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Resumo 

O concelho de Torres Novas, com a sua posição central no país, ocupa um território marcado por 

características transitórias que lhe conferem uma particular riqueza ecológica e histórica. As antigas 

quintas, que outrora cobriam o concelho, são parte dessa riqueza. Nelas une-se o engenho do homem com 

a natureza, coexistindo as funções de produção, habitação e lazer. 

Pretende-se com este trabalho contribuir para um melhor conhecimento das características e 

potencialidades das quintas torrejanas, da importância da sua preservação e recuperação, e ainda do papel 

que poderão desempenhar no futuro. 

Para isso, procedeu-se ao levantamento das quintas através da revisão bibliográfica e de cartografia, 

seguido de trabalho de campo centrado num conjunto de casos de estudo representativos. Com o 

conhecimento obtido, procedeu-se à formulação de uma proposta de valorização do património, assente na 

colaboração entre proprietários e autoridades, tendo em vista a sua viabilização económica. Com o objectivo 

de demonstrar de forma mais aplicada as ideias e noções contidas na proposta geral, foi ainda desenhada 

uma Rota Cultural e Ambiental do Rio Almonda que usa o rio como ponto agregador dos elementos da 

paisagem torrejana, e pretende contribuir para uma melhor compreensão da cultura da região e das suas 

quintas. 

Palavras-chave 

Torres Novas, Quinta, Jardins Históricos, Património, Turismo, Rota Cultural e Ambiental 
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Abstract 

The Torres Novas municipality occupies a central position in the Portuguese territory, covering an area 

marked by transitory characteristics, with particular environmental and historic wealth. The old quintas 

(farms), which once abounded in the municipality, are part of that wealth, and examples of a very interesting 

marriage of human ingenuity and natural beauty. 

In this work, we wish to contribute to a better understanding of the characteristics and potential of 

Torres Novas’ farms, the importance of their preservation and restoration, and the role they may play in 

regions future touristic development. 

We start by surveying the existing farms, through literary review and cartographic analysis, and follow 

up with a number of representative case studies. Based on the collected data, we prepare a general 

proposal intended on farm protection and enhancement, rooted in the cooperation between land owners and 

public entities, aiming for economic viability. In order to showcase the ideas from the general proposal in a 

more down-to-earth setting, we develop a cultural and environmental itinerary and scenic trail that is centred 

on the Almonda River and integrates other elements of the region’s landscape, allowing for a better 

understanding of its culture and its farms.  

Keywords 

Torres Novas, Farm, Historical Gardens, Heritage, Tourism, Cultural and Ecological Itinerary 
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Extended Abstract 

This work, undertaken as a Master's thesis in Landscape Architecture, puts together a set of topics 

that deal with the study of the characteristics, importance, enhancement and protection of a meaningful 

part of the Portuguese heritage: the quintas (farms or estates). 

Farms are fascinating from several different perspectives, either by their history, or due to their 

cultural, social and ecological characteristics. They are the work of both man and nature, a place where 

leisure and production coexist in harmony, creating a very distinct identity that must be safeguarded. 

We have chosen to focus our work in the municipality of Torres Novas. It occupies a central location in 

the Portuguese territory, in a place with transitory characteristics that lend it great ecological value, as well 

as historical importance, of which farms play a big role. The municipality was once filled with farms, but their 

number has been gradually declining, with land being taken over by urban growth and other economic 

interests.  

Our main goal with this work is to contribute to a better knowledge of the historic farms of Torres 

Novas, through the study and analysis of their geographic distribution, the identification of their most 

distinctive characteristics, and the uncovering of the heritage enclosed within and around them. 

Furthermore, the information obtained also allows us to propose measures for the safeguard and promotion 

of these farms, dispelling the notion that they are obsolete, and instead revealing them as the under-explored 

and extremely promising spaces that they are. 

Following the model of Analysis, Synthesis and Proposal, we start with an introductory bibliographic 

research about the origin of the word quinta: a parcel of land in which natural characteristics were sculpted 

by man to create a space with an intrinsically private character (usually with well-defined walled or hedged 

limits) where production and leisure coexist in variable ratio, and which features an urban core with a “noble 

house”. We extend that research to related topics, such as their evolutionary history, documents and norms 

related to their protection, and the possible role of tourism in protecting this inheritance. This sheds some 

light on the role farms played, and their shift from a space where production was dominant to a space built 

for leisure, while also providing an interesting look into the evolution of how man looks at his legacy, and his 

growing awareness and will to protect it. Tourism, of course, plays an increasingly bigger role in preserving 

these spaces, by allowing people to get acquainted with them and extracting economic value from their 

conservation.  

Moving on to the biophysical and historic analysis of the municipality, we gain a better understanding of 

the characteristic of the territory, and how they relate to its present reality. Several of these factors make it 

unique, like the presence of important natural areas like Serra de Aire e Candeeiros, and the cultural and 

historical richness derived from long-running human occupation by differing cultures. 

Our survey identified forty-two farms, the distribution of which is intimately related with that of water 

resources – although there are exceptions, with some farms resting on top of hills that divided water lines. 

Most farms have in common a strong focus on production, but also feature a leisure component. One also 

sees a zoning concern with zoning, with the higher areas being occupied by living quarters, the slopes by 

cultures that don’t require watering, and the planes for water-intensive cultures.  Most farms are located 
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near settlements but not inside them, managing to maintain some privacy but also taking advantage of the 

nearby available workforce.  

We visited ten farms, of which six were chosen as case studies, and subject to further research. These 

case studies confirmed the previous analysis and provide some new information on common features, such 

as the significant transformation that took place during the XVIII and XIX centuries, the abundance of 

cypresses, the most frequent water use management techniques, the use of red pebble as pavement and 

irregular mountain stone for decorative purposes, the importance of religious life and their current 

insufficient legal protection. 

As a product of our research, we created a general proposal to protect and qualify the remaining farms 

through the cooperation between land owners and public entities, aiming to improve the economic viability of 

these spaces for different uses, tourism being the most important one. With that in mind, we also designed 

a scenic trail, anchored on the Almonda River, which lies at the heart of the culture of Torres Novas. Our 

proposal integrates the farms with other features surrounding the river, allowing for a better understanding 

of the region’s culture and its farms. By educating the public to appreciate farms, this kind of initiative 

manages to increase public interest, and consequently creates more public commitment and incentives to 

their protection.   
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Introdução 

Tema 

Este trabalho, realizado no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Arquitectura Paisagista, 

aborda o estudo, a importância, a valorização e a protecção do património constituído pelas quintas de 

Torres Novas. 

É fascinante a capacidade da quinta de reunir em si um grande número de perspectivas pelas quais 

merece ser abordada, desde a sua componente histórica, cultural e social, passando pelas actividades 

produtivas e/ou de recreio, até à sua inegável importância ecológica. É, no fundo, um espaço criado pelo 

homem onde diferentes componentes trabalham em harmonia, imprimindo-lhe uma identidade muito 

própria e que merece ser salvaguardada em toda a sua dimensão. 

A selecção de Torres Novas como campo de estudo surgiu da oportunidade de realizar um trabalho no 

qual seria possível incluir uma parte das raízes históricas da autora e perceber melhor as características, 

funcionamento e apogeu das quintas deste concelho que têm sido uma presença permanente, com as 

inúmeras férias e fins-de-semana passados na Quinta de N.ª S.ª da Paz (ou de Santo António). 

“Houve tantas quintas no concelho de Torres Novas. Que [sic] ainda hoje conservam o nome, embora 

algumas tenham perdido ou deixado degradar as suas construções”1. Tal como em Torres Novas, no 

restante território português, o desaparecimento destas quintas é uma constante. Devido à sua localização 

atractiva para a indústria, à pressão imobiliária, à construção de grandes centros comerciais, ao 

desmembramento para diferentes herdeiros, à dificuldade da sua manutenção na conjectura económica 

actual ou mesmo ao puro abandono, este património vai caindo no esquecimento e sendo remetido para 

uma “imagem dum período de vida ultrapassado”2.  

Cada quinta desaparecida enterra consigo um património imenso, muitas vezes subestimado e sempre 

irrecuperável.  

Objectivos do Trabalho 

O estudo das quintas torrejanas tem por objectivo contribuir para um melhor conhecimento das 

quintas do concelho de Torres Novas através da análise da distribuição das quintas no território, da 

determinação das características mais representativas das quintas e da descoberta de património 

particular existente nelas e na sua envolvente. 

Com base nestes dados pretende-se também proceder à elaboração de propostas para a salvaguarda 

e divulgação das quintas, de forma a tentar mudar a sua imagem de património obsoleto para uma de 

património com potencialidades subexploradas a diversos níveis.  

Metodologia do Trabalho 

Pretendendo seguir uma organização segundo o modelo de Análise, Síntese e Proposta, este trabalho 

inicia-se no Capítulo 1 com a revisão bibliográfica onde são abordados temas relacionado com “quintas”, 
                                                   
1 COMISSÃO DE COMEMORAÇÃO DO VIII CENTENÁRIO DO FORAL DE TORRES NOVAS – Torres novas ontem, p. 452. 
2 Ibid., p. 100. 
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nomeadamente o seu conceito, evolução, documentos normativos para a sua protecção e potencial como 

património turístico. 

Procede-se de seguida ao estudo do enquadramento biofísico e histórico do concelho de Torres Novas 

nos Capítulos 2 e 3, respectivamente, que permitem um melhor conhecimento do funcionamento da 

paisagem, da evolução da mesma e da relação entre a natureza e a acção antrópica. 

No Capítulo 4 procede-se ao levantamento das quintas torrejanas ainda existentes, seja na totalidade 

ou de forma parcial, tendo por bases de apoio o levantamento do historiador Artur Gonçalves no livro 

“Memórias de Tôrres Novas “3 de 1937, as Cartas Militares nº 309, 310, 319, 320, 329 e 3304 

correspondentes ao concelho de Torres Novas e ainda imagens de satélite GeoEye/Google5. Neste capítulo 

é ainda analisada a distribuição das quintas tendo em conta os dados do enquadramento biofísico e 

histórico, bem como características dominantes possíveis de observar via imagens de satélite. 

No Capítulo 5 procede-se ao estudo de 6 quintas típicas do concelho, escolhidas após visita a uma 

amostra das quintas, pequena devido à dificuldade inerente em entrar em espaços de cariz privado. Estas 

quintas são estudadas segundo a sua história, características, património e potencialidades. 

A proposta no Capítulo 6 utiliza como base os conhecimentos e análises adquiridos nos capítulos 

anteriores e pretende elaborar uma proposta geral de recuperação e protecção das quintas torrejanas, 

realçada por uma rota cultural e ambiental que, ancorada no Rio Almonda, as integra com outros elementos 

característicos da região.  

 

Figura 1:  Esquema da metodologia do trabalho 

 

                                                   
3 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, pp. 260-362. 
4 SERVIÇO CARTOGRÁFICO DO EXÉRCITO – Carta militar de Portugal. 
5 GEOEYE/GOOGLE – Google Maps satellite imagery. 

Análise 

• Enquadramento Biofísico 
• Enquadramento Histórico 
• Levantamento das Quintas Torrejanas 
• Casos de Estudo 

Síntese 

• Interesse Natural e Cultural 
• Tipologia 
• Património 
• Potencialidades 

Proposta 

• Proposta  geral para Recuperação e Protecção das Quintas no Concelho de Torres Novas 
• Proposta  Cultural e Ambiental  com integração de algumas Quintas Torrejanas à beira do rio 

Almonda 
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1 A quinta portuguesa 

1 .1  O conceito de quinta 

A escolha das quintas torrejanas como objecto de estudo do presente trabalho levou à necessidade da 

clarificação do conceito de “quinta” pela revisão bibliográfica das suas várias definições. Para esta 

clarificação foi necessário recorrer a várias fontes, entre elas fontes primárias e bibliográficas de autores 

de referência que, de uma forma ou de outra, se debruçaram sobre o tema. 

O dicionário de língua portuguesa define-a como “terreno de semeadura com horta e árvores, murado 

ou cercado de sebes, e que tem geralmente casa de habitação”6. 

Anne de Stoop escreve sobre o tema referindo que “a maior parte destas residências são integradas 

num domínio agrícola, rodeado de muros: uma «quinta» - Palavra que engloba assim a herdade, a casa e os 

jardins. Mas às vezes por extensão, uma quinta designa também uma propriedade onde a habitação é 

apenas acompanhada de um parque”7. 

Luís Paulo Ribeiro considera que a quinta é “uma unidade de organização do território, habitada 

permanentemente ou temporariamente, através da qual os recursos naturais (físicos e visuais) serão 

explorados com objectivos de produção e/ou de recreio”8. 

Por outro lado, Cristina Castel-Branco define-a como “troço de paisagem, pertença de alguém, que 

cuida para a produção, para o ordenamento, ou só para lazer, concentrando em algumas zonas 

composições de grande qualidade estética que, de forma mais diluída, se espalham por toda a 

propriedade”9. 

Partindo destas definições, é possível verificar a diversidade de situações e características atribuídas à 

palavra “quinta”. Se por um lado a definição do dicionário, apesar de vaga, invoca o carácter produtivo e 

habitacional, as definições que a seguem vão mais além e investem-lhe um carácter lúdico e recreativo. 

Esta dualidade “produção versus recriação” leva à possibilidade de distinção entre quintas consoante a 

primazia da sua função: 

• Quinta rústica: “prioritária utilidade agrícola onde os seus proprietários estabeleceram habitação 

permanente e aí geriram e administraram os contíguos territórios de lavoura”10 [Figura 2]. 

• Quinta de recreio: “associada ao meio peri-urbano e rural, e que se refere a uma residência 

secundária da nobreza de cidade”11 onde a “aristocracia (…) aproveitará (…) para dar largas aos seus 

propósitos ostentatórios, limitados nas residências urbanas por uma apertada malha urbana”12. E 

ainda “espaço auto-suficiente, organizado e versátil, em que as zonas de recreio possuem um desenho 

                                                   
6 DICIONÁRIO PRIBERAM DE DE LÍNGUA PORTUGUESA – Quinta. 
7 STOOP, Anna de – Quintas e palácios nos arredores de Lisboa, p. 11. 
8 RIBEIRO, Luís Paulo – Quintas do concelho de Lisboa: inventário, caracterização e salvaguarda, p. 5. 
9 CASTEL-BRANCO, Cristina – Jardins com história: poesia atrás de muros, p. 15. 
10 SANTOS, Diana Gonçalves dos – Revestimentos artísticos em interiores sacro privados: Torres Novas (séculos XVIII-
XIX), p. 107. 
11 Ibid., p. 105. 
12 MATOS, José Sarmento de – Quintas de recreio.  In  PEREIRA- Dicionário de arte barroca em Portugal, pp. 398-399. 



4 

 

formal. As zonas de produção são pontuadas por elementos arquitectónicos, criando espaços 

lúdicos”13 [Figura 3]. 

 

Figura 2:  Quinta da Rainha,  em Torres Novas ,  exemplo 

de Quinta Rústica (Fonte :  Sítio na rede Quinta da Rainha 

(http ://www.quintadarainha.com/)) 

 

Figura 3:  Quinta do Marquês da Fronteira ,  em Lisboa,  

exemplo de Quinta de Recreio (Fonte :  Sítio na rede 

Morgadio Real (http ://www.morgadioreal .com)) 

No entanto, e apesar de normalmente as quintas se inclinarem mais para uma das duas vertentes, a 

grande maioria encontra-se algures no espaço cinzento entre a quinta rústica, de produção pura, e a quinta 

unicamente para recreio. 

Várias são as razões para tal, entre as quais a antiguidade de muitas quintas que, ao longo do tempo, 

viram as suas prioridades mudarem por força da época e dos seus proprietários, ou mesmo a necessidade 

de um local de lazer e reflexão num espaço que era simultaneamente de sustento e habitação permanente. 

De forma sintética, tem-se assim que a quinta é uma parcela do território na qual as características 

naturais foram trabalhadas pelo homem de forma a criar um espaço com um carácter privado intrínseco, 

geralmente de limites bem definidos por muros ou sebes, onde a produção e o recreio se misturam em 

porções variáveis, coroada por um núcleo urbano onde a “casa nobre” se destaca. 

1 .2  Evolução histórica 

A origem da quinta Portuguesa não se encontra ainda totalmente esclarecida. O termo parece ter 

surgido no séc. XVI derivado do português arcaico quintã ou quintãa (“grande quinta”), com origem no termo 

quintana, possivelmente derivado da agrimensura romana, que na Idade Média parece ter o significado 

fundamental de subunidade agrária dentro de uma vila rústica14,15. 

As quintãs eram posse de senhores de origem nobre, continham características dominais, e por honra 

não pagavam tributo à coroa. Estas benesses eram mantidas, mesmo quando as propriedades eram 

divididas por vários proprietários, e estendiam-se para além do terreno de habitação, cultivo e recreio – 

pertença do seu senhor desde que, em alguma altura, esses territórios tivessem feito parte da quintã, 

independentemente de os seus novos proprietários não serem fidalgos16. 

                                                   
13 CARAPINHA, Aurora, [et al.] – Inventário do património paisagístico, p. 78. Cit. por COELHO, Sara Alexandra – 
Salvaguarda e recuperação de quintas com valor histórico e cultural: recuperação da Quinta da Abelheira, p. 7. 
14 GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA – Quintã, p. 91. 
15 RIBEIRO, Luís Paulo – Quintas do concelho de Lisboa: inventário, caracterização e salvaguarda, p. 4. 
16 GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRASILEIRA – Quintã, pp. 92-93. 
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“Por sua própria essência, a quintã fidalga, depois chamada «quinta» é muitas vezes não só a 

residência dos chefes de estirpe nobre, mas solar da mesma, a origem do próprio apelido, orgulho da 

família aristocrata.”17 

Da divisão das quintãs nobres em subunidades agrícolas sujeitas a foro, mas ainda abrangidas pelos 

privilégios de pertencerem ao dominicum, surgiram os casais. Entre estes casais, muitos se individualizaram 

com a mudança de proprietário e foram transformados e valorizados segundo o modelo das quintãs. No 

séc. XVI com o aumento das unidades independentes que envolviam as quintãs vulgarizou-se o termo 

“quinta”18. 

Até cerca do séc. XV, o enfoque destes grandes espaços – geralmente localizados em zonas de terras 

férteis, belas vistas e disponibilidade de água – é a produção, estando o recreio em segundo plano. “Ainda 

no final do século XV, os espaços exteriores mais aprazíveis dos próprios palácios reais eram designados 

por hortas, enobrecidas embora com árvores e ervas de virtude e formosas (…) destinavam-se 

primordialmente ao cultivo de verduras e plantas aromáticas e medicinais e só subsidiariamente seriam 

utilizadas como locais de recreio e sitos de lazer”19 [Figura 4]. 

 

Figura 4:  Das Paradiesgärtlein (Little Garden of Paradise) de Upper Rhenish Master,  1410, pintura representativa do 

jardim no séc.  XV (Fonte :  Sítio na rede Wikipedia (http ://en .wikipedia .org/wiki/Upper_Rhenish_Master)) 

Os Descobrimentos e o contacto com novas culturas, paisagens, espécies e materiais, acompanhados 

da chegada de um importante influxo de riquezas proporcionadas pelas trocas comerciais e de produções 

alimentares até em tão desconhecidas – que não só eram mais ricas, como possíveis de produzir em 

carácter intensivo – alteraram esta tendência. 

Em tempos de paz e fartura, a prioridade é descentrada das necessidades básicas, dando espaço à 

procura de beleza e recreio: “as quintas adquirem uma outra vertente para além da agrícola, são lugar de 

evasão”20.  

 “Em Portugal os jardins de influência renascentista surgem, sobretudo, a partir da primeira metade do 

século XVI em quintas de veraneio, construídas pelas famílias nobres e senhores eclesiásticos”21. 

Ao contrário do renascimento italiano, com a sua visão racionalista e jardins organizados a partir de 

eixos desenvolvendo-se em conjuntos rigorosos pré-estabelecidos, em Portugal a nova concepção do mundo 
                                                   
17 Ibid., p. 96. 
18 RIBEIRO, Luís Paulo – Quintas do concelho de Lisboa: inventário, caracterização e salvaguarda, p. 5. 
19 ARAÚJO, Ilídio de – Arte paisagem e arte dos jardins em Portugal, p. 60. 
20 CARAPINHA, Aurora – Da essência do jardim português, Vol. I, p. 1925. 
21 ANDRESEN, Maria Teresa; PORTELA, Teresa – Jardins históricos do Porto, p. 22. 
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e da vida volta-se para a natureza, vive-se um humanismo naturalista que vai manter os jardins como 

espaços orgânicos desenvolvendo-os naturalmente um pouco ao sabor das circunstâncias e vivências22. 

O renascimento vai revelar-se em Portugal sobretudo na adjectivação decorativa recorrendo à 

utilização de estátuas, nichos, fontes, medalhões e à decoração de elementos exteriores como bancos, 

muretes e alegretes com azulejos23. Generaliza-se “o gosto pelas colecções botânicas em especial de 

plantas exóticas, que iam sendo conhecidas cada vez em maior número, sobretudo depois das descobertas 

portuguesas”24 e com ele o “culto das plantas floríferas e ornamentais”25; dá-se o “renascimento da arte 

dos antigos «topiarii» romanos”26 

A água e o grande lago mantêm o seu papel como peças fundamentais dos grandes traçados 

paisagísticos. É a partir do grande lago, grande reservatório de água, que se distribuem os diferentes 

patamares em cotas progressivamente inferiores. Esta peça – entroncada na tradição islâmica com o 

objectivo de reter água e distribuí-la conforme as necessidades ao longo do ano – chama a si pelas 

propriedades reflectivas e de frescura da água, que criam uma ambiência cativante, e pela possibilidade de 

recriação, sendo colocados junto à água bancos, alegretes, latadas e casas de fresco, em casos mais 

requintados27. 

Os espaços exteriores das quintas, como os jardins e os terreiros, apresentam uma relação íntima 

com a casa e mantêm-se velados por altos muros. São entendidos como espaços reservados, muitas vezes 

pessoais, transparecendo um conceito de cripto-sagrado28. 

As Quintas da Bacalhoa [Figura 5 e Figura 6], do Fontelo e da Ribafria destacam-se como notáveis 

quintas que tiveram as suas origens do séc. XVI29. 

Com o domínio de Espanha entre 1580 e 1630, o país entra numa crise e estanca, abandonando o 

hábito de importar da Europa quer artistas, quer obras de arte30. Com a Restauração parece ganhar-se um 

novo fôlego na construção de quintas. 

“Pelo que respeita ao ordenamento artístico das quintas, visando frequentemente efeitos recreativos, 

os fundamentos de uma tradição portuguesa ficaram lançados já na primeira metade do séc. XVI”31. O 

carácter mais naturalista, virado para dentro, ora protegido por muros ora desenvolvido ao sabor das 

condições do terreno, em degraus, com o aproveitamento das vistas, transpõe-se para o séc. XVII32. 

                                                   
22 CARITA, Helder; CARDOSO, Homem – Tratado da grandeza dos jardins em Portugal ou da originalidade e desaires 
desta arte, pp. 45-46. 
23 Ibid., p. 48. 
24 ARAÚJO, Ilídio de – Arte paisagem e arte dos jardins em Portugal, p. 60. 
25 Ibid., p. 65. 
26 Ibid., p. 68. 
27 CARITA, Helder; CARDOSO, Homem – Tratado da grandeza dos jardins em Portugal ou da originalidade e desaires 
desta arte, pp. 39 e 49-54. 
28 Ibid., p. 54. 
29 ARAÚJO, Ilídio de – Arte paisagem e arte dos jardins em Portugal, pp. 69-92. 
30 CARITA, Helder; CARDOSO, Homem – Tratado da grandeza dos jardins em Portugal ou da originalidade e desaires 
desta arte, p. 75. 
31 ARAÚJO, Ilídio de – Arte paisagem e arte dos jardins em Portugal. 
32 CARITA, Helder; CARDOSO, Homem – Tratado da grandeza dos jardins em Portugal ou da originalidade e desaires 
desta arte, p. 78. 
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Figura 5:  Quinta da Bacalhôa,  em Azeitão – vista do 

lago,  vinha e palácio (Fonte :  Sítio na rede Panoramio 

por Barragon (http ://www.panoramio.com/)) 

 

Figura 6:  Quinta da Bacalhôa,  em Azeitão – vista do jardim 

(Fonte :  Sítio na rede Panoramio por João André Farinha 

(http ://www.panoramio.com/)) 

Os embrechados [Figura 8] acabam por ser a grande inovação estética da época e surgem 

intimamente ligados ao gosto orientalista expresso nos móveis indo-portugueses marchetados de várias 

matérias e cores vivas, nos têxteis que cobriam quase na totalidade os espaços interiores, na estatuária e 

ourivesaria religiosas e na temática dos azulejos “em tapete”. A arquitectura de interiores de estética 

oriental, transborda para os espaços exteriores33.  

A estética sofisticada dos grandes jardins da segunda metade do séc. XVII acaba assim por ser 

marcada pelos azulejos, pela estatuária, pelos embrechados e ainda pelas balaustradas de mármore34. 

Entre as construções mais notáveis representativas da época encontram-se as quintas de Fronteira 

[Figura 7 e Figura 8], da Palhavã e Bemposta, do Correio Mor e do Calhariz35. 

 

Figura 7:  Quinta do Marquês da Fronteira ,  em Lisboa – 

vista da estatuária e azulejaria de deambulatório (Fonte :  

Sítio na rede Laurejo Canalblog 

(http ://laurejo .canalblog.com/)) 

 

Figura 8:  Quinta do Marquês da Fronteira ,  em Lisboa – 

vista da casa de fresco com trabalho de embrechados 

(Fonte :  Sítio na rede Laurejo Canalblog 

(http ://laurejo .canalblog.com/)) 

O séc. XVIII traz consigo uma grande catástrofe natural, o terramoto de 1755, e grandes alterações 

económicas e sociais: a exploração mineira no Brasil, com o seu ouro e pedras preciosas; a arquitectura 

barroca que aparece tardiamente em Portugal nas últimas décadas do séc. XVII; e o governo de marquês 

                                                   
33 Ibid., p. 82. 
34 Ibid., p. 76. 
35 ARAÚJO, Ilídio de – Arte paisagem e arte dos jardins em Portugal, p. 104. 
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de Pombal. O seu apoio à classe burguesa, particularmente aos comerciantes estrangeiros em detrimento 

da velha nobreza, leva a que muitas quintas sejam adquiridas pela nova burguesia durante a segunda 

metade do séc. XVIII e séc. XIX36,37,38. 

A nova tipologia espacial do séc. XVIII é o jardim-terraço. O barroco, com a valorização de efeitos 

dinâmicos, desenvolve o gosto pelas escadarias e, consequentemente, a constituição dos jardins em vários 

terraços. No entanto, este conceito de jardim e espaço barroco só se manifesta nos grandes escadórios do 

Norte do país, enquanto o jardim como espaço privado resiste à visão de traçado de conjunto e de 

uniformidade espacial39. 

O jardim-terraço do séc. XVIII vai ser utilizado como espaço de transição, sem formar uma unidade com 

os restantes espaços recreativos. É uma reconversão do jardim privado, que, ao perder os altos muros, 

mantém uma relação de privacidade relativamente ao pomar-jardim e aos espaços exteriores. Verifica-se 

ainda a formação de jardins agregados à casa e às fachadas, criando espaços autónomos em relação ao 

traçado do jardim. No entanto, o jardim privado de altos muros não desaparece, tornando-se apenas menos 

sistemático40. “O jardim-terraço, resolvendo problemas de privacidade com o exterior, torna-se o tipo de 

espaço exterior por excelência, perdurando durante quase todo o séc. XIX”41. 

Entre as quintas deste período destaca-se a Quinta dos Azulejos [Figura 9 e Figura 10], “que se tornou 

um dos mais belos exemplares de azulejaria rococó”42. 

