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património cultural monumental

2 torres novas 

Fortaleza árabe do século XII, o Castelo de Torres Novas, definitivamente conquistado em 1190 por D. Sancho I, constitui um 
símbolo da importância política de Torres Novas na época medieval.

Circundado por uma muralha de onze torres e pela casa do alcaide (séc. XIV), o castelo possui, no interior do recinto amuralhado, 
um aprazível e bem cuidado jardim.

Sofreu várias reconstruções, das quais sobressaem as de D. Sancho I, a de D. Fernando e a que foi efetuada por ocasião das co-
memorações dos centenários da Independência e da Restauração (1940).

O ex-libris da cidade, classificado como Monumento Nacional em 16 de junho de 1910, foi, recentemente, revitalizado, através 
de um projeto de recuperação física e paisagística, com a construção de circuitos pedonais e outras valências, como uma área de 
lazer e cultura que fomentará a vivência da história deste monumento, o mais marcante da cidade, e permitirá aos torrejanos e 
visitantes da cidade desfrutar de excelentes vistas sobre a cidade.

Morada: Rua General António César de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Novas  Coordenadas GPS: 39°28’45.8”N 8°32’25.4”W 

Tel: (+351) 249 813 019  Email: turismo@cm-torresnovas.pt  Web: www.cm-torresnovas.pt  Horário: Aberto todos os dias das 9h às 17h  

Localização: Centro histórico da cidade   Entrada gratuita - acesso ao interior do Castelo/Jardim

A Câmara Municipal de Torres Novas não prevê visitas guiadas programadas ao Castelo, pelo que estas deverão ser da responsabilidade dos 
acompanhantes do grupo e realizadas em regime livre

Castelo de Torres Novas [Monumento Nacional] 1
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ruínas romanas de villa cardílio

5inspiradescoberta

Situada a 5 km da cidade, esta estação arqueológica romana é o principal testemunho da presença romana no concelho. As 
escavações arqueológicas em Villa Cardílio, iniciadas em 1963, permitiram descobrir um conjunto de alicerces, bases de colunas 
e pavimentos ornamentados com diversos quadros de “tesselas” pertencentes a uma antiga quinta romana composta por três 
elementos principais: entrada, peristilo e exedra.

Do espólio recolhido aquando das escavações destacam-se, igualmente, moedas dos séculos II a IV d. C., cerâmicas, bronzes, 
ferros e uma estátua de Eros em mármore de Carrara.

Villa Cardílio foi classificada como Monumento Nacional em 24 de janeiro de 1967.

Morada: Estrada Municipal de Santo António da Caveira, 2350-482 Torres Novas  Coordenadas GPS: 39º27’10.61”N 8º31’43.98”W 
Tel: (+351) 249 812 535  Tlm: (+351) 936 669 046  Email: museu.municipal@cm-torresnovas.pt  Web: www.cm-torresnovas.pt | http://
museu.cm-torresnovas.pt  Facebook: www.facebook.com/MMCarlosReis  Horário: 3.ª a sábado das 10h às 12h30 e das 13h30 às 17h  
Encerra: Domingo, segunda-feira e feriados  Visitas: Orientadas, sujeitas a marcação prévia   Localização: 5 km (aprox.) da cidade
Entrada gratuita

Ruínas Romanas de Villa Cardílio [Monumento Nacional]2
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Grutas de Lapas 
A 2 km da cidade, sob as casas e ruas típicas da aldeia de Lapas, concentra-se um labirinto de galerias escavado na rocha. As 
grutas, que deram o nome à aldeia, são um conjunto de túneis subterrâneos, classificado como Imóvel de Interesse Público desde 
1943. O percurso acessível é apenas parte de uma rede mais vasta que percorria quase todo o morro onde assenta a povoação. 
A geologia do solo – calcário mole conhecido por “tufo” – explica a relativa facilidade com que, em tempos, a mão do homem 
talhou esta singular preciosidade arqueológica.

Morada: Rua José Mota e Silva (Largo das Catacumbas), 2350-124 Lapas  Coordenadas GPS: 39º29’34.58”N 8º33’14.40”W 
Tel: Visitas, contactar previamente a União das Freguesias de Torres Novas – São Pedro, Lapas e Ribeira Branca (+351) 249 813 939  Horário: 
2.ª a 6.ª feira das 8h30 às 16h30 Tel: Contactar a Junta de Freguesia de Lapas (+351) 249 836 709  Horário: 3.ª 5.ª e 6.ª feira das 9h às 13h 
e das 14h às 17h  Email: fregspedrolapasribbranca@gmail.com  Localização: 2 km (aprox.) da cidade   
Entrada gratuita 

Moinhos da Pena 
Conjunto de doze moinhos de vento que se destaca pela excelência do seu enquadramento paisagístico. Situados nas localidades 
da Pena e Charruada, estes moinhos representaram o meio de subsistência daqueles que dependeram, em tempos antigos, da 
moagem artesanal enquanto atividade económica. Em 1965, os Moinhos da Pena cessaram o seu funcionamento e, em 1992, 
ao abrigo de um programa de iniciativa comunitária, iniciou-se o processo de recuperação de sete unidades para fins turísticos

