novembro, 
e deixe-se levar pelos sabores e aromas da Freguesia, primorosamente confeccio-
nados pelos restaurantes aderentes ou pelas associações locais.

Ávinho – Wine and Cellar Party
Every year, in April, Aveiras de Cima has its own traditional and popular events re-
lated to wine and the vineyard. Walking throught these streets, we can find a great 
number of cellars , where we can go in and taste some wine (all you have to do is 
to buy a mug, whose value will be delivered to an institution or association), or just 
listen to fado. There are also shows in the Praça da República and the ethnographic 
parade about wine. For those who enjoy a good party.
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A Paraísabor 
Realiza-se em Vale do Paraíso, no mês de Outubro, uma mostra gastronómica que 
se implantou no panorama gastronómico da região. Junta de Freguesia e as dife-
rentes associações locais são as entidades responsáveis por este evento que, em 
redor do largo da igreja, apresentam receitas típicas do Concelho.

Paraísabor 
In Vale do Paraíso, in October, there is a gastronomic exhibition, which is part of 
the region’s gastronomic panorama. The Parish and the different local associations 
are the responsible entities for this event, which present typical recipes from the 
Municipality nearby the church plaza.

As tasquinhas de Manique
As tasquinhas, em Manique do Intendente, promovem há vários anos um aconteci-
mento gastronómico com um toque de história recente. No dia em que se come-
mora a revolução, celebra-se também o paladar. A 25 de Abril o Largo do Pelourinho 
enche-se de gente, aromas e sabores. 

Manique taverns
The taverns, in Manique do Intendente, have been promoting a gastronomic event 
for several years, with a nuance of recent history. The day we commemorate the 
Revolution, we also commemorate the taste. On April 25th, The Largo do Pelou-
rinho becomes crowded with people, scents and flavours.   
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A Praça das Freguesias 
Durante a Feira de Maio, promove-se neste espaço a gastronomia do Concelho. 
Cada uma das nove Freguesias de Azambuja, em cooperação com uma associação, 
dá oportunidade a todos visitantes de poderem provar pratos típicos que são um 
verdadeiro espelho das tradições e costumes locais.

Praça das Freguesias
During the May Fair, the Municipal gastronomy is promoted in this space. Every one 
of Azambuja ‘s nine Parishes, in cooperation with an association gives all the visi-
tors the opportunity to taste typical dishes, a true mirror of the local traditions and 
customs.

As tasquinhas de Alcoentre
Em Maio, logo no primeiro fim-de-semana, a Freguesia de Alcoentre faz também a 
sua Festa das Tasquinhas. A variada e apetecida mostra gastronómica é embalada 
pela sempre presente animação musical. Junta de Freguesia e Associações locais 
fazem questão de receber bem e dar a provar, entre outras iguarias, a Lapardana e 
o Magusto, garantidamente bem regadas com o bom vinho da região.

Alcoentre taverns
The first weekend of May, Alcoentre’s Parish is the stage for the Tavern Party. The 
varied and appetizing gastronomic show is cradled by the always present musical 
animation. The Parish, together with the local Associations, welcomes visitors and 
lets them try, among other delicacies, the Lapardana (a dish prepared with potatoes, 
bread, cabbage and codfish) and the Magusto (a dish prepared with cabbage, beans, 
sausage and codfish), accompanied with the excellent wine of the region. 
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Receita
com bacalhau assado
Torricado

Ingredientes: Pão caseiro duro cortado em fatias de 2cm de espessura, alho, azeite, sal grosso.
Acompanhamento: Bacalhau assado, batatas cozidas ou a murro.

Preparação: Golpeiam-se as fatias com faca bem afiada, com golpes profundos, de modo a formar losan-
gos, salpica-se com sal grosso, esfregam-se com alho, e coloca-se em brasas. Quando começam a alourar, 
retiram-se do lume, regam-se com um fio de Azeite, voltam ao lume até o Pão “chiar”.
O bacalhau bem demolhado, depois de enxuto com um pano, é colocado sobre as brasas, com a parte da 
pele virada para baixo, para não se pegar à grelha. Depois de assado e partido grosseiramente, é regado 
com azeite e alho. Podem juntar-se batatas cozidas ou batatas a “murro”.