 

Figura 9:  Quinta dos Azulejos ,  em Lisboa – vista do 

deambulatório revestido a azulejos do estilo rococó e 

ladeado de alegretes (Fonte :  Sítio na rede Monumentos 

(http ://www.monumentos.pt/)) 

 

Figura 10:  Quinta dos Azulejos ,  em Lisboa – vista do 

pormenor da fonte no extremo do deambulatório (Fonte :  

Sítio na rede LisbonDailyPhotosBlogspot por Carlos 

Marcos (http ://lisbondailyphotos.blogspot .com/)) 

A diversidade social do séc. XIX fomentada pelo comércio e pelo capitalismo, o desenvolvimento da 

indústria portuguesa e a atribuição de títulos nobiliários levam a que muitas quintas sejam adquiridas por 

capitalistas ricos. Estes novos proprietários buscavam principalmente estruturas de lazer, verificando-se um 

quase total desaparecimento da área agrícola em algumas quintas e a proliferação de residências de 

                                                   
36 RIBEIRO, Luís Paulo – Quintas do concelho de Lisboa: inventário, caracterização e salvaguarda, p. 5. 
37 FERRÃO, José Manuel – História de arte 11º ano, p. 172. 
38 CARITA, Helder; CARDOSO, Homem – Tratado da grandeza dos jardins em Portugal ou da originalidade e desaires 
desta arte, p. 143. 
39 Ibid., p. 225. 
40 Ibid., p. 227. 
41 Ibid. 
42 CASTEL-BRANCO, Cristina – Jardins com história: poesia atrás de muros, p. 116. 
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férias43,44. Muitas quintas são também utilizadas para a instalação de unidades fabris, em particular as 

quintas localizadas em zonas ribeirinhas45.   

O estilo romântico vai desenvolver-se nesta época – especialmente nas zonas de Sintra [Figura 11 e 

Figura 12] e no Norte do país, por razões climatéricas – apresentando um programa naturalista sem a 

disciplina formal dos jardins clássicos, enquanto a arquitectura da casa e dos diferentes pavilhões, templos 

e pontes segue a mais pura tradição paladiana46.  

O jardim romântico tomará fundamentalmente uma atitude pictórica, onde a pintura parece criar a 

paisagem e não o inverso. A natureza é o tema central, o símbolo mítico de perfeição, o regresso às 

origens, num ambiente que, embora rigorosamente construído e programado, se pretende o mais natural e 

espontâneo possível47. 

“O jardim romântico vai progressivamente impregnar-se da nostalgia do tempo”48, recorrendo para 

isso ao revivalismo, ao eclectismo e ao pitoresco. 

 

Figura 11:  Quinta de Monserrate ,  em Sintra – vista do 

Palácio (Fonte :  Sítio na rede Panoramio por Rui Godinho 

(http ://www.panoramio.com/)) 

 

Figura 12:  Quinta de Monserrate ,  em Sintra – vista de 

um lago (Fonte :  Sítio na rede Panoramio por Marco 

Abreu (http ://www.panoramio .com/)) 

A expansão urbana generalizada ao longo do país, em conjunto com a mentalidade modernista do séc. 

XX, vai levar à destruição e abandono progressivo das quintas portuguesas. As que resistem, em melhor ou 

pior condição, albergam memórias de épocas passadas, mas das quais ainda muitas lições se podem 

aprender. 

1 .3  Importância patrimonial e classificação 

A preocupação do homem com a preservação de património histórico, apesar de cedo se ter 

manifestado, tardou a evoluir até aos princípios por que se rege na actualidade. 

                                                   
43 RIBEIRO, Luís Paulo – Quintas do concelho de Lisboa: inventário, caracterização e salvaguarda, pp. 22-24. 
44 COELHO, Sara Alexandra – Salvaguarda e recuperação de quintas com valor histórico e cultural: recuperação da 
Quinta da Abelheira, p. 12. 
45 RIBEIRO, Luís Paulo – Quintas do concelho de Lisboa: inventário, caracterização e salvaguarda, p. 24. 
46 CARITA, Helder; CARDOSO, Homem – Tratado da grandeza dos jardins em Portugal ou da originalidade e desaires 
desta arte, pp. 287-288. 
47 Ibid., p. 288. 
48 Ibid. 
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Durante as civilizações clássicas, a protecção do património histórico estava relacionada com o 

prestígio, poder e estatuto social. O império romano coleccionava bens de valor artístico, que eram sinónimo 

de expansão e conquista de novos territórios49. 

No Renascimento surge o termo monumento, do latim monere, que significa recordar, e se relaciona 

com o conceito de testemunho histórico. Estes monumentos seriam fontes de inspiração e saber, obras a 

igualar ou ultrapassar. Não havia, no entanto, qualquer hesitação em construir sobre esses monumentos 

com o intuito de os “aperfeiçoar”, adaptando as novas linguagens às linguagens pré-existências50. 

O conceito mais actual de património só terá surgido já em meados do séc. XIX, na sequência das 

pilhagens e destruições causadas durante a revolução francesa51. O objectivo inerente à intenção de 

proteger o património passa a estar associado à intenção de proteger testemunhos do passado. 

Dois dos primeiros autores a teorizarem sobre o tema foram Eugene Viollet le-Duc e John Ruskin, 

ambos homens da arquitectura. O primeiro defende o “restauro em estilo”, que consiste no restauro à 

reposição da unidade formal inicial, aceitando a destruição de elementos históricos posteriores ao desenho 

inicial; o segundo considerava que a substituição dos elementos, quando necessária, não exige a 

preocupação com cópias dos originais52.  

Camilo Boite e Gustavo Giovannoni, com base nos princípios de Ruskin, desenvolvem a doutrina do 

“restauro científico”, defendendo que as intervenções de restauro se devem resumir a acções mínimas de 

carácter conservativo. Estas ideias influenciaram os autores da primeira carta para o restauro de 

monumentos, a Carta de Atenas53 de 1931, que torna a ser novamente redigida em 1933 na sequência 

do Congresso Internacional de Arquitectura Moderna54. Na Carta de Atenas, apesar de ser discutida a 

importância dos espaços contíguos aos monumentos, o critério de monumentalidade fica sobretudo 

circunscrito ao domínio dos edifícios individuais55. 

Cerca de 30 anos após a Carta de Atenas, em 1962, foi elaborada pela UNESCO a Recomendação 

para a Salvaguarda da Beleza e Carácter das Paisagens e Lugares, que determina os princípios gerais e as 

medidas de protecção e salvaguarda de paisagens e sítios naturais ou urbanos com interesse estético ou 

cultural56.  

Segue-se, em 1964, no 2º Congresso Internacional de Arquitectura Moderna, a Carta de Veneza57, 

pela qual o conceito de património passa a abranger os conjuntos construídos e o tecido urbano e a 

importância da conservação do património no seu enquadramento original é realçada58.  

                                                   
49 LAMEIRA, Sandra – Preservação, conservação e valorização do património cultural em Portugal. Cit. por SANTIAGO, 
Raquel Freire Luis – Salvaguarda e valorização do património em espaço rural: caso de estudo em Penha Garcia, p. 2. 
50 CHOAY, Françoise – A Alegoria do património. Cit. por SANTIAGO, Raquel Freire Luis – Salvaguarda e valorização do 
património em espaço rural: caso de estudo em Penha Garcia, p. 2. 
51 Ibid. 
52 MALHEIRO, Marta Francia – Proposta de recuperação do jardim do Paço Vitorino, p. 39. 
53 MODERNA, 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA – Carta de Atenas. 
54 MALHEIRO, Marta Francia – Proposta de recuperação do jardim do Paço Vitorino, p. 39. 
55 ALMEIDA, C. A. F – Património - Riegl e hoje. Cit. por SANTIAGO, Raquel Freire Luis – Salvaguarda e valorização do 
património em espaço rural: caso de estudo em Penha Garcia, p. 4. 
56 SANTIAGO, Raquel Freire Luis – Salvaguarda e valorização do património em espaço rural: caso de estudo em Penha 
Garcia, p. 4. 
57 MODERNA, 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA – Carta de Veneza. 
58 SANTIAGO, Raquel Freire Luis – Salvaguarda e valorização do património em espaço rural: caso de estudo em Penha 
Garcia, p. 4. 
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Durante o Concelho Internacional de Monumentos e Sítios, em 1980, na Austrália, é elaborada a Carta 

de Burra59 para a conservação de lugares com significado cultural, que estabelece os procedimentos para 

a conservação, preservação, restauro e reconstrução de bens culturais.  

Em 1981, a Comissão Internacional de Jardins e Sítios Históricos elabora a Carta de Florença60, onde 

finalmente os jardins históricos passam a ser considerados “monumentos vivos”, cuja preservação deve ter 

em conta o espírito da Carta de Veneza. Esta carta vai delinear os critérios de manutenção, conservação, 

restauração e reconstrução de jardins históricos61.  

O conjunto destas cartas acaba por servir de base para a metodologia de intervenção em jardins 

históricos desenvolvida por Carmen Añón62 e publicada em 1993. 

A nova Lei de Bases do Património Cultural de Portugal63, seguindo as directrizes das convenções 

internacionais, considera que o património cultural é constituído pelo conjunto de bens materiais e 

imateriais, de interesse cultural relevante, que devem ser objecto de especial protecção e valorização, o que 

também se pode justificar pelo respectivo contexto e pelo seu valor de testemunho. O conceito de bens 

culturais é extensível aos bens naturais, ambientais e paisagísticos. 

A protecção legal dos bens culturais assenta na sua inventariação e classificação em interesse 

nacional, interesse público ou interesse municipal. Contudo, existem ao nível local uma série de mecanismos 

que permitem salvaguardar património a diversos níveis e que não assentam em nenhuma das anteriores 

protecções da lei de bases. Entre estes mecanismos encontram-se o PDM (Plano Director Municipal), os PP 

(Plano de Pormenor) e os PU (Plano de Urbanização), cabendo às autarquias adequar a utilização dos 

instrumentos de ordenamento territorial à escala municipal e às preocupações territoriais64. A nova lei, no 

seu artigo 10.º, prevê também a participação cívica nas questões patrimoniais através de estruturas 

associativas sem fins lucrativos de defesa do património cultural65. 

A quinta, “que é o nosso parque histórico, nunca abandonou a produção; ligou amenidade ao prazer e à 

produção”66. A arquitectura nobre aliada ao enquadramento paisagístico proporcionado pelos espaços 

exteriores (onde o recreio e a produção tiram partido das dádivas da Natureza num espaço de vivência de 

diferentes classes sociais), cada uma com o seu lugar, tornam as quintas espaços exemplares 

representativos de história no seu conjunto global e que não só merecem ser protegidos, como devem ser 

estudados. 

Infelizmente ainda se constata que, para as quintas com algum tipo de protecção legal, é sobretudo no 

edifício apenas que esta protecção recai, talvez devido a uma ideia muito ultrapassada da primazia da obra 

arquitectónica ou do espaço edificado sobre o entendimento do espaço como um conjunto com dinâmicas 

próprias, constituído por elementos diversos que regem com o edifício, enquadrando-o e enriquecendo-o 

imprimindo verdadeira entidade ao espaço. 

                                                   
59 CONCELHO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SÍTIOS – Carta de Burra. 
60 COMISSÃO INTERNACIONAL DE JARDINS E SÍTIOS HÍSTORICOS – Carta de Florença. 
61 SANTIAGO, Raquel Freire Luis – Salvaguarda e valorização do património em espaço rural: caso de estudo em Penha 
Garcia, p. 5. 
62 AÑÓN, Carmen – El jardín histórico: notas para una metodología previa al proyecto de recuperación. 
63 PORTUGAL – Lei n.º 107/2001 (8-9-2010) 5808 D.R. Série A 209 (8-9-2010) 5808  
64 SANTIAGO, Raquel Freire Luis – Salvaguarda e valorização do património em espaço rural: caso de estudo em Penha 
Garcia, p. 8. 
65 PORTUGAL – Lei n.º 107/2001 (8-9-2010) 5808 D.R. Série A 209 (8-9-2010) 5808  
66 TELLES, Gonçalo Ribeiro – Por uma paisagem global, p. 31. 
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O investimento no estudo deste património tem vindo lentamente mas progressivamente a aumentar e 

a mudar essa noção. Talvez um dia o resultado dos estudos permita não só um melhor conhecimento a 

respeito do património contido nestas quintas ao nível académico, mas também ao nível do cidadão comum, 

aumentando assim as hipóteses de sobrevivência destes espaços. 

1 .4  Potencial de turismo cultural e ambiental 

Se é certo que o conceito actual de património germinou da convolução política, social e económica do 

séc. XIX, o movimento foi claramente beneficiado pelo aparecimento da fotografia, na segunda metade do 

séc. XIX, que veio permitir a divulgação de património a grande escala, ainda que esta noção se centrasse 

sobretudo em bens construídos, de carácter histórico-monumental67. 

A divulgação do património permitiu o estabelecimento de novos vínculos afectivos, não só por pessoas 

de outros países, que o identificavam e se interessavam por ele, mas pelas próprias populações, que o 

reconheciam como factor de orgulho e identidade. O desejo de ver ao perto o que as imagens mostravam 

contribuiu para o surgimento da viagem de lazer para observar estas maravilhas, criando um mercado de 

turismo que hoje movimenta capitais imensos. 

Em 1987 a Carta Internacional para a Conservação das Povoações e das Áreas Urbanas68 

estabeleceu os princípios básicos de conservação dos conjuntos urbanos de valor histórico, onde se 

destaca a necessidade de articular medidas de protecção do património com o ordenamento do território e 

políticas de desenvolvimento económico-social69. 

O sector do turismo parece inserir-se nos princípios estabelecidos nesta carta, visto que o património, 

ao ser associado à estratégia de oferta turística, torna-se uma fonte indirecta de rendimento, um produto 

de consumo, passando o próprio território a ser entendido como um produto cultural gerador de riqueza. A 

interpretação patrimonial vai permitir identificar os recursos existentes no território e integrá-los em 

estratégias de desenvolvimento que devem ter em conta factores identitários, económicos e sociais70. 

Para além das repercussões que o turismo teve nas áreas anteriores, afirmaram-se também nos 

últimos anos princípios e valores relacionados com a conciliação entre a economia e a ecologia, o 

desenvolvimento e a preservação do ambiente, e a compatibilização entre a protecção das entidades 

culturais e sociais com a globalização71.  

Estes valores têm-se multiplicado em encontros e directrizes na área do turismo, como a Declaração 

de Lanzarote de 1995, resultante da 1ª Conferência Mundial sobre Turismo Sustentável, responsabilidade 

da Organização Mundial de Turismo. Os seus pontos fulcrais assentam no reconhecimento do turismo como 

um instrumento relevante de desenvolvimento, que deve ser integrado em estratégias sustentáveis e 

contributivas para as economias locais, bem como do seu papel no contributo para a conservação e 

valorização de património cultural e natural. Em 1998 a Declaração de Berlim sobre diversidade ecológica 

                                                   
67 GONÇALVES, R. T. – A protecção do património paisagista. 
68 CONCELHO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SÍTIOS – Carta internacional para a conservação das povoações e 
das áreas urbanas. 
69 SANTIAGO, Raquel Freire Luis – Salvaguarda e valorização do património em espaço rural: caso de estudo em Penha 
Garcia, p. 5. 
70 Ibid., pp. 9-10. 
71 CAVACO, C. – Permanências e mudanças nas práticas e nos espaços turisticos Cit. por SANTIAGO, Raquel Freire 
Luis – Salvaguarda e valorização do património em espaço rural: caso de estudo em Penha Garcia, pp. 25-26. 
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estabeleceu os princípios orientadores de actividades turísticas que suportam a conservação de 

ecossistemas72. 

Tem-se vindo a constatar nos últimos anos a procura de destinos turísticos alternativos aos 

convencionais e de massas, resultante sobretudo das mudanças socioculturais. Aumenta a procura pelo 

turismo de natureza, os desportos de aventura, a descoberta e fruição de património nas suas múltiplas 

formas e o interesse por temas e práticas culturais73. O turista moderno de origem citadina está a 

redescobrir a natureza e a procurar o contacto com os elementos naturais, catapultando o interesse pelos 

jardins para a ordem do dia. “Não parece ser só uma moda frívola, e os jardins históricos cativam cada vez 

mais atenções duradouras”74. 

“O património natural juntou-se ao património cultural como prioridade política para os municípios, com 

prémios atribuídos ao nível internacional para as cidades que melhor preservaram esta herança dupla, 

sendo o jardim histórico o local de excelência para este cruzamento”75. 

Embora em Portugal o interesse demonstrado por este tipo de património, na qual as quintas se 

integram, seja ainda pouco visível, o mesmo não se verifica em países como o Reino Unido. Os jardins 

históricos ingleses atraem oito milhões de visitantes por ano, e estes números contemplam apenas os 

jardins geridos pelo National Trust, uma entidade privava sem fins lucrativos, fundada em 1895 e com o 

intuito de salvaguardar locais de interesse histórico ou beleza natural. Financiado por 2.3 milhões de sócios, 

é actualmente o maior proprietário privado de Inglaterra, tendo começado a adquirir e a restaurar jardins 

em 194776. 

Cenário bem diferente vivem os jardins históricos portugueses, vetados na sua grande maioria ao 

abandono, visto que o interesse pelos espaços verdes não se estendeu a eles. Embora a grande maioria 

pertença a privados, o próprio Estado nem sempre cumpre as obrigações para com os que possui, sendo 

recebidas sem espanto as notícias de falta de verbas para regar os jardins botânicos no Verão e a 

destruição provocada pela falta de água. 

As próprias entidades responsáveis pelo património cultural e pelo património ambiental não parecem 

perceber a importância dos jardins históricos, passando oportunidades de compra destas quintas77, e só 

muito raramente utilizando instrumentos legais de protecção que se estendem ao espaço do jardim. 

O Plano Estratégico Nacional do Turismo de Portugal, apesar de não prever especificamente os 

espaços compostos pelas quintas, propõe linhas orientadoras e conceitos a nível nacional e regional que 

claramente podem e devem ser aplicados na promoção e preservação dos jardins históricos. 

 As linhas de desenvolvimento estratégico do PENT analisam os cenários actuais, os objectivos a 

almejar e propõem estratégias para os atingir. Entre elas contam-se a captação e manutenção de mercado, 

consolidação de produtos turísticos; linhas orientadoras para as diferentes regiões; linhas orientadoras para 

pólos turísticos e implementação de modelos de desenvolvimento sustentados; reforço de acessibilidades; 

organização de grandes eventos e calendarização dinâmica de eventos ao nível nacional; enriquecimento de 

                                                   
72 SANTIAGO, Raquel Freire Luis – Salvaguarda e valorização do património em espaço rural: caso de estudo em Penha 
Garcia, p. 26. 
73 DOMINGUES, A. – Um negócio cada vez mais dinâmico. Cit. por SANTIAGO, Raquel Freire Luis – Salvaguarda e 
valorização do património em espaço rural: caso de estudo em Penha Garcia, p. 26. 
74 CASTEL-BRANCO, Cristina – Jardins com história: poesia atrás de muros, p. 9. 
75 Ibid. 
76 Ibid., p. 10. 
77 Ibid., p. 11. 
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oferta; qualificação urbana, ambiental e paisagista; reforço da qualidade de serviços e recursos humanos; 

promoção e distribuição; e ainda o reforço da eficácia e modernização da actuação dos agentes públicos e 

privados78. 

Os conceitos propostos variam de região para região conforme os seus pontos fortes e 

especificidades, tendo por base o desenvolvimento de 10 produtos turísticos estratégicos: 1) Sol e Mar, 2) 

Touring Cultural e Paisagístico, 3) City Break, 4) Turismo de Negócios, 5) Turismo de Natureza, 6) Turismo 

Náutico, 7) Saúde e Bem-estar, 8) Golfe, 9) Resorts Integrados e Turismo Residencial, e 10) Gastronomia e 

Vinhos79. 

Os produtos turísticos que mais se adaptam ao aproveitamento das quintas para fins turísticos 

acabam por ser o touring cultural e paisagístico, o city break, o turismo de natureza, os resorts integrados e 

turismo residencial e ainda a gastronomia e vinhos. 

No touring cultural e paisagístico é essencial a valorização e divulgação das quintas como património 

cultural e paisagístico muitas vezes complementado por obras artísticas e religiosas, espelho de épocas 

passadas e da interacção de diferentes classes sociais, afirmações de estatuto, produção unida a lazer e 

habitação. O caminho neste tipo de turismo parece ser a criação de rotas temáticas de descoberta do 

território, de ensinamento e de inclusão das técnicas produtivas. 

O city break poderá passar pelo aproveitamento das poucas casas senhoriais que restam em espaço 

urbano para hotéis citadinos de charme, onde se aliam as memórias das épocas antigas à conveniência das 

atracções proporcionadas pela vida da cidade. Cria simultaneamente beleza, cultura e natureza no coração 

da cidade e ajuda na tão necessária requalificação dos edifícios. 

As quintas também podem apoiar o turismo de natureza na medida em que, em muitos casos, se 

situam próximas de espaços de interesse natural ou estão neles integradas. Devido à sua componente 

agrícola, permitem ainda a criação de animais como burros e cavalos, que permitem visitas a estes locais 

sensíveis com menor pegada ecológica que os veículos motorizados. 

O turismo residencial pode aproveitar as grandes casas senhoriais para turismo de charme e retiros 

de descanso. 

O turismo gastronómico e o enoturismo aliam-se ainda a estas quintas através da componente 

produtiva que a maioria possui, não sendo raras as quintas com adegas ou produções próprias de produtos 

como azeite, frutas, legumes e animais, conjugando a produção local com a gastronomia própria da região. 

O financiamento dos projectos turísticos em Portugal é, na sua maioria, privado ou por parceria público-

privada; é possível, no entanto, obter apoios financeiros concedidos por várias entidades nacionais e 

internacionais. Entre os geridos pelo Turismo de Portugal contam-se o Quadro de Referência Estratégico 

Nacional, o Crédito ao Investimento no Turismo - Protocolos Bancários, o Programa de Intervenção do 

Turismo e o Regime Geral dos Financiamentos do Turismo de Portugal. O financiamento varia consoante o 

interesse do projecto, e a candidatura a esses fundos e benesses exige o cumprimento de várias 

especificações80. 

                                                   
78 MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – Plano Estratégico Nacional do Turismo, pp. 17-
108. 
79 Ibid., pp. 63-82. 
80 TURISMO DE PORTUGAL – Apoio aos investimentos. 
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Em suma, as quintas são um património cultural e natural, sujeito a diversas ameaças e que merece 

ser protegido e valorizado. Entre o grande número de actividades que é possível desenvolver nestes 

espaços, como a produção agrícola e a organização de eventos, o turismo é sem dúvida a mais versátil e a 

que leva mais longe o nome dessas quintas. É também a que melhor se adapta às suas características e 

potencialidades, estando já na sua identidade o papel de refúgio de lazer mais ou menos aliado à produção.  

O turismo deve manter a identidade e integridade das quintas históricas e de alguma forma reinventá-

las, permitindo a transformação de local de lazer dos seus detentores para o de um conjunto de pessoas 

que, mesmo sem propriedade, formam laços afectivos e memórias com estes espaços e contribuem para a 

sua valorização e protecção, sem esquecer também o papel que as entidades públicas, especialmente as 

locais, devem ter no desenvolvimento, promoção e apoio a estes projectos. 
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2 Enquadramento biofísico do concelho de Torres Novas 

2 .1  Situação geográfica  

O concelho de Torres Novas encontra-se administrativamente enquadrado na região Centro, sub-região 

do Médio Tejo, distrito de Santarém. A sua posição de centralidade à escala nacional confere-lhe "um 

carácter de transição entre Norte e Sul do país, interior e litoral, terras altas e terras baixas, calcários e 

bairros, área de feição atlântica e área de feição mediterrânea”81.  

O concelho ocupa uma área de 279 Km2 82 e é limitado pelos concelhos de Tomar a Nordeste, Vila 

Nova da Barquinha e Entroncamento a Este, Golegã a Sudeste, Santarém a Sudoeste, Alcanena a Oeste e 

Ourém a Noroeste [Figura 13]. 

Divide-se em 17 freguesias: Alcorochel, Assentis, Brogueira, Chancelaria, Lapas, Meia Via, Olaia, Paço, 

Parceiros de Igreja, Pedrógão, Riachos, Ribeira Branca, Salvador, Santa Maria, Santiago, S. Pedro e Zibreira 

[Figura 14]. A sua sede é a cidade de Torres Novas, situada no centro do concelho, abrangendo 5 

freguesias e distando cerca de 125,2 km de Lisboa e 27,6 km de Santarém, por via rodoviária. 

 

Figura 13:  Enquadramento do concelho de Torres Novas (Fonte :  SIMÕES,  

Jorge Salgado – Caracterização física do concelho de Torres Novas:  

contributos de geografia física para a sua interpretação.  p .7 . ))  

 

Figura 14:  Freguesias de Torres Novas 

(Fonte :  Câmara Municipal de Torres 

Novas) 

2 .2  Geologia e geomorfologia 

A região do concelho de Torres Novas encontra-se na zona de transição entre duas unidades morfo-

estruturais que compõem o território português: a Orla Ocidental e a Bacia Terciária do Tejo e Sado [Figura 

15] 

A geologia [Peça 1] respectiva destas duas unidades traduz-se em rochas marcadamente 

carbonatadas no caso da Orla Ocidental e em rochas detríticas no caso da Bacia do Tejo e Sado. “Enquanto 

no primeiro grupo se incluem rochas calcárias, argilosas e areníticas, essencialmente do período Jurássico, 

                                                   
81 SIMÕES, Jorge Salgado – Caracterização física do concelho de Torres Novas:  contributos de geografia física para a 
sua interpretação, p. 8. 
82 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS – Divisão administrativa e rede viária. 
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a bacia terciária é preenchida essencialmente por terrenos recentes formados por aluviões fluviais e areias 

de praias antigas das duas últimas eras geológicas: o terciário e quaternário”83. 

 

Figura 15:  Unidades morfo-estruturais da Península Ibérica (Fonte :  RIBEIRO ,  A. ,  [et al .]  – Introduction à la géologie 

génerale du Portugal) 

Tudo isto traduz-se numa constituição geológica diversificada onde “apenas uma unidade individualizada 

formada por grandes blocos calcários, o Maciço Calcário Estremenho”84 se destaca. Por Maciço Calcário 

Estremenho entende-se o conjunto formado pela Serra dos Candeeiros, Planalto de Santo António e Serra 

de Aire. 

“Todo o restante material presente no concelho é mais recente, estando a maior parte da sua 

superfície ocupada por materiais da Era Terciária, essencialmente miocénicos. Posteriormente, junto dos 

principais vales e linhas de água acumularam-se materiais modernos, da Era Quaternária, plistocénicos e 

holocénicos”85. 

“Relativamente às litologias presentes, e para além dos calcários jurássicos já mencionados, a área 

coberta na Era Terciária é dominada por arenitos, conglomerados, margas e calcários dolomiticos e 

margosos, com algumas variações locais nas tonalidades destes materiais e com intercalações de seixos, 

areias e cascalheiras. Os terrenos mais recentes são aluviões constituídos por areias, cascalheiras e lodos 

diversos”86. 

A estrutura geomorfológica resultante acaba por ser marcada pela combinação das características 

inerentes à interacção entre o Maciço Calcário Estremenho, a Orla Ocidental e a Bacia do Tejo e Sado – 

facto facilmente perceptível através da análise da Carta Morfológica [Peça 2]. 

Um primeiro olhar esta Carta revela imediatamente a importância da Serra de Aire e Candeeiros na 

paisagem, devido à sua altura, declive e extensão, e funciona como cenário visual constante a Noroeste do 

concelho. 

                                                   
83 SIMÕES, Jorge Salgado – Caracterização física do concelho de Torres Novas:  contributos de geografia física para a 
sua interpretação, p. 11. 
84 Ibid., p. 13. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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Por seu turno as direcções Sul e Sudeste do concelho traduzem-se em zonas muito aplanadas que 

correspondem à zona de Bacia, claramente influenciada pela passagem do Almonda e muitas vezes 

denominada de lezíria devido à ocorrência de alagamentos sazonais. 

No interior do concelho, por outro lado, predominam cotas e declives medianos, sendo no entanto 

possível destacar uma área central, junto a Torres Novas, onde os declives são superiores e correspondem 

à acção de escorrência do Rio Almonda e do seu maior afluente, a ribeira do Alvorão. Esta é a área de 

transição entre a Orla e a Bacia e confere “a todo o espaço entre o maciço e a denominada lezíria, um 

modelado diferenciado, característico desta área de transição, a que, genericamente, se atribui a 

denominação de área de colinas calcárias”87. 

