Património monumental
Categoria: Visitar

O património cultural monumental assenta em edificações seculares. Merecem realce o
castelo, as ruinas romanas de Vila Cardílio, as Grutas de Lapas e um número considerável de
riquíssimas igrejas e capelas.

Castelo de Torres Novas (Monumento Nacional)
Coordenadas GPS 39°28'45.8"N 8°32'25.4"W

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
feita por ocasião das comemorações dos centenários da Independência e da Restauração
(1940).

O ex-libris da cidade foi classificado como Monumento Nacional em 16 de junho de 1910. Um
projeto de recuperação física e paisagística, com a construção de circuitos pedonais e uma
área de lazer tornou o monumento e a área envolvente lugares ainda mais aprazíveis. Das
torres que o circundam é possível desfrutar de excelentes vistas sobre a cidade.

Consulte o folheto informativo do TorresCode aqui
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Morada: Rua General António César de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Novas
Tel: (+351) 249 813 019 | (+351) 249 839 430
Email: geral@cm-torresnovas.pt | turismo@cm-torresnovas.pt
Web: www.cm-torresnovas.pt
Horário: 2.ª a 6.ª das 9h às 17h30 | Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 17h30
Localização: Centro histórico da cidade
Entrada gratuita (acesso ao interior do Castelo e do Jardim, o acesso à Alcaidaria é
condicionado)
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.

Ruínas Romanas de Vila Cardílio

(Monumento Nacional)

Coordenadas GPS 39º27’10.61”N 8º31’43.98”W
Encerrada temporariamente devido a obras de valorização

São muitos os vestígios da presença romana no atual território do concelho de Torres Novas.
De entre um conjunto de cerca de 28 sítios onde foram encontrados artefactos e marcas da
ocupação romana nesta região, destaque-se sobretudo as ruínas romanas de Vila Cardilio,
situadas a cerca de três quilómetros de Torres Novas e postas a descoberto pelas escavações
a cargo do coronel Afonso do Paço, a partir de 1962. Estas escavações permitiram descobrir
um conjunto de alicerces, bases de colunas e pavimentos ornamentados com diversos padrões
de “tesselas” pertencentes a uma antiga quinta romana composta por três elementos
principais: entrada, peristilo e exedra.
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Do vasto espólio recolhido, o Museu Municipal Carlos Reis, apresenta no núcleo permanente
de arqueologia designadamente na exposição «O Canto de Avita» moedas dos séc. II, III e IV
d.c. cerâmicas, bronzes, vidros, ânforas, anéis e até uma estátua de Eros. Villa Cardílio foi
classificada como Monumento Nacional em 24 de janeiro de 1967.

RUÍNAS ROMANAS
Morada: Estrada Municipal de Santo António da Caveira, 2350-482 Torres Novas
Tel: (+351) 249 812 535 (Museu Municipal Carlos Reis)
Email: museu.municipal@cm-torresnovas.pt
Web: www.cm-torresnovas.pt | http://museu.cm-torresnovas.pt
Facebook: www.facebook.com/MMCarlosReis
Horário: segunda a sexta das 10h às 17h (encerrada temporariamente devido a obras de
valorização)
Visitas orientadas, sujeitas a marcação prévia
Localização: 5 km (aprox.) da cidade
Entrada gratuita

Grutas de Lapas
Coordenadas GPS 39º29’34.58”N 8º33’14.40”W
Centro de Interpretação

A 2 km da cidade, sob as casas e ruas típicas da aldeia das Lapas, concentra-se um labirinto
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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
Tlm/Tel: (+351) 919 527 728 | (+351) 249 813 019
Email: geral@cm-torresnovas.pt | turismo@cm-torresnovas.pt
Web: www.cm-torresnovas.pt
Horário: Todos os dias, incluíndo feriados, das 10h às 13h e das 14h às 18h
Localização: 2 km (aprox.) da cidade
Entrada gratuita

Consulte o folheto informativo aqui

http://torrescode.cm-torresnovas.pt/lapas
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Moinhos da Pena
Coordenadas GPS 39º35'33.0"N 8°32'00.2"W

Conjunto de doze moinhos de vento de que se salienta a excelência do seu enquadramento
paisagístico. A moagem artesanal foi determinante nesta região, pois constituiu uma forma
melhorada de vida para os que direta ou indiretamente dela tiravam proveito económico. Dada
a sua antiguidade, é difícil determinar com precisão a origem histórica da atividade dos
moinhos.
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 e destinadas a alojamento e mostra ao vivo. Atualmente, os Moinhos da
Pena têm um bar de apoio que serve refeições.

