
VISITE

AZAMBUJA

Adegas e vinhos, e o nosso Tejo, cheio de vida…  

Voar, cavalgar, correr ou caminhar… e muito para desfrutar.  

A vida no campo, as tradições, a nossa cultura. 

Azambuja, em cada experiência… uma emoção para recordar!

ExperienciasExperiencias



AZAMBUJA

Somos Concelho de Azambuja. Fronteira e abraço entre  
o Ribatejo e a grande Lisboa. A sul, somos a fértil lezíria, que
nos aconchega o estômago e a alma. Mais acima, somos
o “bairro”, onde cresce a floresta e nascem excelentes 
vinhos. Mas, também somos a indústria e a logística das mais
modernas de Portugal. 
Somos Concelho de Azambuja. Um Povo que ama as suas
terras, as suas tradições, a sua identidade. Temos orgulho no
passado que nos marca e no presente que vamos construindo. 
Um território de 262 km2 e sete freguesias, mosaico de
particularidades que vale a pena descobrir e desfrutar. 
Venha conhecer o nosso património e a nossa paisagem, 
a nossa cultura e a nossa hospitalidade. E na hora em que 
o apetite falar mais alto, não se esqueça que está em
AZAMBUJA – Terras do Torricado. Deixe-se conquistar por
uma iguaria herdada do saber dos homens e mulheres que
trabalharam estas terras. 
Somos Concelho de Azambuja. O comboio e a autoestrada
encurtam as distâncias, e nós – de braços abertos – aqui
estamos, perto de tudo e à espera de todos!





AZAMBUJA

AVEIRAS 
DE BAIXO
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SÃO PEDRO
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A dois passos da área metropolitana da capital, o Concelho de Azambuja oferece  
ao visitante tudo o que de bom caracteriza a ruralidade ribatejana. E por mais  
inspirada e bem escrita que seja, melhor do que qualquer descrição será mesmo 
vivenciar as experiências que aqui estão à sua espera.
Desde logo, temos para si o mais belo pedaço do Rio Tejo, com seus canais  
e mouchões, suas ricas fauna e flora, e as típicas aldeias avieiras. No coração da 
lezíria está, igualmente, a proposta mais radical, a de levantar voo e deslumbrar-se, 
a partir do céu, com a magnífica paisagem.
Nestas terras, a Natureza exprime-se em diferentes esplendores. Em corrida  
ou caminhada, desfrute da simplicidade do campo, por trilhos entre vinhas  
e hortas, ou refresque os pulmões no exuberante Pinhal das Virtudes. Numa visita 
ao Paúl de Manique do Intendente, venha observar espécies únicas.
E, claro, não esqueça que temos atividades equestres, provas de vinhos, quintas 
pedagógicas, espaços acolhedores para a realização de eventos, visitas guiadas  
e o contacto com a história e as tradições. Só nos resta acrescentar duas palavras: 
VENHA EXPERIMENTAR!