Recipe
Torricado
with roast cod

Ingredients: homemade wheat bread cut into slices of 2 cm thick, garlic, olive oil, salt
Accompaniment: roast cod, boiled or “punched” potatoes. 

Preparation: Cut the slices of bread with a sharpened knife as to form lozenges , sprinkle them with salt, 
then rub them with garlic and place them  over the embers. When they are golden take them out, water 
them with olive oil and put them over the  embers again until the bread “sizzles.” 
After drying the soaked cod with a cloth, place it over the embers, first with the skin facing down, not 
to stick to the grate. When it is baked and cut roughly, it is  watered with olive oil and garlic and cut into 
slices. You may accompany it with boiled or “punched” potatoes.
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Nós por cá... Comemos bem, obrigado
A nossa gastronomia tem uma ligação quase senti-
mental com a agricultura que por aqui se pratica. Uma 
actividade que desde sempre foi um parente pobre 
da economia e assim também eram as gentes que  
trabalhavam a terra.

De barriga cheia,
bem comer e bom beber

Gastronomy

Gastronomia
Full stomach, Eat well, drink well
Around here… we eat well, thank you
Our gastronomy has an almost sentimental connection with the agriculture practices in the region. An 
activity that has always been the poor relative of  economy, and so were the people who ploughed the 
land.
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Os fracos recursos nunca foram impedimento para a improvisação e a criatividade destas pessoas,  
capazes de “fabricar” verdadeiras iguarias com pouco mais que um punhado de ingredientes.
Pão, azeite e alho são a base de quase todas as receitas. Adicionam-se depois os “pratos da horta”, como  
a lapardana, a manja, que se misturavam com o bacalhau albardado, e as inevitáveis sopas de batata. 
Do Tejo chega a caldeirada à fragateiro, o ensopado de enguias, as enguias fritas, a açorda de sável  

e o arroz de lampreia, felizes con-
sequências da faina de fataças, en-
guias, lampreia, sável e saboga.
Para acompanhar é obrigatório o 
pão caseiro, o bom vinho que aqui 

se faz e uma fatia do bem afamado queijo da Maçussa. Sem esquecer as 
famosas queijadinhas de Azambuja, (cuja particularidade é de não terem 
queijo como ingrediente na respectiva confecção), o “Melhor Bolo de 
Chocolate do Ribatejo” (que pode ser saboreado em Aveiras de Cima), 
ou, da famosa Padaria da Arrifana, os tradicionais Biscoitos de Canela, 
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The weak resources have never been an impediment to improvisa-
tion and these people’s creativity, able to “manufacture” perfect 
delicacies with few ingredients. Some bread, olive oil and garlic, are 
the basis of almost all recipes. To this you add the “dishes from the 
kitchen-garden”, such as the lapardana, manja, - mixed up with the 

bacalhau albardado (codfish with slices of bread covered with egg, fried in olive oil and covered with 
sugar), and the inevitable potato soups. Form the river Tejo comes the caldeirada à fragateiro (fish-stew, 
the lighterman’s way), the ensopado de  enguias (stewed eels), the enguias fritas (fried eels), the açorda 
de sável (shad panada), and the arroz de lampreia (rice with lamprey), happy consequences of the fishing 
of mullets, eels, lamprey, and shad. As accompaniment you must take home-made bread, some good 

Limão ou Laranja, confeccionados 
artesanalmente e à moda antiga 
(com a incomparável qualidade dos 
produtos naturais e a fazer lembrar 
sabores de outros tempos).
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Vinho Cá se faz... Cá se bebe
Neste aspecto, a natureza foi benévola com a terra que pisamos e deixou-nos ao dispor características 
geomorfológicas ideais para o cultivo da vinha. Assim apresentamos no mercado diversos vinhos de reco-
nhecida qualidade. À paisagem, salpicada com longas manchas de vinhedos, confere-se uma beleza espe-
cial. Nas adegas, destino primeiro do fruto espremido, liberta-se um aroma inconfundível.
E ao vinho que nasce destas terras reconhece-se a cor acentuada, o aroma perfumado, o suave paladar, mas 
também se constata que cada casta tem as suas próprias características. Assim podemos encontrar desde o 
Castelão ao Fernão Pires, sem esquecer as castas de origem francesa como o Cabernet Sauvignon.
A região de Azambuja apresenta um variado leque de opções vinícolas, desde a produção das afamadas 
Quintas, aos pequenos vitivinicultores que produzindo para consumo próprio, não deixam de abrir a porta 
das suas adegas ao público.

