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              Torres Vedras –  
            o que ver e visitar 

 
 

 Torres Vedras, situada no distrito de Lisboa, região agrícola de forte componente 
vinícola e centro de uma intensa vida comercial 
e industrial que a torna um dos pólos mais 
modernos e importantes do Oeste. Esta 
tendência não é de agora pelo que Afonso III 
concedeu foral em 1250 2, confirmado e 
ampliado por D. Manuel I em 1510, 
reconhecendo-lhe o privilégio de vila que se 
manteve por 729 anos até chegar a cidade em 
1979, sede de um concelho com 20 freguesias, 
80.000 habitantes e 410 km2 de área total.  
O perfil de Torres Vedras é como o daquelas 
mulheres que sendo elegantes mas não 
fascinantes, revelam-se encantadoras e gentis. 
Afonso III assim o entendeu: apreciando andar 

por estas paragens com a rainha D. Beatriz, mandou edificar um paço na encosta do castelo do qual não há 
rasto. D. Dinis foi outra conversa. Trazia a corte, mas por razões menos discretas deixava-se ficar por cá, 
enamorado que estava de D. Gracia Frois de quem teve um filho que chegou a ser conde de Barcelos. Vila 
doada a rainhas, sobretudo da dinastia de Avis, acabou por ter uma imperatriz nascida em Torres Vedras a 
18 de Setembro de 1434, a infanta D. Leonor, filha de D. Duarte e D. Leonor, casada com Frederico III, 
imperador da Alemanha.  
Dessas construções onde reis, rainhas e amantes se acolheram, mesmo os amplos edifícios onde D. João I 
decidiu reunir, em 1413, o seu Conselho a fim de legitimar a expedição a Ceuta, que assinala o princípio da 
expansão marítima de Portugal, ou onde o regente D. Pedro convocou Cortes, em 1411, para deliberar sobre o 
atribulado casamento de sua filha Isabel com o sobrinho Afonso V, nada resta. E não seria pouco se não 
devêssemos registar o fausto e esplendor dispensados por D. João II à visita da embaixada do rei de 
Nápoles, bem como a da República de Veneza, em 1496, feita nesta vila a D. Manuel I. Porém, não há só 
glórias a assinalar pois também sucederam dias negros.  

A alcaidaria esteve de preferência nas mãos de naturais da vila e 
quando assim não foi deu para a desgraça com intrigas e 
confrontos, como em 1384 quando o Mestre de Avis pôs duro cerco 
de modo a obrigar o alcaide castelhano Juan Duque a entregar as 
chaves. Razão igual obrigou D. João IV a tomar o mesmo caminho 
em 1640, agora com o alcaide português João Soares de Alarcão, 
bandeado para o lado dos Filipes. Há vozes históricas que atestam, 
com simpatia, a lealdade do povo da terra à Restauração da 
Independência, assim como a resistência aos franceses de Napoleão 
Bonaparte que não tiveram melhor sorte na Guerra Peninsular 3 
(1808-1810). Antecipando o presságio de uma derrota final, o 
general Delaborde foi derrotado em 21 de Agosto de 1808, nas 
batalhas da Roliça e do Vimeiro, pelo exército anglo-luso 
desembarcado em Porto Novo. Junot, o grande general instalado na 
vila, fez a trouxa e largou com o seu exército, em fuga para Lisboa, 
logo no seguinte dia 22, não sem ter saqueado o que pôde das 
igrejas e conventos.  
A epopeia da resistência ao imperador francês é protagonizada pelo 
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general inglês Arthur Wellesley, 1º Duque de Wellington e 1º Marquês de Torres Vedras, com a construção 
(1810-1812) das célebres Linhas de Torres 4 que acabaram por se estender do Tejo ao mar. Sistema 
fortificado e complexo, composto por 152 fortes e 628 bocas de fogo, tinha o seu coração no Forte de São 
Vicente, em Torres Vedras. Curiosamente, guerra, o forte só a conheceu quando as tropas cabralistas (Costa 
Cabral), do Duque de Saldanha, dali desalojaram os setembristas do Conde de Bonfim. Juntou cerca de dez 
mil homens a sangrenta Batalha de Torres Vedras que teve um mau fim para o Conde de Bonfim, obrigado a 
render-se no dia 23 de Dezembro de 1846. O rescaldo foi cerca de 500 feridos e 400 mortos, entre os 
quais o tenente-coronel Luís Mouzinho de Albuquerque, liberal desembarcado no Mindelo e sepultado aqui na 
Igreja de S. Pedro. 
 