Aerodreams 
AZAMBUJA

Ollem Turismo 
AZAMBUJA 

Rota dos Mouchões 
AZAMBUJA 

Centro Hípico  
Lebreiro de Azambuja 
AZAMBUJA

Coudelaria  
Henrique Abecasis 
AVEIRAS DE BAIXO

Picadeiro Quinta  
do Vale 
AVEIRAS DE CIMA 

Agro-Batoréu  
AVEIRAS DE CIMA

Casal da Fonte 
VALE DO PARAÍSO

Quinta da Lapa 
MANIQUE DO INTENDENTE

Quinta Vale de Fornos 
AZAMBUJA

Sivac 
AVEIRAS DE CIMA

Vila Museu do Vinho 
AVEIRAS DE CIMA

Berry Good 
VALE DO PARAÍSO

Herdade da Hera 
MANIQUE DO INTENDENTE

Quinta da Texuga 
AZAMBUJA

Parque Temático  
Rural Tambor 
AVEIRAS DE CIMA

Mata Nacional  
das Virtudes 
AVEIRAS DE BAIXO

Paúl Natura  
MANIQUE DO INTENDENTE

Percursos Pedestres 
MAÇUSSA E VILA NOVA  

DE SÃO PEDRO

Casa Colombo e Con-
vento das Virtudes 
VALE DO PARAÍSO  

E AVEIRAS DE BAIXO

Castro, Palácio e Praça 
dos Imperadores 
VILA NOVA DE SÃO PEDRO  

E MANIQUE DO INTENDENTE

Terra Velhinha 
AZAMBUJA

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 





AERODREAMS
AZAMBUJA

A AeroDreams, que se encontra a funcionar na Quinta 
do Alqueidão, em Azambuja, é uma empresa  
de prestação de serviços aeronáuticos entre os quais 
se destacam a formação de pilotos de ultraleve, 
adaptações e conversões de licenças de pilotagem, 
construção e comercialização de aviões ultraleves.
Baseada na sua vasta experiência, no universo  
da aeronáutica, a empresa promove vários tipos 
de atividades, tais como batismo de voo e passeios  
aéreos.
A experiência de voo permite a realização da primeira 
aproximação e sensação de voo numa aeronave  
ultraleve. O passageiro terá a oportunidade de dis-
frutar, lado a lado com o piloto, do maior prazer  
da história do Homem – voar.

Estrada do Paço do Alqueidão  

Azambuja

39.067697 

-8.803965

 +351 913 819 774 

info@aerodreams.pt

/aerodreams

/aerodreams.lda

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Batismos de Voo

• Passeios aéreos

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADES AERONÁUTICAS                                                       

ATIVIDADES SOB RESERVA      

HORÁRIO  

10H00-18H00 - 3.ª a domingo  





OLLEM TURISMO 
FLUVIAL

AZAMBUJA

A Ollem Turismo Fluvial aposta em cruzeiros fluviais 
no rio Tejo desde 2005 com duas embarcações com 
capacidade para 40 pessoas no total, promovendo, 
como uma das suas principais atrações, a Rota dos 
Avieiros.
A Rota dos Avieiros conta uma história começada  
no inicio do século XX, quando a fome fez sair os 
pescadores da Praia de Vieira de Leiria, em busca do 
sustento. Subiram o rio Tejo e encontraram esta zona  
repleta de peixe. Estabeleceram-se inicialmente 
como nómadas, vivendo nos seus barcos (bateiras). 
Mais tarde fixaram-se nas margens do Tejo com as 
suas famílias em casas palafíticas.

Quinta das Chaminés - Apt.º 65

Azambuja

+351 917 204 758

www.ollem-turismo.com

/ollemturismo

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Rota dos Avieiros

• Passeios de barco

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADES SOB RESERVA 

• De março a novembro

TURISMO FLUVIAL                                       





ROTA DOS MOUCHÕES
AZAMBUJA

A bordo do varino Vala Real, uma embarcação  
típica do Tejo, o visitante descobre o património natural  
e cultural, no seu estado mais puro. 
É imperdível contemplar os Mouchões, pequenas 
ilhas que emergem das águas do rio Tejo e das mar-
gens repletas de salgueiros que acolhem inúmeras 
espécies de aves que aqui habitam - as garças boiei-
ras, garças reais, corvo marinho, águia pesqueira, 
guarda rios entre tantas outras. Das águas do rio  
saltam aqui e acolá as fataças, os barbos, as enguias,  
o sável e a lampreia, eles são os Reis na gastronomia
do rio.
Ao navegar, tranquilamente com uma paisagem de
beleza ímpar que nos envolve, descobrimos as aldeias 
construídas em palafitas onde habitam os pescadores 
Avieiros tão exaltados por Alves Redol, falamos em
Azambuja do Porto da Palha (Lezeirão).
Entre nesta aventura connosco a bordo desta expe-
riência única que lhe proporcionamos. 

+351 263 400 476 

www.cm-azambuja.pt 

turismo@cm-azambuja.pt 

/municipioazambuja

/municipiodeazambuja

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADES SOB RESERVA 

• De abril a outubro

• De segunda-feira a domingo

• Visitas de 1/2 dia ou dia inteiro 

• Grupos até 20 pessoas

TURISMO FLUVIAL                                       





CENTRO HÍPICO LEBREIRO 
DE AZAMBUJA

AZAMBUJA

O Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, fundado  
em janeiro de 1964, tem por fim  associar indivíduos 
que se dediquem à criação cavalar e desporto hípico, 
ou que por eles se interessem de forma a promover  
o seu desenvolvimento e difundir o gosto pelo cavalo 
e pela caça de corrida.
Organiza uma série de experiências dentro da área 
e que estão ao seu dispor. 

