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       Lourinhã – o que ver e visitar 
 

   Com 147,2 km², a Lourinhã está situada a 65 quilómetros ao norte de 
Lisboa, na Região do Oeste, está cercada por 12 quilómetros de costa 

marítima. Ela inscreve-se na Estremadura Litoral da Região de Lisboa e Vale 
do Tejo.  

  
 
O município é limitado no norte pelo distrito de Leiria e pelos municípios 
de Peniche e de Óbidos, ao nordeste pelo Bombarral, a sueste pelo 
Cadaval, a sul por Torres Vedras e ao oeste tem a costa do oceano 
Atlântico. O território da Lourinhã é dividido por vários rios, o Rio 
Grande, o Rio Galvão, o Atouguia e mesmo ribeiras. Ao norte, a paisagem 
na costa é mais rochosa, as costas marítimas da Lourinhã, Atalaia e 
Ribamar são altas e com rochas, e são com abstente de arribas como se 
verifica no Cabo Carvoeiro nos Arquipélago das Berlengas (Peniche). 
Devido à sua dualidade geográfica é possível ter uma grandes áreas que 
permitem o desenvolvimento da agricultura, cerca de 80% da área do concelho é usada na agricultura, usada 
para a cultura da Pêra Rocha, de vinhas e de batatas. 
 
A região da Lourinhã foi habitada desde os tempos da pré-histórica. O Museu GEAL da Lourinhã tem 
vestígios e objectos da presença humana na região desde o Paleolítico do Neolítico também do Calcolítico. 
Foram várias vagas sucessivas de povos que deixarem a suas marcas da sua passagem na região até que os 
romanos chegam, esta acção civilizadora e moldou definitivamente o modo de vida das populações nessa 
região. A origem da vila medieval é ligada a D. Jordão, um cavaleiro francês que participou no cerco bem-
sucedido de Lisboa em 1147. O rei Afonso Henriques concedeu a Jordão a região de Lourinhã como e 
permitiu que concedesse um foral (carta de direitos feudais) a seus colonos em 1160. 
 
O primeiro foral foi atribuído por D. Jordão em 1160, e depois foi confirmado por D. Sancho I em 1218 e por 
D. Afonso III em 1251. Um novo foral foi concedido por D. Manuel I, em 1512. D. Jordão mandou construir a 
Igreja do Castelo, na segunda metade do século XIV. Foi construída junto das muralhas do antigo castelo 
(hoje desaparecido). Os direitos da Lourinhã foram confirmados por cartas do rei Sancho I em 1218 e outra 
vez por Afonso III em 1258. A paróquia da Lourinhã transformou-se numa das mais ricas da diocese de 
Lisboa, reflectindo-se essa riqueza na sua igreja principal, um exemplo fino da arquitectura gótica 
portuguesa do século XIV. Os trabalhos góticos da igreja principal foram patrocinados por Lourenço 
Vicente, um arcebispo de Lourinhã nascido de Braga que recebeu a vila como uma doação do rei João I em 
1384.   
Pintura que representa a vitória dos Luso-Ingleses no Vimeiro. No século XVI, a Igreja do Convento Santo 
António da Lourinhã e uma igreja de Misericórdia e uma caridade (1586) foram fundados na Lourinhã. 
 
A Misericórdia (mercê), uma caridade religiosa, abriga agora um museu com pintura proeminente do 
renascimento. Entre as pinturas, as mais importantes são pela mão de um pintor misterioso do século XVI, 
apelidado de Mestre da Lourinhã. 
No dia 21 de Agosto de 1808, teve lugar na freguesia do Vimeiro uma das batalhas da Guerra Peninsular, 
entre as tropas Luso-Inglesas e as tropas francesas. O concelho da Lourinhã estava sob domínio francês, 
mas depois a Convenção de Sintra faz sair os Franceses de Portugal. 
Começando no fim do século XIX, a infra-estrutura da municipalidade foi modernizada com estradas, água 
canalizada e luz eléctrica, assim como melhorias no sistema educativo. A economia permaneceu na maior 
parte dependente da agricultura e da pesca. 
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O turismo é cada vez mais uma fonte de receitas importante, 
extraída pelas praias extensas e, mais recentemente, pelas 
reservas paleontológicas da municipalidade, que incluem ossos 
fossilizados, pegadas, ovos e mesmo os embriões de dinossauros 
do período jurássico. Muitos deles podem ser vistos hoje em dia 
no Museu da Lourinhã. 
 