2 .3  Hidrologia 

Em termos hidrológicos o concelho de Torres Novas inclui-se na Bacia Hidrográfica do Rio Tejo e 

dentro desta ocupa parcialmente quatro sub-bacias: a sub-bacia do Rio Zêzere, a sub-bacia Tejo 2, e as 

bacias hidrográficas do Rio Alviela e do Rio Almonda. 

Atendendo ao tipo de geologia variável dentro do território do concelho, são expectáveis diferentes 

comportamentos hídricos. 

Os solos das “serras calcárias da Orla Mezozóica, áreas desprovidas de escoamento superficial mas 

que, por acção da dissolução e permeabilidade, possuem escoamento subterrâneo bem desenvolvido”88 – e 

que contribuem para uma diminuição das linhas de água superficiais da zona da serra – são de extrema 

importância para o carregamento dos aquíferos subterrâneos cársicos, de grande complexidade e 

dimensão. 

  “No contacto destes maciços calcários com camadas de solo impermeáveis surgem importantes 

exsurgências, das quais a do Almonda”89, que constitui a linha de água de maiores dimensões do concelho 

– e também a única constante ao longo do ano, devido ao carregamento das águas do interior da serra, 

estando todas as outras maioritariamente dependentes do carregamento pela precipitação. 

Por outro lado, os solos presentes na Bacia do Tejo e Sado apresentam um comportamento de 

drenagem superficial e permeabilidade bastante diferente, permitindo uma elevada drenagem superficial, 

que se traduz num grande número de linhas de água com bastantes ramificações, e permite também uma 

elevada taxa de infiltração, com diferentes comportamentos que se dividem em duas unidades 

hidrogeológicas distintas: a Margem Direita da Bacia do Tejo e Sado e os Aluviões do Tejo. 

A Margem Direita da Bacia do Tejo e Sado "engloba toda a área central do concelho (…). As 

características gerais da hidrogeologia desta área são dadas pela presença de um sistema formado por um 

aquífero carbonatado (ausente em algumas áreas) e um outro mais profundo, instalado em rochas 

detríticas e ambos confinados ou semiconfinados, ou seja, aquíferos limitados por camadas impermeáveis 

no topo e na base”90.  

Por sua vez a zona correspondente aos Aluviões do Tejo é “formada por seixos e calhaus na base que 

se encontra entulhada por um complexo de areias e argilas, podendo-se distinguir dois níveis: os aluviões 

                                                   
87 Ibid., p. 12. 
88 Ibid., p. 49. 
89 Ibid. 
90 Ibid., p. 57. 
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propriamente ditos e os terraços fluviais que se encontram na sua bordadura. Caracteriza-se por ser um 

sistema aquífero poroso que varia de livre a confinado e que apresenta os maiores níveis de produtividade 

da hidrologia subterrânea do concelho”91. 

Tudo isto é confirmado pela análise das Cartas Hidrográfica [Peça 3] e de Produtividade de Aquíferos 

Subterrâneos [Peça 4] onde é possível observar, na primeira, a escassez de linhas de água superficiais na 

área correspondente à Serra – destacando-se o claro nascimento destas na sua base e a sua distribuição 

bastante ramificada na zona centro e sul do concelho – ao passo que na segunda é possível constatar que 

o valor da produtividade dos aquíferos subterrâneos aumenta das formações geológicas mais antigas para 

as mais recentes, apresentando valores na ordem dos 400 a 500 m3/dia/km2, que não só realçam a sua 

importância no carregamento do Rio Almonda, mas também a disponibilidade para captação de água 

através de poços e furos. 

2 .4  Clima 

A região de Torres Novas, segundo o mapa de classificações de Thornthwaite, encontra-se inserida 

num clima de tipo mediterrânico.  

No entanto, a sua especificidade orográfica, relatada nos pontos anteriores deste trabalho, confere-lhe 

características muito próprias, derivadas da “proximidade da Serra de Aire, que faz com que os ventos 

dominantes de NW subam, provocando durante o Inverno uma diminuição da humidade relativa e 

temperatura, e no Verão o ar é bastante seco e as temperaturas elevadas. Poder-se-á dizer que o concelho 

tem um microclima do tipo temperado continental, atenuado por influências mediterrâneas”92 [Figura 16]. 

 

Figura 16:  Ventos Predominantes no concelho de Torres Novas (Fonte :  SIMÕES,  Jorge Salgado – Caracterização 

física do concelho de Torres Novas:  contributos de geografia física para a sua interpretação.  p .40 . )) 

Tal descrição é corroborada por Simões, que insere a região no tipo de clima B1 B´2 s2 a´, segundo a 

classificação climática de Thornthwaite, que corresponde a um clima pouco húmido, mesotérmico ou 

temperado, com eficiência térmica de Verão nula ou pequena93. Verifica-se a existência de estações bem 

diferenciadas, com temperaturas anuais médias na ordem dos 15 ºC, onde as temperaturas médias 

mínimas ocorrem nos meses de Dezembro e Janeiro, com valores na ordem dos 9 ºC, e as temperaturas 
                                                   
91 Ibid., p. 58. 
92 SANTOS, Nuno Carlos de Carvalho Dias dos – Denominação de origem protegida: o caso do figo preto de Torres 
Novas, p. 20. 
93 SIMÕES, Jorge Salgado – Caracterização física do concelho de Torres Novas:  contributos de geografia física para a 
sua interpretação, p. 42. 
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médias máximas ocorrem nos meses de Julho e Agosto, com temperaturas próximas dos 30 ºC. A 

amplitude térmica anual situa-se nos 14 ºC e as médias mensais de Verão e Inverno situam-se 30 ºC e 

nos 4 ºC, respectivamente94. 

A insolação anual [Peça 5] total varia entre as 2500 e as 2800 horas no sentido crescente de 

Noroeste para Sudeste, o mesmo acontecendo com a radiação solar [Peça 6] total, que varia entre os 140 

a 150 Kcal/cm2. 

No que diz respeito à precipitação anual [Peça 7], constata-se que esta apresenta valores que variam 

de forma decrescente para Sudeste, entre os 600 mm e 1200 mm. Os maiores valores de precipitação 

média mensal ocorrem nos meses de Outubro a Fevereiro e diminuem até aos meses de Verão, com o 

mínimo no mês de Julho, que apresenta valores na ordem dos 5mm. É possível verificar também que é o 

mês de Abril que ocupa o lugar cimeiro no que diz respeito a precipitações diárias com valores na ordem 

dos 100 mm95. 

Os ventos apresentam-se dominantes nos sentidos Norte e Noroeste, transportando as massas 

marítimas responsáveis pela precipitação invernal e nevoeiros que apresentam especial importância 

durante a época mais seca96. 

Em suma, o microclima de Torres Novas traduz-se por um clima ameno, com diferenciação de 

estações pela temperatura e regime pluviométrico, e com elevada secura de Verão, sendo comprovada 

através das cartas de análise a importância inegável da Serra de Aire em todo este sistema. 

2 .5  Solo 

O solo pode ser definido por “corpo natural independente e organizado da superfície terrestre, 

resultante da acção integradora do clima e dos organismos vivos (vegetais e animais) sobre as rochas – 

rocha-mãe –, acção essa que é condicionada pelo relevo e se faz sentir ao longo do tempo”97. 

Cada factor de criação do solo vai influenciar assim as suas características físicas, como a estrutura, 

profundidade, cor e composição, bem como as suas características químicas, onde se destaca a 

disponibilidade de nutrientes e pH, e são estas propriedades que vão determinar a sua aptidão para 

diferentes usos, bem como a fauna e flora que nele será possível encontrar. 

A classificação dos solos portugueses segundo a FAO (Food and Agriculture Organization) – adaptada 

na carta de solos [Peça 8] do Atlas do Ambiente98,99,100 – e posterior análise101 conclui a presença de 

três grandes áreas taxonómicas no concelho de Torres Novas: os Cambiossolos, os Fluviossolos e os 

Luviossolos. 

                                                   
94 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA - Secção de Agricultura – Dados meteorológicos: estação de Tancos. 
95 SIMÕES, Jorge Salgado – Caracterização física do concelho de Torres Novas:  contributos de geografia física para a 
sua interpretação, p. 36. 
96 MINISTÉRIO DO AMBIENTE – Turismo de natureza: enquadramentento estratégico para o Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, p. 6. 
97 MADEIRA, Manuel – Material de estudo da cadeira de solos e nutrição vegetal: introdução ao estudo do solo, p. 2. 
98 CARDOSO, J. Carvalho; BESSA, M. Teixeira; MARADO, M. Branco – Carta dos solos de Portugal. 
99 CARDOSO, J. Carvalho; BESSA, M. Teixeira; MARADO, M. Branco – Carta de solos de Portugal (1:1000000), pp. 
481-602. 
100 AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE – Atlas do Ambiente. 
101 SIMÕES, Jorge Salgado – Caracterização física do concelho de Torres Novas:  contributos de geografia física para a 
sua interpretação, pp. 76-78. 
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Verifica-se que, destes, os cambiossolos são os que ocupam uma maior área, estando divididos em 

três subgrupos diferentes, nomeadamente em êutricos, cálcicos e crómicos calcários. Seguem-se os 

luviossolos rodocrómicos cálcicos, a área correspondente ao Maciço Calcário da Serra, e, por fim, uma 

pequena mancha de fluviossolos êutricos a Sudeste do concelho. 

Os cambiossolos êutricos (Be14-2b) encontram-se localizados numa grande mancha a Sudeste do 

concelho e encontram-se associados a luviossolos êutricos e podzóis órticos em valores de 20%. Na sua 

litologia predominam os depósitos de terraços fluviais e arenitos com textura variável de ligeira a mediana 

para teores inferiores a 18% de argila e superiores a 65% de areia. Este tipo de solo apresenta declives 

moderados e possui aptidão para a cultura de olivais, culturas agrícolas e floresta.   

Os cambiossolos cálcicos (Bk1-4c/b) localizam-se numa mancha de menores dimensões, a Sudoeste, e 

encontram-se associados a cambiossolos crónicos calcários, luviossolos rodocrómicos cálcicos, vertissolos 

crómicos, regossolos calcários e rendzinas para percentagens totais de 30%. Na sua composição litológica 

predominam as margas, os calcários friáveis e, por vezes, os calcários duros – e apresentam textura fina 

com quantidades de argila variáveis entre os 35% e 65%. Este tipo de solo apresenta declives moderados a 

acentuados e aptidão para a cultura de olivais, vinha e figueira, bem como outras culturas arvenses de 

sequeiro. 

Os cambiossolos crómicos calcários (Bcc-4b) ocupam uma mancha orientada de Nordeste para 

Sudoeste e encontram-se associados a cambiossolos cálcicos a 25% e a vários tipos de luviossolos 

também a 25%. A sua composição litológica corresponde a calcários friáveis e margas, e a sua textura é 

fina, com quantidade de argila variável entre os 35% e os 65%. Este tipo de solo possui declives moderados 

e apresenta aptidão para a cultura de olival, figueira, alfarrobeira e amendoeira, bem como outras culturas 

arvenses de sequeiro. 

Os luviossolos rodocrómicos cálcicos (Lrk2-4c/d) encontram-se localizados a Noroeste do concelho na 

zona correspondente à Serra e encontram-se associados a afloramentos rochosos a 30% e a castanozems 

lúvicos a 5%. A sua composição litológica corresponde a calcários duros não metamórficos e por vezes 

dolomíticos, de textura fina, com quantidade de argila variável entre 35% e 65%. Este tipo de solo apresenta 

declives acentuados a muito acentuados e possui aptidão para a cultura de olival, amendoeira e incultos nas 

zonas mais rochosas. 

Os fluviossolos êutricos (Je2-4 & 2a) ocupam uma pequena mancha a Sudeste do concelho e surgem 

associados a fluviossolos calcários a 30%, a glaissolos êutricos flúvicos e a solonchaks gleizados a 20%. A 

sua litologia é composta por aluviões modernos e a sua textura é mediana com valores de teores de argila 

inferiores a 35% e de areia superiores a 15%, ou superiores a 18% de argila na presença de mais de 65% 

de areia. Este tipo de solo apresenta uma topografia plana e possui aptidão para culturas arvenses de 

regadio e sequeiro, pomares e olivais dispersos, incultos nas zonas de má drenagem e choupal em zonas 

mais assoreadas. 

2 .6  Flora 

“Pese embora a sua situação actual, os vestígios da vegetação espontânea e subespontânea são os 

últimos testemunhos da paisagem natural do concelho.”102 

                                                   
102 Ibid., p. 81. 
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A biogeografia, ciência que estuda o padrão de distribuição de espécies de plantas e animais, volta a 

colocar o concelho de Torres Novas num ponto de transição, encontrando-se localizado na reunião dos 

superdistritos Estremenho e Ribatejano. Deste modo, considera-se que o concelho se divide em três 

subunidades ecológicas, na bibliografia denominadas por serra, bairros e lezíria devido à sua localização e 

características.  

A subunidade serra ocupa a zona Noroeste do concelho, correspondente a zona da Serra de Aire, onde 

as séries de carvalho-cerquinho (Quercus faginea ssp. Broteroi) e a azinheira (Quercus rotundifolia) outrora 

predominaram.103 

“Arbustos silvestres, sobretudo silvados e tojos associavam-se amiúde às grandes manchas arbóreas. 

Em menor escala, viam-se outras espécies arbóreas como o pinheiro – este em proporção bem pequena, 

comparativamente ao coberto de hoje –, a nogueira, o loureiro e a figueira, e arbustivas, como os cardos, o 

juncos, aveleira, a esteva, o abrunheiro, o carrasco, o zimbro, o medronheiro, a murta, na mata ribeirinha o 

sanguinho e o vimeiro, de mistura com plantas perfumadas como o rosmaninho, o tomilho, o alecrim e a 

arruda.”104 

Na actualidade singram os matos recheados de espécies aromáticas acima mencionadas, e a espécie 

de maior porte é a oliveira (Olea europaea), mas também esta vai adquirindo forma arbustiva com os 

sucessivos fogos e o abandono dos terrenos [Figura 17]. 

 

Figura 17:  Matos com oliveiras em forma arbustivas na Serra de Aire (Fonte :  Sítio na rede Panoramio por Vasco 

Jorge Rosa da Silva (http ://www.panoramio.com/)) 

A subunidade dos bairros ocupa a maior parte do território, estando apenas excluída a zona de serra e 

o extremo sul. Também aqui domina a associação fitológica espontânea Quercion faginae. No entanto, e à 

semelhança do que ocorreu na serra, as espécies arbóreas regrediram na sua maioria a matos – por 

acção do homem e do gado – e foram substituídas por carrascos, zambujeiros e medronheiros, bem como 

por estevas, brenhas de urze, fetos e tojo.105 

Hoje em dia o território dos bairros é ocupado essencialmente por culturas arvenses como o olival e o 

figueiral, mas também por pomares em que o subcoberto possui outra cultura temporária, utilizada para 

pastagem de gado ou simplesmente mantida como prado pelos proprietários [Figura 18]. 

                                                   
103 CORREIA, Ana Isabel; HENRIQUES, Pedro Castro – Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, p. 5. 
104 CONDE, Manuel Sílvio Alves – Uma paisagem humanizada: o médio tejo nos finais da idade média, p. 146. 
105 Ibid., p. 150. 
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Figura 18:  Olival cujo subcoberto é utilizado para pastagem (Fonte :  Autora) 

A subunidade lezíria corresponde aos terrenos aluvionares a Sul do concelho e, à semelhança do que 

acontece junto às linhas de água do concelho, é possível encontrar uma elevada concentração de “freixos, 

salgueiros, sazeiros, amieiros, choupos, vimes e sabugueiros”106, de outras espécies como “o pinheiro, o 

castanheiro, o loureiro, a nogueira, a cidreira e a figueira baforeira (…) a murta, o junco, a aroeira, o lentisco, 

a giesta, a carqueja, a silva, os cardos, o abrunheiro, o trovisco, o espinheiro, o pilriteiro, a tamargueira e o 

zimbro – de mistura com o caniço e plantas perfumadas, caso do tomilho e do alecrim ou ervas, como o 

aipo”107 [Figura 19]. 

Interessa também referir que, em algumas zonas, espécies como o marmeleiro e a romãzeira são 

utilizadas junto às margens de linhas de água devido à sua suposta capacidade de retenção de terras.  

 

Figura 19:  Lezíria alagada com choupos,  freixos e salgueiros ,  na margem do Rio Almonda (Fonte :  Autora) 

Sendo inquestionável a importância da flora para as populações da zona desde tempos passados, a 

sua referência na toponímia da região é feita em grande escala, quer ao nível do nome do território, quer ao 

nível de nomes e alcunhas. Como exemplos do mesmo temos o Casal da Pinheira, o Casal do Freixo, o Casal 

do Salgueiro, Zibreira e muitos outros. 

                                                   
106 Ibid., p. 151. 
107 Ibid. 
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2 .7  Fauna 

A diversidade das subunidades ecológicas do concelho actua não só ao nível da diversidade da flora, 

mas também ao nível da fauna que com ela coabita. 

Existe uma grande diversidade de espécies residentes de maior ou menor porte, incluindo: anfíbios (rãs 

e sapos); répteis (cobras, sardões e lagartos); aves, quer de rapina (como a águia, o falcão, o milhafre, o 

mocho e a corujas), quer outras (como a rola, o pombo, o corvo e a cegonha); mamíferos (como o coelho, a 

lebre, o javali, o gato-bravo, o lobo e a raposa); e peixes (como o sável, a lampreia, a boga, o barbo, o muge e 

o robalo)108. 

Entre estas espécies encontram-se algumas em risco de extinção na zona, caso do lobo e do gato-

bravo, seguindo a linha de espécies emblemáticas já desaparecidas da região, como o urso pardo e o lince 

ibérico109. 

Importa também referir a importância de vários locais no concelho – integrados na Reserva Natural do 

Paul Boquilobo e no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros – indispensáveis à conservação de 

espécies de morcegos e aves extremamente raras. 

É, mais uma vez, impossível deixar passar a importância da fauna na cultura local e a sua 

manifestação através da toponímia, sendo bons exemplos as denominações como Boquilobo, Gateiras, 

Cabeço do Coelho e Vale da Lebre. 

2 .8  Património natural 

O concelho de Torres Novas apresenta um elevado número de locais classificados, quer ao nível do 

ICNB [Peça 9], quer ao nível do IGESPAR, relacionados com formações naturais, nomeadamente o Parque 

da Serra de Aire e Candeeiros, a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, o Monumento Natural das Pegadas 

de Dinossauros de Ourém/Torres Novas, a Gruta da Nascente do Almonda, a lapa da Bugalheira e as 

Grutas das Lapas. 

O Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros foi criado através do Decreto-Lei n.º 118/79 de 4 de 

Maio e abrange uma área de 38.900 ha do Maciço Calcário Estremenho110. O seu território estende-se 

por sete concelhos, entre eles Torres Novas, que confina com a zona do parque correspondente à parte da 

Serra de Aire. 

A importância deste parque passa pela capacidade de armazenamento e carregamento de água, 

derivada dos solos calcários e da porosidade do Maciço, muitas vezes designado por “rôta” ou “passador” 

entre as populações. Esta mesma característica é responsável pelo sem-número de grutas e algares com 

sistemas complexos, as mais conhecidas das quais são as grutas dos Alvados, Mira d’Aire e Santo António 

e o Algar da Pena [Figura 20] 

Estas cavidades fornecem também habitat a um sem número de animais, entre os quais se destacam 

os morcegos, estando inventariadas 18 espécies, das quais metade se encontram em perigo e uma detém 

o estatuto de rara111 [Figura 21]. 

                                                   
108 Ibid., p. 152. 
109 ALMEIDA, Francisco – Arqueologia da gruta do Almonda: 2 décadas de investigação e 300 mil anos de ocupação. 
110 CORREIA, Ana Isabel; HENRIQUES, Pedro Castro – Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, p. 1. 
111 Ibid., p. 7. 
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Figura 20:  Gruta de Mira de Aire com escorrência de 

água (Fonte :  Sítio na rede Olhares por Cátia da Rocha 

(http ://olhares.aeiou.pt/)) 

 

Figura 21:  Colónia de Morcegos,  uma das espécies que 

habita as grutas do Parque Natural da Serra de Aire e 

Candeeiros (Fonte :  Sítio na rede ICNB 

(http ://portal . icnb.pt/)) 

No que diz respeito à flora, o parque apresenta um extracto arbóreo marcado por Quercus faginea ssp. 

broteroi, Quercus rotundifolia e Olea europaea nas áreas agro-pastoris, mas a paisagem mais habitual são 

os matos compostos por uma grande diversidade de plantas, entre as quais se encontram um grande 

número de plantas aromáticas e medicinais, que fazem florir os campos na Primavera, bem como um 

número razoável de orquídeas selvagens. 

A Reserva Natural do Paul do Boquilobo situa-se no final do Rio Almonda e é partilhada pelos concelhos 

de Torres Novas e Golegã. Foi classificada em 1980 como Reserva Natural pelo Decreto-Lei n.º 198/80, 

de 24 de Junho, e encontra-se também integrada na Rede Mundial de Reservas da Biosfera, Zona Húmida 

de Importância Internacional e Zona de Protecção Especial relativa à conservação das aves selvagens 

[Figura 22]. 

 

Figura 22:  Reserva Natural do Paul do Boquilobo 

(Fonte :  Sítio na rede Panoramio por RacheleA 

(http ://www.panoramio.com/)) 

 

Figura 23:  Bando de colhereiros ,  Platalea leucorodia (Fonte :  

Sítio na rede Etnonatura Blogspot por Agostinho Gomes 

(http ://etnonature .blogspot .com/)) 

Estas directivas de protecção resultam do sistema funcional de paul com cheias sazonais; capacidade 

de depuração da água; flora muito rica, que vai desde a vegetação xéria à vegetação palustre; e fauna 

presente, onde se incluem mamíferos como a lontra, peixes, répteis, anfíbios e, acima de tudo, aves – que 
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correspondem a 77% das espécies vertebradas presentes e entre as quais é possível verificar a presença 

e a nidificação de espécies raras como o colhereiro112 [Figura 23]. 

O Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros de Ourém/Torres Novas, situado dentro do 

Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, foi criado em Decreto-Regulamentar n.º12/96 de 22 de 

Outubro. Nesta antiga pedreira foi posto a descoberto um trilho de pegadas de dinossauro, conservado em 

resultado das características que outrora o solo possuiu, sendo hoje uma ligação entre o presente e o 

passado ecológico do local [Figura 24] 

 

Figura 24:  Monumento Natural das Pegadas de Dinossauro em Ourém – Torres Novas (Fonte :  Sítio na rede Olhares 

por Helena Madrugo (http ://olhares.aeiou.pt/)) 

A Gruta da Nascente do Almonda foi classificada pelo IGESPAR como IIP pelo Decreto-Lei n.º45/93. 

Apesar de a classificação ter ocorrido por razões de interesse arqueológico, há que não esquecer a 

importância das características naturais inerentes ao local, provavelmente as mesmas que no passado 

atraíram o homem para junto desta galeria complexa, que não só fornecia abrigo, mas também água 

potável. 

Na mesma situação encontramos a Lapa da Bugalheira, com o Decreto n.º 35817, e as Grutas das 

Lapas, com o Decreto n.º 32972, ambas formações naturais que atraíram os povos antigos em busca de 

protecção. Interessa também referir a identificação, por parte da Direcção Geral dos Recursos Florestais, 

de seis árvores notáveis dentro do concelho.   

Este elevado património natural vem reforçar a importante riqueza do concelho nesta área, bem como 

a necessidade de preservação e manutenção da qualidade do mesmo. 

2 .9  Análise da paisagem 

Com isto tudo pode concluir-se pela existência de uma grande diversidade de paisagem no concelho, 

que se encontra sintetizada na [Figura 25]. 

                                                   
112 RAPOSO, Hugo; SOUSA, Mónica – Reserva Natural do Paul de Boquilobo, pp. 3-11. 
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Figura 25:  Tipos de Paisagem da Bacia do Almonda (Fonte :  RAPOSO,  Hugo,  [et al .] – Plano de ordenamento da 

Reserva Natural do Paul do Boquilobo:  relatório de ordenamento,  p .5 .) 
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3 Enquadramento histórico do concelho de Torres Novas 

3 .1  Da Pré-história à origem da denominação de Torres Novas 

O território do concelho de Torres Novas sofreu desde muito cedo ocupação humana devido à grande 

disponibilidade de recursos naturais que forneciam alimento, abrigo e protecção.  

Trabalhos arqueológicos efectuados no complexo de grutas do Almonda, nomeadamente na Gruta da 

Aroeira (também denominada de Galerias Pesadas), indicam a ocupação das mesmas há mais de 250 mil 

anos, correspondendo por isso à ocupação por Homo erectus113. 

Apesar da ocupação tão recuada, o esboço do aparecimento de Torres Novas é bem mais recente e 

encontra-se envolto em lendas. Segundo uma delas “no decanal decurso de sua odisseia após o cerco de 

Tróia diz a lenda, Ulisses, acossado por violenta tempestade, entra a barra do aurífero Tejo, e pouco além 

funda a cidade que dele tomou Nome – Ulíssipo, mais tarde Olísipio – (1215 a.C.); curtos anos volvidos, 

alguns dos seus companheiros, em busca talvez de novas aventuras, sobem o Tejo e tomam pelo Almonda 

até que encontrando junto à margem direita do cristalino rio um pequeno mas penhascoso e quási 

inacessível monte, dominante de viçosa e ridente planície, consideram azado terreno para se instalarem, 

pelo que aqui edificam uma forte torre cercada de muralhas, que denominam Neupergama, que o mesmo é 

dizer – Nova Tôrre”114.  

Consta também que “tempo adiante pretenderam os romanos expulsar os gregos das terras que estes 

possuíam na Lusitânia e como a Nova Tôrre lhes oferecesse grande resistência a destruíram pelo fogo. 

Restaurada logo pelos gregos, lhe chamaram estes Kaispergama ou Tôrre queimada e assim ficou 

denominando até que os romanos se assenhorearam de tôda a Lusitânia; pela tenaz defesa que então lhe 

opôs, segunda vez foi destruída”115. 

Mas que esta não ficou em ruínas por muito tempo: “pouco depois (164 a.C.) pelos últimos possuidores 

é reedificada a fortaleza, fabricando-lhe novos muros e novas torres e ampliando-a com outras edificações 

para moradia de soldados. Nova Augusta lhe chamaram, pela semelhança, dizem, que lhe encontraram com 

a cidade de Braga, por eles reedificada também sobre o nome de Bracara Augusta, em honra do seu 

imperador Augusto César”116. 

Posteriormente “expulsos os romanos pelos bárbaros do norte, trataram êstes logo de mudar o nome 

à Nova Augusta, restituindo-lhe o primitivo, mas já pluralizado em Tôrres Novas, visto contar agora com 

torres em número de onze”117. 

O facto de esta história em nada ser cientificamente comprovada leva a crer que não passa de lenda, 

sendo que os autores mais cépticos atribuem a fundação de Torres Novas aos Celtas em 308 a.C.118 ou 

mesmo a uma fundação cristã resultante de alguma reestruturação pós-conquista das unidades territoriais 

da Estremadura decorrente do abandono da Torre de Toxe, já que a zona mais produtiva do seu domínio 

                                                   
113 ALMEIDA, Francisco – Arqueologia da gruta do Almonda: 2 décadas de investigação e 300 mil anos de ocupação. 
114 GONÇALVES, Artur – Tôrres Novas: subsídios para a sua história, p. 49. 
115 Ibid., p. 50. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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seria integrada no termo de Santarém entre 1160 e 1179119. Poucas são as provas que corroboram 

qualquer das teorias anteriores, mas podemos afirmar que foram vários os povos que habitaram a região 

desde a antiguidade e que todos eles, de alguma forma, moldaram não só a cultura, mas também a 

paisagem torrejana. 

3 .2  Romanização 

A ocupação romana foi uma das mais marcantes para a região. Pondo de parte as lendas sobre como 

os romanos suplantaram os gregos pela posse desta, mais plausível é que estes tenham iniciado a invasão 

do território no ano 206 a.C., tomando-o dos Cartagineses que, ainda em 233 a.C., o tinham tomado dos 

Celtas120. 