Morada: Rua dos Moinhos da Pena 2350-011, Assentis Coordenadas GPS: 39º35’33.0”N 8°32’00.2”W  

Tlm: (+351) 968 464 788 | (+351) 963 166 290 | (+351) 913 437 565 | (+351) 963 004 571   Email: mexudas@iol.pt

Horário: Bar de apoio (serve petiscos e refeições por encomenda), aberto todos os dias das 14h às 24h Localização: 16 km (aprox.) da cidade
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Morada: Rua Nossa Senhora do Vale, 2350-815 Torres Novas
Coordenadas GPS: 39°29’07.1”N 8°32’07.8”W 
Tel: Visitas, contactar previamente a Santa Casa da Misericórdia 
(+351) 249 822 541   Email: geral@scmtorresnovas.pt
Encerrada ao público  Localização: Cidade
Entrada gratuita

Igreja de Santiago
Segundo a lenda, D. Afonso Henriques erigiu a capela evo-
cativa a Santiago em 1148 e D. Sancho I terá acrescentado a 
igreja em 1203. O altar e o retábulo são de rica talha dourada 
setecentista e encontram-se profusamente ornados. O templo 
possui quatro capelas laterais, das quais se destaca a do Se-
nhor Jesus dos Lavradores, decorada com símbolos da Paixão e 
onde repousam Antão Mogo de Melo Carrilho e Ângela Sigéa 
de Velasco, ilustres torrejanos.

Morada: Adro de Santiago, n.º 6, 2350-547 Torres Novas
Coordenadas GPS: 39°28’41.0”N 8°32’25.8”W
Tel: Casa Paroquial (+351) 249 823 042 | Visitas, contactar previamente 
o Pároco Ricardo Madeira (+351) 917 058 688
Email: pe.rifmadeira@sapo.pt  Horário: Todos os dias das 9h às 18h 
Localização: Centro histórico da cidade
Entrada gratuita

6Capela do Vale
É considerado o templo mais antigo do concelho. Pensa-se 
que a sua primeira fase de construção se situa entre os anos 
de 660 e 715, tendo sofrido várias obras ulteriores. A sua en-
trada alpendrada e a simplicidade do seu estilo românico, da 
era visigótica, constituem elementos de destaque. No interior, 
salientam-se as esculturas de pedra policromada e azulejos 
seiscentistas trazidos da Capela de Monserrate (Meia Via). 
A ermida foi classificada como Imóvel de Interesse Público por 
decreto de 19 de fevereiro de 2002.
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Igreja de São Pedro
Admite-se que a construção da igreja, datada do terceiro quar-
tel do século XIV, foi da autoria de Diogo Gonçalves Pimentel, 
tendo sido reconstruída após o terramoto de 1755 e, no sé-
culo XIX, após os danos causados pelos invasores franceses. 
O templo, de três naves, possui arco triunfal de cantaria com 
as insígnias de São Pedro e capela-mor de abóbada de berço, 
revestida de azulejos polícromos seiscentistas.

Morada: Largo de S. Pedro, 2350-755 Torres Novas
Coordenadas GPS: 39°28’45.5”N 8°32’32.6”W
Tel: Visitas, contactar previamente o Pároco Ricardo Madeira 
(+351) 917 058 688  Email: pe.rifmadeira@sapo.pt
Horário: Sábado no horário de culto às 18h, domingo e dias santos às 12h
Localização: Centro histórico da cidade
Entrada gratuita

8Igreja do Salvador
Submetida a profundos restauros nos séculos XVII e XVIII, a 
Igreja do Salvador terá sido construída no século XIII. No seu 
interior, realçam-se as paredes revestidas de azulejos seiscen-
tistas e os altares, maior e colaterais, de ricos retábulos de ta-
lha dourada.

Morada: Largo do Salvador, 2350-415 Torres Novas
Coordenadas GPS: 39º28’46.44”N 8º32’16.95”W 
Tel: Visitas, contactar previamente o Pároco Ricardo Madeira 
(+351) 917 058 688   Email: pe.rifmadeira@sapo.pt
Horário: 4.ª feira no horário de culto às 9h30
Localização: Centro histórico da cidade 
Entrada gratuita
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Morada: Praça 5 de Outubro, 2350-418 Torres Novas
Coordenadas GPS: 39°28’45.1”N 8°32’25.9”W
Tel: Visitas, contactar previamente a Santa Casa da Misericórdia 
(+351) 249 822 541  Email: geral@scmtorresnovas.pt
Horário: 2.ª a 6.ª feira, horário de culto às 18h (aberta a partir das 17h)
Localização: Centro histórico da cidade 
Entrada gratuita

Igreja de Nossa Senhora da Graça
Localizada no centro da aldeia de Lapas, a igreja foi constru-
ída em 1550, parcialmente reedificada em 1883 e ampliada 
em 1963. Destacam-se os azulejos seiscentistas azuis e ama-
relos, de tipo padrão, que formam silhar na nave do coro. 
O arco triunfal da capela-mor está ladeado por dois altares 
com magníficos retábulos de talha dourada seiscentista. No 
retábulo do altar direito, a bela imagem de madeira de Nos-
sa Senhora da Vitória com o Menino, que se diz ter sido 
achada nas grutas de Lapas. Salienta-se ainda, debaixo do 
trono, um baixo-relevo em pedra, datado do século XV, com 
o Cristo Crucificado entre dois anjos.