Morada: Rua dos Moinhos da Pena 2350-011, Assentis
Tel: (+351) 249 839 430 | (+351) 249 813 019
Email: geral@cm-torresnovas.pt | turismo@cm-torresnovas.pt

Web: www.cm-torresnovas.pt
Localização: 16 km (aprox.) da cidade
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Capela do Convento de Santo António
Coordenadas GPS 39º28’26.74”N 8º32’49.05”W

A capela do extinto Convento de Santo António construído em 1593 é parte importante do
património histórico e arquitetónico da cidade de Torres Novas. Possui um alpendre
característico e, no interior, paredes revestidas a azulejo de figura, representando temas da
vida de S. Francisco e de Santo António, vindos da extinta Fábrica do Juncal. Do espólio
artístico, fazia também parte o retábulo de madeira Adoração dos Pastores, de António
Campelo, que se encontra em depósito no Museu Municipal.

Morada: Rua da Capela de Santo António, 2350-558 Torres Novas
Tel: (+351) 249 822 541 (visitas, contatar previamente a Santa Casa da Misericórdia)
Email: geral@scmtorresnovas.pt
Web: www.scmtorresnovas.pt
Encerrada ao público
Localização: Cidade

Igreja da Misericórdia
Coordenadas GPS 39°28'45.1"N 8°32'25.9"W
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A Igreja da Misericórdia é um dos monumentos mais emblemáticos do património da cidade.
Julga-se que a construção do templo date de meados do século XVI, com trabalhos de
embelezamento e de decoração, que se estenderam pelos dois séculos seguintes.
O edifício tem como principais símbolos de referência o pórtico renascentista, o teto
seiscentista, a tribuna dos mesários e os três retábulos de talha dourada. De salientar, também,
a porta com elementos manuelinos, situada fora do edifício, que caracteriza a envolvência
daquele espaço.
Classificada como Imóvel de Interesse Público através de decreto de 3 de janeiro de 1986.

Morada: Praça 5 de Outubro, 2350-418 Torres Novas
Tel: (+351) 249 822 541 (visitas, contactar previamente a Santa Casa da Misericórdia)
Email: geral@scmtorresnovas.pt
Web: www.scmtorresnovas.pt
Horário: 2ª a 6ª feira no horário de culto às 18h (aberta a partir das 17h)
Localização: Centro histórico da cidade

Igreja de Santiago
Coordenadas GPS 39°28'41.0"N 8°32'25.8"W
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Segundo a lenda D. Afonso Henriques erigiu capela votiva a Santiago em 1148 e D. Sancho I
terá acrescentado igreja em 1203. O altar e o retábulo são de rica talha dourada setecentista e
encontram-se profusamente ornados. No altar venera-se a imagem do Senhor Jesus, de 186
cm, de madeira e de feição gótica. O templo possui quatro capelas laterais, das quais se
destaca a do Senhor Jesus dos Lavradores, decorada com símbolos da Paixão e onde
repousam João Roiz, Antão Mogo de Melo Carrilho e Ângela Sigéa de Velasco. De destacar
também os azulejos de figura do século XVII que revestem as paredes da igreja.

Morada: Adro de Santiago, n.º 6, 2350-547 Torres Novas
Tel: (+351) 917 058 688 (Visitas, contatar previamente o Pároco Ricardo Madeira)
Email: pe.ricmadeira@sapo.pt | pe.ricmadeira@me.com
Horário: Todos os dias das 9h às 18h (exceto 4.ª feira, sábado e domingo)
Missa: todos os dias às 9h30 (exceto 4.ª feira e sábado), 5.ª feira às 19h e domingo, missa
dominical às 18h
Localização: Centro histórico da cidade

Igreja do Salvador
Coordenadas GPS 39º28’46.44”N 8º32’16.95”W

De fundação remota, provavelmente do século XIII, com restauros profundos feitos nos séculos
XVII e XVIII. No interior, as paredes são revestidas de azulejos seiscentistas e os altares, maior
e colaterais, de ricos retábulos de talha dourada.
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Morada: Largo do Salvador, 2350-415 Torres Novas
Tel: (+351) 917 058 688 (Visitas, contactar previamente o Pároco Ricardo Madeira)
Email: pe.ricmadeira@sapo.pt | pe.ricmadeira@me.com
Horário: 4ª feira no horário de culto às 9h30
Localização: Centro histórico da cidade

Igreja de São Sebastião
Coordenadas GPS 39°29'05.0"N 8°36'41.3"W

Edificada no século XVII, na Zibreira, e dedicada a São Sebastião, possui rico revestimento
cerâmico de seiscentos, onde se destacam cinco painéis polícromos. O retábulo do altar-mor é
de talha dourada profusamente decorada.
De destacar a artística e preciosa custódia de prata, de 77 cm, 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
Tel: (+351) 967 016 828 (visitas, contatar préviamente o Pároco Carlos Casqueiro)
Horário: sábado no horário às 17h e domingo missa dominical às 10h
Localização: 8 km (aprox.) da cidade
Entrada gratuita
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Igreja de São Pedro
Coordenadas GPS 39°28'45.5"N 8°32'32.6"W

A sua construção é atribuída a Diogo Gonçalves Pimentel no terceiro quartel do século XIV. Foi
reconstruída após o terramoto de 1755 e a destruição causada pelos invasores franceses.
Templo de três naves, possui arco triunfal de cantaria com as insígnias de São Pedro e capelamor de abóbada de berço revestida de azulejos policromos seiscentistas.