Consta que a resistência oferecida por Torres Novas ao ataque foi tal que Décimo Júnio Bruto a 

incendiou por volta de 138 a.C., tendo apenas sido restaurada após estabelecido um domínio romano 

completo na península ibérica em 133 a.C.121, sendo possível que a lenda da torre queimada tenha tido por 

base este acontecimento. 

Com a divisão da Lusitânia em chancelarias e comarcas, Torres Novas ficou inserida na chancelaria de 

Santarém e na comarca escalabitana, pertencente a Scalabis (Santarém)122.  

Devido às destruições por parte dos povos que se lhes seguiram e às sucessivas reedificações, não foi 

achado nenhum vestígio que ateste a dominação de Torres Novas, mas são inúmeros os vestígios da 

passagem romana a Norte do concelho nos terrenos onde existiram as antigas cidades de Concórdia, 

Bezelga, Caldelas (já no termo de Tomar) e Malhada, onde foram encontradas moedas com sinais 

identificativos das cidades e outros vestígios que em muitos casos não resistiram até aos dias de hoje, mas 

dos quais existem registos123,124[Figura 26], não esquecendo também a vila romana de Cardílio, 

provavelmente o achado romano mais conhecido da região, cujos trabalhos de exploração se mantêm até 

hoje [Figura 27]. 

 

Figura 26:  Moeda Romana achada em Torres Novas ,  

espólio do Museu Carlos dos Reis (Sítio na Rede Viajar é 

Descobrir (http ://viajaredescobrir .blogspot .com/)) 

 

Figura 27:  Ruínas da Vila Cardílio ,  em Torres Novas 

(Fonte :  Sítio na Rede Panoramio por Vancouvervic 

(http ://www.panoramio.com/)) 

 

                                                   
119 CONDE, Manuel Sílvio Alves – Uma paisagem humanizada: o médio tejo nos finais da idade média, pp. 75-77. 
120 GONÇALVES, Artur – Tôrres Novas: subsídios para a sua história, p. 52. 
121 Ibid. 
122 Ibid., p. 54. 
123 Ibid. 
124 GONÇALVES, Artur – Mosaico torrejano, pp. 101-111. 
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De referir também que a ocupação romana foi uma das mais longas, tendo durado até às invasões 

bárbaras em 410125, o que corresponde a um período de cerca de 600 anos.  

Esta ocupação foi responsável por um amplo conjunto de transformações na região, entre as quais a 

reorganização do espaço rural, a romanização dos núcleos populacionais pré-existentes, o incremento da 

actividade agrícola com a montagem de um novo tipo de exploração (villae rusticae a par do casal agrícola) 

e o fomento da mineração126. 

3 .3  Invasões bárbaras 

No ano de 410, hordas de bárbaros vindos do Norte invadem a Península Ibérica. Godos, Vândalos, 

Suevos e Alanos atacam de forma sanguinária, matando, saqueando, incendiando e destruindo tudo à sua 

passagem, esmagam as legiões romanas e dividem novamente o território. O território Lusitano coube aos 

Alanos, que fizeram de Mérida a capital do seu reino, no qual Torres Novas se encontrava inserida127.   

“De posse da fortaleza do Almonda e seu burgo, por ódio aos romanos trataram logo de lhe substituir o 

nome de Nova Augusta pelo primitivo, mas já no plural – Tôrres Novas visto serem então várias as tôrres, 

onze vimos algures, e assim se ficou diferenciando de Tôrres Vedras – Turres Veteres”128. 

Em 426 os Alanos descem para África, e os Suevos ocupam o território por um pequeno período de 

tempo. Em 500, os Godos começam a invasão, conquistando Santarém em 653, quando já eram senhores 

de todo o território que a envolvia, Torres Novas inclusive129. 

3 .4  Ocupação moura 

“A vitória de Tárique sôbre o rei godo D. Rodrigo junto ao Rio Guadalete, em 714, entregou aos árabes, 

vindos do norte africano, a Península; no ano imediato tomaram de assalto Santarém cujos moradores, que 

não foram assassinados, ficaram cativos; de prever é que igual sorte coubesse a Tôrres Novas”130. 

Longo e atribulado foi o domínio mouro nestas paragens, constantemente a perder e a ganhar terreno 

devido às investidas cristãs. 

Primeiro deu-se a investida do rei das Astúrias, Fruela I, por volta do ano 753, tendo ficado com a 

posse da Estremadura e Algarve, mas logo em 760 Abd-el-Rahman recupera o território perdido131. 

Novo ataque volta a ocorrer em 797 por D.Ramiro I que, após tornar Coimbra tributária, ataca e 

conquista Santarém, Lisboa e as principais vilas da Estremadura – Torres Novas incluída – até que, em 

850, volta ao poder mourisco por parte de Maomé, rei de Córdova132. 

Em 950 D. Ordonho III volta a expulsar os mouros da região, que a voltam a tomar entre 1070 a 1072, 

aproveitando a disputa entre os filhos de D. Fernando133. 

O mesmo acontece em 1093 com D. Afonso VI, que toma mais uma vez o poder da região aos 

mouros, voltando-o a perder logo de seguida, o que corresponde à data da entrega do governo das terras 
                                                   
125 GONÇALVES, Artur – Tôrres Novas: subsídios para a sua história, p. 55. 
126 CONDE, Manuel Sílvio Alves – Uma paisagem humanizada: o médio tejo nos finais da idade média, p. 39. 
127 GONÇALVES, Artur – Tôrres Novas: subsídios para a sua história, p. 55. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid., p. 56. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
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de Portugal ao conde D. Henrique para que ele fizesse tudo quanto pudesse para resgatar o poder dos 

mouros até ao Guadiana, tendo este conseguido reaver o domínio de Torres Novas por um pequeno espaço 

de tempo, retornando logo de novo para as mãos dos sarracenos134. 

O domínio mouro marcou fortemente a região, introduzindo inovações culturais e tecnológicas, 

especialmente ao nível da agricultura, e também uma progressiva mercantilização da economia135. A sua 

passagem destaca-se ainda pela elevada marca toponímica deixada (como por exemplo Alvão, Alqueidão, 

Alcorochel) e pela “introdução de novas espécies vegetais, como os citrinos e o arroz, e pelo 

desenvolvimento das culturas mediterrânicas já antes ensaiadas, caso da oliveira, da vinha e da figueira”136. 

Entre as inovações técnicas por eles trazidas e que levaram a um melhor aproveitamento dos recursos 

hídricos contam-se “a azanha, a nora, mas também, segundo se supõe, o açude de estacarias e a roda 

hidráulica”137, a última muito comum nesta região, pontuando o Rio Almonda e os seus afluentes, mais 

conhecida por tarambola [Figura 28]. 

 

Figura 28:  Tarambola da Ponte Nova (Fonte :  COMISSÃO DE COMEMORAÇÃO DO VIII CENTENÁRIO DO FORAL DE 

TORRES NOVAS – Torres Novas ontem, p .  50) 

3 .5  Reinado português 

Em 1148, D. Afonso Henriques, na ânsia de expandir o seu território após a conquista de Leiria, Lisboa 

e Santarém, chega a Torres Novas. Atacada a fortaleza, e após horas de combate contra os mouros, toma 

a cidade (não pela primeira vez138), resultando num morticínio dos capitaneados, não havendo a intenção de 

fazer cativos139. 

No mesmo ano, D. Afonso Henriques manda erguer uma ermida ao apóstolo Santiago, no local do seu 

acampamento, para pagar a promessa que fizera antes de tomar a cidade. Esta ermida passaria a igreja 

em 1203 por ordem de D. Sancho I140.    

Após esta data, que é considerada a data do início da nacionalidade de Torres Novas, esta ainda voltou 

a ser perdida para os mouros quatro vezes no período compreendido entre 1171 a 1190, sem nunca ter 

sido o objectivo principal: em 1171, resultado do cerco a Santarém; em 1179, resultado dos ataques a 
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Évora e Abrantes; em 1184, quando, ao falharem pela segunda vez o cerco a Santarém, arrasam Torres 

Novas, tendo no mesmo ano D. Afonso Henriques mandado reconstruir o castelo; e ainda em 1790, 

quando, receando atacar Santarém, caem novamente sobre Torres Novas e Tomar, não tendo no entanto 

conseguido tomar o castelo dos Templários141.  

Ainda em 1190, o infante D. Afonso II reconquista Torres Novas definitivamente, tendo-se seguido uma 

nova reconstrução do castelo [Figura 29] e da cerca (ordenada por D. Sancho I), com novas cortinas com 

seteiras de vigia. Dá-se também a repopulação da vila que, devido à mortandade e ao número de habitantes 

cativos, ficara praticamente deserta. De seguida, ainda no mesmo ano, em Outubro, é-lhe atribuído o 

primeiro foral, que foi confirmado por D. Afonso II em Novembro de 1217 e reformado em 1510 por D. 

Manuel I142. 

 

Figura 29:  Castelo de Torres Novas visto do Jardim das Rosas (Fonte :  Sítio na rede Panoramio por Félix Sánchez 

(http ://www.panoramio.com/)) 

3 .5 .1  Senhorio de Torres Novas 

Torres Novas, salvo raras ocorrências, foi inicialmente pertença das rainhas de Portugal ou infantes. A 

elas foram atribuídos não só rendimentos próprios, mas grandes e honrosos poderes, como a nomeação 

dos oficiais fiscais e dos alcaides, as decisões jurídicas de causas de segunda instância e até mesmo o 

padroado das suas igrejas, sendo o seu domínio apenas suplantado pelo do próprio rei, do qual, para 

assuntos mais delicados, dependia a aprovação143. 

O cenário altera-se no ano de 1500 sendo doada por D. Manuel I a D. Jorge de Lencastre, filho 

ilegítimo de D. João II, seu antecessor, passando assim a integrar o património da Casa Ducal de Aveiro, 

onde se manteve até D. José de Mascarenhas, o oitavo duque de Aveiro (que caiu em desgraça pelo 

atentado contra o rei D. José) ser executado e todos os seus bens serem confiscados pela coroa em 1759, 

tornando-se assim o último donatário de Torres Novas144.   
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3 .5 .2  As guerras com Castela 

A chegada ao poder de D. Fernando I (cognominado tanto de “O Formoso” como de “O Inconstante”) 

quebrou a paz que reinava na vila torrejana desde D. Sancho I, arrastando-a para um lugar de relevo nas 

guerras com Castela, que foram causa de grandes provações para todo o reino, não se dissipando após a 

sua morte145. 

A primeira desavença com Castela deu-se quando D. Fernando foi convencido pelos apoiantes de D. 

Pedro, o Cruel (perecido em 1369 após luta corpo a corpo com o seu meio-irmão D. Henrique, conde de 

Transtâmara), de que deveria fazer valer os seus direitos à coroa de Castela. Apesar de inicialmente 

reticente, D. Fernando acabou por ceder à tentação, tendo entrado pela Galiza com o rei mouro de Granada 

e o soberano de Aragão146. 

D. Henrique II, sabendo da incursão no seu território, movimentou o seu exército contra a invasão, 

descobrindo que D. Fernando havia abandonado as suas tropas e fugido para o Porto, levando a que o rei 

castelhano o perseguisse até Portugal147. 

Depois de muitas lutas nas fronteiras, foi assinada a paz em 1371, assente no casamento de D. 

Fernando com a filha de D. Henrique II, D. Leonor. O casamento nunca se realizou, pois pouco depois o rei 

casou com D. Leonor de Teles e Meneses, que ainda durante o anterior casamento se consorciou com o 

rei, vindo pouco depois a começar um caso com o conde de Andeiro. O não cumprimento do acordo levou à 

retoma das hostilidades148. 

Em 1372, sem aguardar qualquer declaração de guerra, mas sabendo provavelmente da aliança de D. 

Fernando e do duque de Lencastre de Inglaterra para o derrubar, D. Henrique II entra novamente com as 

suas tropas em Portugal, ganhando praças perante um rei que se refugia em Santarém e deixa o povo – 

bem como a sua rainha, em última fase de gravidez – desprotegido dos ataques149. 

Já em 1373, sabendo da presença do rei em Santarém, D. Henrique II dirige-se para Torres Novas 

onde espera dois dias, em vão, que o rei viesse ao seu encontro. No entretanto tenta tomar Torres Novas 

que, ao contrário do esperado, lhe faz frente, e aprisiona numa das suas investidas o filho do alcaide-mor Gil 

Pais. Os castelhanos tentam utilizá-lo como moeda de troca para a entrega do castelo e este acaba por ser 

executado à vista do seu pai, que se recusou a entregar a cidade. Vendo que não conseguiam tomar Torres 

Novas, deitaram abaixo a cerca, pilharam e queimaram tudo à sua passagem, enquanto os habitantes viam, 

do castelo e em total impotência, os seus bens perderem-se e os Castelhanos levantarem o 

acampamento150 [Figura 30]. 

D. Henrique ainda causou destruição em outras cidades sem que o rei lhe fizesse frente, até um 

tratado extremamente penoso para Portugal ter sido assinado com a intervenção de Guido de Monfort em 

1373. Os cinco anos que se seguiram foram dedicados à reconstrução do destruído pela guerra e ao 

desenvolvimento do país151. 

                                                   
145 Ibid., p. 105. 
146 Ibid., p. 106. 
147 Ibid., pp. 106-107. 
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Este período foi de pouca dura, pois logo o romance da rainha com o conde de Andeiro assumiu 

proporções escandalosas, tal como as maquinações da mesma sobre o rei, conseguindo mesmo arrancar 

do marido uma ordem de prisão para o Mestre de Aviz, na altura senhor de Torres Novas, e para o seu 

alcaide-mor Gonçalo Vasques de Azevedo, episódio que esteve próximo de terminar em tragédia152. 

 

Figura 30:  Painel de homenagem a Gil Pais ,  Praça 5 de Outubro,  Torres Novas (Fonte :  Autora) 

Nova disputa surge então com Castela devido às maquinações do conde de Andeiro e da rainha, 

novamente com resultados desastrosos para Portugal. A paz é estabelecida pelo casamento de D. Beatriz 

com o novo rei de Castela, D. João I, em 1383. D. Fernando morre nesse ano (tendo o conde de Andeiro o 

mesmo destino poucos meses depois) e o Mestre de Aviz é aclamado como regente e defensor do reino153.  

Numa tentativa de se vingar do Mestre de Aviz por lhe matar o amante e por estar a tentar roubar-lhe 

o poder, a rainha chamou o seu genro, D. João I de Castela, perante o  qual se viu forçada a abdicar do 

poder. D. João I manda, em 1384, que a rainha seja escoltada a um convento, sob guarda castelhana. Vinte 

anos depois, e após inúmeras maquinações, entre as quais uma conspiração para matar o genro a rainha 

D. Leonor morre, já por todos esquecida154. 

Devido à peste bubónica que acometeu Portugal, as tropas castelhanas e, por fim, o casal real retiram-

se para Castela, carregando um grande número de mortos e parando apenas em Torres Novas para a 

realização dos préstitos fúnebres155. 

Os diferentes lados da contenda acabaram por pôr Torres Novas num rebuliço, pois se por um lado o 

alcaide-mor Gonçalo Vasques de Azevedo apoiava as pretensões do rei de Castela, a grande maioria dos 

torrejanos apoiavam o Mestre de Aviz. O alcaide acabou a jogar um jogo de espera para ver quem tomaria o 

poder, suspeitando-se mais tarde de que mandara uma carta a pedir o perdão ao Mestre de Aviz e a 

oferecer a sua lealdade. D. João, duvidando da sua lealdade, substituiu-o na alcadaria-mor por Afonso Lopes 

da Texeda, natural de Castela. A substituição não se fez facilmente, tendo o rei que recorrer a maquinações 

envolvendo a mulher de Vasques de Azevedo, que acabou por ser levada para Castela de livre vontade, e o 

marido por ceder Torres Novas e ficar sob as ordens do rei castelhano, acabando por morrer ele e o filho 

lutando em lados opostos da contenda156. 
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O castigo de Torres Novas por manter a lealdade a Castela foi grande, tendo em 1385 sido atacada 

pelas tropas do Mestre, guiadas por Nuno Alvares, que, apesar de não conseguirem o castelo (onde os 

derrotados se refugiaram), desencadeiam novo morticínio e novo saque157. 

Com a batalha de Aljubarrota e a chegada definitiva do Mestre de Aviz ao poder, Torres Novas abre as 

portas ao novo rei158. 

3 .5 .3  As cortes de Torres Novas 

“As côrtes celebradas em Tôrres Novas só consequências funestas tiveram”159. Só três vezes foram 

chamadas cortes a Torres Novas, mas dessas três vezes grandes e graves consequências se abateram 

sobre o reino. 

As primeiras cortes ocorreram em 1380, na igreja de S. Pedro, com o objectivo de jurar casamento 

entre D. Beatriz (filha de D. Fernando, rei de Portugal) e D. Henrique (filho de D. João I de Castela). Voltando 

com a palavra atrás, D. Fernando acabou por casar a filha com D. João I, não com o filho deste, em 1983. A 

promessa de paz que este casamento trouxe foi curta, vindo a desempenhar um papel bastante nefasto no 

prolongar da guerra com Castela, como exposto anteriormente160,161. 

As segundas cortes tiveram lugar em 1438, junto à igreja de Santiago, e tiveram como objectivo 

resolver a questão da regência durante a menoridade de D. Afonso V. Estas cortes resultaram num 

combate pelo poder entre a rainha e os seus cunhados, o infante D. Pedro e D. Afonso, conde de Barcelos. 

Estas cortes acabaram por conduzir mais tarde ao assassinato de D. Pedro e do seu saldune D. Álvares 

Vás de Almada, conde de Abranches162. 

As últimas cortes de Torres Novas ocorreram em 1526. Inicialmente marcadas para Tomar e 

deslocadas devido ao surto de peste, foram feitas com o intuito de resolver a questão do dote da infanta D. 

Isabel, noiva do imperador D. Carlos V. Foi um casamento feliz, mas que acabou por dar aval às pretensões 

dos Filipes ao trono português, bem como à semente do que viria a ser a inquisição em Portugal163.  

3 .5 .4  O terramoto de 1755 

Muito se fala do terramoto de Lisboa em 1755 e da destruição catastrófica por ele provocada, 

esquecendo-se no entanto que Lisboa não foi a sua única vítima e que os seus efeitos foram sentidos em 

todo o país. 

Torres Novas não foi excepção, com um grande número de edifícios a ficarem danificados ou a ruírem 

por completo. Entre os edifícios mais atingidos pelo terramoto encontrar-se-ia o castelo, do qual várias 

torres fenderam e uma caiu, bem como diferentes secções da muralha, sobretudo a Sul. Dos edifícios de 

índole religiosa, como as igrejas, capelas e conventos, muitos não voltaram a ser recuperados. As casas 
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senhoriais e as suas capelas privadas também foram afectadas, não só no centro da vila, mas por todos os 

arrabaldes, sem contudo haver notícias de desastres pessoais164. 

3 .5 .5  As Invasões Francesas 

Em desrespeito pelos tratados de neutralidade assinados entre Portugal e França em 1801 e 1804, 

Napoleão envia tropas para Portugal que entram no país em 1807, causando nova onda de destruição, 

enquanto a família real e a nobreza fugiam para o Brasil. Portugal acaba assim a pagar grandes somas ao 

imperador, a ser despojado dos seus tesouros e de homens – que eram forçados a servir o exército 

francês – e a sofrer abusos por parte dos aliados ingleses165. 

As tropas de Junot passaram pela primeira vez por Torres Novas em 1807, a caminho de Santarém, 

mas é só no ano seguinte que a vila é invadida pelas tropas francesas do general Loison, sendo obrigada a 

entregar toda a prata que não fosse necessária para a decência do culto religioso, o que levou ao 

desaparecimento da grande maioria das valiosas pratas religiosas166. 

Foi no entanto em 1810 que Torres Novas mais sofreu em virtude da sua eleição para quartel-general 

do Marechal Messena. Torres Novas foi escolhida devido à sua posição de centralidade no país, bem como 

à descoberta de que os seus celeiros se encontravam largamente providos167. 

O Inverno rigoroso desse ano infligiu um elevado peso sobre as tropas francesas, que começaram a 

definhar por doença e que, à míngua, se viram obrigadas a abater todo o gado e a sobreviver com carne de 

burro e cão. Em Torres Novas, apesar de o número de doentes ultrapassar os cinco mil, obrigando a 

improvisar alojamentos, a situação corria melhor, devido tanto aos mantimentos, como à disponibilidade de 

casas espaçosas e mobiladas168. 

Reconhecendo que não conseguiria fazer frente à resistência, Messena acabou por partir de Torres 

Novas a 6 de Março de 1811, já só parando na fronteira entre Almeida e Ciudad Rodrigo, sempre 

perseguido por Wellington, pondo fim às invasões napoleónicas169. 

3 .5 .6  As lutas liberais 

Com a disputa entre D. Miguel e D. Pedro, que mergulhou Portugal numa guerra civil de 1828 a 1834, 

Torres Novas viu-se mais uma vez envolvida em conflitos170. 

Torres Novas colocou-se inicialmente do lado dos realistas, como provam as actas da sessão da Mesa 

da Misericórdia de 27 de Fevereiro de 1828, onde é clara a dedicação a D. Miguel, levando à perseguição 

dos liberalistas171. 

Tal posição leva a que em 1834 o Marechal Saldanha e os seus homens invadissem Torres Novas, 

onde se encontravam estacionadas tropas realistas, incluindo duzentos e vinte homens da Cavalaria de 

Chaves, bem como alguns de Vila Viçosa e da polícia, e uma força de infantaria de duzentos soldados da vila 

e de Santarém. A batalha foi renhida, numa luta quase corpo a corpo nas ruas de Torres Novas, 
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destacando-se neste episódio o torrejano capitão José Vasconcelos Correia, o tenente-coronel Simão da 

Costa Pessoa e os soldados Terena e Joaquim Inácio, pela sua bravura172. 

Outra das consequências do apoio aos realistas foi o envio de uma força em 1833, por parte do 

Marechal Saldanha, para destruir os moinhos de Torres Novas, que durante muito tempo forneceram 

farinha ao exército realista e que sempre foram parte integrante da economia do concelho.173. 

3 .5 .7  A revolta de Torres Novas 

Com o advento do Cabralismo, Torres Novas volta a ser palco de conflitos. 

O Cabralismo deve o nome ao seu líder, Costa Cabral, individualidade política de relevo, que teve a 

coragem de liderar reformas de grande importância e necessidade – abrangendo áreas tão diversas como 

a política, a económica e a social – e que reivindicou a restauração da Carta Constitucional de 1826, 

reivindicação que veio a ser atendida por D. Maria II a 10 de Fevereiro de 1842174,175. 

Esta restauração leva ao início de um movimento em bloco contra Costa Cabral, chefiado pelo seu 

irmão e composto por cartistas dissidentes, setembristas e miguelistas, dando origem a uma luta 

inicialmente travada no parlamento, mas que logo evoluiu para sublevações militares176. 

Torres Novas foi palco de duas revoltas pela convocação de cortes extraordinárias para a reforma da 

Carta Constitucional de 1826: uma em 1843 e outra, de maiores dimensões, em 1844, denominada de 

Revolta de Torres Novas. Esta foi liderada pelo Coronel António César de Vasconcelos Correia, que 

discordava do uso dado aos princípios liberais por que lutara (e que considerava estarem a ser pervertidos 

por Costa Cabral) e pela falta de cumprimento do Decreto de 14 de Fevereiro de 1842177,178. 

Devido à impossibilidade de fazer vingar o movimento com o reduzido número de homens (resultante 

do incumprimento do apoio prometido pela Companhia 8 de Santarém), as forças de António César de 

Vasconcelos Correia seguem para Castelo Branco, onde o batalhão do seu irmão se encontrava, reúnem 

mais apoiantes e passam a ser encabeçadas pelo conde do Bonfim. A rainha, querendo aniquilar a revolta e 

restaurar a tranquilidade que um bando de militares ousou perturbar com o grito de rebelião de Torres 

Novas, determina a formação de um corpo de operações para perseguir os revoltosos. A 20 de Fevereiro 

entram as tropas de Bonfim em Almeida, onde ficam encurraladas durante dois meses até finalmente 

ocorrer a rendição ao visconde de Fonte Nova, com o envio dos principais oficiais revoltosos para o exílio179.  

3 .6  A importância do Rio Almonda 

“Se o Castelo foi o núcleo do primitivo agregado humano de que viria a nascer Torres Novas, a 

ocupação das margens do Rio data dos ancestrais tempos paleolíticos, como o testemunham diversas 

jazidas descobertas”180. 
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É inegável que foi a abundância de recursos proporcionados pela presença deste curso de água que 

atraiu os primeiros ocupantes à região e que permitiu a ocupação permanente desta área, mas tantas 

foram as dádivas e infortúnios oferecidos pelo rio, que este se entranhou fortemente na identidade 

torrejana.  

A denominação Almonda, tal como a de Torres Novas, encontra-se envolvida em mistério sendo que as 

teorias mais conhecidas postulam a atribuição do nome Alius-Munda ou Aliomonda (outro Monda) pelos 

romanos, devido às suas semelhanças com o Rio Monda (Mondego). Uma outra hipótese, tida como menos 

provável, atribui a proveniência do nome ao vocábulo árabe Almodde, que correspondia à medida do alqueire 

de cereais181.  

O Almonda nasce a 5 km a Noroeste de Torres Novas, abastecido pelas águas das profundezas da 

serra. Em tempos possuiu uma nascente curiosa, que rebentava toda junta por um só olho de água, que se 

ia despenhando por entre a penedia, oferecendo imponente e majestoso espectáculo182 [Figura 31]. 

Infelizmente já não é esse o caso, visto que os interesses económicos se sobrepuseram, tendo a sua 

nascente sido transformada numa espécie de reservatório de água, em betão, para uma fábrica de papel 

[Figura 32]. 

Apesar dos inúmeros agravos que lhe foram feitos – com a ocorrência do primeiro protesto público, 

em sessão camarária, dos moradores de Torres Novas contra a poluição do Rio Almonda – em 1792183 –, 

o rio continua a correr mais ou menos constante “serpenteando qual gibóia monstruosa, ora circunfluindo a 

vila, ora fugindo-lhe sem rumo certo (…) em busca do Rio Tejo”184, influenciando a paisagem enquanto 

“semeia beleza nas suas margens, fertiliza terrenos de hortas e de campos, move azanhas e tarambolas, e 

ameniza o clima quente de Verão”185, e dinamizando-a com pontes, açudes, levadas e as tão características 

tarambolas. 

 

Figura 31:  Nascente do Rio Almonda antes da 

construção da represa (Fonte :  COMISSÃO DE 

COMEMORAÇÃO DO VIII CENTENÁRIO DO FORAL DE 

TORRES NOVAS – Torres Novas ontem, p .  29) 

 

Figura 32:  Represa da nascente do Rio Almonda ,  Torres 

Novas (Fonte :  Sítio na rede Panoramio por VítorSAntunes 

(http ://www.panoramio.com/)) 
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A sua importância económica abrange a agricultura e a produção de madeira, mas também a 

indústria, inicialmente composta por moinhos e posteriormente fábricas de papel e de chitas, fundições, 

serralharias e destilarias. 

Assumem ainda enorme importância, em termos recreativos e de convívio, as actividades balneares, a 

pesca, os espaços lúdicos assentes na calma e frescura proporcionada pelas águas do rio e a tradicional 

lavagem da roupa por grupos de mulheres [Figura 33] Junta-se a estas ainda a possibilidade de observação 

do grande número de espécies que o rio alberga. 

 

Figura 33:  Mulheres a lavar no Rio Almonda,  junto à Ponte das Ribeiras ,  em Torres Novas (anos 80)  (Fonte :  Gráfica 

Almondina,  Postal nº7 - Lavadeiras no Almonda) 

Poucas palavras ilustram tão bem a ligação da população ao rio como esta passagem do jornal 

regional “O Almonda”, também ele a pedir emprestado o nome ao rio, que diz “todos temos uma 

determinada relação com o Almonda. Neste ou naquele momento, mais ou menos, houve sempre um 

episódio, em que o rio com sobressalto ou alegria, marcou a sua presença deixando recordações pessoais. 

Seria bom que cada um relembrasse esses momentos para honrar o Rio Almonda com o respeito que ele 

merece”186, reiterando não só a importância do rio no quotidiano das pessoas, mas também a importância 

da sua preservação, muitas vezes esquecida pois, de tão constante, é dada como adquirida. 