Morada: Largo da Igreja, 2350-111 Lapas
Coordenadas GPS: 39°29’33.8”N 8°33’12.8”W 
Tel: Visitas, contactar previamente a Casa Paroquial 
(+351) 249 823 041 ou a União das Freguesias de Torres Novas 
– São Pedro, Lapas e Ribeira Branca (+351) 249 813 939
Horário: 2.ª a 6.ª feira das 9h às 18h30, domingo no horário de 
culto às 12h15  Localização: 2 km (aprox.) da cidade
Entrada gratuita

Igreja da Misericórdia
Monumento emblemático do património da cidade, a Igreja 
da Misericórdia deve datar-se dos meados do séc. XVI, com 
trabalhos de embelezamento e de decoração que se estende-
ram pelos dois séculos seguintes. O edifício apresenta como 
principais símbolos de referência o pórtico e o teto renascen-
tista, a tribuna dos mesários, os retábulos de talha dourada e 
o presépio da oficina de Machado de Castro, destacando-se 
ainda, no seu exterior, uma porta com elementos manuelinos. 
Esta igreja foi classificada como Imóvel de Interesse Público a 
3 de janeiro de 1986.
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Igreja de Nossa Senhora do Carmo
Construída em 1558, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo fez 
parte do antigo Convento de São Gregório Magno. A igre-
ja, considerada como o maior templo da cidade, evidencia-se 
pela sua abóbada de berço com 91 caixotões e pelas suas qua-
tro capelas laterais. De salientar, na capela-mor, o arco triunfal 
de volta perfeita, que tem, no vértice, o brasão dos Almeidas e 
Novais, e os azulejos seiscentistas. Em 1866, por determinação 
do rei D. Luís I, o convento passou para a posse da Misericórdia 
para nele se instalar o hospital, que ali funcionou desde o final 
de 1882 a setembro de 2000. O templo encontra-se classifica-
do como Imóvel de Interesse Público.

Morada: Largo das Forças Armadas, 2350-773 Torres Novas
Coordenadas GPS: 39º28’53.27”N 8º32’09.02”W
Tel: Visitas, contactar previamente a Santa Casa da Misericórdia 
(+351) 249 822 541  Email: geral@scmtorresnovas.pt
Horário: Domingo e dias santos no horário de culto às 10h30
Localização: Cidade
Entrada gratuita

Capela do Convento de Santo António
A capela do extinto Convento de Santo António, construído 
em 1593, é parte importante do património histórico e ar-
quitectónico da cidade de Torres Novas. Possui um alpendre 
característico e, no interior, paredes revestidas a azulejo de 
figura, representando temas da vida de São Francisco e de 
Santo António, da extinta Fábrica do Juncal. Do espólio artísti-
co, fazia também parte o retábulo de madeira “Adoração dos 
Pastores”, de António Campelo, que se encontra no Museu 
Municipal Carlos Reis.

Morada: Rua da Capela de Santo António, 2350-558 Torres Novas

Coordenadas GPS: 39º28’26.74”N 8º32’49.05”W

Tel: Visitas, contactar previamente a Santa Casa da Misericórdia 
(+351) 249 822 541  Email: geral@scmtorresnovas.pt

Encerrada ao público  Localização: Cidade

Entrada gratuita
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Capela de Vargos | Capela de Santa Ana
Integrada na casa senhorial de Vargos, grande residência rural do século XVIII, 
hoje convertida em Turismo de Habitação, a capela apresenta uma planta re-
tangular, com abóbada de berço e uma capela-mor ornada por um retábulo em 
talha dourada de “estilo nacional”. O seu revestimento azulejar mostra cenas 
da vida de Santa Ana, no plano superior, que contrastam com cenas profanas, 
dos painéis inferiores.

Morada: Largo de Sant’Ana, 2350-202 Vila do Paço
Coordenadas GPS: 39°32’43.0”N 8°30’29.1”W
Tel: Visitas, contactar previamente a Casa dos Vargos (+351) 249 791 159, 
(+351) 936 272 822  Email: geral@casadosvargos.pt  Web: www.casadosvargos.pt 
Horário: 2.ª a domingo (maio - setembro) das 9h30 às 19h | (outubro - abril) das 
9h30 às 17h  Horário de culto: maio, julho e agosto – 4.º sábado do mês às 19h
Localização: 10 km (aprox.) da cidade
Entrada gratuita

Igreja de Nossa Senhora da Conceição
Construída no século XVII, na Ribeira Branca, destaca-se nela o revestimento in-
terior com azulejos do tipo padrão, também do século XVII. Neste revestimento 
recortam-se painéis cerâmicos azuis e amarelos, de feitura ingénua, figurando 
vários santos. Possui duas capelas laterais com altares e retábulos de talha sete-
centista, enquanto o retábulo do altar-mor é de talha dourada do século XVIII.