wine from the region and a thick slice of the well-known cheese from Maçussa. We must not forget the 
famous tartlets of Azambuja, (whose particularity is  having no cheese as an ingredient in their making), 
the “Best Chocolate Cake of Ribatejo” (which can be enjoyed in Aveiras de Cima), or the famous  Arrifana 
bakery, the traditional  cinnamon, lemon or orange biscuits, old style handmade  (with the incomparable 
quality of natural products, reminding us of flavours from other times).
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As far as wine is concerned, nature has been good to the region and provided the ideal geomorphologi-
cal characteristics to the cultivation of the vineyard. Thus being the case, we introduce in the market 
several wine trademarks of acknowledged quality. 
To the landscape sprinkled with large stains of vineyards, we add a special beauty, to the cellars, 
first destination of the  squeezed fruit, where an unmistakable scent is liberated.

Wine Produced here… Drunk here

And the wine that comes out of these fields is well-known for its accentuated colour, scent, soft flavour, mas 
we can also conclude that each stock has its own characte-ristics. We may, then find from the Castelão to the 
Fernão Pires, without forgetting the stocks of French origin, such as Cabernet Sauvignon.

The region of Azambuja presents a wide range of wine-growing possibilities, from the production of the 
so-called Farms to the small wine producers, who, just because they produce wine for themselves, they 
do not refuse to open the doors of their cellars to the public.
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Vale do Paraíso

Alcoentre Manique do
Intendente

Vila Nova
de São Pedro
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Azambuja Vila Nova da Rainha
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Al-Canaltra, nome de origem árabe, era assim que outrora se denomi-
navam as Terras de Alcoentre. Fundada em 970 foi uma conquista de 
D. Afonso Henriques aos mouros.
Situada a noroeste do concelho, estendendo-se por 47km2, é por ex-
celência uma localidade produtora de vinho e está agregada a uma 
grande mancha florestal. 
Por aqui também está, desde meados do séc. XX, o conhecido estabe-
lecimento prisional, o que constitui já o dado histórico mais relevante 
na Freguesia. A mancha populacional distribui-se por sítios como, Es-
pinheira e Casais das Boiças, Tagarro, Quebradas e a própria Vila.

Alcoentre, vinho e floresta

Al-Canaltra, name of Arabic origin, was once the designation of Al-
coentre. Founded in  970, it was Afonso Henriques conquest to the 
Moors. Situated to the Northwest of the municipality, spreading 
through 47km2, it is by excellence  a good place to produce wine 
and is integrated in a wide forest spot. 
We have here the well-known prison, since the middle of the 20th 
century, which is now the most relevant historical fact about the    
Parish. The population  is distributed by places such as Espinheira and 
Casais das Boiças, Tagarro, Quebradas and the village itself.

Alcoentre, wine and forest

Locais a visitar
Places to visit
Ponte da Ermida
Igreja Velha
Igreja N. Sra. Da Purificação
Palácio Frederico Arouca

Junta de Freguesia de Alcoentre
R. D. João I, 36 
2065-030 Alcoentre
Tel.: 263 486 187
Fax: 263 486 858
www.jfalcoentre.pt.vu 
e-mail: jfalcoentre@gmail.com 
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O que comer
What to eat
Entrecosto frito com migas

Onde dormir
Where to sleep
Residencial Colaço

Annual Events
Eventos Anuais

Festa das Tasquinhas
1º Fim-de-Semana de Maio

Festa Anual em Honra
de N. Sr. dos Aflitos
2ª semana Setembro

Tavern Party
1rd weekend in May

Annual Party in Honour of 
Lord of the Distressed
2nd week of September
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Localizada na zona sueste do Concelho, a Freguesia de Aveiras de 
Baixo tem uma área de 18.882 km2, estando distribuídos pela sede 
de Freguesia, Casais da Amendoeira, Casais da Lagoa e Virtudes.  
Aveiras de Baixo teve de D. Sancho I Carta de Foral em 1207. 
Aqui mandou D. Dinis plantar os Reais Pinhais de Azambuja e Virtudes.
Desde o século XV e até à extinção das Ordens Religiosos no século 
XIX, o Mosteiro de Santa Maria das Virtudes foi também um dos lu-
gares de maior devoção e culto Mariano. 
Há igualmente que considerar a importância histórica do Solar dos 
Condes de Aveiras.