3 .7  A agricultura na evolução da paisagem 

“Durante muitos anos, foi o campo a base da vida económica”187, e era dele que a grande maioria da 

população retirava o seu sustento; o panorama assim se manteve “até meados do Século XIX”188.  

Apesar da perda de posição como sector económico dominante para os serviços, a forma como a 

agricultura afectou a evolução da paisagem e a identidade torrejanas merece ser estudada. 

Anteriormente, no capítulo de análise biofísica do concelho, demonstrou-se a existência de diversas 

situações ecológicas dentro do mesmo. As pessoas adaptaram, por isso, as culturas às condicionantes 

naturais que lhes eram impostas, o que levou à existência de culturas predominantes, que se dão em 

grande parte do concelho, e culturas menos extensíveis, mas passíveis de produção nos locais certos, 

contribuindo para o aumento da diversidade de produção do concelho [Figura 34]. 

                                                   
186 PEREIRA, Fernando Faria – Da serra à leziria: um rio pleno de vida. 
187 COMISSÃO DE COMEMORAÇÃO DO VIII CENTENÁRIO DO FORAL DE TORRES NOVAS – Torres novas ontem. 
188 SIMÕES, Jorge Salgado – Caracterização económica e social do concelho de Torres Novas: estruturas, empresas e 
equipamentos, p. 6. 
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Nota-se claramente uma preferência pelas culturas permanentes, ocupando estas cerca de dois terços 

da área agrícola total. Destas culturas, é predominante o olival, representando 66% (4.142 ha) do conjunto 

das culturas permanentes, seguido da cultura de frutos frescos (21%), vinha (9%), citrinos (3%) e frutos 

secos (2%)189. 

 

Figura 34:  Mercado na Praça 5 de Outubro,  em Torres Novas,  com grande diversidade de produtos agrícolas (Fonte :  

COMISSÃO DE COMEMORAÇÃO DO VIII CENTENÁRIO DO FORAL DE TORRES NOVAS – Torres Novas ontem, p .155) 

A cultura da oliveira surge na paisagem em diferentes tipos de situações: “ora dispersamente – Soltas 

ou em filas, em terras de semeadura, vinhas, pomares ou hortas, em cerrados e cerradas, ou em campos 

abertos, quando não mesmo à beira do caminho, entre matos ou em mortórios de outras culturas – ora se 

apresentava sob a forma de povoamentos”190, muitas vezes mistos, ou não fosse o pomar misto a forma 

de cultura mais característica do concelho, representando “um terço a área total de pomar, onde se 

encontra a oliveira associada à figueira e também à amendoeira”191 [Figura 35]. 

 

Figura 35:  Pomar Misto onde é distinguível a diversidade de culturas (oliveira ,  figueira e amendoeira) pela folhagem e 

porte (Fonte :  FERREIRA,  António – Caracterização agrícola-florestal do concelho de Torres Novas,  p .10) 

 

                                                   
189 FERREIRA, António – Caracterização agrícola-florestal do concelho de Torres Novas, p. 5. 
190 CONDE, Manuel Sílvio Alves – Uma paisagem humanizada: o médio tejo nos finais da idade média, p. 208. 
191 FERREIRA, António – Caracterização agrícola-florestal do concelho de Torres Novas, p. 5. 
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Das variedades de oliveira cultivadas pensa-se que dominasse a galega, como actualmente, tendo a 

documentação revelado a preferência por variedades como o azeitoeiro, a cordovil, a lentisca ou a 

verdeal192. 

Na cultura dos frutos frescos – apesar de variada com espécies como a cerejeira, a ameixeira, a 

pereira e a macieira193 –, é inegável a supremacia da figueira. “As figueiras eram uma presença constante 

em toda a parte”194 e apareciam “nos quintais urbanos, nos espaços rurais, em grupos pequenos ou mais 

dilatados, associada a outras fruteiras, olivais ou vinhas, ou dispersas”195. 

O figo, que “podia ser consumido fresco – de Junho a Setembro – ou seco” 196 durante todo o ano, era 

também utilizado na produção de álcool e aguardente. Este fim absorveu o grosso da produção do fruto 

durante mais de um século, movimentando a economia da região até perder o seu lugar para outras 

culturas como os cereais e a beterraba, levando ao abandono dos figueirais, que começam hoje a renascer, 

agora para produção de fruto fresco197. Entre as diferentes variedades de figueira da região destaca-se o 

figo preto de Torres Novas que, devido às suas características únicas, tenta há anos obter Denominação de 

Origem Protegida (DOP). 

Torres Novas é também palco da Feira Nacional de Frutos Secos, já na 25ª edição. Para além da 

passa de figo e uva, nesta feira também se comercializa o fruto de outras duas culturas comuns na região: 

a noz e a amêndoa. Torres Novas auto-intitula-se, assim, a Capital dos Frutos Secos. 

A vinha surgia em Torres Novas sob a forma de vinha baixa, com vinhedos contíguos ao Rio Almonda, 

entremeados com culturas hortícolas, olivais e até terras de semeadura. A sua concentração era maior nas 

zonas junto à vila e nos aglomerados rurais, não só pelas exigências da cultura, mas também devido a 

dificuldades de conservação do vinho e para permitir um melhor escoamento do produto. Entre as castas 

utilizadas encontram-se a ferral como uva de mesa e a labrusca, a galega e a tinta, empregues na 

vinificação198. Esta produção foi no passado uma das mais importantes nas quintas, mas, tal como a 

grande maioria dos proprietários refere, foi substituída por outras culturas após ser acometida pela doença 

da filoxera [Figura 36]. 

                                                   
192 CONDE, Manuel Sílvio Alves – Uma paisagem humanizada: o médio tejo nos finais da idade média, p. 210.  
193 Ibid., p. 229. 
194 Ibid., p. 230. 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
197 FERREIRA, António – Caracterização agrícola-florestal do concelho de Torres Novas, p. 6. 
198 CONDE, Manuel Sílvio Alves – Uma paisagem humanizada: o médio tejo nos finais da idade média, pp. 213-218. 
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Figura 36:  Vinha contígua ao Rio Almonda,  na Quinta da N.ª S.ª da Paz na Ribeira Ruiva ,  desaparecida após a doença 

filoxera (Fonte :  COMISSÃO DE COMEMORAÇÃO DO VIII CENTENÁRIO DO FORAL DE TORRES NOVAS – Torres Novas 

ontem, p .54) 

A produção de citrinos encontra-se confinada a uma pequena porção do território (100 ha), resultante 

de um microclima proporcionado pela Serra, mas apresenta um enorme interesse na economia local199. 

Por outro lado, as culturas temporárias, que substituíram parte do olival e do figueiral, são compostas 

essencialmente por culturas de sequeiro (como cereais para grão) e pastagens temporárias, sendo que a 

agricultura de regadio apenas ocupa as áreas de aluvião do Almonda e Alvorão200. 

Nas culturas de cereais destacam-se o trigo e a aveia, em regime de sequeiro201, e o milho, nas zonas 

de regadio.  

O abandono da agricultura e o crescente peso de outras actividades acabaram por alterar a paisagem, 

levando ao abandono das terras e ao envelhecimento das culturas permanentes. Deram espaço para um 

aumento da má ocupação cultural e ao desenvolvimento de matagais, e contribuíram para o escalar dos 

incêndios que frequentemente fustigam a região, gerando ainda mais problemas, num ciclo vicioso. 

Certo é que nos últimos anos a agricultura ou os particulares parecem ter ganho um novo fôlego para 

a terra e volta a ver-se os terrenos a serem amanhados, as árvores limpas e, aqui e ali, novas plantações. 

3 .8  A indústria Torrejana 

“Desde a primeira hora, os curtumes, os têxteis, e a metalomecânica fizeram o seu aparecimento à 

beira do rio. Depois, vieram os papéis e os concentrados de tomate, os azeites e as grandes destilarias, as 

madeiras e mobílias. Sempre a partir de duas linhas de força, firmadas ou nas águas do rio ou nos produtos 

da terra”202. 

Não é de espantar que no advento da indústria esta se tenha sentido atraída pela força motriz do rio e 

pelos ricos produtos da terra. Já em tempos remotos, foi essa mesma atracção que levou à implementação 

de um elevado número de moinhos junto ao rio. 

O Rio Almonda chegou a suportar 31 moinhos e 23 lagares em 1758. Os mesmos pagavam por meias 

e quartos ao seu donatário e abasteciam a vila de Torres Novas, Golegã e muitos mais lugares das 

                                                   
199 FERREIRA, António – Caracterização agrícola-florestal do concelho de Torres Novas, p. 5. 
200 Ibid., pp. 6-7. 
201 Ibid., p. 11. 
202 COMISSÃO DE COMEMORAÇÃO DO VIII CENTENÁRIO DO FORAL DE TORRES NOVAS – Torres novas ontem, p. 128. 
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circunvizinhanças203. Infelizmente, como sucede com muito património, a grande maioria destes moinhos e 

lagares encontra-se hoje em ruínas. 

A primeira fábrica torrejana remonta a 1784. Conhecida por Fábrica das Chitas de Torres Novas, e 

criada por Henry Mouron, veio a instalar-se em Entre Águas. Foi prejudicada pelas invasões francesas e pelo 

ruinoso tratado do comércio de 19 de Fevereiro de 1810, havendo sido sucedida por uma fábrica de luvas, 

pelames, curtumes de bezerros e atanados de cordovões. Outras se seguiram, contando-se entre as mais 

conhecidas a Fábrica da Companhia Nacional de Tecidos, fundada em 1845 [Figura 37], e a Fábrica de 

Fundição e Serralharia Mecânica Nery, uma década depois204. Não podemos também esquecer a fábrica 

com maior volume de negócios do concelho, a Fábrica de Papel Renova, nome escolhido por David Ardisson 

em 1818 para a primeira folha de papel manufacturada no Almonda205,206 [Figura 38]. 

 

Figura 37:  Companhia Nacional de Fiação e Tecidos 

(Fonte :  COMISSÃO DE COMEMORAÇÃO DO VIII 

CENTENÁRIO DO FORAL DE TORRES NOVAS – Torres 

Novas ontem, p .129) 

 

Figura 38:  Fábrica de papel da Renova ,  junto à nascente 

do Rio Almonda,  pólo mais antigo (Fonte :  Sítio na rede 

Panoramio por JLourenço 

(http ://www.panoramio.com/)) 

No entanto, e apesar da dependência do concelho das anteriores unidade fabris de grande dimensão, 

são as indústrias agro-alimentares que continuam a prevalecer. Cada vez ganham mais peso as indústrias 

de pequena e média dimensão, de forte componente tecnológica e reduzida força de trabalho, indo longe o 

tempo das destilarias de figo e lagares207.  

3 .9  Património cultural 

O património cultural do concelho de Torres Novas, à semelhança do que acontece com o património 

natural, é bastante rico e diversificado e não se limita apenas a imóveis de interesse, mas também abrange 

património arqueológico, costumes e produtos tradicionais. 

Entre os produtos tradicionais, o que merece maior destaque é o figo preto de Torres Novas, que há 

anos luta pelo reconhecimento de DOP. Para além das suas características únicas208, actua ainda na 

                                                   
203 GONÇALVES, Artur – Mosaico torrejano, p. 251. 
204 COMISSÃO DE COMEMORAÇÃO DO VIII CENTENÁRIO DO FORAL DE TORRES NOVAS – Torres novas ontem, p. 128. 
205 SIMÕES, Jorge Salgado – Caracterização económica e social do concelho de Torres Novas: estruturas, empresas e 
equipamentos, p. 67. 
206 RENOVA – História Renova. 
207 SIMÕES, Jorge Salgado – Caracterização económica e social do concelho de Torres Novas: estruturas, empresas e 
equipamentos, p. 42. 
208 SANTOS, Nuno Carlos de Carvalho Dias dos – Denominação de origem protegida: o caso do figo preto de Torres 
Novas. 
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paisagem do concelho de forma integrante, como comprova a sua inserção no Grupo II das medidas agro-

ambientais, correspondente a ajudas para extensão e/ou manutenção de sistemas agrícolas 

tradicionais209. 

De interesse arqueológico temos as já referidas formações naturais, nomeadamente: 

• A Gruta da Nascente do Almonda, classificada pelo IGESPAR e IIP, que para além das suas 

formações naturais conserva um espólio arqueológico riquíssimo, com restos faunísticos da região e 

marcas de ocupação humana que remontam de há 250 mil anos até períodos mais recentes, como as 

Invasões Francesas210; 

• A Lapa da Bugalheira, onde foram descobertos arte rupestre e artefactos; 

• As Grutas das Lapas, com espólio de 2000 a.C.211. 

Já fora das formações naturais, temos ainda o local arqueológico da Vila Cardílio, classificado como 

Monumento Nacional pelo IGESPAR, pelo Decreto n.º 47508; datada dos sécs. I a.C. a IV a.C., esta vila 

romana demarca-se não só pelo conhecimento dos seus antigos proprietários Cardílio e Avita, mas 

também pelos seus mosaicos212. 

Quanto aos imóveis de interesse destacam-se: 

• O Castelo de Torres Novas, classificado como Monumento Nacional pelo IGESPAR, pelo Decreto de 

16-6-1910213; 

• A Igreja da Misericórdia e a Ermida da N.ª S.ª dos Prazeres, declaradas IIP pelos Decretos n.º 

1/86 e nº 5/2002214; 

• A Casa dos Arrábidos, antigo convento dos frades arrábidos, classificada como IM por deliberação 

camarária a 3-4-2002, bem como a Casa do Mogo e Melo e a casa onde nasceu Humberto Delgado, 

ambas classificadas como IM por Decreto n.º 2/96215. 

Outros casos mereceram protecção a nível do PDM, DR 30 de 5 de Fevereiro de 1997, englobando 

grande parte das igrejas, capelas, ermidas, santuários e outros imóveis privados que não se destinam ao 

culto, como casas com alpendre, moinhos (quer os de vento, como os Moinhos da Pena, quer os numerosos 

moinhos de água) e ainda edifícios de quintas, entre as quais S. Gião, Torre de Santo António, do Melo, de 

Caniços e Solar da Casa de Vargos216. 

Apesar de tudo, muito do património encontra-se ainda sem qualquer tipo de protecção legal ou em 

fase de estudo com vista a eventual protecção.   

                                                   
209 TRIBUNAL DE CONTAS – VI – Subsídios, créditos e outras formas de apoio concedidos pelo estado, pp. 303-304. 
210 ALMEIDA, Francisco – Arqueologia da gruta do Almonda: 2 décadas de investigação e 300 mil anos de ocupação. 
211 Ibid. 
212 MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – Sistema de informação. 
213 INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUIOLÓGICO – Património imóvel. 
214 Ibid. 
215 Ibid. 
216 PORTUGAL – Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/97. D. R. Série B 30 (5-2-1997) 605-638  
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4 Levantamento das Quintas Torrejanas 

4 .1  Levantamento das Quintas Torrejanas existentes 

A elaboração da Carta de Levantamento das Quintas Torrejanas [Peça 10] existentes pretende, nesta 

primeira fase, identificar as quintas que actualmente pontuam o concelho de Torres Novas. 

Para isso recorreu-se em primeiro lugar ao estudo do levantamento efectuado por Artur Gonçalves217 

no seu livro Memória de Tôrres Novas, publicado em 1937. Este trabalho, apesar de infelizmente nunca ter 

sido transcrito para mapa, identifica, enumera e conta a história de sessenta e quatro quintas que existem 

ou existiram no concelho até à data de publicação do livro.  

Seguiu-se o estudo das cartas militares218, identificando não só a localização de várias das quintas 

anteriores, bem como de algumas quintas não presentes no levantamento de Artur Gonçalves. 

Por fim, utilizando as localizações descobertas nas cartas militares e a descrição anterior da 

localização das quintas, recorreu-se às imagens de satélite GeoEye/Google para tentar perceber se estas 

ainda existiam, ainda que parcialmente, isto é, se ainda existem vestígios da casa ou da capela que lhe 

pertencera. 

Identificaram-se assim quarenta e duas quintas que ainda existem ou das quais ainda há vestígios, 

procedendo-se à sua localização e identificação na Carta de Levantamento das quintas torrejanas 

existentes.  

O resultado deve, no entanto, ser interpretado tendo em conta o grau de erro derivado do processo 

utilizado, em que as maiores dificuldades se sentiram ao nível da localização das quintas para as quais só se 

possuíam as indicações um tanto ao quanto vagas de Artur Gonçalves. Existe algum erro inerente à 

identificação dos vestígios das quintas via imagem de satélite, sendo ainda previsível a existência de mais 

quintas não localizadas por nenhum levantamento.  

4 .2  Análise do Levantamento das Quintas Torrejanas 

Os dados obtidos durante o levantamento foram analisados, nesta fase do trabalho, tendo em conta os 

dados recolhidos nos Capítulos 2 e 3 e as características dominantes possíveis de observar via imagens de 

satélite GeoEye/Google. 

No estudo da distribuição das quintas torrejanas em relação à análise biofísica das quintas constatou-

se o papel determinante dos recursos hídricos à superfície no padrão de distribuição das quintas no 

concelho. A aglomeração de quintas nas linhas de água principais, com especial relevo junto ao Rio 

Almonda, é evidente quer ao nível cartográfico quer ao nível toponímico, havendo quintas que partilham 

nomes com ribeiras – como é o caso da Ribeira da Barroca [Peça 3]. 

A preferência pela proximidade às linhas de água é facilmente explicada pela riqueza derivada destas, 

nomeadamente na produção de madeira, no aproveitamento da força motriz da água para o funcionamento 

de moinhos e lagares, nos solos aluvionares mais leves e férteis [Peça 1], e na maior disponibilidade de 

                                                   
217 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, pp. 261-362. 
218 SERVIÇO CARTOGRÁFICO DO EXÉRCITO – Carta militar de Portugal. 
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Quintas Torrejanas 

Limite do Concelho de Torres Novas 

Curvas de Nível 

Linhas de água 

Rio Almonda 

Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros 

Reserva Natural do Paul do Boquilobo 

Legenda 

Nº Nome da Quinta Coordenadas 
(WGS84) Protecção Legal Nº Nome da Quinta Coordenadas 

(WGS84) Protecção Legal 

1 Qta. da Arrábida 39°28'34.05"N 
8°33'3.72"O 22 Qta. de S. António no 

Pedrogão 
39°31'25.95"N 
8°35'14.04"O 

2 Qta. da Barreta 39°26'53.46"N 
8°32'11.45"O 23 Qta. de S. Domingues 39°32'25.71"N 

8°35'8.37"O 

3 Qta. da Barroca 39°30'7.58"N 
8°28'42.19"O 24 Qta. de S. Gião 39°29'6.76"N 

8°33'2.55"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.1  
“Sítio Classificado de Torres Novas” 
abrange Edifícios da Quinta de São 
Gião: residência, capela e 
instalações agrícolas, jardins e mata 
anexa e d.5.2 “Outras 
Ocorrências/Edifícios civis” 

4 Qta. da Cordoeira 39°29'37.39"N 
8°33'24.35"O 25 Qta. de S. João 39°30'28.54"N 

8°32'58.63"O 

5 Qta. da Marmela 39°29'23.21"N 
8°31'30.18"O 26 Qta. de S. João 

Baptista 
39°25'13.55"N 
8°31'32.48"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 
incluído na Quinta de Caniços 

6 Qta. da N.a S.a da Paz 39°29'36.54"N 
8°34'37.85"O 27 Qta. de S. José 39°32'4.89"N 

8°32'6.95"O 

7 Qta. da Pinheira 39°30'15.44"N 
8°28'29.31"O 28 Qta. do Bispo 39°25'50.14"N 

8°36'35.59"O 
PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 

8 Qta. da Queimada 39°27'46.05"N 
8°33'23.18"O 29 Qta. do Bom Florido 39°26'56.09"N 

8°32'47.65"O 

9 Qta. da Rainha 39°29'18.91"N 
8°30'18.81"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 30 Qta. do Carneiro 39°30'21.53"N 

8°31'49.79"O 

10 Qta. da Restauração 39°31'12.25"N 
8°31'21.19"O 31 Qta. do Carril 8°33'16.50"O 

39°26'44.50"N 

11 Qta. da Torre de S. 
António 

39°29'59.52"N 
8°31'12.71"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 32 Qta. do Cimo da Vila 39°28'44.63"N 

8°32'39.05"O 

12 Qta. da Vitória 39°29'35.26"N 
8°28'48.67"O 33 Qta. do Egipto 39°28'15.76"N 

8°35'27.48"O 

13 Qta. das Ferrarias 39°27'43.52"N 
8°31'53.44"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.3 
“Ocorrências Arqueológicas” e d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 

34 Qta. do Mato 39°28'8.95"N 
8°33'44.84"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 

14 Qta. das Vieiras 39°28'52.55"N 
8°32'43.07"O 35 Qta. do Melo 39°25'42.89"N 

8°30'52.32"O 
PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 

15 Qta. das Vinhas 
Mortas 

39°28'7.35"N 
8°31'20.82"O 36 Qta. do Minhoto 39°25'44.12"N 

8°30'12.80"O 
PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 

16 Qta. de Ajus 39°28'23.87"N 
8°30'50.04"O 37 Qta. do Paúl 

Boquilobo 
39°24'33.39"N 
8°31'43.00"O 

Reserva Natural do Paul do 
Boquilobo e PDM de 97 em Art.68 
alin. d.5.2 “Outras 
Ocorrências/Edifícios civis” 

17 Qta. de Caniços 39°25'18.49"N 
8°31'21.21"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 38 Qta. do Valado 39°27'30.48"N 

8°31'14.36"O 

18 Qta. de Carvalhais 39°27'8.78"N 
8°31'8.01"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.3 
“Ocorrências Arqueológicas” e d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 

39 Qta. do Vale Pequeno 39°31'32.95"N 
8°28'13.39"O 

19 Qta. de Entre-Águas 39°29'2.74"N 
8°32'45.12"O 40 Qta.dos Pinheiros 39°26'24.79"N 

8°30'16.68"O 
PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” 

20 Qta. de Marecos 39°32'51.81"N 
8°32'59.69"O 41 Qta. do Perú 39°27'27.84"N 

8°31'49.24"O 

21 Qta. de Negréus 39°28'33.48"N 
8°33'27.31"O 42 Solar de Vargos 39°32'42.30"N 

8°30'27.23"O 
PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios civis” Parceiros de Igreja 

Paço 

Olaia 

Alcorochel 

Santa Maria 

Zibreira 
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água para utilização humana no dia-a-dia, na rega de culturas e na criação de animais, numa zona em que o 

Verão é particularmente seco. 

É clara a preocupação do zonamento dentro das quintas para as diferentes utilizações, preocupação 

provavelmente relacionada com as inundações sazonais do Rio Almonda. Observa-se a ocupação das cotas 

mais elevadas dos terrenos para as casas (cotas essas correspondentes a festos, tufos calcários e 

depósitos dos terraços aluvionares), das encostas para olivais, pomares, vinhas e ocasionalmente floresta, e 

das lezírias para culturas temporárias e vinha [Figura 39 e Figura 40] 

 

Figura 39:  Imagem de satélite da Quinta de Ajus onde se 

observa a distribuição de zonamento (Fonte :  

GeoEye/Google) 

 

Figura 40:  Imagem de satélite da Quinta do Perú,  com 

zonamento dual com casa a cota elevada sobre lezíria de 

cultura temporária (Fonte :  GeoEye/Google) 

As excepções à localização das quintas junto às linhas de água parecem estar relacionadas com 1) a 

utilização de cabeços em que se notam vestígios de elevada arborização no passado, 2) solos férteis das 

várzeas e 3) factores histórico-culturais, especialmente de proximidade a igrejas, capelas e conventos. 

Parece ainda haver uma preferência pela localização a alguma proximidade dos aglomerados urbanos, 

geralmente ocupando o limite do aglomerado ou os seus arredores [Figura 41] o que explica o facto de a 

grande maioria das quintas estar fora da rede dos caminhos principais. 

 

Figura 41:  Imagem de satélite do aglomerado populacional da Barroca e arredores onde existem três quintas,  

nenhuma delas distando deste agregado mais de 1km (Fonte :  GeoEye/Google) 
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É ainda possível constatar que a função principal das quintas torrejanas, salvo raras excepções, é 

claramente a produção. A lezíria, os olivais e os pomares sobrepõem-se aos espaços ajardinados e aos 

bosques de recreio. 

Conclui-se também que os maiores factores de desaparecimento de quintas são a ocupação destas 

por complexos industriais [Figura 42] e a sua fragmentação por sucessão e vendas [Figura 43], com um 

fenómeno mais recente de pressão urbana para habitação e comércio.  

O grau de degradação da maioria das quintas que ainda existem é grande, com um elevado número de 

edifícios caídos e sem telhados e espaços envolventes (quer de lazer, quer de produção) em estado crítico 

de abandono [Figura 43]. 

 

Figura 42:  Imagem de satélite da antiga Quinta da 

Monteira ,  ocupada agora por uma fábrica de papel 

(Fonte :  GeoEye/Google) 

 

Figura 43:  Imagem de satélite da Quinta de Santo 

António do Pedrógão,  uma quinta bela mas já destelhada 

e amputada por divisões (Fonte :  GeoEye/Google) 
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5 Casos de Estudo 

5 .1  A selecção dos casos de estudo 

As limitações impostas pela análise das Imagem de Satélite GeoEye/Google obrigaram à realização de 

trabalho de campo de forma a detectar e analisar as características das quintas que não são observáveis à 

escala e bidimensionalidade das imagens de satélite. 

Nesta fase do trabalho foram efectuadas visitas a dez quintas do concelho de Torres Novas219, 

algumas dificultadas pela necessidade de autorização para entrada nestes espaços de natureza privada e 

que muitas vezes se encontram fechados a cadeado e os proprietários incontactáveis. 

Das dez quintas visitadas escolheram-se seis para um estudo mais aprofundado, tendo essa escolha 

sido feita com base no interesse do seu carácter tipológico tradicional e no do seu património histórico, 

arquitectónico ou cultural particular.  

5 .2  Quinta da Torre de Santo António 

5 .2 .1  História 

A Quinta da Torre de Santo António, também conhecida por Quinta de Santo António de Gateiras ou 

ainda por Quinta do Marquês, fica localizada na freguesia de Santiago junto à localidade de Gateiras e é a 

quinta mais emblemática da região. 

Foi, em tempos idos, uma das maiores da região, e era o solar do morgado nela instituído pelo ilustre 

Dr. Manuel de Azevedo Pais, notável advogado de Lisboa, que edificou nesta quinta a primeira capela de 

Santo António. Com a morte do Dr. Manuel de Azevedo Pais em 1698, o seu filho Luiz António de Azevedo 

torna-se o primeiro administrador deste morgado220.  

A Luiz António de Azevedo sucedeu Manuel António Carlos de Azevedo e posteriormente Luiz António 

de Azevedo Velês, detentor da quinta durante as invasões francesas, que sofreu o desgosto de a ver talada 

e o seu precioso recheio roubado pelas hordas napoleónicas221. 

A Luiz António de Azevedo Velês sucedeu o seu filho, o brigadeiro José de Azevedo Velês, e a este o 

seu filho do mesmo nome que, em 1874, viúvo e sem filhos, foi dado por interdito, sendo a quinta vendida 

em hasta pública e arrematada pela sua mãe D. Gertrudes da Conceição Azevedo Velês. A 30 de Junho de 

1879, D. Gertrudes da Conceição Azevedo Velês celebra uma escritura de venda a Alfredo Dantas Lopes de 

Macedo, saindo a quinta da família222. 

A 18 de Março de 1880, Alfredo Dantas Lopes de Macedo vende a quinta a Tristão Guedes de Queiroz 

Correia Castelo Branco, conde da Foz. Em 1884 esta faz parte do dote da condessa da Foz, D. Maria 

Cristina da Silva Cabral e, por morte desta, passa para a sua filha, D. Maria Ana Saturnino da Conceição 

                                                   
219 Quinta da N.a S.a da Paz, Quinta das Vieiras, Quinta da Rainha, Quinta de S. Gião, Quinta de Santo António do 
Pedrógão, Quinta do Melo, Quinta do Paul de Boquilobo, Quinta da Torre de Santo António, Quinta dos Carvalhais, Quinta 
de São João Baptista.  
220 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, p. 347. 
221 Ibid. 
222 Ibid. 
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Guedes Cabral Correia de Queiroz e Castelo Branco. D. Maria vende ao seu irmão Gil Pedro Paulo Guedes 

Cabral Correia de Queiroz e Castelo Branco, conde da Foz, a 8 de Junho de 1907, com reserva de usufruto 

vitalício para seu pai, marquês da Foz223. 