Morada: Largo de N.ª Sr.ª da Conceição, 2350-395 Ribeira Branca
Coordenadas GPS: 39°29’27.1”N 8º34’34.1”W
Tel: Visitas, contactar previamente a Junta de Freguesia de Ribeira Branca (+351) 249 
831 869, 4.ª e 6.ª feira das 9h às 13h e das 14h às 17h ou a União das Freguesias 
de Torres Novas – São Pedro, Lapas e Ribeira Branca (+351) 249 813 939 de 2.ª a 6.ª 
feira das 8h30 às 16h30   Email: fregspedrolapasribbranca@gmail.com 
Horário: domingo no horário de culto às 16h  Localização: 4 km (aprox.) da cidade 
Entrada gratuita

13

Igreja de São Sebastião
Dedicada a São Sebastião, localiza-se na Zibreira e foi edificada no século XVII. 
Possui rico revestimento cerâmico de seiscentos, onde se destacam cinco pai-
néis polícromos. O retábulo do altar-mor é de talha dourada profusamente de-
corada. De destacar a artística e preciosa custódia de prata, com o pé e a parte 
superior setecentista, e a parte central, quinhentista, constituída por hostiário 
entre dupla colunata.

Morada: Largo de S. Sebastião de Zibreira, 2350-840 Zibreira
Coordenadas GPS: 39°29’05.0”N 8°36’41.3”W
Tel: Casa Paroquial (+351) 249 831 143 | Visitas, contactar previamente o Pároco 
António Frango (+351) 967 903 792  Horário: domingo no horário de culto às 10h
Localização: 7 km (aprox.) da cidade
Entrada gratuita
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Museu Agrícola de Riachos
Situado a 6 km da cidade, em Riachos, o museu, inaugurado em 1989, reúne um espólio representativo do modo de vida tradi-
cional das gentes riachenses e dos vários aspetos da ruralidade da zona geográfico-cultural de transição do bairro para a borda 
d’água ribatejana. O lagar e a eira, a casa tradicional e a maquinaria agrícola, o traje e as artes e ofícios tradicionais, são as temá-
ticas que se destacam no contexto do seu acervo etnográfico.

Morada: Rua Dr. José Marques, 14, 2350-362 Riachos  Coordenadas GPS: 39°26’34.7”N 8°30’45.0”W 

Tel: (+351) 249 820 499  Tlm: (+351) 934 133 079 | (+351) 962 636 580  Email: museuagricoladeriachos@gmail.com 

Web: www.museuagricoladeriachos.com  Facebook: www.facebook.com/…/Museu-Agrícola-de-Riachos

Horário: 2.ª a 6.ª feira das 9h às 12h30 e das 14h às 17h, domingo e feriados das 15h às 17h

Encerra: Sábado (exceto visita de grupos com marcação prévia)  Localização: 6 km (aprox.) da cidade 

Entrada gratuita / donativo

Museu Municipal Carlos Reis
A abertura do Museu Municipal Carlos Reis, em 1937, deveu-se a Gustavo Pinto Lopes. Encontra-se instalado, atualmente, na 
Casa Mogo de Melo, edifício classificado como Imóvel de Interesse Concelhio.

Do seu programa consta a implantação de núcleos museológicos, a realização de exposições temporárias e a recolha, restauro de 
materiais e investigação de temas da história e do património locais. Para além de integrar um importante núcleo de pintura do 
mestre Carlos Reis, um dos expoentes do naturalismo português, o museu reúne património artístico e arqueológico de elevada 
riqueza, destacando-se os núcleos permanentes dedicados à pré-história, à arte sacra, à romanização no concelho de Torres Novas 
e à apresentação da história local.

O museu dispõe, ainda, de um espaço de exposições temporárias onde dinamiza diversas atividades, nomeadamente a apresen-
tação de exposições temáticas do seu acervo.

Morada: Rua do Salvador, 10, 2350- 416 Torres Novas  Coordenadas GPS: 39°28’45.5”N 8°32’19.3”W 

Tel: (+351) 249 812 535  Email: museu.municipal@cm-torresnovas.pt  Web: www.cm-torresnovas.pt | http://museu.cm-torresnovas.pt

Facebook: www.facebook.com/MMCarlosReis  Horário: 3.ª a 6.ª das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30, sábado e domingo das 14h às 17h30

Encerra: Segunda-feira e feriados  Visitas:  Orientadas, sujeitas a marcação prévia  Localização: Centro histórico da cidade

Entrada gratuita

Casa Memorial Humberto Delgado
Localizada no largo principal de Boquilobo, aldeia natal de Humberto Delgado, a casa memorial foi o local de nascimento do “Ge-
neral Sem Medo”, e é um núcleo museológico dedicado à sua ação política em defesa da democracia e da liberdade em Portugal.