Aveiras de Baixo, 

Aveiras de Baixo,
under the shade of the pinewoods

Locais a visitar
Places to visit
Mosteiro de Santa Maria
das Virtudes  (Virtudes)
Mata Nacional das Virtudes
Igreja Matriz
Turismo Espaço Rural
Turismo Equestre

O que comer
What to eat
Ensopado de enguias
Bacalhau conventual

Onde dormir
Where to sleep
Quinta da Cerca – Turismo Rural  
(Virtudes)

Junta de Freguesia
de Aveiras de Baixo
R. 25 de Abril, 26 
2050-018 Aveiras de Baixo
Tel.: 263 475 626
Fax: 263 469 110
e-mail: jf.avbaixo@sapo.pt

Situated on the Southeast part of the Municipality, the Parish of 
Aveiras de Baixo, has an area of 18.882 km2, distibuted by the seat 
of the Parish, Casais da Amendoeira, Casais da Lagoa and Virtudes.  
Aveiras de Baixo was given Charter by king Sancho I  in 1207. 
In this place king Dinis ordered the cultivation of the Royal  pine-
woods of Azambuja and Virtudes.
From the 15th century to the extinction of the Religious Orders , in 
the 19th century, the Saint Mary of “Virtudes” Monastery  was a 
place of high Marian devotion and worship. We must not forget the 
historical importance of the Counts of Aveiras ‘ manor-house.

à sombra dos pinhais 
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Annual Festivals
Eventos Anuais

Feira Medieval das Virtudes
Meados de Setembro

Festa em Honra
de N. Sr. Jesus dos Aflitos
Sem carácter regular, fim de Julho

Medieval Fair of the Virtues
mid-September

Party in Honour of Our Lord 
Jesus of the Distressed
Not a customary one, end of July
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Com uma superfície de cerca de 26 Km2, Aveiras de Cima está locali-
zada no coração do Município e é a segunda Freguesia mais populosa 
a seguir à sede do Concelho. Foi sede de Município até 1836, sendo 
depois preterida para a Vila de Azambuja. A sua população assenta 
económica e historicamente na agricultura, tendo a vitivinicultura 
o maior relevo. A malha urbana apresenta uma arquitectura ímpar, 
condicionada pela vinha, pois na maioria das casas existe duas portas 
de entrada, uma para a casa e outra para a adega. 

Aveiras de Cima,
no coração do Concelho

With a surface of about 26 Km2, Aveiras de Cima is situated in the 
heart of the Municipality and is the second most populated Parish, 
after the seat of the Municipality. It was seat of the Municipality until 
1836, being then replaced by the village of Azambuja. Its population 
lives economic and historically on agriculture, where the wine produ-
ction is very important. The urban spot presents a single architecture, 
conditioned by the vineyard, because in many of the houses there are 
two entrance doors, one to the house, another to the cellar. 

Aveiras de Cima,
in the heart of the municipality 

Locais a visitar
Places to visit
Escola Almeida Grandella
Igreja de São Sebastião

O que comer
What to eat
Torricado com bacalhau assado
Sopas de batata

Onde dormir
Where to sleep
Residencial Pôr-do-Sol

Junta de Freguesia
de Aveiras de Cima
R. 25 de Abril, 19, 1º 
2050-066 Aveiras de Cima
Tel.: 263 475 264 
Fax: 263 469 196
secretaria@freguesia-aveiras-cima.pt
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Annual Festivals
Eventos Anuais

Festa das Tasquinhas
Último fim de semana de Novem-
bro ou primeiro de Dezembro

Festa em Honra
do Mártir S. Sebastião
Junho

Tavern Party
Last Weekend in November or 
the first one in December

Party in Honour of Saint Sebastian 
Martyr
June
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A Vila de Azambuja é sede do Município com o mesmo nome. Com os 
seus 83.446 Km2 é a maior Freguesia e a mais populosa do Concelho. 
Foi baptizada de “Vila Franca” em 1200 na Carta de Povoamen-
to, quando D. Sancho I a concedeu, em mercê perpétua, ao seu  
1.º senhor D. Rolim e aos seus companheiros de cruzada vindos da 
região da Flandres. Azambuja possui fortes ligações à realidade  
taurina, afirmando-se como terra de campinos e toureiros de re-
nome. Actualmente, assenta a sua economia na logística, no comér-
cio local e na agricultura extensiva. 
Alguns Casais em redor conferem à Freguesia a tipicidade rural. Nas 
ruas da Vila, respira-se a modernidade da reabilitação urbana que  
a Autarquia, progressivamente, está a fazer chegar a todas as locali-
dades.