Património Histórico e Natural  
 
A que visitar na cidade Torres Vedras   

 Aqueduto da Fonte dos Canos 
 Azenha de Santa Cruz 
 Castelo de Torres Vedras 
 Castro do Zambujal 
 Chafariz dos Canos 
 Convento da Graça 
 Convento do Barro 
 Convento do Varatojo 
 Forte de S. Vicente 
 Igreja da Misericórdia 
 Igreja de Santiago 
 Igreja de S. Maria e de S. Pedro 

Praia de Santa Cruz -  
A Praia de Santa Cruz é uma das várias dezenas de 
praias, da costa Atlântica, que fazem parte da 
Região de Turismo do Oeste. No sítio oficial desta 
região de turismo Santa Cruz é descrita como sendo 
"a Rainha das Praias do Oeste, tradicional local de 
veraneio, num ambiente mais cosmopolita, um 
conjunto de numerosas praias de distintas 
características, belas no seu recorte natural, e 
muito aprazíveis, é um lugar de eleição para 
apreciadores de umas férias de Sol e de Mar." 
 

Locais a Visitar 
Em Santa Cruz, nas quatro freguesias do litoral e na 
cidade de Torres Vedras existem vários locais de 
interesse turístico e vários monumentos a visitar:  
Em Santa Cruz  

 Onze Praias: da Praia das Amoeiras até à 
Praia do Navio  

 O Miradouro do Alto da Vela 
 O Miradouro de Santa Helena 
 A Capelinha de Santa Helena e o Cruzeiro  
 O Miradouro da Formosa 
 O Penedo do Guincho 
 A Pedra que Bole 
 A Riba Amarela 
 As Varandinhas  
 A Azenha de Santa Cruz 
 A Capela de Santa Helena 
 A Igreja da Santa Cruz 
 O Aeródromo Municipal  
 O Parque Municipal de Santa Cruz 
 A Fonte dos Três Zés 
 O Monumento a Antero de Quental 
 O Monumento a Kazuo Dan 
 O Monumento a João de Barros 
 O Monumento ao Vereador João Augusto C. 

Pinto  
 
 

Na Freguesia de A-dos-Cunhados  
 Seminário de Penafirme 
 Igreja de Penafirme  
 Ruínas do Convento de Penafirme 
 Capela do Vale da Borra  
 Capela do Casal d`Além 
 Capela do Valongo 
 Capela da Boavista  
 Capela da Bombardeira 
 Capela do Sobreiro Curvo  
 Capela das Palhagueiras  
 A Reserva Natural Santa Cruz/Peniche 

junto à Praia do Seixo 
Na Maceira  

 A Igreja Matriz 
Na Freguesia da Maceira  

 As Praias: Praia de Santa Rita Norte, Praia 
das Conchas e Praia de Porto Novo  

 Capela de Nossa Senhora da Conceição 
 Termas de Santa Isabel 
 Fonte de Santa Isabel  
 Piscina de águas termais 
 Fonte dos Frades  
 Duas Grutas Pré-Históricas junto a 

Maceira 
 Forte de Porto Novo 
 Antigo Hospital de Sangue  
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Na Silveira  
 A Igreja Paroquial de Nossa Senhora do 

Amparo  
 Jardim Central da Silveira  
 Monumento ao ciclista Joaquim Agostinho  

Na Freguesia da Silveira  
 As Praias: da Praia Azul até à Praia de 

Santa Cruz  
 Capela de Nossa Senhora da Piedade junto 

ao Casal Valverde (particular)  
 O Moinho de Caixeiros 
 O Pinhal de Casalinhos de Alfaiata 
 Igreja de São José Operário em Casalinhos 

de Alfaiata  
Em A-dos-Cunhados  

 A Igreja Paroquial de N. Senhora da Luz  
 Monumento aos Combatentes do Ultramar  
 O Cruzeiro no Largo da Cruz 
 Parque Verde de A-dos-Cunhados 
 Azenha junto ao Parque Verde  

Em S. Pedro da Cadeira  
 A Igreja Matriz de S. Pedro da Cadeira  
 A Capela da Senhora da Cátedra  

Na Freguesia de S. Pedro da Cadeira  
 As Praias: Da Assenta até à Foz do 

Sizandro 
 O Porto dos Barcos em Assenta 
 O Miradouro de Cambelas 
 O Miradouro da Assenta 
 O Miradouro da Foz do Sizandro  

A Capela de Nossa Senhora da Esperança em 
Coutada 

 
 

 
 