Morada: Largo General Humberto Delgado, Boquilobo, 2350-051 Brogueira  Coordenadas GPS: 39º25’40.47”N 8º33’5.61”W 

Tel: Visitas, contactar previamente o Museu Agrícola de Riachos (+351) 249 820 499 | (+351) 934 133 079 | (+351) 962 636 580

Email: museuagricoladeriachos@gmail.com  Facebook: www.facebook.com/CasaMemorialHumbertoDelgado 

Localização: 8 km (aprox.) da cidade 

Entrada gratuita / donativo
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Reserva Natural do Paul do Boquilobo
Situado a cerca de 7 km da cidade, perto da confluência dos rios Almonda e Tejo, o Paul é uma zona húmida, rica em aves, em 
particular colónias de garças e anatídeos, e em flora, destacando-se os maciços de salgueiros, plantas aquáticas e caniçais. Este 
“santuário” natural, classificado como Reserva Natural desde 1980, integra, igualmente, a Rede de Reservas da Biosfera (UNESCO) 
e a Lista de Zonas Húmidas de Importância Internacional (Convenção de RAMSAR) desde 1981 e 1996, respetivamente.

Morada: Quinta do Paul do Boquilobo, 2350 Brogueira  Coordenadas GPS: 39º24’34.2”N 8º31’34.3”W 
Tel: (+351) 249 820 378  Visitas: Contactar previamente o Departamento de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do 
Tejo, Reserva Natural do Paul do Boquilobo, CNEMA – Quinta das Cegonhas, Apartado 59, 2001-901 Santarém Tel: (+351) 243 306 530
Email: dcnflvt@icnf.pt  Web: www.icnf.pt  Horário: 2.ª a 6.ª das 9h às 18h  Indicações: Percurso pedestre sinalizado 
Localização: 7 km (aprox.) da cidade 
Ingresso pago

19
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Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros (PNSAC)
Apenas uma pequena área do território concelhio está incluída neste parque natural. De características peculiares, o PNSAC 
destaca-se pela riqueza, variedade e abundância de estruturas cársicas, nomeadamente grutas, algares, dolinas e campos de 
lapiás. A paisagem humana, por sua vez, apresenta também aspetos singulares, particularmente os resultantes da utilização da 
pedra na arquitetura de pequenas construções (casas de habitação, moinhos, muros).

Parque Natural das Serras d’Aire e Candeeiros (PNSAC) 
Morada: Rua Dr. Augusto César Silva Ferreira, 2040-215 Rio Maior  Coordenadas GPS: 39°20’12”N 08°56’31” W Tel: (+351) 243 999 480  
Email: pnsac@icnf.pt   Web: www.icnf.pt  Horário: 2.ª a 6.ª das 9h às 13h e das 14h às 17h  Localização: 40 km (aprox.) da cidade 

Ecoteca das Serras d’Aire e Candeeiros
Morada: Alameda D. Afonso Henriques, n.º 1, 2480-300 Porto de Mós  Coordenadas GPS: 39’35’56”N 08°49’11”W Tel: (+351) 244 491 904
Email: ecoteca@gmail.com  Horário: 3.ª a sábado das 9h às 12h30 e das 14h às 18h30  Encerra: Domingo, 2.ª, feriados e no 1.º sábado de cada mês
Localização: 35 km (aprox.) da cidade 

Centro de Interpretação subterrâneo da Gruta do Algar do Pena (CISGAP) 
Morada: Vale do Mar   Coordenadas GPS: 39°27’54.8”N 8°48’25.2”W  Tel: (+351) 243 400 630   Visitas: Contactar previamente o CISGAP
Email: maria.martins@icnf.pt | pnsacvisitas@gmail.com  Web: www.icnf.pt | www.natural.pt  Localização: 30 km (aprox.) da cidade 
Entrada gratuita para os residentes nos 7 concelhos do PNSAC
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Grutas do Almonda 
A gruta da nascente do Almonda constitui a rede cársica mais extensa, atualmente, 
conhecida em Portugal e desenvolve-se ao longo de mais de 10 km. Composta por 
ribeiras subterrâneas, que dão origem à nascente do rio Almonda, a gruta é consi-
derada a maior cavidade natural portuguesa e, por isso, um verdadeiro santuário da 
espeleologia nacional.

No que respeita ao património cultural, destaca-se a existência de várias jazidas 
arqueológicas, que vão desde o Paleolítico Inferior até à época Romana. Pela sua 
relevância histórica e arqueológica, a gruta foi classificada como Imóvel de Interesse 
Público em 30 de novembro de 1993.

Coordenadas GPS: 39°30’16.8”N 8°36’52.7”W
Visitas: Contactar previamente a Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia 
Email: stea.tn@gmail.com

Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros [Monumento Natural]
Descoberta a 4 de julho de 1994, no local de uma antiga pedreira, esta jazida paleontológica de 60 000 m2 situa-se 
no flanco oriental da Serra d’Aire, a cerca de 16 km da cidade de Torres Novas.

Com extensos trilhos de dinossauros contendo várias centenas de pegadas, e com marcas na laje de calcário do 
Jurássico Médio que ascendem a 175 milhões de anos, este monumento natural é considerado o mais extenso e 
um dos mais antigos registos de rastos de pegadas deixadas por saurópodes.