Azambuja, Vila taurina

Azambuja, taurine Village

Locais a visitar

Palácio das Obras Novas
Museu Sebastião Mateus Arenque
Igreja Matriz
Igreja da Misericórdia
Pelourinho
Miradouro

O que comer
What to eat
Torricado com bacalhau assado
Caldeirada de enguias
Açorda de sável
Queijadinhas de Azambuja 

Onde dormir
Where to sleep
“O Gaibéu”
Residêncial “Flor da Primavera” 
Casa de Hóspedes Jorge da Música

Junta de Freguesia de Azambuja
Urb. Horta do Maia
2050 Azambuja
Tel. 263 402 647 
Fax: 263 418 767
jfazambuja@mail.telepac.pt

The village of  Azambuja is seat of the Municipality of the same name. 
With its 83.446 Km2 it is the biggest and  most populated Parish in the 
Municipality. 
It was baptized as “Vila Franca” in 1200, in the Settlement Charter, 
when king Sancho I gave it as a perpetual grace, to his first Master, 
D. Rolim, and to his crusade colleagues, when they arrived from the 
region of Flanders.
Azambuja possesses strong connections to the taurine reality, declar-
ing itself as land of  famous herdsman and bullfighters. At present its 
economy is based on logistics, local commerce and extensive agricul-
ture. Some Farmhouses in the outskirts of the village give the Parish 
its typical rural characteristics. In the streets of the village, one can 
breathe the  modernity of urban rehabilitation, which the autarchy is 
trying to implement in all places.  
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Annual Festivals
Eventos Anuais

Feira de Maio
Último fim de semana de Maio

Procissão em Honra do Senhor 
dos Passos
Domingo de Ramos
Party in Honour of Our Lord of 
the Steps
Palm Sunday

May Fair

Last weekend in May

Places to visit
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Localizada a nordeste do Concelho é a mais recente Freguesia do 
Município, elevada a esta categoria em 4 de Outubro de 1985, tem 
uma área de 7,477 Km2.
Noutros tempos parte da extinta Paróquia de S. Pedro de Arrifana, 
estas terras são de uma fertilidade imensa, retirando-se delas um 
pouco de tudo.
A vinha constitui o principal factor económico na comunidade, mas 
desde sempre teve também grandes tradições cerealíferas, razão 
pela qual ostenta o seu ex-libris no cimo da colina: um moinho do 
séc. XVI (posteriormente restaurado).

Maçussa, terras de pão

Situated on the Northeast of the Municipality it is the most recent 
Parish in the Municipality, since 4th October 1985. It comprises a sur-
face of 7,477 Km2.
In ancient times, it was part of the extinguished  Saint Peter of Arrifana’s 
Parish, these lands are extremely fertile. The vineyard constitutes the 
main economic factor in the community, but it has always had a great 
tradition in bearing cereals, and that is why it exhibits its ex-libris on 
top of the hill: a mill from the 16th century (restored later on).

Maçussa, region of bread

Locais a visitar
Places to visit
Moinho 
Fonte do Mergulho

O que comer
What to eat
Manja
Queijo de cabra (chévre)

Onde dormir
Where to sleep
Residêncial Pôr-do-Sol 
(Aveiras de Cima)
Residencial Colaço (Alcoentre)

Junta de Freguesia de Maçussa
Rua 25 de Abril, 84
2065-607 Maçussa
Tel.: 243 719 291
Fax: 243 790 275
www.jf-macussa.pt 
e-mail: j.f.macussa@iol.pt
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Eventos Anuais

Festa em Honra
do Mártir S. Sebastião 
25 de Dezembro
Party in Honour of Saint 
Sebastian Martyr
December 25
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Tem uma área de 35,877Km2, localiza-se a norte do Concelho com 
uma zona florestal que ocupa cerca de 2/3 da Freguesia de Manique 
do Intendente.
Foi denominada de Alcoentrinho até ao reinado de D. Maria I, passa a 
chamar-se Manique do Intendente aquando da passagem destas terras 
para o seu Intendente Geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique. 
O Intendente ganhou estas terras devido aos bons serviços prestados 
ao Reino, tentando criar uma jurisdição de poder local própria. 
O que a terra produz, dá sustento a quem lá vive e faz-se um vinho de 
sabor intenso, espelho da tradição e do saber das suas gentes.