Rua Dom Sancho I n.º 19

Azambuja

39.071138 

-8.871286

+351 963 349 990 

+351 263 402 170

chlazambuja3@gmail.com

centrohipicolebreiro.azambuja                                                     

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Batismo equestre 

• Pacote de batismo equestre e almoço

• Aulas individuais ou em grupo

• Volteio

• Estágios de férias

• Festas de aniversário com a componente 
de equitação.

• Cavalos a penso

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADES SOB RESERVA

TURISMO EQUESTRE                                  





COUDELARIA  
HENRIQUE ABECASIS

AVEIRAS DE BAIXO

A coudelaria Henrique Abecasis centra-se na criação 
de cavalos Puro Sangue Lusitano para ensino e venda. 
Paralelamente, utiliza parte do seu efetivo para a rea-
lização de passeios equestres e lições de equitação.
A empresa propõe-lhe conhecer, a cavalo, uma das 
regiões mais típicas do Ribatejo. 
A experiência poderá passar por um passeio pela 
coudelaria e visitar os parques das éguas onde  
serão explicados alguns aspetos da criação se-
guindo-se a descoberta da paisagem ribatejana.  
Os cavalos são Puro Sangue Lusitano, nobres e calmos, 
que podem ser montados também por pessoas sem  
experiência.

Quinta do Pilar

Aveiras de Baixo 

39.102786 

-8.859475

+351 962 513 345 

+351 263 401 129

www.coudelariahenriqueabe-

casis.com 

www.equestriantourismpor-

tugal.com   

geral@coudelariahenriqueabe-

casis.com 

equestriantourism.portugal@

gmail.com

/equestriantourismportugal 

coudelariahenriqueabecasis.

henriqueabecasisstud

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Os passeios a cavalo, podem ir desde 
uma tarde até oito dias (itinerantes)

• Lições de equitação

• Clínica de dressage

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

TURISMO EQUESTRE                                  

ATIVIDADES SOB RESERVA      

HORÁRIO  

8H00-17H30 - 2.ª a sábado  





PICADEIRO  
QUINTA DO VALE

AVEIRAS DE CIMA

O Picadeiro Quinta do Vale enquadra-se numa zona 
rural, rodeada por vinha e floresta, tendo como  
cenário a paisagem protegida da Serra do Montejunto. 
É um espaço aprazível com elevadas condições para 
a prática da Arte Equestre, tendo ainda excelentes  
infraestruturas para a realização de outras atividades. 

Quinta do Vale

Aveiras de Cima

39.127737 

-8.932435

+351 914 933 446

 www.picadeiroquintadovale.com

geral@picadeiroquintadovale.com

picadeiroquintadovale

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Alojamento e ensino de cavalos

• Aulas de equitação

• Eventos

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

TURISMO EQUESTRE                                  

ATIVIDADES SOB RESERVA      

HORÁRIO  

9H00-20H00





ATIVIDADES SOB RESERVA      

HORÁRIO  

9H-13H | 14H-19H - dias úteis   

9H-13H - sábado

AGRO-BATORÉU
AVEIRAS DE CIMA

Foi em 1860 que Ignácio Batoréu e José Canteiro se 
estabeleceram como produtores de vinho em Aveiras 
de Cima, escolhendo como local de cultivo das suas 
vinhas o Sítio dos Poços, onde ainda hoje se encontra 
a maior parte da propriedade da família.
Em 1988, foi fundada a empresa Agro-Batoréu com 
o objetivo de produzir e comercializar vinhos engar-
rafados de qualidade. É dos seus 42 ha de vinha que 
nascem os premiados vinhos tintos, brancos e rosés,
produzidos a partir de castas tradicionais portugue-
sas como as tintas Trincadeira e Touriga Nacional  
e as brancas Arinto e Fernão Pires, às quais se juntam
castas de origem internacional como Syrah, Cabernet
Sauvignon e Alicante Bouschet. 
Esta é uma das adegas integradas no projeto Vila 
Museu do Vinho.