Morada: Estrada de Fátima, Bairro, 2490-216 Ourém  Coordenadas GPS: 39º34’21.94”N 8º35’19.30”W
Tel: (+351) 249 530 160  Email: dinossaurios@hotmail.com  Web: www.pegadasdedinossaurios.org
Horário: 3.ª a domingo das 10h às 12h30 e das 14h às 18h (todo o ano) | das 10h às 12h30 e das 14h às 20h (de 21 
março a 22 de setembro, ao fim de semana e feriados)  Encerra: Segunda-feira, exceto se feriado ou durante o mês de 
agosto, 25 de Dezembro e 1 de Janeiro
Visitas: Guiadas mediante marcação prévia | Percurso pedestre sinalizado
Localização: 16 km (aprox.) da cidade 
Ingresso pago
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Jardins e espaços verdes
Ao longo da margem esquerda do Almonda, espraia-se o Jardim da Avenida. Com as suas árvores frondosas, plantas trepadeiras, 
esplanadas e baloiços à beira-rio, é um autêntico recanto romântico. Para a população local, mas também para os visitantes, este 
é um local precioso para relaxar, brincar com as crianças e passear, ou simplesmente contemplar o Almonda que desempenha um 
papel muito importante no contexto cultural da cidade.

O Jardim das Rosas, na outra margem, é outro espaço de lazer de excelência. Inaugurado em 2003, aí se realizam as Festas do 
Almonda, bem como diversos eventos culturais e desportivos.

Jardim da Avenida
Morada: Av. Dr. João Martins de Azevedo, 2350 Torres Novas   Coordenadas GPS: 39°28’53.5”N 8°32’23.9”W   Localização: Cidade 

Jardim das Rosas
Morada: Av. Dr. João Martins de Azevedo, 2350 Torres Novas   Coordenadas GPS: 39º28’50.94”N 8º32’16.43”W   Localização: Cidade 
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Teatro Virgínia
O Teatro Virgínia é um importante equipamento cultural da cidade, dinamizador de programas culturais, dirigidos não só ao 
público do concelho de Torres Novas, mas, também, da região, que primam pela qualidade e pela diversidade.

O teatro foi reinaugurado em 2005, com projeto de remodelação do arquiteto Gonçalo Louro, partindo do edifício original datado 
dos anos 50, da autoria do arquiteto Fernando Schiapa de Campos. A sua designação foi atribuída em 1895, ainda no antigo 
edifício, em homenagem à atriz torrejana Virgínia Dias da Silva (1850-1922).

Da dança, à música, ao teatro e ao cinema alternativo, o Teatro Virgínia abrange ainda uma vertente educativa com uma forte 
aposta na formação de públicos. Pelo palco do Virgínia passaram já vários nomes consagrados da dança, do teatro e da música, 
do panorama nacional e internacional.

No último andar do edifício, situa-se o café Concerto que funciona ocasionalmente como espaço de encontro local para pequenos 
concertos e atividades artísticas.

O teatro Virgínia pretende, através de uma programação regular e diversificada, centrada na qualidade e na contemporaneidade 
das propostas, dinamizar o seu espaço, de modo a que este se torne palco do conhecimento e da atualidade artística, impulsio-
nando o encontro entre as artes do espetáculo e as comunidades.

Morada: Largo José Lopes dos Santos, 2350-686 Torres Novas  Coordenadas GPS: 39°28’47.1”N 8°32’08.4”W
Tel: (+351) 249 839 309 | (+351) 249 839 300  Email: bilheteira@teatrovirginia.com 
Web: www.cm-torresnovas.pt | www.teatrovirginia.com | www.bilheteiraonline.pt
Facebook: www.facebook.com/teatrovirginiatorresnovas
Horário: 3.ª a 6.ª das 11h30 às 13h30 e das 14h30 às 19h, sábado das 15h às 19h, em dias de espetáculo, a bilheteira encerra 30 minu-
tos após o seu início. Em dias de espetáculo fora do horário de funcionamento, a bilheteira abre 1 hora antes do espetáculo e encerra 30 
minutos após o seu início
Localização: Cidade 
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Teatro Maria Noémia
O Teatro Maria Noémia é uma pequena estrutura com capacidade para receber 
entre 80 e 100 espetadores, sendo um espaço alternativo ao Teatro Virgínia para 
apresentação de peças e projetos de menores dimensões, residências artísticas e 
outros. O espaço, reaberto em 2006, apto a receber múltiplas iniciativas culturais, 
visa alargar a oferta do concelho, permitindo uma dinâmica maior.

Morada: Rua da Tuna, 20, 2350-636 Torres Novas  
Coordenadas GPS: 39°28’29.5”N 8°29’57.1”W
Companhia Residente: Teatro Meia Via – Associação Cultural de Torres Novas
Tel: (+351) 960 135 328 Email: tmv@sapo.pt  
Facebook: www.facebook.com/TeatroMeiaVia
Localização: 5 km (aprox.) da cidade 
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Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes
A Biblioteca Municipal, fundada por Gustavo Pinto Lopes, foi inaugurada em 1937.