Morada: Largo de S. Pedro, 2350-755 Torres Novas
Tel: (+351) 917 058 688 (Visitas, contactar previamente o Pároco Ricardo Madeira)
Email : pe.ricmadeira@sapo.pt | pe.ricmadeira@me.com
Horário: sábado no horário de culto às 18h, domingo e dias santos às 12h
Localização: Centro histórico da cidade
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Ermida de Nossa Senhora dos Prazeres | Ermida de Nossa Senhora do Vale
Coordenadas GPS 39°29’07.1”N 8°32’07.8”W

É considerado o templo mais antigo do concelho. É seguramente um dos mais antigos templos
do concelho, sofrendo várias obras, em várias épocas, uma das quais em 1783, aquando da
instalação da Roda dos Enjeitados, que funcionou até 1869.
Destaca-se a sua entrada alpendrada e a simplicidade do seu estilo românico da era visigótica.
No interior salientam-se as esculturas de pedra policromada, os azulejos seiscentistas trazidos
da Capela de Monserrate (Meia Via) e os retábulos da Senhora e de S. Mateus. A ermida foi
classificada como Imóvel de Interesse Público através de decreto de 19 de fevereiro de 2002.

Morada: Rua Nossa Senhora do Vale, 2350-815 Torres Novas
Tel: (+351) 249 822 541 (Visitas, contactar previamente a Santa Casa da Misericórdia)

Email: geral@scmtorresnovas.pt
Web: www.scmtorresnovas.pt
Encerrada ao público
Localização: Cidade
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Igreja de Nossa Senhora da Graça
Coordenadas GPS 39°29’33.8”N 8°33’12.8”W

Situa-se no centro da aldeia de Lapas. Foi construída em 1550 por Marcos Lopes, parcialmente
reedificada em 1883 e ampliada em 1963. Destacam-se os azulejos seiscentistas azuis e
amarelos, de tipo padrão, que formam silhar de 1.40 m na nave e de 1m no coro. O arco
triunfal da capela-mor está ladeado por dois altares com magníficos retábulos de talha dourada
seiscentista. No retábulo do altar direito, encontra-se a bela imagem de madeira de Nossa
Senhora da Vitória com o Menino, que se diz ter sido achada nas grutas de Lapas. Debaixo do
trono, um baixo-relevo em pedra, datado do século XV, com o Cristo Crucificado entre dois
Anjos, contido como que num tabuleiro, ainda exibe os restos da policromia que posteriormente
o decorou.

Morada: Largo da Igreja, 2350-111 Lapas
Tel: (+351) 963 020 930 (visitas, contactar previamente o Pároco Luís Gualdino)
Horário: domingo no horário de culto às 12h15
Localização: 2 km (aprox.) da cidade
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Igreja de Nossa Senhora do Carmo
Coordenadas GPS 39º28’53.27”N 8º32’09.02”W

Fez parte do antigo Convento de S. Gregório Magno e foi construída em 1558. 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. No exterior da
igreja destacam-se as pilastras do corpo central, os cunhais dos corpos laterais, a porta
principal com data de 1689 e o largo óculo elíptico entre a janela e o pináculo da Cruz. O
templo, vasto, o maior da cidade de Torres Novas, é de abóbada de berço com 91 caixotões e
tem quatro 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. O templo encontrase classificado como Imóvel de Interesse Público.

Morada: Largo das Forças Armadas, 2350-773 Torres Novas
Tel: (+351) 249 822 541 (visitas, contatar previamente a Santa Casa da Misericórdia)
Email: geral@scmtorresnovas.pt
Web: www.scmtorresnovas.pt
Horário: domingo e dias santos no horário de culto às 10h30
Localização: Cidade
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Capela de Vargos / Capela de Santa Ana
Coordenadas GPS 39°32’42.5”N 8°30’29.2”W

Integrada na casa senhorial de Vargos, grande residência rural do século XVIII, hoje convertida
em Turismo de Habitação, a capela apresenta uma planta retangular, 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, Vargos, 2350-202 Vila do Paço
Tel/Tlm: (+351) 249 791 159 | (+351) 936 272 822
Email: geral@casadosvargos.pt
Web: www.casadosvargos.pt
Facebook: www.facebook.com/casadosvargos
Horário: todos os dias das 9h30 às 17h | maio a setembro o horário prolonga-se até às 19h
(visitas, contatar previamente a Casa dos Vargos)
Horário de culto: 4.º sábado do mês às 18h30
Localização: 10 km (aprox.) da cidade
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Igreja de Nossa Senhora da Conceição
Coordenadas GPS 39°29'27.1"N 8°34'34.1"W

Construída no século XVII, na Ribeira Branca, destaca-se o revestimento interior 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 setecentista, 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
Tel: (+351) 963 020 930 (visitas, contatar previamente o Pároco Luís Gualdino)
Horário: domingo no horário de culto às 16h
Localização: 4 km (aprox.) da cidade
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