Rua António Amaro dos Santos 

n.º 65, Aveiras de Cima

39.136384 

-8.902301

 +351 263 475 154 

+351 919 776 714 

www.batoreu.com

jbsilvestre@sapo.pt

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Visita às vinhas e adegas

• Provas de vinhos

• Cursos de prova

• Atividade das vindimas

• Atividades do ciclo do vinho

• Refeições nas adegas

• Eventos enogastronómicos e culturais

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ENOTURISMO





CASAL DA FONTE
VALE DO PARAÍSO

O Casal da Fonte é uma marca de forte tradição  
familiar que se assume apaixonada pela sua terra, Vale 
do Paraíso, pelas histórias contadas pelos seus avós  
e pelos valores que lhes foram transmitidos.
Os seus produtos são de elevada qualidade e tradu-
zem o respeito que têm e o valor que atribuem ao que 
terra nos dá. A sua produção está assente na tradição 
transmitida pelos seus antepassados, mas aliada à 
modernidade e ao conhecimento das novas gerações.

Rua da Água Férrea

Vale do Paraíso

39.114277 

-8.882622

+351 937 095 921 

+351 913 939 273 

+351 263 478 215

www.casaldafonte.pt

geral@casaldafonte.pt

/VinhosCasalDaFonte

/casaldafonte

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Visita acompanhada à adega onde é realizada uma
prova de vinhos em estágio, prova de vinhos en-
garrafados e prova dos restantes produtos do Casal 
da Fonte como, mel multifloral e azeite extra virgem.

• Cursos de vinhos

• Almoços e jantares de grupo

• Na época própria pode ainda participar na vindima 
das vinhas do Casal da Fonte, um evento organizado 
todos os anos.

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ENOTURISMO

ATIVIDADES SOB RESERVA      

HORÁRIO  

9H00 - 17H30 - dias úteis   

9H30 - 11H30 - sábado





QUINTA DA LAPA
MANIQUE DO INTENDENTE

Entrar na Quinta da Lapa é entrar num tempo diferen-
te, individual, privado e inesquecível. 
Existe há 300 anos, tem uma história que não pesa 
porque vive e proporciona aos seus clientes um  
espaço exclusivo e requintado para a realização dos 
mais diversos acontecimentos sociais e empresariais.
Esta propriedade charmosa e produtora de vinhos, 
possui uma infraestrutura de grande qualidade e apta 
para receber os mais diversos eventos e realizar  
inúmeras atividades no âmbito do enoturismo.

Rua 25 de Abril

Manique do Intendente

39.236262 

-8.881453

+351  919 886 794 

+351 263 486 214 

www.quintadalapa-wines.com

geral@quintadalapa-wines.com

/quintadalapa1733

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Enoturismo

• Almoços e jantares de degustação

• Realização de festas de casamento, 
batizado ou de aniversário

• Eventos empresariais

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ENOTURISMO

ATIVIDADES SOB RESERVA      

HORÁRIO  

9H00-17H00 - 2.ª a domingo  





QUINTA VALE DE FORNOS
AZAMBUJA

Desde o século XIX que a Quinta Vale de Fornos  
é produtora de vinhos, tendo sido pioneira na região 
na plantação da casta Cabernet Sauvignon.  
A Quinta Vale de Fornos é uma das mais antigas  
e marcantes da região, inserida numa propriedade 
com 200 hectares. 
A Quinta goza de uma forte tradição, tanto pela  
antiguidade e pelo património, como pela ligação  
a ilustres famílias da nobreza portuguesa.
Tendo sida adquirida, em 1972, pelos atuais proprie-
tários a D. Pedro de Bragança, atualmente, para além  
da produção dos melhores vinhos da região, desenvol-
ve uma série de atividades no âmbito do enoturismo  
e que estão à sua disposição.