Enquanto na posse do conde da Foz Tristão Guedes de Queiroz Correia Castelo Branco, foi demolida a 

antiga zona urbana, inclusive a capela de Santo António, dando-se a construção do actual palacete e capela 

da mesma invocação da demolida. Com a morte do marquês, é crismada “Quinta da Torre de Santo 

António”, mas permanece popularmente conhecida por Quinta do Marquês224.  

Actualmente é propriedade do Grupo Banco Português de Negócios/Sociedade Lusa de Negócios. 

5 .2 .2  Caracterização e interpretação 

A existência da Quinta da Torre de Santo António [Peça 11] remonta ao séc. XVII, mas esta só assumiu 

o carácter romântico que actualmente a identifica no final do séc. XIX ou início do séc. XX, resultado da 

campanha de obras iniciada por volta de 1896 pelo ainda conde da Foz, Tristão Guedes de Queiroz Correia 

Castelo Branco, que levou à demolição da antiga capela e casa e à construção de um espaço romântico 

inspirado no mundo medieval225 [Figura 44]. 

 

Figura 44:  Palácio da Quinta do Marquês (Fonte :  Sítio na rede Alberto Correia Photography por Alberto Correia 

(http ://albertorcorreia .blogspot .com/)) 

No entanto, o resultado actual não teria a força que tem se não fosse o impecável aproveitamento das 

características morfológicas privilegiadas do território, resultantes do entroncamento de três ribeiras, que 

propiciam não só a existência de planícies férteis de aluvião, mas também de imponentes festos sobre as 

mesmas, tendo estes sido fortemente explorados pelas edificações devido às belas vistas por eles 

proporcionadas. 

A reedificação conduzida pelo conde parece ter tido início na construção da nova capela [Figura 45], à 

invocação de Santo António, localizada no topo do festo central. Esta encontra-se rodeada por um belo 

bosque de folha permanente e possui uma arquitectura de estilo Neogótico “atestado pelos diversos 

elementos arquitectónicos que apresenta – como, por exemplo, os arcos em ogiva e os botaréus 

terminados por pináculos de cogulhos nas arestas que encimam os contrafortes escalonados presentes em 

                                                   
223 Ibid., p. 348. 
224 Ibid., pp. 348-349. 
225 SEQUEIRA, Gustavo de Matos – Inventário artísitco de portugal: distrito de Santarrém, p. 133. Cit. por SANTOS, 
Diana Gonçalves dos – Revestimentos artísticos em interiores sacro privados: Torres Novas (séculos XVIII-XIX), p. 143. 
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toda a estrutura – bem como os pormenores decorativos que pontuam todo o interior do edifício”226. Entre 

os pormenores decorativos do interior destacam-se “o lambril de estuque pintado que corre em torno do 

espaço, sendo decorado por figuras de anjos orantes alternados com flores-de-lis [elemento heráldico dos 

Guedes], que habitam uma sequência de edículas em madeira, contra-curvadas, observando-se 

superiormente, nos intervalos entre cada uma das representações, pequenas figuras de serafins (…) uma 

guarda de madeira, trabalhada com o motivo da edícula gótica (…) o altar-mor cuja estrutura em madeira é 

construída por uma micro-arquitectura de formas recuadas do gótico”227 e “a imagem do orago, em barro, 

atribuída a Rafael Bordalo Pinheiro”228 [Figura 46 e Figura 47]. 

 

Figura 45:  Exterior da Capela de 

Santo António na Quinta da Torre de 

Santo António (Fonte :  Autora) 

 

Figura 46:  Interior da Capela de 

Santo António na Quinta da Torre de 

Santo António (Fonte :  Sítio na rede 

Skyscrapercity por O Prof Godin 

(http ://www.skyscrapercity .com/)) 

 

Figura 47:  Lambril ,  pormenor do 

Anjo Orante (Fonte :  SANTOS,  Diana 

Gonçalves dos – Revestimentos 

artísticos em interiores sacro 

privados.  Torres Novas (séculos XVII-

XIX) ,  p .  145)) 

A construção do palacete iniciou-se um pouco mais tarde, em 1901, e contou com a direcção de 

António Casimiro Simões229. Colocado na ponta do festo central, é limitado a Norte pelo bosque, a Este por 

jardins de recantos em pequenos patamares e zonas de estar contíguas à ribeira, a Sul por jardins de 

terraço cujas vistas sobre o vale são cortadas pelos ciprestes centenários, e a Oeste por um corredor com 

alegretes com uma lindíssima vista aberta sobre um vale de campos agrícolas. 

O estilo escolhido para este palacete foi o Neomanuelino, tendo como ponto de partida duas janelas 

manuelinas da vila da Batalha230. Desde a época da sua construção, o palacete já sofreu várias alterações 

acabando por se assemelhar a um edifício constituído por torres de diferentes dimensões ligadas entre si, 

perdendo um telhado em bico, e ganhando ameias e um alpendre [Figura 48 e Figura 50]. 

No passado ainda possuiu medalhões cerâmicos de estilo Della Robbia na fachada Sul, que agora se 

encontram na cocheira, junto da capela [Figura 49 e Figura 51]. 

                                                   
226 SANTOS, Diana Gonçalves dos – Revestimentos artísticos em interiores sacro privados: Torres Novas (séculos XVIII-
XIX), p. 143. 
227 Ibid., pp. 144-146. 
228 SEQUEIRA, Gustavo de Matos – Inventário artísitco de portugal: distrito de Santarrém, p. 133. Cit. por SANTOS, 
Diana Gonçalves dos – Revestimentos artísticos em interiores sacro privados: Torres Novas (séculos XVIII-XIX), p. 146. 
229 Placa no exterior do edifício 
230 SEQUEIRA, Gustavo de Matos – Inventário artísitco de portugal: distrito de Santarrém, p. 133. Cit. por SANTOS, 
Diana Gonçalves dos – Revestimentos artísticos em interiores sacro privados: Torres Novas (séculos XVIII-XIX), p. 143. 
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Figura 48:  Palacete da Quinta da Torre de Santo António 

antes das modificações (Fonte :  Arquivo histórico da 

Câmara Municipal de Torres Novas) 

 

Figura 49:  Fachada Sul do Palacete da Quinta da Torre 

de Santo António antes das modificações (Fonte :  Arquivo 

histórico da Câmara Municipal de Torres Novas) 

 

Figura 50:  Palacete da Quinta da Torre de Santo António 

na actualidade (Fonte :  Autora) 

 

Figura 51:  Pormenor de um dos 4 medalhões estilo Della 

Robbia que adornavam a fachada Sul (Fonte :  Autora) 

O bosque, a Norte, é composto essencialmente por pinheiros e ciprestes, muitos deles centenários; 

encontra-se sobrelevado em relação ao palácio e é acedido a partir deste por escadarias que dão acesso a 

jardins de buxo no meio do bosque [Figura 52]. Este contém ainda um lago e uma cascata, feita de pedra da 

serra, com a imagem de Santo António a adornar o topo e palmeiras a adornar a base [Figura 53]. 

 

Figura 52:  Bosque com desenho de buxo da 

Quinta da Torre de Santo António (Fonte :  Autora) 

 

Figura 53:  Cascata de lago da Quinta da Torre de Santo António 

(Fonte :  Autora) 

A Este encontram-se jardins de recantos interessantes, compartimentados em pequenos degraus 

[Figura 54], onde a pedra reaparece. A Este fica também o passeio à beira da ribeira central, com recantos 
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pitorescos de estadia e uma pequena ponte [Figura 55]. A ribeira, que corre para Sul, é estancada 

parcialmente por uma represa [Figura 56], também ela em pedra e com canteiros, obrigando-a a descer a 

sua cota e permitindo a passagem para o segundo festo e planície. Aí, desde a base do ribeiro até ao topo 

da colina, encontram-se edifícios de apoio ao palacete, alegretes, um pombal e um tanque com gamelas. 

 

Figura 54 : Jardim de 

recantos da Quinta da 

Torre de Santo António 

(Fonte :  Autora) 

 

Figura 55 : Ponto sobre o 

ribeiro da Quinta da Torre 

de Santo António (Fonte :  

Autora) 

 

Figura 56: Represa da Quinta da Torre de Santo António 

(Fonte :  Autora) 

O acesso à zona de produção é também feito por essa passagem, quer para as encostas onde 

actualmente reina a oliveira, quer para a planície em tempos provavelmente ocupada por vinha. 

Os jardins a Sul colam-se à fachada em três terraços [Figura 57], marcados por um eixo central e 

escadarias decoradas. O primeiro degrau encontra-se actualmente arrelvado e com teixos talhados a ladear 

o fim do eixo junto à casa; o segundo possui um desenho de buxo talhado com o caminho ladeado de bancos 

e duas estátuas; o terceiro terraço possui uma forma ogival fechada por ciprestes com quatro estátuas aos 

seus pés e laterais de buxo talhado, no seu centro encontra-se um tanque com um alegrete à cabeceira 

com talha de buxo a enquadrá-lo. Tem ainda junto à parede do degrau anterior duas construções simétricas 

simples, de função desconhecida. 

 

Figura 57:  Vista sobre os terraços da Quinta da Torre de Santo António (Fonte :  Sítio na rede Skyscrapercity Forum 

por O Prof Godin (http ://www.skyscrapercity .com)) 

A nível de pavimentos, estão presentes o saibro, a terra batida e o calhau rolado vermelho e branco. 
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 Estes 60 hectares de terra demarcam-se das restantes quintas torrejanas pelo inegável planeamento 

vocacionado para o lazer: é a Quinta de Recreio por excelência do concelho de Torres Novas. 

5 .2 .3  Situação actual e salvaguarda 

Há alguns anos foi muito mediatizada uma parceria com um resort tailandês para a conversão do 

espaço seguindo a filosofia dessa marca [Figura 58]. O projecto parece ter ficado na gaveta pelos entraves 

postos ao nível das REN (Reserva Ecológica Nacional), o que permitiu a salvaguarda dos jardins históricos, 

que não parecem ter sido contemplados num projecto que se propunha a manter o carácter histórico e 

natural do espaço. 

  

  
Figura 58:  Imagens da proposta de resort para a Quinta da Torre de Santo António (Fonte :  Sítio na rede Coe Design 

Landscape Architecture (http ://www.coe-design.co .uk/)) 

Apesar de o projecto não ter ido para a frente, há que aplaudir o esforço da entidade que detém o 

espaço para o manter, especialmente no que diz respeito aos jardins, que por possuírem manutenção 

permanente se encontram em relativas boas condições e com um aspecto cuidado. 

Este espaço de grande interesse histórico e natural (e que é o grande exemplo do romântico e das 

quintas de recreio no concelho) possui como únicas protecções legais o PDM de 1997, que contempla o 

edificado até uma facha de 50 metros em seu redor, e a integração de uma pequena parte do seu território 

na REN231. 

                                                   
231 PORTUGAL – Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/97. D. R. Série B 30 (5-2-1997) 605-638  
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5 .3  Quinta da Rainha 

5 .3 .1  História 

Na Freguesia da Meia Via, no limite do lugar de Carreiro da Areia, encontra-se a importante Quinta da 

Rainha.  

Como o seu nome indica, desde cedo esta foi pertença da Casa Real. No Foral Novo, dado por D. 

Manuel I a Torres Novas a 1 de Maio de 1510, lê-se: «E além das ditas coisas são também da coroa real os 

celeiros, lagares e adegas e o Casal da Rainha e outros foros segundo estão descritos no livro dos nossos 

próprios». Não se sabe ao certo quem foi a primeira proprietária responsável pelo seu nome, mas, à data 

do mencionado foral, o Casal da Rainha pertencia à segunda mulher de D. Manuel I, D. Maria232. 

Em 1654, este Casal seria incorporado na casa do infantado por D. João IV para o seu filho, o infante 

D. Pedro, que mais tarde veio a assumir o trono. Em 1706, o Casal já era designado por quinta e em 1963 

habitava nela o capitão Manuel Pedro Nunes Ferreira233. 

Com a extinção da casa do infantado em 1834 todos os seus bens passam para a Fazenda Nacional 

para usufruto da rainha D. Maria II e seus sucessores. Pouco depois de a quinta ter passado para o poder 

do estado foi aforada a José Jorge das Neves, “com outras propriedades anexas, por 52 alqueires e meio 

de trigo, 3 galinhas, 1$800 réis em dinheiro e 2 alqueires e quarta de azeite, com vencimento a 15 de 

Agosto e pelo Natal234.  

A 25 de Setembro de 1866, Tomaz Jorge das Neves arremata o domínio directo, passando-o a José 

Jorge das Neves. Após a morte de José Jorge das Neves, herda Fortunato Augusto Jorge das Neves, 

proprietário da conhecida Tabacaria Neves, no Rossio, ficando a quinta livre de qualquer ónus235.  

Em 1897, por execução promovida pela firma importadora de tabaco J. Wimmer & C.ª, foi arrematada 

em praça por João Baptista Macedo. Com a morte de João Baptista Macedo herdam as suas quatro filhas, 

que a 1924 a vendem a sua mãe Sr.ª D. Aurora da Piedade Coelho Macedo236.  

No início da década de oitenta foi adquirida pela família Gomes Aires, que se mantém como actual 

proprietária. 

5 .3 .2  Caracterização e interpretação 

A Quinta da Rainha [Peça 12] é uma das maiores quintas de Torres Novas, possuindo na actualidade 

cerca de 100 ha, e abrange várias linhas de água. A possessão histórica desta quinta pela Casa Real infere-

lhe um carácter nobre que, à primeira vista, parece escapar devido ao seu aspecto mais rústico. 

No fundo, e apesar de ter pertencido às rainhas e à Casa Real, a Quinta da Rainha parece ter sempre 

possuído um carácter primordial de produção e criação de rendimentos.  

A zona urbana, situada mais uma vez junto a um entroncamento de ribeiras, ocupa não o topo do festo, 

mas a sua encosta virada a sul. A fachada principal da casa [Figura 59] possui um alpendre tradicional nas 

casas torrejanas, dentro e fora de quintas, e contém uma beleza própria na sua simplicidade tradicional, 
                                                   
232 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, p. 329. 
233 Ibid. 
234 Ibid. 
235 Ibid., p. 330. 
236 Ibid. 
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enquanto a fachada traseira [Figura 60], aproveitando o declive do terreno, cresce em altura e apresenta a 

monumentalidade própria de uma casa nobre, sendo esta a fachada onde o brasão figura. 

 

Figura 59:  Fachada frontal da casa da Quinta da Rainha (Fonte :  Autora) 

 

Figura 60:  Fachada traseira da casa da 

Quinta da Rainha (Fonte :  Autora) 

Esta casa enquadra-se num conjunto de construções mais antigas, de menor imponência, mas maior 

área, que são legíveis como um conjunto. Um desenho em U com um grande pátio é formado à frente da 

fachada traseira [Figura 61]; este, por sua vez, dá acesso a um pátio mais pequeno [Figura 62], com um 

tanque com exterior forrado a azulejo, e a canteiros altos e alegretes, também eles forrados. Este pátio 

possui uma porta de ferro a Oeste, para dentro da quinta, e é um espaço de claro carácter privado. 

Ao fundo do pátio em U outra porta de ferro dá acesso a um espaço que em tempos terá sido um 

jardim, onde os desenhos de buxo e árvores frondosas ainda marcam presença. 

 

Figura 61:  Pátio em U da Quinta da Rainha (Fonte :  Autora) 

 

Figura 62:  Tanque revestido a azulejos (Fonte :  

Autora) 

À frente da fachada principal destaca-se um edifício com uma torre, cujo topo foi utilizado como pombal 

e o restante como casa. Este encontra-se a uma cota mais elevada do que a casa e envolvido por uma sebe 

de buxo, acedendo-se a ele e ao pátio respectivo por uma porta com escadas entre a sebe. 

A Este da casa, por onde se acede ladeando a estrada que acede ao pátio traseiro, encontra-se um 

pequeno espaço que também ele terá servido como espaço de recreio. Os muros que o ladeiam possuem 

azulejos a Norte, sobre um alegrete (e parecem ter ali sido colocados recentemente), e a Este, numa fonte 
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com um painel de azulejos [Figura 63] representando uma figura feminina no meio de um bosque (apesar 

de em avançado estado de degradação, este painel possui especial beleza). 

 

Figura 63:  Painel de Azulejos da Quinta da Rainha (Fonte :  Autora) 

No patamar a que este pátio dá acesso encontra-se um tanque actualmente transformado em piscina. 

Este patamar, apesar de largamente transformado, possui um pomar e, junto ao tanque, uma pedra 

gravada com uma pia, cuja leitura surge dificultada pela vegetação trepadeira. 

É possível ainda encontrar outro tanque, de maiores dimensões, a Noroeste da casa principal. 

A principal produção da quinta é o azeite, mas produz também vinho, doçaria tradicional à base de figo, 

azeitonas, pasta de azeitonas e alguns frutos secos (como a noz).  

5 .3 .3  Situação actual e salvaguarda 

Esta quinta é uma das poucas quintas que funciona não só como residência permanente, mas também 

como local de produção e de rendimento económico principal dos seus proprietários. 

Nos últimos anos – e após passagens por diferentes actividades como a produção de cavalos, ovelhas 

para queijo e viveiros – conseguiu colocar os produtos acima referidos no mercado gourmet, sendo já 

vendidos em lojas de referência, como a do El Corte Inglès. 

Os proprietários pretendem ainda, no futuro, enveredar pela organização de eventos e turismo rural, ao 

mesmo tempo mantendo a venda dos produtos tradicionais in situ. 

O esforço destes proprietários na preservação e potenciação desta quinta deve ser louvado e 

considerado um exemplo de dedicação a seguir.  

Em termos de salvaguarda legal, vê apenas o seu edificado protegido pelo PDM de 1997.237 

5 .4  Quinta de S.  Gião 

5 .4 .1  História 

A Quinta de S. Gião – também conhecida por Quinta de S. Julião e por Quinta do Visconde – situa-se na 

freguesia de S. Pedro e confina com o Rio Almonda. É provavelmente a quinta mais antiga nas proximidades 

do núcleo velho da cidade de Torres Novas. 

                                                   
237 PORTUGAL – Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/97. D. R. Série B 30 (5-2-1997) 605-638  
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Esta quinta, que faria parte do morgado de Unhão, foi aforada por uma vida, nos fins do séc. XVII ou 

princípios do séc. XVIII, ao prior Afonso Rodrigues de Galvão. Por morte deste, voltou aos seus senhores 

directos, D. Rodrigo Xavier Teles Meneses Castro e Silveira e sua mulher D. Vitória Távora, quartos condes 

de Unhão, os quais, em conjunto com seu filho, D. João Xavier Teles Castro Silveira, quinto conde de Unhão, 

fizeram a 20 de Junho de 1737 o emprazamento e renovação do foro, em vida de três pessoas, ao capitão 

António de Morais Sarmento por 40$000 réis pagos no dia de S. João Baptista238. 

Por morte do capitão António de Morais Sarmento passou a quinta para o seu filho Felipe António 

Morais Sarmento, professo na ordem de Cristo e casado com D. Teresa Inácia Violante Freire, que a 

hipotecaram à Misericórdia de Torres Novas pela quantia de um conto de reis, que pediram 

emprestado239. 

A 15 de Abril de 1776, Felipe António Morais Sarmento e sua mulher doam a quinta de S. Gião, com 

usufruto e mais três prazos foreiros, a Cosme de Paiva Magalhãis Vasconcelos, como dote de casamento 

da sua filha D. Ana Pronocópia de Morais Sarmento240. 

D. Ana Pronocópia de Morais Sarmento, com procuração especial do marido, nomeia a sua filha, D. 

Maria das Mercês Paiva Magalhãis Vasconcelos, testamentária do prazo com reserva de usufruto. A 23 de 

Junho de 1834, D. Maria das Mercês Paiva Magalhãis Vasconcelos toma posse do prazo para, a 28 do 

mesmo mês, este ser-lhe renovado em escritura pela marquesa de Niza, sétima condessa de Unhão e 

décima terceira da Vidigueira, D. Eugénia Xavier Teles da Gama, por prazo de três vidas, começando 

nela241. 

Com a morte de D. Maria das Mercês Paiva Magalhãis Vasconcelos herda o seu irmão José de Paiva 

Magalhãis Vasconcelos Bernardes, fidalgo cavaleiro da casa real e coronel do antigo regimento de milícias 

de Tomar. Este vende o domínio útil desta quinta a 25 de Abril de 1846 a Manuel Joaquim de Campos, com 

autorização dos senhores do domínio. Este realizou nova venda, entre os anos de 1866 e 1873, a José 

António da Silva Júnior, altura em que foi registado em Conservatória do Registo Predial o domínio directo 

em nome de Carlos Augusto de Mascarenhas Relvas de Campos242. 

Por morte de Carlos Augusto de Mascarenhas Relvas de Campos passou a quinta para a sua mulher, 

tendo sido vendida em hasta pública a 3 de Maio de 1885 a João Rodrigues de Deus, primeiro visconde de 

S. Gião, passando por sua morte, em 1894, a quinta para a sua mulher, D. Maria Delfina da Costa 

Magalhãis Silveira e Serpa, e filho, José Alexandre Silveira e Serpa Rodrigues, segundo visconde de S. Gião. 

A 4 de Setembro de 1916, o visconde comprou o domínio directo do prazo foreiro a D. Maria Clementina 

de Mascarenhas Relvas, que o possuía em partilha com seu pai243. 

Incluía inicialmente uma capela a S. Gião, responsável pelo nome da quinta, e uma das mais afectadas 

pelo terramoto; esta foi mais tarde demolida, sendo construída no interior da casa uma nova capela a N.ª 

S.ª da Conceição244. 

Esta propriedade encontra-se ainda na posse da família do visconde.  

                                                   
238 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, p. 339. 
239 Ibid. 
240 Ibid., pp. 339-340. 
241 Ibid., p. 340. 
242 Ibid., pp. 340-341. 
243 Ibid., p. 341. 
244 GONÇALVES, Artur – Mosaico torrejano, p. 452. 
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5 .4 .2  Caracterização e interpretação 

A Quinta de S. Gião [Peça 13] é uma das quintas torrejanas mais interessantes, a paredes meias com 

o Rio Almonda. Possui cerca de 10 ha de núcleo principal, tendo-lhe pertencido outras terras envolventes, 

não cobertas pelas restrições de divisão entre herdeiros que a quinta possui e que por isso já foram 

desanexadas. 

À semelhança de várias quintas do concelho, a quinta de S. Gião, apesar da sua antiguidade, sofreu 

obras profundas no final do séc. XIX, início do séc. XX. Estas obras, iniciadas por João Rodrigues de Deus, 

primeiro visconde de Torres Novas, acarretaram a demolição da capela de S. Gião245, seguindo-se a 

expansão do palacete e a destruição do jardim de buxo antigo, para dar lugar a um de menores dimensões 

e cheio de espécies exóticas. 

O palacete inicial [Figura 64], de pequenas dimensões para uma casa nobre, de linhas simplistas e 

pouco pretensiosas, deu lugar a um palacete de grandes dimensões [Figura 65], conseguindo no entanto 

manter as suas linhas simples, apenas levemente mais trabalhadas. Visto que esta transformação ocorreu 

por ampliação do palacete inicial, a sua localização no ponto mais alto manteve-se, desfrutando das vistas e 

protecção contra as cheias sazonais do rio.  

 

Figura 64: Palacete da Quinta de S. Gião durante obras 

de ampliação (Fonte : Arquivo Histórico da Câmara 

Municipal de Torres Novas) 

 

Figura 65 : Palacete e jardim da Quinta de S. Gião após 

ampliação (Fonte : Arquivo Histórico da Câmara Municipal de 

Torres Novas) 

No interior deste palacete foi construída uma capelinha a N.ª S.ª da Conceição, com a imagem 

proveniente da ermida a N.ª S.ª da Conceição na Silvã246, que embora simples e de reduzidas dimensões, 

possui grandes portadas de madeira para três salões que eram abertos em certas ocasiões e 

possibilitavam a visualização do que estava a ocorrer na capela. 

Mais alterações foram levadas a cabo neste edifício [Figura 66], como a construção do alpendre da 

porta principal, a construção de um tanque cercado num pátio com murete decorado e a aplicação de 

azulejo de revestimento na parte superior, bem como a inserção de dois painéis ladeando a porta principal 

– um a S. José e outro a N.ª S.ª da Conceição. 

Apesar de ninguém viver no palacete [Figura 67] e do estado de degradação aparente que este 

apresenta, os seus interiores encontram-se ainda maioritariamente em bom estado, possuindo grande 

parte do recheio original. A beleza das salas e salões com tectos trabalhados é inquestionável, 

especialmente o salão de baile com o seu tecto pintado de céu com anjos. 

                                                   
245 Ibid. 
246 Ibid. 
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Figura 66 : Palácio da Quinta de S. Gião no tempo do 

visconde (Fonte : Gráfica Almondina Postal nº6 – Quinta de 

S.  Gião) 

 

Figura 67 : Palácio da Quinta de S. Gião na actualidade 

(Fonte :  Autora) 

Esta zona urbana, que para além da casa engloba várias outras estruturas como os lagares, adega, 

celeiros e abegoaria, encontra-se protegida por folhagem proveniente do bosque plantado a Este, do 

crescimento das árvores do jardim, da alameda de ciprestes e ainda da densa folhagem da galeria ripícula. 

O jardim de buxo trabalhado foi substituído por um jardim de espécies exóticas – com muretes e 

canteiros de pedra irregular, proveniente da serra e muito apreciada na região – e que foi também utilizada 

noutras quintas e nos alegretes e latadas do Jardim das Rosas, no centro de Torres Novas. Foi construído 

um lago com uma casa de patos em embrechado de pouca qualidade e, no seu centro, uma estátua de dois 

meninos com um chapéu-de-chuva [Figura 69]. Este jardim a uma cota mais baixa é acedido por escadas 

nos limites e centro. O jardim encontra-se em elevado estado de degradação, tendo inclusive sido vítima de 

vandalismo [Figura 68]. 

 

Figura 68:  Estado actual do Jardim da Quinta de S.  Gião (Fonte :  

Autora) 

 

Figura 69:  Lago ,  casa de patos e estátua no 

jardim da Quinta de S.  Gião (Fonte :  Autora) 

A quinta possui ainda várias casas de caseiros, tendo chegado a possuir no passado seis caseiros e 

jardineiros permanentes. 

Existe ainda um segundo lago de patos mais à frente, ladeando um dos edifícios que envolve a casa 

principal. 

Após atravessar o bosque, abre-se uma clareira onde existe ainda um moinho movido a água [Figura 

70], algo degradado, e um pequeno espaço com árvores de fruto, acedido por uma ponte pedonal muito 
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rústica. A partir desse espaço é possível aceder ao rio por entre as canas e deparar-se com um bonito 

espelho de água, infelizmente devassado pelos vizinhos da margem oposta. 

 

Figura 70:  Moinho da Quinta de S .  Gião (Fonte :  Autora) 

Por baixo da caruma das árvores é possível desenterrar pavimentos de pedra rolada branca e 

vermelha, com um sistema de drenagem enterrado. 

Existe ainda um poço decorado com uma estrutura decorativa de depósito e um grande tanque a uma 

cota abaixo da do jardim. 

Os pomares de laranja são a principal produção permanente e as lezírias são arrendadas para culturas 

temporárias, como o milho. No passado, em vez do pomar, a plantação principal era a vinha; esta morreu 

num surto de filoxera. 

5 .4 .3  Situação actual e salvaguarda 

Apesar de esta quinta ser habitada actualmente por um dos herdeiros, que vive numa das várias casas 

dos caseiros, encontra-se em elevado estado de degradação, especialmente ao nível dos espaços 

exteriores, pouco se percebendo do seu jardim, bosque e as margens do rio de tão enterrados em 

vegetação por falta de manutenção. Em estado de grande degradação encontram-se também os restantes 

edifícios de apoio e o moinho; salva-se o palacete, que parece encontrar-se em piores condições do que 

realmente está, mas a continuar no estado actual de abandono essas condições tendem a deteriorar-se 

rapidamente. 