 
 

Património Histórico e Natural  
  
Igreja do Castelo 
Monumento Nacional gótico da segunda metade do séc. XIV, com duas fases de construção, sendo a primeira 
atribuída a D. Jordan, 1º donatário da Lourinhã, e a segunda a D. Lourenço Vicente, Arcebispo de Braga, 
natural da Lourinhã e seu donatário. 

A planta é constituída por uma nave central, duas laterais e uma abside 
poligonal. A nave central, mais alta e mais alargada, está separada das 
laterais por oito arcos ogivais de 
grande elegância, sustentados por 
colunas monolíticas com três metros 
de altura, rematadas com 
maravilhosos capitéis embelezados 

com motivos vegetalistas, todos eles diferentes.  

É também possível admirar a pia baptismal, de forma poligonal oitavada, 
que contém gravadas nas suas faces duas Cruzes em círculo e uma estrela de cinco pontas. 
Uma rosácea encima a porta principal e o óculo da parede onde se abre o arco triunfal.  

Igreja e Convento de Santo António  
Classificado como monumento nacional, o Convento de Santo António 
pertenceu à ordem Franciscana e foi fundado em 1598.  
O convento, inicialmente, era constituído por uma pequena igreja e por 
uma pequena quantidade de casas de recolhimento. Em 17 de Novembro 
de 1601, iniciaram-se obras de ampliação e de restauro que se 
prolongaram por vários anos, devido à grandeza e volume do edifício e às 
dificuldades monetárias dos frades. 
 

O claustro é de forma retangular, de dois pisos, sendo o superior sustentado em toda a volta por colunas 
estilo toscano, tendo pilares nos quatro ângulos. As paredes do piso inferior 
estão revestidas em toda a volta por um lambril de azulejos do séc. XVIII.  
 
A igreja do Convento de Santo António, exteriormente é caracterizada pela 
sobriedade e simplicidade do edifício. Na fachada principal, voltada a noroeste, 
destaca-se o pórtico com um frontão triangular ostentando a Cruz de Cristo, 
acima podemos admirar o óculo. Do lado direito da fachada principal, destacam-
se os contrafortes e duas saliências que constituem as capelas. Na parede à 
esquerda da fachada, ergue-se a Torre Sineira, a qual embeleza o edifício e que 
antigamente era bastante útil à Vila, pois o seu relógio era único. 
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Forte de Paimogo  
 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição - Moita dos Ferreiros 
 
Capela de Nossa Senhora da Misericórdia - Moita dos Ferreiros  
 
Santa Casa da Misericórdia da Lourinhã  
 
Monumento Comemorativo da Batalha do Vimeiro 
 
MOINHOS DE VENTO  
 

  
O concelho da Lourinhã é um dos mais representativos no que diz respeito 
à existência de moinhos de vento, que apesar de já não constituírem a 
atividade económica de outros tempos, são sem dúvida um importante 
testemunho das tradições centenárias do nosso povo. 
No alto da Pinhôa, freguesia de Moita dos Ferreiros, é possível observar 
de perto cinco moinhos de vento totalmente recuperados em Abril de 
2000.   Três deles mantêm a sua actividade tradicional, um transformado 
em bar (actualmente sem funcionamento ao público) e outro em habitação 

de férias.   
 É possível chegar à fala com o moleiro e esposa, gente simples e deliciosa 
que abre a porta do moinho central de bom grado e põe a trabalhar (com 
a necessária ajuda eólica), explicando todos os pormenores do seu 
funcionamento para gáudio de crianças e adultos. Vê-se como há dois 
sistemas de moagem, um para o milho e outro para o trigo, que usam tipos 
de pedras diferentes nas mós. Aprende-se a regular a finura da farinha e 
como se pode colocar a funcionar uma ou outra mó, ou ambas.  
  
Quase uma viagem no tempo para os dias que correm, e mesmo aqui à porta de Lisboa.  

Se planear a visita para um Domingo, sugerimos que, depois da visita aos moinhos, desça até a Moita dos 
Ferreiros e  dirija-se Igreja. Neste dia da semana, que supostamente seria de descanso,  há voluntários da 
comunidade que se juntam para trabalhar e com as oferendas de uns saquitos de farinha de trigo e de milho 
feita nos moinhos ao vagar dos ventos, com mais uma ou outra chouriça e um pouco de torresmos, sábias 
mãos moldam e dão gosto a pão de trigo, broa de milho e merendeiras de chouriço e torresmos.  
  