Quinta Vale de Fornos 

Azambuja

39.084948 

-8.857569

+351  919 544 548 

+351 263 402 105

eventos@quintavalefornos.com

/valefornos

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Visita às vinhas e adegas

• Provas de vinho

• Almoços/jantares de empresas ou particulares

• Eventos

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADES SOB RESERVA 

• Encerra na 1ª quinzena de agosto

ENOTURISMO





SIVAC
AVEIRAS DE CIMA

Fundada em 1974, a Sociedade Ideal de Vinhos  
de Aveiras de Cima reflete, desde então, a experiência 
e a tradição através dos seus vinhos. 
Inovadora e evolucionista, esta adega procura man-
ter as suas instalações renovadas com a mais recente 
tecnologia de produção e embalamento de forma  
a conseguir produzir o seu vinho em quantidade e sem 
descurar a qualidade, fornecendo não só o mercado 
nacional, como também o internacional.
Esta é uma das adegas integradas no projeto Vila  
Museu do Vinho.

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Visita à adega

• Prova de vinhos

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ENOTURISMO

Estrada da Caneira, n.º 91  

Vale Coelho | Aveiras de Cima

39.151487 

-8.918334

  +351 263 469 317

www.sivac.pt

geral@sivac.pt

ATIVIDADES SOB RESERVA      

HORÁRIO  

8H30-17H30 - dias úteis





VILA MUSEU DO VINHO
AVEIRAS DE CIMA

Seja bem-vindo a uma experiência singular pelo 
mundo da vinha e do vinho!
Neste “Museu Vivo”, vinhas e adegas são espaços 
naturais, expositivos onde orgulhosamente os pro-
dutores partilham o seu saber-fazer. O ponto alto  
da celebração da cultura vitivinícola é em abril,  
Ávinho – Festa do Vinho e das Adegas.

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Visita guiada as adegas

• Provas de vinho

• Visitas de grupo, de acordo com o ciclo da vinha 
no período pretendido

• Programa das vindimas

+351 263 400 476 

www.cm-azambuja.pt 

turismo@cm-azambuja.pt 

/municipioazambuja

/municipiodeazambuja

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADES SOB RESERVA

ENOTURISMO





Estrada Nacional 366, km 25,8 

Quinta da Cachucha 

Vale do Paraíso

39.117584 

-8.878231

 +351 964 288 960

geral@berrygood.pt   

www.berrygood.pt

/berrygood_lda

BERRY GOOD
VALE DO PARAÍSO

A empresa convida a visitar a exploração onde dá a 
conhecer a variedade de frutos que produz e a forma 
como o faz. No final, poderá experienciar o proces-
so de apanha e seleção destes frutos tão delicados 
e compreender todas as especificidades que tornam 
esta cultura tão interessante e apaixonante.
Fique a conhecer todo o processo de comercialização 
com uma explicação de como funciona uma explo-
ração desta cultura, desde a plantação à venda. Terá  
a oportunidade de apanhar framboesas diretamen-
te da planta e embalá-las. Depois disso haverá uma  
degustação do licor de framboesa e do nosso doce  
e no final levará a caixa de framboesas que apanhou.
A visita é adaptada em função de cada grupo,  
sejam escolas ou grupos particulares e terá a duração  
aproximada de uma hora e meia.

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Visita guiada à exploração

• Apanha de fruta

• Degustações

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADES RURAIS                         

ATIVIDADES SOB RESERVA      

HORÁRIO  

7H00-17H00





HERDADE DA HERA
MANIQUE DO INTENDENTE

A Herdade da Hera é uma pequena quinta familiar, 
localizada em Manique do Intendente, na zona norte 
do concelho.
Estando localizada em espaço rural, permite dar  
a quem visita a oportunidade de desligar do stress 
diário, recarregar baterias e respirar ar puro.
É um conceito outdoor, com possibilidade de realizar 
eventos de grande escala como casamentos, batiza-
dos, festas temáticas, team-building, ou simplesmen-
te um amigável pic-nic em família.
Os animais de quinta são um importante ponto  
de visita e o público mais jovem têm os póneis para 
fazer maneio e/ou montar.
Há um atelier das artes que serve também como sala 
comum e tem zona de jogos ou de leitura.
A empresa é gerida por uma família de 5 pessoas  
que trabalham em proximidade com quem visita, 
prestando deste modo um serviço personalizado  
e de qualidade.