Hoje, integrada no projeto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, o novo edifício da biblioteca é um espaço moderno, de 
arquitetura contemporânea adequada ao seu funcionamento e de tamanho suficiente para albergar também o Arquivo Municipal 
e a sua oficina de conservação e restauro. Trata-se de um espaço de cultura aprazível, que atrai e acolhe os seus visitantes, quer 
pelas suas valências, quer pela envolvência natural, os jardins e o rio.

28 Biblioteca Manuel Simões Serôdio 
Morada: Avenida 16 de Maio, 22, 2350-321 Riachos  Coordenadas GPS: 39°26’21.9”N 8°30’53.8”W

Tel: (+351) 249 820 561  Email: biblioteca.riachos@cm-torresnovas.pt  Web: www.cm-torresnovas.pt

Horário: 2.ª a 6.ª feira das 10h às 12h e das 13h às 18h  Encerra: sábado

Localização: 7 km (aprox.) da cidade 

Morada: Jardim das Rosas, Torres Novas  Coordenadas GPS: 39°28’51.3”N 8°32’23.0”W

Tel: (+351) 249 810 310  Email: biblioteca@cm-torresnovas.pt 

Web: www.cm-torresnovas.pt | www.biblioteca.cm-torresnovas.pt | www.bmtn.torresnovas.pt  

Facebook: www.facebook.com/BibliotecaMunicipalGustavoPintoLopes 

Horário: 2.ª e sábado, das 10h às 13h e das 14h30 às 18h30, 3.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª das 9h30 às 18h30

Encerra: Domingo, feriados e nos meses de julho e agosto, a biblioteca encerra ao sábado

Localização: Cidade 
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Morada: Rua Actriz Virgínia, 46, 2350 Torres Novas  Coordenadas GPS: 39°28’41.1”N 8°32’23.6”W 

Tel: (+351) 249 839 430  Fax: (+351) 249 811 780

Email: geral@cm-torresnovas.pt  Web: www.cm-torresnovas.pt   

Localização:  Centro histórico da cidade 

Praça do Peixe
Antigo mercado do peixe localizado na 
zona da antiga Judiaria, foi construído em 
1884 e apresenta estrutura em gradea-
mento de ferro. A remodelação da Praça 
do Peixe foi inaugurada a 25 de abril de 
2015, espaço totalmente requalificado, 
destinado a acolher iniciativas de caráter 
sociocultural. 

29

Praça dos Claras
Antiga garagem de camionagem da empresa Claras, cuja origem remonta a 1854. Em 1974, já com a designação de Claras 
Transportes SARL, a empresa torrejana era a maior do país em número de carreiras e de rede concessionada, percorrida por meio 
milhar de veículos. Em 1975 seria integrada na Rodoviária Nacional, para se transformar, em 1991, em Rodoviária do Tejo. Dotada 
de uma cobertura, é hoje, um espaço de lazer reaproveitado como praça pública, foi inaugurada a 25 de abril de 2016, destinado 
ao desenvolvimento de diversas iniciativas ligadas ao entretenimento e ao associativismo. 

Morada: Largo General Baracho, 2350 - 757 Torres Novass  Coordenadas GPS: 39°28’44.4”N 8°32’27.4”W

TTel: (+351) 249 839 430  Fax: (+351) 249 811 780

Email: geral@cm-torresnovas.pt  Web: www.cm-torresnovas.pt   

Localização:  Centro histórico da cidade 
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Palácio dos Desportos
Inaugurado em 2005, o equipamento desportivo per-
mite acolher grandes competições desportivas, con-
certos, feiras, exposições e congressos. De forma oval, 
a infraestrutura possui bancadas do tipo telescópico, 
balneários, restaurante, salas de conferências, gabine-
tes e salas com isolamento acústico preparadas para 
grandes eventos.

Morada: Av. Andrade de Corvo, 2350-463 Torres Novas
Coordenadas GPS: 39°28’17”N 8°32’11”W 
Tel: (+351) 249 839 190
Email: desporto@cm-torresnovas.pt
Web: www.cm-torresnovas.pt 
Horário de utilização: 2.ª a 6.ª das 8h30 às 23h, sábado, 
domingo e feriados, a utilização será efetuada de acordo 
com as marcações existentes para eventos desportivos e 
outros espetáculos
Localização: Zona sul da cidade 

31



palácio dos desportos | piscinas | estádio

27inspiradescoberta

Piscinas Municipais
De arquitetura moderna e imponente, este espaço 
destina-se às componentes de formação, competição, 
saúde e lazer. Inaugurado em 2005, dispõe de duas 
piscinas, uma de aprendizagem e outra de competi-
ção, disponibilizando também serviços de sauna, ba-
nho turco e massagens.