Manique do Intendente,

Manique do Intendente,
a name with history

Locais a visitar
Places to visit
Palácio/ Igreja Matriz do Intendente 
Pelourinho 
Casa da Câmara

O que comer
What to eat
Manta com lapardana
Tiborna
Sopa dourada
Sopa dos Cardos

Onde dormir
Where to sleep
Residencial Colaço (Alcoentre)

Junta de Freguesia de
Manique do Intendente
Prç. dos Imperadores, 24
2065-338 Manique do Intendente
Tel.: 263 486 679
Fax: 263 485 004
e-mail: jfmanique@sapo.pt

It has a surface of 35, 877Km2, and it is situated on the North of the 
Municipality and with a forest area that occupies about 2 / 3 of the city 
centre of Manique do Intendente.
It was called Alcoentrinho until  Queen Mary I’s reign, when it becomes 
Manique do Intendente, as Diogo Inácio de Pina Manique, General 
Superintendent of the Police took possession of them. He was given 
these lands due to the good services on the Kingdom’s behalf, trying 
to create its own local power jurisdiction. What is produced there is 
the local people’s means of livelihood, and an intense flavoured wine is 
produced there, reflection of its people’s tradition and knowledge.
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Annual Festivals
Eventos Anuais

Festa das Tasquinhas
25 de Abril

Festa Anual
em Honra de S. Pedro
15 a 17 de Agosto

Tavern Party
April 25

Annual Party in Honour of 
Saint Peter
15th to 17th August

um nome com história
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Vale do Paraíso está localizada no centro do Concelho.
Tornou-se, em 1916, a 7ª Freguesia do Concelho de Azambuja e tem 
uma superfície de 4,446 Km2.
Com origens muito pouco concisas, como território autónomo de 
administração local até D. João I, não oferece dúvidas quanto à 
malha geográfica paroquial tardo-medieval. 
Esta Freguesia ficou notabilizada pelo encontro de Cristóvão Colombo 
com o Rei D. João II, que teve lugar junto de uma das casas de campo 
do Rei. 

Vale do Paraíso,
o encontro com Colombo

Vale do Paraíso is situated in the centre of the Municipality.
In 1916 it became the  7th Parish of the Municipality of Azambuja, 
with a surface of 4,446 Km2.
With unknown origins, as an autonomous territory of local adminis-
tration until king João I’s reign, its late mediaeval geographic spot is 
unquestionable.
This Parish became famous with the meeting between Christopher 
Columbus and king João II, which took place near one of the king’s 
country houses. 

Vale do Paraíso,
the meeting with Columbus

Locais a visitar
Places to visit
Igreja da Confraria de
Nossa Senhora do Paraíso
Torre Sineira 

O que comer
What to eat
Torricado com bacalhau assado
Pataniscas com arroz de feijão

Onde dormir
Where to sleep
O Gaibéu (Azambuja)
Residencial Pôr-do-Sol 
(Aveiras de Cima)

Junta de Freguesia de
Vale do Paraíso
Rua 18 de Dezembro 
2050-407 Vale do Paraíso
Tel.: 263 475 360 Fax: 263 469 108
e-mail: jfparaiso@gmail.com