Rua Principal, n.º 2B

Póvoa de Manique

Manique do Intendente

39.219678 

-8.868796

+351 263 489 289 

+351 925 118 894

www.herdadedahera.pt

/HerdadeDaHera

/herdadedahera

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS:

• Visitas de estudo

• Visitas de grupo/família

• Maneio e aulas de pónei

• Campos de férias

• Ateliês artísticos

• Festas de aniversário | Casamentos
Batizados | Team-building

• Passeios de bicicleta

• Caminhadas

• Atividades temáticas

• Ordenha, apanha de ovos, alimenta-
ção e maneio dos animais da quinta

• Atividades com parceiros locais 
(prova de vinhos, passeio de barco, 
passeio de avião)

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADES RURAIS                         

ATIVIDADES SOB RESERVA      

HORÁRIO  

11H00-20H00 - 3.ª a domingo  





QUINTA DA TEXUGA
AZAMBUJA

A Quinta da Texuga localizada a 30 minutos de Lisboa, 
foi em tempos uma propriedade bastante importante, 
com o desenvolvimento de atividades que envolviam 
grande parte da comunidade. 
Na mesma família há seis gerações, os sinais do tem-
po levaram a que a Quinta da Texuga se reinventas-
se, modernizasse e se adaptasse às necessidades da  
sociedade contemporânea. 
Desde a vinha até ao olival, aromas, paladares e tex-
turas, sempre acompanharam o quotidiano de todo  
o trabalho no campo.
Apresenta ainda as condições ideais para sair do 
frenesim da cidade e passar um “Dia no Campo”, dife-
rente, saudável e inesquecível. 
Venha conhecer esta realidade e todas as suas 
atividades ligada à natureza, agricultura e interação
com os animais da quinta, onde os valores se pau-
tam por profissionalismo, conhecimento, dedicação 
e o bem receber!

Rua da Texuga

Azambuja

39.111036 

-8.919771

+351 962 424 867 

www.quintadatexuga.pt

quintadatexuga@gmail.com

/quintadatexuga

/quinta_da_texuga

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Um dia no campo e interação com os animais 
da quinta (recebe visitas de escolas ou grupos)

• A Quinta vai à escola (quando possível levamos 
os animais da quinta às escolas)

• Passeios de trator

• Passeios a cavalo

• Eventos

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADES SOB RESERVA

ATIVIDADES RURAIS                         





PARQUE TEMÁTICO 
RURAL TAMBOR

AVEIRAS DE CIMA

Uma quinta familiar que tinha como única cultura a vi-
nha transformou-se num local de atividades rurais ao 
ar livre, onde pequenos e graúdos podem aproveitar 
os prados verdes para praticar diversas modalidades. 
Fica o convite a todos aqueles que queiram expe-
rimentar um mundo diferente – o rural. Tem como 
principais características os mais de 100 jogos, mais 
de 150 animais de quinta numa área com o tamanho  
de 4 campos de futebol.

Rua do Tambor, Casais das Amarelas

Aveiras de Cima

39.124552 

-8.928916

+351 912 939 242 

+351 912 500 992

www.parqueruraltambor.com

parqueruraltambor@gmail.com

/parqueruraltambor
ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Visitas escolares

• Atividades pais e filhos

• Team building 

• Festas de aniversário

• Eventos 

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

PARQUE TEMÁTICO                        

HORÁRIO +info  

www.parqueruraltambor.com  

• De março a novembro





MATA NACIONAL 
DAS VIRTUDES

AVEIRAS DE BAIXO

Herdeira do pinhal de Azambuja, a Mata Nacional das 
Virtudes teve a sua origem pela mão do Rei Lavrador, 
quando D. Dinis aqui experimentou as potencialida-
des do pinhal, que mais tarde levará para Leiria. 
É o cenário ideal para caminhadas ou passeios por  
trilhos onde a natureza revela o seu esplendor.

+351 263 400 476 

www.cm-azambuja.pt 

turismo@cm-azambuja.pt 

/municipioazambuja

/municipiodeazambuja

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Caminhada

• Corrida

• Trail

• Passeio Natureza

• BTT

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

TURISMO NATUREZA   





PAÚL NATURA
MANIQUE DO INTENDENTE

Trata-se de um ecossistema único no concelho,  
habitat e lugar de paragem de aves. Tem 120 espécies 
identificadas, algumas com estatuto de conservação, 
e o raro Juncus Valvatus, planta protegida por lei. 
Um agradável passadiço e um posto de observação 
convidam a uma visita.