É a quinta com maior grau de protecção legal, encontra-se inserida no PDM de 1997 em duas 

categorias, quer ao nível dos edifícios, quer ao nível do conjunto sobre a denominação de “Sítio Classificado 

de Torres Novas” que tem por base o Rio Almonda como elemento unificador, é a única que para além do 

edificado vê todo o conjunto protegido, inclusive jardins e bosque247. 

                                                   
247 PORTUGAL – Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/97. D. R. Série B 30 (5-2-1997) 605-638  
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5 .5  Quinta de Carvalhais 

5 .5 .1  História 

A Quinta do Carvalhal, também conhecida por Quinta dos Guimarões, situa-se no limite da Freguesia 

dos Riachos. 

Em 1667 era propriedade de Simão Vaz da Costa, como o provam os assentos de registo da 

Freguesia do Salvador, à data do baptismo do seu filho Manuel. Em 1758, era seu proprietário e nela residia 

Lopo José Gameiro, filho do capitão-mor José Freire Gameiro da Sousa Cid, da Quinta do Minhoto248. 

Em 1864 eram administradores do vínculo da Quinta de Carvalhais e moradores Joaquim de Gouveia 

Prestes dos Guimarões Pinto e sua mulher, tendo por essa data cedido o terreno para a construção da 

Fonte das Almas. Em 1889 o prédio foi penhorado e arrematado em hasta pública por Bernardim Raposo 

de Sousa de Alte Espargosa, morador na Quinta do Perú249. 

Com a morte deste em 1912 herda a sua viúva, D. Maria de Jesus Xavier de Figueiredo e Melo Oriol 

Pena, herdando posteriormente, com a morte desta em 1932, o seu filho, Dr. José Raposo de Alte 

Espargosa250. Actualmente e após alguns grande delapidação e alguns percalços mantém-se na família Alte 

Espargosa.  

Ainda durante o séc. XVIII, enquanto esta quinta foi pertença de Lopo José Gameiro, existia uma capela 

com porta pública para o pátio da quinta, na invocação de S. Sebastião, e que foi demolida por Bernadim 

Raposo de Sousa de Alte Espargosa para a construção do palacete, dentro do qual erigiu uma interessante 

capela dedicada à N.ª S.ª Mãe de Deus251,252. 

5 .5 .2  Caracterização e interpretação 

A Quinta de Carvalhais, [Peça14] localizada no topo de um festo que divide dois ribeiros, na margem 

Este do Rio Almonda, é uma quinta que outrora já foi de peso, mas que actualmente passa completamente 

despercebida a quem circula na estrada nacional que com ela faz fronteira.  

Apesar de se situar num ponto alto, a densa vegetação que actualmente a envolve escuda-a de olhares 

alheios mas perturba a linda vista sobre a grande várzea do Rio Almonda. Os seus solos são responsáveis 

pela acumulação de água, que cria nascentes a cotas mais baixas. 

As bases da actual zona urbana da Quinta de Carvalhais foram lançadas no séc. XIX por Bernadim 

Raposo de Sousa de Alte Espargosa com a construção de um chalé [Figura 71] de linhas românticas pouco 

pretensiosas, com uma torre253. Este chalé foi aumentado progressivamente nas suas laterais, 

transformando a casa num palacete com capela integrada, dedicada à N.ª S.ª Mãe de Deus [Figura 72]. 

                                                   
248 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, p. 289. 
249 Ibid. 
250 Ibid. 
251 Ibid., p. 290. 
252 GONÇALVES, Artur – Mosaico torrejano, p. 454. 
253 Ibid. 
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Figura 71:  Chalet inicial construído por Bernadim Raposo de 

Sousa de Alte Espargosa (Fonte :  Arquivo Histórico da Câmara 

Municipal de Torres Novas) 

 

Figura 72:  Palacete da Quinta de Carvalhais na 

actualidade (Fonte :  Autora) 

Esta capela, agora muito delapidada, possuiu paredes estucadas a imitar brocado e tecto de tela 

pintada por João Vás; um pequeno sacrário revestido a couro lavrado, ostentando no frontal uma cruz 

acompanhada de diversos ornatos e, nos laterais as armas da família, feito por Bernadim Raposo de Sousa 

de Alte Espargosa; uma imagem da N.ª S.ª da Conceição em mármore de Carrara, adquirida à capela de 

uma quinta nos arredores de Lisboa, juntamente com uma banqueta de metal que se vê no altar; imagens 

de S. José com o menino e S. Pedro; uma valiosa tela a óleo da morte da Virgem Maria, adquirida ao palácio 

do marquês da Foz em Lisboa; sete quadros de pintura em cobre com rendilhadas molduras de madeira 

dourada de estilo renascentista, adquiridas ao espólio da casa de Pina Manique; crucifixo em marfim de 

encarnação perfeitíssima; e quadro em couro de Cristo na Cruz, também ele de Bernadim Raposo de Sousa 

de Alte Espargosa254. 

Em frente ao palacete, nas direcções Norte, Oeste e Sul, foi plantado um jardim com vários tipos de 

cedros, pinheiros, choupos, acácias, magnólias de folha caduca e outras árvores e arbustos diversos255, 

sendo distinguíveis bastantes eucaliptos, sobreiros e oliveiras. Este jardim é actualmente um autêntico 

bosque, mas no passado provavelmente permitiu vistas estratégicas sobre a várzea que lhe foi pertença. 

Possui caminhos e escadas de pedra, aproveitando a encosta em pequenos degraus, possuindo mais uma 

vez semelhanças com outras quintas ao nível dos canteiros e decorações de caminhos com pedras da 

serra [Figura 73]. 

No passado, todo o jardim era regado pelas águas da chuva, segundo um método cisterna, que 

recolhia água no pátio dos gatos (pátio da traseira da casa) e era descarregado por três degraus do jardim 

em cisternas decoradas a pedra da serra [Figura 74]. 

                                                   
254 Ibid., p. 431. 
255 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – Processo 447/2001.C1.S1, Acordão de 26-10-2010  



63 

 

 

Figura 73:  Jardim da Quinta de Carvalhais (Fonte :  

Autora) 

 

Figura 74:  Pia de rega do jardim ,  abastecida por cisterna 

(Fonte :  Autora) 

Entre os restantes edifícios da zona urbana contam-se cavalariças, picadeiro, pocilgas, galinheiro, cerca 

de veados, vacaria, casas de caseiros, garagem, escritórios, estufa [Figura 75], equipamentos de produção 

pateira, pela qual a quinta foi muito conhecida, gaiolas que albergaram as primeiras araras brancas grandes 

em Portugal e até o recinto da antiga macaca da família, chamada Chica. 

Os equipamentos são tantos e tão interessantes, todos de estilo condizente, que oferecem ao espaço 

uma continuidade raramente conseguida, e os equipamentos resultantes das preocupações com a água, 

seu aproveitamento, armazenamento e distribuição, são tão interessantes no conjunto [Figura 76 e Figura 

77] que mereciam um estudo mais aprofundado sobre o tema. 

 

Figura 75:  Estufa da Quinta de 

Carvalhais (Fonte :  Autora) 

 

Figura 76:  Poço decorado com pedra 

da serra da Quinta de Carvalhais que 

trabalha a força do vento ou animais 

para tirar água (Fonte :  Autora) 

 

Figura 77:  Mina de água da Quinta 

de Carvalhais (Fonte : Autora) 

Mais uma vez se nota também ao nível da pavimentação o elevado uso do calhau rolado vermelho. 

5 .5 .3  Situação actual e salvaguarda 

Apesar de, no passado, ter sido uma das maiores quintas da região, tendo mais de 200 ha e 

englobando várias quintas envolventes, como a Quinta do Valado e a Quinta do Perú (quintas da várzea do 

Rio Almonda), actualmente encontra-se envolvida em problemas jurídicos respeitantes a vendas e 

expropriações que reduziram muito a sua dimensão a valores entre os 14 ha e os 20 ha. 
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À medida que as decisões jurídicas vão sendo concluídas, casas e terrenos muito delapidados voltam à 

terceira geração da família Alte Espargosa, que possui um incontestável gosto por esta propriedade e que 

com muito esforço tenta contrariar 20 anos de abandono, saque e emaranhados jurídicos. 

Esta quinta, à semelhança da maioria das quintas anteriores, apenas possui o seu edificado protegido 

pelo PDM de 1997256. 

5 .6  Quinta de S.  João Baptista 

5 .6 .1  História 

A Quinta de S. João Baptista, pertencente à Freguesia da Brogueira, encontra-se envolta numa grande 

confusão de identidade devido à sua origem, que é ao mesmo tempo antiga e recente.  

Para além da denominação de Quinta de S. João Baptista, outros dois nomes se sobressaem como 

sinónimos: Quinta de Caniços e Quinta de S. Caetano de ao pé do Paul, ora em nada se estranha esta tripla 

denominação, visto que não é facto incomum em quintas históricas, no entanto é esta tripla denominação 

que confunde a sua identidade com quase toda a gente que falei, inclusive nos Arquivos Históricos da 

Câmara de Torres Novas e no recente levantamento da Câmara para a Carta Arqueológica do concelho, 

que se referem a esta como Quinta de Caniços ou Quinta de S. Caetano de ao pé do Paul.  

No entanto esta denominação está errada, pois na realidade actualmente são quintas diferentes: a 

Quinta de Caniços, ao ser vendida, foi dividida em três parcelas, tendo a corresponde à parcela das 

edificações mais antigas mantido a denominação de Quinta de Caniços; a segunda parcela onde se situa o 

palacete do séc. XVIII, que toda a gente associa à Quinta de Caniços, adquiriu nome Quinta de S. João 

Baptista, um dos nomes utilizados como sinónimo da Quinta de Carriços no passado; e à terceira parcela 

não calhou nada que valha a pena referir. Sendo assim, a história da Quinta de S. João Baptista tem de ser 

contada pela Quinta de Caniços, a quinta-mãe que lhe deu origem.  

Os proprietários mais antigos da Quinta de Caniços que se conhece são João Afonso de Beja e 

Lucrécia Fróis. Luíza de Fróis, filha do casal, recebe a quinta em herança materna em 1550 e, por influência 

do seu irmão, o Padre Nuno Rodrigues, pertencente à Companhia dos Jesuítas, torna-se uma grande 

benfeitora do colégio da mesma ordem, em Lisboa (Colégio de Santo Antão) e lega a quinta ao mesmo257. 

Expulsos os Jesuítas de Portugal em 1759, a quinta passa para o estado, sendo por decreto de 23 de 

Maio de 1767 aforada ao primeiro conde de Sam Paio, António de Sam Paio Melo e Castro Moniz Tôrres 

de Lusignano, por 760$000 réis e laudémio de quarentena. Por mercê régia é concedido o foro à mesma 

família, ficando a quinta livre para o conde e herdeiros258.  

Em 1768, por requerimento do conde, foi efectuada a demarcação e medição da quinta e restantes 

propriedades que a compunham colocando-se vinte seis marcos e constatando-se que teria 7.964 varas de 

contorno ou seja 8.760 metros, sendo que no tombo dessa consta: “Tem esta quinta dentro da medição 

muitos olivais, sobreirais, charnecas de monte e algumas terras e junto às casas uma Cêrca e dentro dela, 

vinhas, hortas, pomares e mais árvores de fruta, e sem ela; e dentro desta Cêrca em um alto sôbre o Rio 

Almonda, ficam as casas desta quinta que são nobres com várias salas, corredores e quartos e uma torre 

                                                   
256 PORTUGAL – Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/97. D. R. Série B 30 (5-2-1997) 605-638  
257 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, p. 279. 
258 Ibid. 
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mais levantada ao norte, com corredor que corre para o nascente e o Rio Almonda; e no fim do outro 

corredor que corre para o norte a Capela de S. Caetano e em um canto que fazem êstes dois corredores e 

numas destas casas várias casas térreas para os moços e no meio do pátio um freixo e suas lojas que 

servem de adaga e cozinha que fica separada destas casas e algumas mais casas pegadas nelas e lagares 

de vinho para o poente tudo místico com estas casas; e defronte da capela à entrada do pátio vários currais 

para o gado e outras casas, eiras e outras oficinas necessárias para a cultura e recolhimento dos frutos da 

quinta e dentro da casa junto a estas casas para a parte norte um pombal junto ao Rio Almonda. Tem esta 

quinta um lagar de azeite que anda com água deste rio com três pesos e logo pegado casas para tulhas de 

azeitona, armazém de azeite, celeiro de pão e uma Ponte de pau que é pertencente e própria desta quinta, 

sem alguma pessoa ter jus de se servir dela, e junto desta ponte uma casa com três rodas de moinhos e 

casa para o moleiro e da outra parte um lagar de azeite vélho e outro moinho que move com água de um 

regato que vem do Bentalhado; e junto a este lagar e moinho várias casas para os moços e mais pessoas 

necessárias para as fábricas desta quinta, com seu poço de água e fonte”259. 

Por sucessão em 1805, passa para o segundo conde de Sam Paio, Manuel António de Sam Paio Melo 

e Castro Moniz Tôrres de Lusignano que, em 1834, passa a marquês do mesmo título. Em 1841, após a 

morte do marquês, a quinta passa para a sua filha, D. Violante Maria Rita de Sam Paio, casada com o seu 

tio paterno, António Luiz de Sam Paio Melo e Castro, terceiros Condes de Sam Paio260. 

Em 1859, após morte de ambos os pais, herda Manuel António de Sam Paio Albuquerque de 

Mendonça Furtado Melo e Castro Moniz e Tôrres Lusignano, quarto conde e segundo marquês, que ao 

morrer em 1876 deixa a quinta a seu filho António Pedro de Sam Paio Melo e Castro, quinto conde e 

terceiro marquês261.  

Em 1886 é comprada pelo conde da Foz, Tristão Guedes Correia, que em 1989 a vende ao grande 

capitalista e abastado proprietário João Baptista de Macedo, que em conjunto com a substituição da capela 

de S. Caetano por uma da invocação de S. João Batista lhe deu mais um nome. A este sucedeu na posse da 

quinta em 1904 a sua viúva, D. Aurora da Piedade Coelho Pereira de Macedo e as suas quatro filhas na 

altura menores: D. Aurora Elvira de Macedo, que casou com Tomaz Jeffrey Mc Millan; D. Maria de Adelaide 

Macedo; D. Alice de Macedo, duquesa de Lafões por casamento com D. Afonso de Bragança; e D. Maria 

Luísa Macedo, que casou com Alberto Lúcio de Melo Leite da Gama Lôbo262. 

Em 1987 é adquirida a parcela correspondente à actual Quinta de S. João Baptista, pelo Grupo 

Enoport, na altura ainda Caves de Dom Teodósio, actual proprietário263.  

5 .6 .2  Caracterização e interpretação 

A Quinta de S. João Baptista [Peça 15], ao destacar-se da Quinta de Caniços, levou consigo uma parte 

do seu património histórico, paisagista e produtivo. 

Mais uma vez é possível verificar o aproveitamento dos espaços mais altos entre as linhas de água 

para as edificações remetendo o resto do território para as funções de produção, infelizmente para esta 

                                                   
259 Ibid., p. 280. 
260 Ibid., p. 281. 
261 Ibid. 
262 Ibid., pp. 282-283. 
263 ENOPORT UNITED WINES – Quinta São João Batista. 
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quinta, o património proporcionado pelo grande desnível de cotas entre terra e rio ficou maioritariamente na 

posse da sua quinta-mãe. 

Esta quinta, próxima da Reserva Natural do Paul de Boquilobo (3 Km), tem cerca de 115 ha, dos quais 

85 ocupados por vinha [Figura 79] em regime de produção integrada, dando prioridade aos métodos 

ecologicamente seguros que minimizam os efeitos secundários nocivos de uso de agro-químicos264. 

Dominam as castas para vinhos tintos, com cerca de 76 ha, com as castas tradicionais portuguesas 

como castelão, trincadeira preta, touriga nacional e touriga franca a ocuparem 60% dos 76 ha e as castas 

internacionais syrah, alicante bouschet e cabernet sauvignon a ocuparem os restantes 40%. Os 9 ha 

restantes pertencem a castas brancas, plantadas em 1991, e são castas tradicionais no Ribatejo como 

arinto (30%), fernão pires (35%), malvasia (20%) e tália (15%)265. 

A extensão de vinha, embora em planura, acaba por oferecer vistas amplas de verde contínuo bastante 

interessante neste espaço. 

Em termos de edificado, possui um bonito palacete [Figura 78] do final do séc. XVIII ou início do séc. 

XIX. A título de curiosidade, foram aqui feitas grande parte das filmagens da série «Alves dos Reis» emitida 

pela RTP em 2005266.  

 

Figura 78:  Palacete da Quinta de S .  João Baptista 

(Fonte :  Autora) 

 

Figura 79:  Vinhas da Quinta de S .  João Baptista (Fonte :  

Autora) 

Tanto o palacete como o jardim foram construídos durante a posse da quinta pelo capitalista João 

Baptista Macedo e possuem forte inspiração africana e colonial, resultado de o seu proprietário por lá ter 

vivido e feito fortuna267. 

O grande jardim [Figura 80] encontra-se localizado nas traseiras do palacete e possui características 

dominantes ainda do séc. XVIII, onde se observa um padrão de desenho, caminhos e topiária cuidados, 

decorado com uma talha de barro grande ao centro e dois bancos revestidos a azulejo rococó. A 

diversidade das espécies utilizadas, bem como o cuidado posto na sua localização, evidencia que o um 

jardim pensado e desenhado ao pormenor. As suas árvores possuem portes impressionantes, com especial 

relevo para o cipreste centenário em frente ao acesso traseiro da casa. 

A pedra da serra volta a fazer presença no jardim como limitador de canteiros e, dentro da pequena 

mas muito interessante estufa de vidro, decora uma pia de água com trabalho de embrechado [Figura 81]. 

                                                   
264 Ibid. 
265 Ibid. 
266 MAGALHÃES, Luis – Entrevista a Enoport. 
267RAMOS-DE-DEUS, Tomás Pedro – História de Caniços. 
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Figura 80:  Jardim da Quinta de S.  João Baptista ,  visto da 

varanda do palacete (Fonte :  Autora) 

 

Figura 81:  Estufa do jardim da Quinta de S.  João 

Baptista (Fonte :  Autora) 

Em frente à porta principal da casa ainda se vê uma longa latada que atravessa terreno em degrau e 

onde se encontra o pomar das laranjeiras. 

Para além do palacete, a quinta possui ainda cavalariças, caves para estágio de vinho, adega de 

vinificação tradicional, salas para eventos onde o acesso é feito pela zona de lagares de pedra, onde ainda 

se produz vinho pelo método tradicional de a pisa pé, tanques de rega e tanques de lavagem de roupa. 

E, sem surpresa, volta a aparecer o calhau rolado vermelho, como pavimento, em algumas zonas 

especialmente perto de edificações [Figura 82]. 

 

Figura 82:  Pavimento de calhau rolado vermelho (Fonte :  Autora) 

5 .6 .3  Situação actual e salvaguarda 

Na actualidade esta quinta possui um dos maiores centros de vinificação do grupo Enoport com 

capacidade para vinificar 1.500.000 quilos de uvas. A sua adega tradicional combinou a inovação através 

de tecnologias como controlo de temperatura em todas as cubas, revestimento epóxi nos tradicionais 

depósitos de cimento e utilização da prensa pneumática, possuindo uma das maiores salas para estágio de 

vinhos de qualidade do Ribatejo268,269. 

                                                   
268 ENOPORT UNITED WINES – Quinta São João Batista. 
269 MAGALHÃES, Luis – Entrevista a Enoport. 
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O grupo, para além de continuar a progredir no mercado de vinhos de qualidade, pretende tornar esta 

quinta, num espaço dedicado também ao turismo rural ou de charme e à organização de eventos, utilizando 

para esse fim a recuperação do palacete, actualmente bastante degradado, e outros espaços de apoio270. 

O PDM de 1997 em ponto algum refere a Quinta de S. João Baptista, mas protege o edificado da 

quinta-mãe Quinta de Caniços e, segundo os levantamentos de património da Câmara, a Quinta de S. João 

Baptista encontra-se ainda incluída na quinta-mãe, gozando assim da sua protecção271.  

5 .7  Quinta da N.ª S.ª da Paz 

5 .7 .1  História 

A Quinta da Nª Sª da Paz, também conhecida por Quinta da Paz, Solar dos Caldeira Pimentel, Quinta 

da Ribeira Ruiva, Quinta dos Frades e, ainda, Quinta de Santo António, situa-se na margem esquerda do Rio 

Almonda, no local da Ribeira Ruiva, pertencente à freguesia da Ribeira Branca. 

Os primeiros proprietários conhecidos desta quinta foram Agostinho Caldeira Pimentel, armeiro-mor do 

rei D. João II e sua mulher Joana Cardoso, camareira-mor de D. Jorge de Lencastre. D. Jorge de Lencastre, 

tendo sido entregue para criação em pequeno a Agostinho Caldeira Pimentel, tinha por ele muita 

consideração, e por isso intercedeu pela aquisição da terra em 1504272,273. 

Nela nasceram os vários descendentes do casal, entre eles Rodrigo Caldeira Pimentel, alcaide-mor de 

Torres Novas, e Simão Caldeira Pimentel, armeiro-mor e quem viria a herdar a quinta274. 

Do casamento de Simão com D. Isabel de Almeida nasceu Agostinho Caldeira de Brito Pimentel que, ao 

casar com D. Brites da Silva Forjá, deu à luz nesta quinta a Bernardo Pimentel de Almeida, o Prior Cristóvão 

de Brito Almeida e a D. Ana de Almeida. Tendo Bernardo Pimentel de Almeida ido casar à Baía, sucede a 

posse da quinta a estes seus dois irmãos, ambos padroeiros da igreja da Ribeira Branca275. 

Sucede-lhes o sobrinho António da Silva Caldeira Pimentel, que acompanhou D. Sebastião na sua 

jornada em África e que lá ficou cativo até ter pago um avultado resgate. Dele nasceu, com D. Joana Araújo, 

Agostinho Caldeira Pimentel que, ao casar com D. Catarina de Mathei, teve Dr. António da Silva Caldeira 

Pimentel276,277. 

Sabe-se também que esta quinta esteve na posse de António da Costa Pimentel, neto de Agostinho 

Caldeira de Brito Pimentel, e D. Brites da Silva Forjá, e que dele e da sua mulher, D. Ana Maria de Meneses, 

nasceram nela D. Rodrigo da Costa Pimentel, vice-rei da Índia, D. Vasco Luiz Coutinho da Costa, governador 

de várias capitanias da Índia e governador em conjunto com D. Fr. Agostinho da Anunciação no governo de 

transição até a posse de Caetano Melo e Castro como novo vice-rei, D. José Coutinho Costa Pimentel, 

também militante no estado da Índia, e D. Duarte Coutinho da Costa Pimentel, cavaleiro e comendador da 

ordem de S. João de Malta278,279. 

                                                   
270 Ibid. 
271 PORTUGAL – Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/97. D. R. Série B 30 (5-2-1997) 605-638  
272 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, p. 335. 
273 GONÇALVES, Artur – Torrejanos ilustres em letras, ciências, armas, religião, etc., pp. 396-397. 
274 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, p. 336. 
275 Ibid. 
276 Ibid. 
277 GONÇALVES, Artur – Torrejanos ilustres em letras, ciências, armas, religião, etc., p. 546. 
278 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, pp. 336-337. 
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Esta quinta foi também pertença de D. Quitéria Maria de Vasconcelos e Sousa, que se sabe ter casado 

em primeiras núpcias com Manuel de Brito de Almeida e em segundas com António Carneiro Barbosa, e 

que possuía também a Quinta do Carril. Em 1758, após morte desta, a quinta ficou por disposição 

testamentária em posse de António Xavier Paiva, passando após a sua morte à Congregação do Oratório de 

S. Filipe Néri ou do Espírito Santo, administradores da capela que Dona Quitéria instituíra na Quinta do 

Carril. Encontrava-se, no entanto, em ruínas devido ao terramoto280.  

Em 1834, com a extinção das congregações religiosas em Portugal, a Quinta passa para o estado e é 

adquirida por Manuel José Vilela. Foi posteriormente comprada por Francisco dos Santos Parreira, que em 

1871 nela vivia. Com a sua morte em 1888, a propriedade passou para o seu filho, José da Silva Parreira. 

Falecido em 1915, assume a posse da quinta a sua viúva, D. Maria Palmira Gorjão Parreira, que em 1919 

a vende ao seu sobrinho, mantendo o usufruto281. 

Em 1948 é adquirida por João Pires, natural de Minde e empresário do ramo das lãs, para lavadouro 

das mesmas, herdando-a mais tarde o seu filho Francisco dos Santos Pires, que em parceria com o seu 

cunhado, Mário Abrantes, instala nela a Fábrica das Malhas em 1956, que viria a fechar em 1981. Com o 

encerramento da fábrica, manteve-se a quinta como residência com produção agrícola de auto-consumo. 

Após morte do mesmo, herda a sua mulher Maria José Gomes Pires e as filhas, Felismina Maria Gomes 

dos Santos Pires e Ana Bela Gomes dos Santos Pires Cardoso, minha mãe. 

A quinta possui duas capelas: uma à invocação da N.ª S.ª da Paz, que lhe deu o seu nome original, 

mas cuja imagem foi infelizmente vendida, com destino incerto, antes da aquisição da quinta pela minha 

família; outra construída no séc. XVIII, à invocação de Santo António, e que dá à quinta o nome actual de 

Quinta de Santo António. 

5 .7 .2  Caracterização e interpretação 

A Quinta da N.ª S.ª da Paz [Peça 16] é a primeira quinta localizada junto ao Rio Almonda após o seu 

nascimento na base da serra. A sua localização, que abrange não só a lezíria, mas também um tufo calcário 

que ladeia o rio, explica a diferença de cotas acentuada, a utilização de patamares para os superar, nas 

zonas mais declivosas, e a manutenção de encosta nas menos íngremes.  

A sua casa nobre, localizada à cota mais alta, com vista para os patamares, rio e serra, possui pouca 

relevância arquitectónica, tendo ficado em ruínas após o terramoto282 e sofrido inúmeros aproveitamentos 

e reconstruções. 

A fachada principal possui uma fachada em linhas simples, e três entradas: uma principal, mais 

modesta, para a cozinha, feita por umas escadinhas com corrimão largo de pedra; um portão para uma 

pequena varanda, que acede à sala e ao escritório; e ainda uma parede com um arco, que dá para o pátio 

que em tempos teve uma porta [Figura 84]. 

A fachada traseira da casa [Figura 83] é provavelmente a sua parte mais característica, bem como a 

utilização dos celeiros por debaixo da casa, aproveitando os desníveis do terreno. Estes dão para o pátio 

anteriormente referido que em tempos se encontrava fechado pelos edifícios da casa e da casa do caseiro, 

                                                                                                                                                               
279 MORAIS, Cristovão Alão de, [et al.] – Pedatura lusitana (nobiliário de famílias de Portugal), p. 418. 
280 GONÇALVES, Artur – Memórias de Tôrres Novas, p. 287 e 335. 
281 Ibid., pp. 335-337. 
282 Ibid., p. 337. 
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sendo apenas acedido por estas ou por duas portas: uma para os terrenos da quinta e outra para a zona 

urbana. 

 

Figura 83:  Fachada traseira da casa da Quinta da N .ª S.ª da Paz 

(Fonte :  Autora) 

 

Figura 84:  Entrada para o pátio da Quinta da N .ª 

S.ª da Paz (Fonte :  Autora) 

Infelizmente, e devido à sua construção seccionada, a casa sempre apresentou problemas de 

coberturas, o que, nos anos 80, levou os seus proprietários a construírem a curta distância uma moradia 

de dois andares, de traça descontextualizada, e a abandonarem a casa principal, que actualmente se 

encontra em ruína. 

Esta casa velha muito lembra em estilo exterior a casa (também ela em ruínas) da Quinta do Carril, 

que, a somar às pequenas semelhanças entre a capela de Santo António e a capela do Carril, leva a crer 

que ambas foram alvo de obras extensas enquanto na posse de D. Quitéria ou herdeiros. 