A partir das 10h00 é afixado ao pé da Igreja uma placa a avisar “Há Pão Quente e Merendeiras”, e estes 
começam a sair em fornadas do forno de lenha da paróquia, tal como eram feitos na aldeia há muitos anos, 
com um sabor, consistência e longevidade inolvidáveis. Os lucros revertem a favor das ações sociais da 
freguesia.  
O espaço exterior é publico qualquer pessoa pode visitar. 
  
 Visitas aos Moinhos: Contactar com o Sr. Francisco (moleiro) através do número de telefone 
261459491, ou a Junta de Freguesia da Moita dos Ferreiros. 
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Praias Locais      
 
Areal: Palco de eventos nacionais de surf, esta praia possui as condições ideais para a prática da modalidade. 
Tal como o seu nome indica possui um extenso areal que permite usufruir de uma enorme tranquilidade, 
mesmo em plena época alta. 
 
Areia Branca: Ponto de referência no turismo da região, possui todas as condições 
necessárias para proporcionar longos momentos de lazer. Com um leque variado de 
opções que vão desde minigolfe a aulas de surf e bodyboard, é o local ideal para 
quem procura animação e divertimento. Restaurantes, bares e esplanadas 
complementam a oferta turística 
 
Caniçal: A sul da Praia de Paimogo é o local ideal para todos aqueles que 
pretendem usufruir de longos momentos de contacto com a natureza, sendo 
também um local privilegiado para a pesca 
 
Paimogo: Esta baía, cercada de beleza natural e protegida pelo Forte de Paimogo, 

do Séc. XVII, possui um pequeno areal onde as suas águas calmas convidam 
a um mergulho refrescante. Praia ideal para a prática de exploração sub – 
aquática, caça submarina ou pesca desportiva é ainda hoje um local de pesca 
artesanal, sendo a sua baía o porto de abrigo de muitas embarcações. A 
maré vazia descobre os antigos viveiros, testemunho de uma actividade já 
extinta 
 
 

 
Peralta: A beleza natural do seu acesso esconde um ainda mais belo e 
extenso areal, que convida a longos passeios à beira mar. Foi aqui que 
naufragou o Galeão São Nicolau comandado pelo General Tristão de 
Mendonça em 1642, atribuindo a esta praia um importante marco histórico 
  
Porto das Barcas:  

Nesta praia dotada de uma localização singular e mar geralmente calmo ainda é 
possível ver as pequenas embarcações de pesca artesanal ou de recreio em plena 
actividade. Porto da Barcas possui ainda uma das maiores concentrações de viveiros 
da Europa 
 
 

Rota dos dinossauros 
 A "Rota dos Dinossauros" inicia-se junto ao Museu da Lourinhã, que 

integra uma valiosa ala de paleontologia, terminando no Forte Paimogo.  
Ao longo de 9.900 metros, o caminhante pode visitar outros pontos de 
interesse histórico, como o Convento de Santo António, a Igreja da 
Misericórdia e a Igreja do Castelo e deslumbrar-se com belas 
paisagens naturais, com especial destaque para as praias de Areia 
Branca, Vale Frades, Caniçal e Paimogo.  

 
 
 
Capital portuguesa dos dinossauros 
O concelho da Lourinhã recebeu em 2004 o título de Capital dos Dinossauros portuguesa, graças à sua 
riqueza em vestígios jurássicos. No ano de 1863, o primeiro dinossauro foi encontrado em Portugal e foi um 
dos primeiros da Europa. 
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Desde de 1863, centenas de vestígios foram descobertos, o Lourinhanosaurus e o Lourinhasaurus foram 
descobertos no concelho, ovos de dinossauro,  
No lugar das arribas da Lourinhã foram descobertas mais de 25 pegadas de dinossauros, onze das quais 
foram recolhidas pelo Museu da Lourinhã. Estas eram pegadas de estegossauros, saurópodes e mais outros 
dinossauros. Foram as primeiras pegadas de dinossauros de tipo estegossauros e anquilossauros que se 
encontrado no território português estas pegadas destes animais são muitas raras ao nível mundial. 
 
Museu da Lourinhã 

está situado no antigo edifício do tribunal da vila e está localizado no centro da 
vila. Foi fundado em 1984 pelo Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã, 
este Museu possui a maior colecção ibérica de fósseis de dinossauros do 
Jurássico Superior e uma das mais importantes a nível mundial. O museu é 
constituído de dois pisos, e são repartidos destes temas: a Arqueologia, a Arte 
Sacra, a Etnografia e a Paleontologia.   
 
 

 
 
Museu Rural do Reguengo Grande  
foi inaugurado em 1989. Este museu apresenta objectos do mundo agrícola e tem diversos artigos ligados à 
etnografia do concelho da Lourinhã. 
 
 
 