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Birdwatching

• Contemplação da natureza

+351 263 400 476 

www.cm-azambuja.pt  

www.paulnatura.pt

turismo@cm-azambuja.pt 

/municipioazambuja

/municipiodeazambuja

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

TURISMO NATUREZA   





PERCURSOS PEDESTRES
MAÇUSSA E VILA NOVA DE SÃO PEDRO

Atualmente existem dois percursos pedestres  
homologados, num circuito que se pretende com sete 
propostas distintas e que estarão disponíveis muito 
em breve.

PR1AZB – Maçussa, “Terras de Pão”
Percurso de cariz ambiental e cultural, com 13km  
de dificuldade média. Descubra a autenticidade 
desta aldeia. Suba ao Moinho e deslumbre-se com  
a vista. Prove o pão de trigo de barbela e o famoso 
queijo chèvre local.

PR2AZB – Castro de Vila Nova de São Pedro
Percurso de cariz ambiental e histórico, com 7,3km 
de dificuldade baixa. Tem como ex-libris o povoa-
do fortificado de Vila Nova de São Pedro. Caminhos  
com uma flora rica, onde a Natureza e a História  
nos abraçam.

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Caminhada

• Passeio Natureza

+351 263 400 476 

www.cm-azambuja.pt 

turismo@cm-azambuja.pt 

/municipioazambuja

/municipiodeazambuja

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

TURISMO NATUREZA   



IGREJA DO CONVENTO DE ST.ª MARIA DAS VIRTUDES 

Classificado como Imóvel de Interesse Municipal desde 1996, a história deste  
edifício remonta ao início do século XV (1403). D. Duarte, foi o responsável pela 
fundação de um convento dos Franciscanos Observantes, junto à primitiva ermida 
de Santa Maria das Virtudes, após a conquista de Ceuta.
Local de peregrinação por excelência nas primeiras décadas de quatrocentos,  
acabaria por ser apelidada por A. H. Oliveira Marques como a “Fátima do século 
XV”, tendo sido visitada por diversos monarcas da segunda dinastia. Apesar de ter 
visto diminuir o número de peregrinos que aí acorriam ao longo dos séculos XVII  
e XVIII foi com a extinção das Ordens Religiosas em Portugal que chegaria ao fim  
a presença dos Franciscanos neste local.



CASA COLOMBO E 
CONVENTO DAS VIRTUDES

VALE DO PARAÍSO E AVEIRAS DE BAIXO

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

TURISMO CULTURAL          

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO CASA COLOMBO

Com a exposição O Mundo Moderno também  
começou aqui no século XV somos convidados a 
entrar numa viagem pela transformação da imagem  
do Mundo ao longo dos tempos, para a qual contri-
buíram os Descobrimentos e a Expansão Portuguesa 
de forma ímpar. Foram muitos os que tendo a sua  
origem por estas terras participaram nas viagens  
realizadas durante a Época Moderna.
Vale do Paraíso, local onde o rei D. João II estanciava 
frequentemente, não por razões de Estado, mas por 
razões do seu estado de alma e dos sentimentos que 
lhe invadiam o coração, foi palco de um encontro 
entre o monarca e o navegador Cristóvão Colombo. 
Aqui conferenciaram e conviveram durante três dias 
em março de 1493.

MARCAÇÕES. VISITAS GUIADAS

+351 263 400 447

museu@cm-azambuja.pt



PALÁCIO DE PINA MANIQUE

Manique do Intendente nasce do projeto de Diogo Inácio de Pina Manique  
(1733 – 1805), Intendente Geral da Polícia, que recebe estas terras da rainha D. Maria I,  
em 1791, pelos serviços prestados à Coroa. O seu objetivo era criar uma majestosa 
povoação de arquitetura neoclássica. 
A fachada da Igreja-Palácio remonta aos finais XVIII. Apenas a igreja foi terminada, 
pois Pina Manique havia de falecer pouco tempo depois de ter iniciado o projeto.