Ig
re

ja
  N

. S
ra

 d
o 

Pa
ra

ís
o

To
rr

e 
Si

ne
ira

Annual Festivals
Eventos Anuais

Paraísabor, Festa Gastronómica
Primeiro fim-de-semana de 
Outubro

Festa Anual em Honra de N. Sra 
do Paraíso
17 a 20 Dezembro

Paraísabor, gastronomic Party
first weekend of October

Anual Party in Honour of Lady 
of Paraíso
17th to 20th December
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Terra das três mentiras, como outrora foi chamada, está localizada na 
zona sudoeste do Concelho com uma superfície de 24.055 km2.
Lugar de estada, despacho e itinerário de reis e cavaleiros, Vila Nova 
da Rainha tem o auge da sua história no século XIV, com a realização 
na igreja local do casamento de D. Nuno Álvares Pereira. Esta igreja 
possui a maior composição figurativa e cenográfica azulejar do Mu-
nicípio, relatando a vida da sua Padroeira, Santa Marta.
Torna-se igualmente o primeiro centro na história da aviação militar no 
início do século XX, onde Gago Coutinho e Sacadura Cabral fizeram os 
seus primeiros testes de aviação. 

Vila Nova da Rainha,
de Álvares Pereira a Gago Coutinho

Vila Nova da Rainha,
from Alvares Pereira to Gago Coutinho

Locais a visitar
Places to visit
Igreja Matriz de Santa Marta

O que comer
What to eat
Pica no Chão

Onde dormir
Where to sleep
O Gaibéu (Azambuja)

Junta de Freguesia de
Vila Nova da Rainha
R. Manuel Joaquim Alves Dinis, 41 
2050-510 Vila Nova da Rainha
Tel.: 263 853 360 
Fax: 263 853 360
e-mail: junta.rainha@clix.pt

Land of the three lies, as people used to call it, is situated on the 
southwest area of the Municipality with a surface of 24.055 km2. As a 
place to rest, for kings and knights, Vila Nova da Rainha has its histo-
rical climax in the 14th century, with Nuno Álvares Pereira’s wedding 
in the local church. This church possesses the biggest figurative and 
scenographic composition in glazed tiles, reporting  Saint Martha’s 
life, its patron saint. It is equally the first centre in the history of the 
military aviation, in the beginning of the 20th century, where Gago 
Coutinho and  Sacadura Cabral made their first tests.
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A Freguesia fica a nordeste do Concelho e tem uma superfície de 14.388km. 
É a Freguesia do Concelho que apresenta os primeiros indícios de 
povos nesta região, remetendo-nos para a época do Calcolítico Es-
tremenho, como nos comprova o milenar Castro (precioso achado 
arqueológico que nos ajuda a compreender os modos de vida da 
referida civilização Castreja).  
A base económica da Vila assenta na vitivinicultura que produz um 
dos vinhos mais generosos do Concelho, consequência directa das 
excelentes condições dos solos agrícolas. 

Vila Nova de São Pedro,
solos férteis, vinho generoso

The Parish of VNSP  is situated on the Northeast of the Municipality with a sur-
face of 14.388km.  It is the municipality’s parish that presents  the first evidence 
of people in the region, taking us back to the Chalcolithic period, as the Old 
castle testifies (precious archaeological finding, which helps us to understand 
the lifestyle of the mentioned civilization. The economy of the Vila is based on  
wine production, with one of the most generous wines of the Municipality, a 
direct consequence of the excellent conditions of the soils.

Vila Nova de São Pedro,
fertile soils, generous wine

Locais a visitar
Places to visit
Castro de Vila Nova de S. Pedro
Igreja Matriz

O que comer
What to eat
Escarpiada
Sopa de Cardos

Onde dormir
Where to sleep
Residêncial Pôr-do-Sol 
(Aveiras de Cima)

Junta de Freguesia de
Vila Nova de S. Pedro
R. das Escolas, 2 
2065-557 Vila Nova S. Pedro
Tel.: 243 719 162 
Fax: 243 719 097
e-mail: jf-vnspedro@sapo.pt
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Eventos Anuais

Festa Anual em Honra de S. Pedro
29 de Junho

Annual Party in Honour of 
Saint Peter
June, 29
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Museu do Vinho

Uma Vila que assume, ela própria, o 
papel de Museu do Vinho. Um novo 
conceito de divulgação de ancestrais 
tradições, moderno e direccionado ao 
Enoturismo. 

Vila

Aveiras de Cima

A partir de Abril, venha conhecer a Vila 
Museu do Vinho.

A village which assumes itself the role 
of the Wine Museum. This is a new 
concept of dissemination of ancestral 
traditions, a modern one, and directed 
to oenotourism.
In April come and visit the Village Wine 
Museum.

The Wine Museum Village
Aveiras de Cima
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