Morada: Jardim das Rosas, Torres Novas 

Coordenadas GPS: 39°28’52.5”N 8°32’20.9”W 

Tel: (+351) 249 839 170 

Email: piscinas.municipais@cm-torresnovas.pt 

          desporto@cm-torresnovas.pt 

Web: www.cm-torresnovas.pt

Horário: 2.ª a 6.ª feira das 8h às 21h30, sábado, das 9h às 13h 

e das 15h às 18h 

Encerra: Domingo e feriados

Localização: Cidade 

Estádio Municipal Dr. António 
Alves Vieira
Com capacidade para 16 000 espectadores, é consti-
tuída por um campo de futebol em relva natural, uma 
pista de atletismo em terra batida com quatro pistas, 
um setor destinado a lançamentos (peso e dardo) e 
uma caixa de saltos para a prática do salto em compri-
mento e triplo-salto.

Morada: Rua do Estádio Municipal, 2350 Torres Novas
Coordenadas GPS: 39°29’15.6”N 8°32’43.7”W
Tel: (+351) 249 812 908  Email: desporto@cm-torresnovas.pt 
Web: www.cm-torresnovas.pt
Horário: 2.ª a 6.ª feira das 8h às 22h, sábado, domingo e feriados, a 
utilização será efetuada de acordo com as marcações existentes para 
eventos desportivos
Localização: Zona norte da cidade 
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Feiras e festas
_Festival Gastronómico do Cabrito (restaurantes do concelho/ Páscoa/anual)
_ Feira medieval (centro histórico / 1.ª quinzena de junho/anual)
_ Festas do Almonda (jardins da cidade/1.ª quinzena de julho/anual)
_ Trail do Almonda (1.ª quinzena de julho/anual)
_ Festa da Bênção do Gado (Riachos/2.ª quinzena de julho/quadrienal)
_ Festas do Divino Espírito Santo (Meia Via/Domingo de Pentecostes/anual)
_ Feira de Antiguidades, Velharias e Colecionismo (praças ou jardins da cidade/4º domingo/mensal) 
_ Feira Nacional dos Frutos Secos (centro histórico/1.ª quinzena de outubro/anual)
_ Feira de S. Gregório/2.ª quinzena de março/anual 
_ Corrida de São Silvestre (ruas da cidade/final de dezembro/anual)
_ Festejos populares e tradicionais (por todo o concelho/ao longo do ano).

As oportunidades lúdicas e a oferta cultural não se esgotam nesta agenda anual de festas e eventos. Torres Novas disponibiliza, 
durante todo o ano, uma diversidade de atividades de lazer e cultura de que o visitante pode usufruir. Ir ao teatro, ver exposi-
ções, assistir a workshops, concertos ou sessões de animação ou realizar passeios pedestres e de BTT pela Serra d’Aire e assistir 
a campeonatos desportivos no Palácio dos Desportos ou nas Piscinas Municipais, são propostas de entretenimento que devem 
complementar a visita ao concelho de Torres Novas.

Saiba mais em www.cm-torresnovas.pt
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Animação Noturna
Em Torres Novas também se vive o centro histórico à noite. Reviva-
lista, alternativa ou mais in, a cidade oferece diversão para todos os 
gostos, sempre em clima de convívio, de boa música e animações 
diversas, sobretudo ao fim de semana.

Para quem gosta de agitação, as noites de Torres Novas começam 
cedo e acabam tarde. Comece pelos bares e esplanadas da Praça 5 
de Outubro, depois é só escolher uma discoteca e dançar pela noite 
dentro.

Se tem um espírito mais tranquilo, jante ao som de boa música e 
passe uma noite diferente num bar recatado e acolhedor. 
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Artesanato
De entre os atrativos culturais, o artesanato é um dos elementos da cultura torrejana com tradição, 
destacando-se a olaria da aldeia de Árgea, de grande valor histórico-cultural. Salientam-se, ainda, os 
trabalhos em madeira, a cerâmica artística e decorativa, o patchwork, as rendas e os bordados.
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Sabores da memória…
A identidade e a tradição torrejanas evidenciam-se também no âmbito gastronómico, sendo este património entendido como ele-
mento relevante para o turismo de Torres Novas. Com uma gastronomia diversificada, Torres Novas distingue-se por especialidades 
como o requentado com bacalhau assado ou petinga frita, as migas à Pescador, as enguias do Boquilobo, a fataça grelhada e o 
cabrito assado no forno com batatas e grelos. O queijo de ovelha, a morcela de arroz, as couves com feijão e a sopa de fressura, 
integram, igualmente, a oferta gastronómica. Na doçaria tradicional torrejana, merecem destaque o bolo de cabeça, as broas, 
os pastéis de feijão, o doce de amêndoa e os figuinhos de Torres Novas. A atual oferta gastronómica complementa-se com a 
conjugação de novos produtos, onde se misturam a tradição e a inovação, nomeia-se o Figo Preto de Torres Novas, destacam-se 
os frutos secos, os vinhos produzidos no concelho de grande qualidade, os licores artesanais, os figos em calda, as compotas, o 
mel, as frutas frescas, os azeites e as ervas aromáticas. 

No âmbito da promoção gastronómica, o Município organiza, anualmente, o Festival Gastronómico do Cabrito, pretendendo 
com esta iniciativa, promover a gastronomia local, com vista à preservação dos sabores da memória, da tradição e da qualidade 
dos produtos locais.
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