PRAÇA DOS IMPERADORES

A Praça dos Imperadores é de enorme rigor geométrico. Num dos topos encon-
tramos a Casa da Câmara, um edifício de fachada triangular de estilo neoclássico, 
que acolhia os magistrados e funcionários públicos do concelho, e onde funcionava  
a cadeia. Ao centro desta Praça encontramos o Pelourinho também de estilo  
neoclássico. 



CASTRO |  PALÁCIO E 
PRAÇA DOS IMPERADORES

VILA NOVA DE SÃO PEDRO E MANIQUE DO INTENDENTE

MARCAÇÕES. VISITAS GUIADAS

+351 263 400 447

museu@cm-azambuja.pt

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

TURISMO CULTURAL          

POVOADO FORTIFICADO DE VILA NOVA  
DE SÃO PEDRO - «CASTRO» 

Classificado como Monumento Nacional desde 1971, 
o povoado fortificado de Vila Nova de São Pedro,  
conhecido como «Castro», foi identificado em 1936, 
sendo escavado, sistematicamente, por Afonso 
do Paço e Eugénio Jalhay entre 1937-1967. Nestas  
campanhas de escavação foram identificadas três 
linhas de muralha e o estudo dos materiais e das 
estruturas encontradas permitem situar a sua ocupa-
ção, por comunidades agrometalúrgicas, no período
Calcolítico – 3º milénio a.C. (3.200 – 2.000 a.C.) até
ao início da Idade do Bronze.





TERRA VELHINHA
AZAMBUJA

Terra Velhinha é um projeto que visa recuperar, recriar 
e divulgar as tradições de Azambuja. 
O projecto nasceu em 2013 com o grupo foto-memó-
ria Terra Velhinha no Facebook. Em 2014 nasce a Rota 
da Terra Velhinha que é uma visita guiada ao centro 
histórico de Azambuja com animação. Em 2015 surge 
a associação Terra Velhinha que compõe e agrega  
os diversos vetores do projeto. 
Atualmente, para além da recolha e levantamento  
do grupo foto-memória um local online que contém 
mais de 6 mil fotografias de Azambuja e da sua região, 
uma videoteca do canal Youtube onde congrega mais 
de 300 vídeos antigos e representativos dos usos, 
costumes e tipicidade locais, desenvolve representa-
ções artísticas e recriações diversas.

Rua Alves Redol n.º 5

Azambuja

+351 964 554 643

www.terravelhinha.com

terravelhinha@gmail.com

/terravelhinha

ATIVIDADES | EXPERIÊNCIAS

• Animação musical e recriação histórica 
com espetáculos em diversos formatos

• Dinamização e experimentação da Rota 
da Terra Velhinha

VISITE AZAMBUJA -  EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADES SOB RESERVA

TURISMO CULTURAL          





Visite www.cm-azambuja.pt 

/municipioazambuja 
municipiodeazambuja

_

POSTO DE TURISMO - AZAMBUJA 
Rua Engenheiro Moniz da Maia, n.º 29  
2050-356 Azambuja 
Horário 9H30 - 19H30 
Tel. +351 263 400 476 
E-mail turismo@cm-azambuja.pt

_

Eventos de interesse: 

MARÇO - Do Torricado à Lapardana - Uma viagem Gastronómica, 
Aveiras de Cima 

ABRIL - Ávinho - Festa do Vinho e das Adegas, Aveiras de Cima 
Torricado na Praça - Tasquinhas de Manique do Intendente, União 
de Freguesias Manique do Intendente, V.N.S. Pedro e Maçussa

MAIO - Feira de Maio, Azambuja
Mês da Cultura Tauromáquica, Azambuja
Festa das Tasquinhas e do Torricado, Alcoentre 

JUNHO - Cultura, Gastronomia e Torricado, Vila Nova da Rainha

JULHO - Retiro do Torricado, Aveiras de Baixo

OUTUBRO - A Gula, restaurantes do concelho
Paraísabor - Festival do Torricado, Vale do Paraíso 

NOVEMBRO - Festa do Torricado, Azambuja

Consulte as datas exatas no Posto de Turismo ou através dos contactos acima descritos.