A capela de N.ª S.ª da Paz, cuja imagem foi vendida anteriormente à compra da quinta por João Pires, 

deveria remontar ao séc. XVI, pois foi a ela que foi buscar o seu primeiro nome. Sem a imagem, e também 

tendo em conta o facto de que a própria capela não parece ser a original – ou porque foi muito danificada 

pelo terramoto ou porque sofreu muitas obras –, é impossível datá-la com rigor. Nos últimos anos, o 

telhado e uma parede ruíram, tendo sido reconstruídos com materiais actuais. 

A capela de Santo António [Figura 85], datada do final do séc. XVIII, é muito mais pequena que a capela 

da N.ª S.ª da Paz e lembra o estilo de uma casa de fresco. A imagem encontra-se num nicho protegido por 

portadas de metal (já do séc. XIX) e de uma pia de pedra aos seus pés brota água proveniente de uma 

mina. As paredes são forradas a azulejo com cenas da vida de Santo António (o milagre Eucarístico da Mula 

e a Pregação aos Peixes), de oficina Lisboeta e com grandes parecenças com o azulejo da capela do 

Carril283. Esta capela, construída abaixo do nível da casa, é o último sítio onde o sol se põe em toda a 

quinta; o seu topo é acedido por umas escadas laterais e possui alegretes e uma vista privilegiada para a 

Serra de Aire.  

Toda a zona da capela e tanques envolventes [Figura 86] foi intervencionada há cerca de dez anos 

devido ao risco de colapso da capela. Foi retirada uma palmeira centenária que se encontrava em equilíbrio 

precário e danificava as paredes, além de impedir a água de chegar à pia, inundando a área.  

                                                   
283 SANTOS, Diana Gonçalves dos – Revestimentos artísticos em interiores sacro privados: Torres Novas (séculos XVIII-
XIX), p. 137. 
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Figura 85:  Interior da Capela de Santo António da Quinta 

da N.ª S.ª da Paz (Fonte :  Autora) 

 

Figura 86:  Tanque e capela de Santo António da Quinta 

da N.ª S.ª da Paz na actualidade (Fonte :  Autora) 

Nessas obras foram cobertos um pequeno lago e o resto de um nicho com embrechado, do qual se 

pressupõe que tenha jorrado água devido a uma saída de cobre aí existente. Esta opção deveu-se às 

dificuldades de restauro e tentou não se provocar danos adicionais, mantendo-se também toda a 

canalização de barro posta a descoberto e procedendo-se à reparação das escadas, também elas 

enterradas debaixo de anos de lama, onde até o brasão da quinta, polido pela água, foi encontrado. Foram 

reparados os canteiros, que anteriormente às obras possuíam lírios e romãzeiras de jardim, bem como os 

canteiros de cana-da-índia que ainda tapam o muro como uma cortina. 

Das quintas visitadas, é uma das que possui um sistema hidráulico visível mais complexo. Diz-se que, 

em tempos idos, esta quinta se regava de pé, isto é, fazendo uso da gravidade. A água que nasce na rua e 

abastece a mina de água por baixo da capela de Santo António, e que brota na capela aos pés da imagem 

de Santo António numa pia de pedra, carrega um pequeno tanque na lateral da capela e três outros 

tanques de maiores dimensões por caleiras à vista nos muros [Figura 87] ou por canalizações de barro 

subterrâneas. As ligações entre tanques encontram-se muito degradadas, principalmente devido a 

escorregamento de degraus e tubagens partidas por raízes de árvores. 

Para além dos tanques, possui ainda uma vala [Figura 88] que se une em vários pontos da quinta e que 

possuiu duas adufas, lavadouro, acento de tarambola há umas décadas desaparecida, pedras rugosas de 

lavagem de roupa e dois moinhos, que embora actualmente não pertençam à quinta, no passado dela 

fizeram parte. 

A quinta confina ainda com o açude do Rio Almonda na Ribeira Branca, facto responsável por 

problemas de segurança vividos na quinta e que levaram, não só ao corte do choupal de produção, mas 

também à retirada da ponte fixa que ligava esse ponto da propriedade. 

Têm sido realizadas nos últimos anos limpezas mecânicas das infestantes que sufocam a vala e o rio e, 

embora a obtenção de resultados seja lenta, nota-se um aumento gradual do número de aves à medida que 

se abre o acesso à água; actualmente, esta é visitada por patos, guarda-rios, garças-reais, corvos e águias, 

entre outros. 
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Figura 87:  Caleira de abastecimento de tanque ao longo 

do muro do degrau na Quinta da N.ª S.ª da Paz (Fonte :  

Autora) 

 

Figura 88:  Vala da Quinta da N.ª S.ª da Paz (Fonte :  

Autora) 

 

O olival misto com figueira é a cultura dominante, existindo ainda amendoeiras e nogueiras em menor 

escala, ao nível da encosta. Os degraus [Figura 89] possuem um pomar de laranjeiras, e a vala possui 

marmeleiros, romãzeiras e ginjeiras, para além das espécies ripícolas que têm florescido, após anos 

abafadas sob a silva, a cana-real e a figueira, grandes infestantes do Rio Almonda. 

 

Figura 89:  Degraus da Quinta da N .ª S.ª da Paz (Fonte :  Autora) 

No passado, a encosta terá possuído vinha até a margem do rio, mas, mas foi substituída após o surto 

de filoxera [Figura 36]. É essa a justificação para a existência de um lagar de vinho, agora destelhado, e das 

pedras de um segundo, que se localizaria no local dos barracões da antiga fábrica. 

5 .7 .3  Situação actual e salvaguarda 

Esta quinta encontra-se em elevado estado de degradação, mas nos últimos dez anos têm-se realizado 

obras mínimas de recuperação, nomeadamente nas capelas e em alguns troços de muro. 

Os pontos positivos são o estado do pomar misto, que tem obtido a manutenção necessária, e a 

limpeza das valas de infestantes bem como da margem do rio que, embora ainda muito longe do ideal, já 

provocou um grande aumento do número de espécies presentes. 

Esta quinta e capelas não estão abrangidas pelo PDM de 1997. 
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5 .8  Conclusões sobre os casos de estudo 

A análise no terreno obtida pela visita a quintas e a escolha de algumas delas para um estudo e análise 

mais aprofundados permitiram confirmar as características das quintas observáveis via imagem satélite e 

cartografia, mas também desvendar algumas características impossíveis de detectar na fase de trabalho 

anterior. 

Concluiu-se que, embora a antiguidade de muitas das quintas seja grande, a maioria sofreu alterações 

significativas a partir do final do séc. XVIII. Olhando para a história, tal facto prende-se provavelmente com a 

destruição causada pelo terramoto de 1755 nas estruturas, pelas invasões francesas nas casas senhoriais 

em que se abrigaram as tropas e pela mudança de dinheiro para as mãos de capitalistas que se tornaram 

proprietários e investiram nelas. 

Constatou-se também que, apesar de a maioria das quintas possuir um carácter predominantemente 

rústico, todas possuem pelo menos um espaço de maior ou menor dimensão, e planeado com maior ou 

menor mestria, vocacionado para as práticas de lazer, descontracção ou contemplação. 

É visível ainda a importância da vida religiosa na vida destas quintas, com o número de capelas que 

existem ou existiram dentro destes espaços. 

Conclui-se também que vários elementos se repetem, nomeadamente a utilização da topografia do 

terreno para aproveitamento de vistas pelas casas e espaços, para a criação de zonamentos com 

características e/ou produções diferentes e para o armazenamento de água e rega; a mestria em 

aproveitar a água nas suas diversas formas para fins diversificados, bem como guiá-la de forma a evitar 

estragos; a utilização nos espaços de recreio de ciprestes que pelo porte encontrado em várias quintas, 

confirmam uma prática muito antiga e ainda a utilização mais recente das espécies exóticas, como as 

palmeiras; a utilização generalizada da pedra da serra em termos decorativos, em maior ou menor 

quantidade, pedra essa acartada em carros de bois, e que é um dos elementos mais marcantes do principal 

jardim de Torres Novas, o Jardim das Rosas; a utilização de embrechados decorativos em lagos, fontes, 

pias e nichos; a utilização do azulejo, para decoração mas com moderação e associado geralmente a 

elementos de água ou religiosos; e o pavimento em calhau rolado, geralmente em tom vermelho, podendo 

ter ao seu lado branco são as características comuns predominantes nas quintas torrejanas. 
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6 Síntese e proposta 

6 .1  Síntese  

Ao longo dos capítulos anteriores foram reunidas informações e constatadas relações que serviram 

por base à elaboração da proposta que se segue e que se considera importante recordar de forma sucinta 

para uma melhor compreensão da mesma: 

• A quinta é uma parcela de território modelado pelo homem, aproveitando as suas características 

naturais para dar lugar a um espaço de carácter privado intrínseco, onde as funções de produção e de 

lazer coabitam em diferentes escalas; 

• A quinta possui, consoante a sua função principal, um carácter rústico de produção, ou recreativo 

de lazer, e tem uma identidade histórica, social, cultural e natural que tem evoluído consoante os 

gostos e necessidades das diferentes épocas e sociedades onde está inserida; 

• Ao longo dos últimos dois séculos, as quintas têm vindo a desaparecer a ritmo acelerado, devido 

principalmente ao crescimento urbano e ao emparcelamento, agravado pela falta de protecção legal 

adequada; 

• O turismo, à semelhança de outras actividades económicas, volta a pôr as quintas 

progressivamente no mapa, ajudando ao interesse e identificação da sociedade com estes espaços e 

tornando-os rentáveis e contributivos para a economia local; 

• Com o desaparecimento das quintas, perde-se um importante património, especialmente ao nível 

histórico, cultural, natural e de gestão de território e águas; 

• Existe uma minoria de proprietários que têm orgulho nas suas quintas e que tentam conservá-las e 

rentabilizá-las através de produtos e projectos turísticos concretizados ou planeados, mas que são 

constantemente adiados devido à dificuldade em encontrar apoios e investidores. 

6 .2  Proposta geral 

A proposta deste trabalho pretende fornecer um conjunto de ideias e soluções com o intuito de 

potenciar o conhecimento, salvaguarda e recuperação das quintas torrejanas e da sua importância ao nível 

da produtividade económica e social do concelho, aproveitando as suas características inerentes. 

Para atingir os objectivos enunciados recomenda-se: 

• Um estudo mais aprofundado das quintas do concelho e a inventariação do património, do seu 

estado de preservação e necessidade de intervenção, seguido de publicação camarária destinada ao 

público em geral; 

• Actualização dos estatutos de protecção propostos pelo PDM para as quintas, reconhecendo o 

valor do jardim histórico e as sensibilidades ambientais ligadas à sua localização, e integrando-as na 

estrutura ecológica do concelho;  
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• Um esforço para estabelecer o diálogo e a colaboração entre os proprietários privados e as 

autoridades locais, de forma a possibilitar a elaboração e concretização de projectos com benefício 

mútuos; 

• Apoio técnico e/ou incentivo financeiro a projectos de recuperação de quintas seguindo os 

princípios definidos pelo ICOMOS para as intervenções de restauro e conservação do património 

arquitectónico e paisagístico (contenção, rigor e responsabilidade), bem como os princípios 

estabelecidos por Carmen Añón284 para a intervenção em jardins históricos (fidelidade às origens, 

respeito pelo tempo como elemento modificador do espaço, valorização das contribuições e prevenção 

das dissonâncias), dando prioridade às quintas de maior interesse patrimonial e histórico;  

• Utilização da riqueza natural e histórica do concelho e das potencialidades das quintas, adaptando-

as tendo em conta o seu carácter privado, a produtos turísticos inscritos no PENT; 

• Criação de Rotas Temáticas ao nível do concelho que incluam as quintas como atracção principal 

ou secundária, com autorização dos proprietários (para além da Rota Cultural e Ambiental do Rio 

Almonda, adiante proposta, outros exemplos seriam a Rota das Quintas Torrejanas, a Rota das Capelas 

e a Rota dos Moinhos de Água) e reforço da promoção das rotas já existentes que abrangem as 

quintas torrejanas (Rota da Vinha e do Vinho); 

• Incentivo à criação de pontos de aluguer de transportes pouco lesivos (bicicletas, cavalos, burros e 

mulas) em quintas junto a locais de maior sensibilidade natural (Serra de Aire e Candeeiros e Paul do 

Boquilobo), que permitam substituir gradualmente a utilização dos veículos motorizados em espaço 

protegido; 

• Incentivo à criação de espaços para a observação da fauna e flora em quintas junto a locais de 

maior sensibilidade natural como forma de aliviar a pressão exercida sobre estes; 

• Incentivo à recuperação de galerias ripícolas, com impacto positivo na pureza da água, redução do 

risco de cheias e criação de abrigo para os animais; 

• Incentivo e/ou apoio técnico à transformação de quintas em espaços hoteleiros com salvaguarda 

de identidade, património artístico, cultural e ambiental do espaço; 

• Criação de acordos que permitam a utilização de espaços de quintas em eventos e festivais 

gastronómicos e vinícolas (exemplos: Feira dos Frutos Secos, Festivais da Água-Pé, do Arroz Doce, da 

Enguia e do Cabrito); 

• Incentivo e/ou apoio técnico à transformação de quintas em espaços para outras actividades 

económicas para além do turismo (produção e organização de eventos) com salvaguarda de identidade, 

património artístico, cultural e ambiental do espaço; 

• Incentivo às práticas agrícolas tradicionais (como frutos secos e olival) e sustentáveis, como forma 

de reduzir a utilização de recursos e manter a identidade paisagista do concelho; 

• Acordo entre proprietários das quintas e autoridades locais que permita a abertura das 

propriedades ao público em ocasiões especiais, retomando uma tradição que no passado muitas 

quintas possuíam. 

                                                   
284 AÑÓN, Carmen – El jardín histórico: notas para una metodología previa al proyecto de recuperación. 
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6 .3  Proposta da Rota Cultural e Ambiental do Rio Almonda 

Com a elaboração desta proposta pretende-se apresentar um exemplo tipo de trabalho concreto que é 

possível desenvolver a partir das premissas e ideias contidas na proposta geral. 

A escolha de uma Rota como exemplo prende-se com o carácter multifuncional do percurso. “Os 

percursos são elementos que fazem parte integrante da paisagem, a qual pode ser entendida como um 

conjunto de áreas, linhas e pontos, sendo que as formas lineares permitem a continuidade e a circulação na 

paisagem, possibilitando a criação de imagens da envolvente”285. 

Ao criar uma imagem através dos elementos significativos da paisagem e da sua experimentação, o 

homem desenvolve uma relação com o lugar: “o homem habita quando se consegue orientar «em» e 

«identificar-se» a si próprio com o meio envolvente ou quando experimenta a envolvente como 

significativa”286. Essa relação, quando positiva, vai instigar a identificação cultural e a vontade de proteger o 

seu património. 

O interesse dos percursos para actividades económicas relacionadas com o turismo é incontestável; os 

utilizadores destes percursos geram facturação num conjunto de actividades directas e indirectas que 

contribuem para a economia local e, consequentemente, para o interesse na preservação do património. 

Outra das suas vantagens é a multifuncionalidade, pois permite o contacto com as várias vertentes do 

património: a histórica, a cultural e a ambiental287. 

A escolha da Rota Cultural e Ambiental do Rio Almonda pretende tirar partido dessa 

multifuncionalidade, atendendo à forte ligação que as quintas e a sociedade em que se inserem têm ao rio. É 

claro “o papel do rio como elemento de ligação entre a Natureza e o Homem, como fronteira e união entre 

sistemas naturais e sistemas humanizados”288 e nessa divisão e união encontra-se uma riqueza natural e 

cultural tremenda, com elevada legibilidade, e que permite uma melhor compreensão não só das quintas 

mas do restante património. 

Esta legibilidade contribui para a protecção do património, natural ou antrópico, não só através do 

conhecimento mas através de acções resultantes deste. Trará necessariamente benefícios para a 

manutenção e recuperação deste sistema e deverá influenciar melhores decisões ao nível do ordenamento 

do território, que poderão no futuro prevenir cheias ou perdas decorrentes das mesmas.   

Para a elaboração desta rota procedeu-se inicialmente ao levantamento do património antrópico de 

interesse que ocupa as margens do Rio Almonda, notando-se uma especial relevância não só das quintas 

mas também de moinhos e peças hidráulicas, que no passado frequentemente fizeram parte destas. 

Observou-se também a ligação deste património a um passado de produção e sustento. 

Deste levantamento resultaram vinte e oito pontos de interesse ao longo do curso do Rio Almonda: 1) 

Gruta e Nascente do Rio Almonda, 2) Moinho da Azenha, 3) Moinho do Porto Carneiro, 4) Moinho da Ribeira 

Ruiva 5) Quinta da N.ª S.ª da Paz, 6) Açude da Ribeira Branca, 7) Moinho do Pego, 8) Quinta da Cordoeira, 

9) Moinho do Pau, 10) Jardim das Lapas, 11) Gruta das Lapas, 12) Quinta de Entre-Águas, 13) Quinta de S. 

                                                   
285 CONDE, Catarina Gonçalves Rodrigues Vieira – Regeneração de percursos culturais no território: aplicação às 
Linhas de Torres no concelho de Vila Franca de Xira, p. 40. 
286 NORBERG-SHULZ, Christian – Genius Loci: towards a phenomenology of architecture, p. 5. 
287 CONDE, Catarina Gonçalves Rodrigues Vieira – Regeneração de percursos culturais no território: aplicação às 
Linhas de Torres no concelho de Vila Franca de Xira, p. 41. 
288 SARAIVA, Maria da Graça Amaral Neto – O rio como paisagem: gestão de corredores fluviais no quadro de 
ordenamento do território, p. 48. 
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Gião, 14) Moinho dos Pimenteis, 15) Quinta das Vieiras, 16) Castelo, 17) Jardim das Rosas, 18) Açude 

Real, 19) Tarambola, 20) Moinho da Cova, 21) Moinho dos Gafos, 22) Quinta das Ferrarias, 23) Quinta do 

Perú, 24) Vila Cardílio, 25) Quinta do Melo, 26) Quinta de Caniços, 27) Quinta de S. João Baptista, 28) 

Quinta do Paul do Boquilobo/Reserva Natural do Paul do Boquilobo. 

Com base na observação do domínio hídrico do Rio Almonda efectuado, nas quintas e pontos culturais 

que com ele coabitam e na análise biofísica e cultural, foi possível identificar vários problemas que 

actualmente o acometem e que surgem inter-relacionados, nomeadamente: 1) elevado grau de poluição, 2) 

pontos com grande assoreamento, 3) espécies infestantes e/ou invasivas quer ao nível das margens 

(Arundo donax, Rubus sp., Ficus sp.) do próprio leito (Eichhornia crassipes, Azola sp.), 4) progressivo 

desrespeito pela proximidade do rio a construções e aumento de construções na linha de cheia dos cem 

anos. 

Com base nos dados adquiridos procedeu-se à identificação de percursos recreativos entre os pontos, 

tendo em conta a utilização de formas de transporte alternativas ao automóvel. Chegou-se assim ao mapa 

[Peça 17] e panfleto ilustrativo [Peças 18 e 19] da rota, que se caracteriza por ser uma rota 

fundamentalmente linear, indicada para percursos de maior distância, “multiusos” na categoria de tipo de 

utilizador, “difícil” na categoria de dificuldade, “pequena rota” na categoria de extensão e “percurso aberto” 

na categoria de traçados de trilhos289. A dificuldade relativa à extensão e dificuldade do percurso é aliviada 

pela divisão em troços de menor dificuldade.  

A visita a esta rota deve ser dimensionada para a sua capacidade de carga, evitando excessos com 

motivações económicas, que podem provocar danos permanentes. Aos seus utilizadores deve ser 

comunicado um conjunto de recomendações com vista a minimizar impactes: 1) deixar sempre os espaços 

em bom estado de limpeza; 2) respeitar o património edificado e natural, não provocando danos intencionais 

e minimizando os não intencionais; 3) não incomodar nem maltratar a flora e a fauna, que merecem 

segurança e paz no seu habitat; 4) circular pelos percursos definidos respeitando os necessários cuidados 

de segurança, independentemente do modo de transporte; 5) seguir e respeitar a sinalética ou as 

instruções do guia; 6) respeitar a propriedade privada; 7) preferir meios de transporte amigos do ambiente; 

8) não fazer fogo ou chama, evitando destruir em segundos algo que demorou anos a construir; 9) 

contactar as autoridades se observar alguma situação anormal ou suspeita. 

Para esta rota ser eficaz em toda a sua dimensão deve ser acompanha de medidas de salvaguarda, 

protecção e recuperação mais concretas: 

• Implementação de um programa de recuperação da vegetação nas linhas de água, com combate a 

espécies infestantes e invasoras, e a sua substituição por espécies autóctones em todo o espaço 

correspondente ao domínio hídrico (leito, margem e zona adjacente correspondente ao leito de cheia 

dos cem anos). Esta recuperação deve não só ter em conta as espécies acertadas para os diferentes 

níveis do domínio hídrico, mas também a atractividade do nível exterior para fins recreativos ou 

económicos que permitam a sua manutenção e utilização como buffer para o crescimento urbano 

[Figura 90]; 

• Implementação de um programa de limpeza, desassoreamento e estabilização de margens, 

recorrendo quando possível a materiais permeáveis e a técnicas de engenharia biofísica; 

                                                   
289 CONDE, Catarina Gonçalves Rodrigues Vieira – Regeneração de percursos culturais no território: aplicação às 
Linhas de Torres no concelho de Vila Franca de Xira, pp. 43-44. 



Legenda dos Pontos de Paragem Propostos 
Legenda 

Pontos de Paragem Propostos da Rota 

Percurso  Propostos da Rota 

Troço 1 

Troço 2 

Troço 3 

Troço 4 

Troço 5 

Quintas Torrejanas 

Limite do Concelho de Torres Novas 

Curvas de Nível 

Linhas de água 

Rio Almonda 

Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros 

Reserva Natural do Paul do Boquilobo 

Informação Relativa ao Percurso da Rota 
Grau de dificuldade pedonal: Difícil (6h) 
Meio de transporte recomendado: Bicicleta (1h30) 
 
TROÇO 1 
Grau de dificuldade pedonal: Fácil (1h)  
Pontos de Interesse: 1; 2; 3; 4; 5 
 
TROÇO 2 
Percurso 1: 
Grau de dificuldade pedonal: Fácil (1h)  
Pontos de Interesse:  5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15 
 
 
 
 

TROÇO 3 
Grau de dificuldade pedonal: Fácil (1h)  
Pontos de Interesse: 15; 16; 17; 18; 19 
 
TROÇO 4 
Grau de dificuldade pedonal: Fácil (1h)  
Pontos de Interesse: 19; 20; 21; 22; 23; 24 
 
TROÇO 5 
Grau de dificuldade pedonal: Fácil (1h.30)  
Pontos de Interesse: 24; 25; 26; 27; 28 

Percurso 2: 
Grau de dificuldade pedonal: Fácil (40m)  
Pontos de Interesse:  
 
União dos Percursos 1 e 2: 
Grau de dificuldade pedonal: Fácil 
(1h30)  
Pontos de Interesse:  5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; Retorno; 15 

Fontes: 

Câmara Municipal de Torres Novas – Carta da REN (1/25.000) e Carta do 

Património Arqueológico (1/50.000)  

Plano Director Municipal de Torres Novas de 1997 

Carta da Proposta 

para a Rota 

Cultural e 

Ambiental do Rio 

Almonda 

17 
Instituto Superior de Agronomia/ Universidade Técnica de Lisboa (ISA/UTL)  

Dissertação de Mestrado em Arquitectura Paisagista Esc.1/100.000 

As Quintas Torrejanas Ana Rute Cardoso Fevereiro 2011 

Nº Nome Coordenadas 
(WGS84) Protecção Legal Nº Nome Coordenadas 

(WGS84) Protecção Legal 

1 Gruta e Nascente do 
Rio Almonda 

39°30'17.02"N8°36'
54.13"O 

Imóvel de Interesse Público 
Decreto n.º 45/93, DR n.º 280, de 
30-11-1993 

15 Quinta das Vieiras 39°28'52.55"N 
8°32'43.07"O 

2 Moinho da Azanha 39°29'30.45"N 
8°36'7.13"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios 
civis” 

16 Castelo 39°28'47.79"N 
8°32'26.49"O 

Monumento Nacional Decreto de 
16-06-1910, DG n.º 136, de 23-
06-1910 

3 Moinho do Porto 
Carneiro 

39°29'26.23"N 
8°35'47.17"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios 
civis” 

17 Jardim das Rosas 39°28'51.92"N 
8°32'27.69"O 

4 Moinho da Ribeira 
Branca 

39°29'39.78"N  
8°34'41.54"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios 
civis” 

18 Açude Real 39°28'51.61"N 
8°32'14.15"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.1  
“Sítio Classificado de Torres 
Novas” 

5 Quinta. da N.a S.a da 
Paz 

39°29'36.54"N 
8°34'37.85"O 19 Tarambola 39°28'45.78"N 

8°32'13.00"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.1  
“Sítio Classificado de Torres 
Novas” 

6 Açude da Ribeira 
Branca 

39°29'30.50"N8°34'
33.57"O 20 Moinho da Cova 39°28'40.99"N 

8°31'59.72"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.1  
“Sítio Classificado de Torres 
Novas” 

7 Moinho do Pego 39°29'38.55"N 
8°33'52.69"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.1  
“Sítio Classificado de Torres 
Novas” 

21 Moinho dos Gafos 39°28'34.19"N 
8°32'13.02"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.1  
“Sítio Classificado de Torres 
Novas” 

8 Quinta da Cordoeira 39°29'37.39"N 
8°33'24.35"O 22 Quinta das Ferrarias 39°27'43.52"N 

8°31'53.44"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.3 
“Ocorrências Arqueológicas” e 
d.5.2 “Outras 
Ocorrências/Edifícios civis” 

9 Moinho do Pau 39°29'39.27"N 
8°33'26.21"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.1  
“Sítio Classificado de Torres 
Novas” 

23 Quinta do Perú 39°27'27.84"N 
8°31'49.24"O 

10 Jardim das Lapas 39°29'41.24"N 
8°33'22.73"O 24 Vila Cardílio 39°27'10.60"N 

8°31'44.45"O 

Monumento Nacional Decreto 
n.º 47 508, DG n.º 20, de 24-01-
1967 

11 Grutas das Lapas 39°29'34.58"N 
8°33'14.11"O 

Imóvel de Interesse Público 
Decreto n.º 32 973, DG n.º 175, 
de 18-08-1943 

25 Quinta do Melo 39°25'42.89"N 
8°30'52.32"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios 
civis” 

12 Quinta de Entre-Águas 39°29'2.74"N 
8°32'45.12"O 26 Quinta de Caniços 39°25'18.49"N 

8°31'21.21"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências” Edifícios 
civis 

13 Quinta de S. Gião 39°29'6.76"N 
8°33'2.55"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.1  
“Sítio Classificado de Torres 
Novas” abrange Edifícios da 
Quinta de São Gião: residência, 
capela e instalações agrícolas, 
jardins e mata anexa e d.5.2 
“Outras Ocorrências” Edifícios 
civis 

27 Quinta. de S. João 
Baptista 

 
39°25'13.55"N 
8°31'32.48"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.5.2 
“Outras Ocorrências/Edifícios 
civis”incluído na Quinta de 
Caniços 

14 Moinho dos Pimenteis 39°29'25.27"N 
8°33'17.33"O 

PDM de 97 em Art.68 alin. d.1  
“Sítio Classificado de Torres 
Novas” 

28 Quinta. do Paúl 
Boquilobo 

39°24'33.39"N 
8°31'43.00"O 

Reserva Natural do Paul do 
Boquilobo e PDM de 97 em 
Art.68 alin. d.5.2 “Outras 
Ocorrências/Edifícios civis” 

Parceiros de Igreja 

Paço 

Olaia 

Alcorochel 

Santa Maria 

Zibreira 

S. Pedro 

Salvador 

Santiago 

Ribeira Branca 

Riachos 

Meia Via 

Lapas 

Chancelaria 

Brogueira 

Assentis 

Torres Novas 

Pedrógão 



Fontes: 

Câmara Municipal de Torres Novas – Carta da REN (1/25.000) e Carta do 

Património Arqueológico (1/50.000)  

Plano Director Municipal de Torres Novas de 1997 

Panfleto: Rota 

Cultural e 

Ambiental do Rio 

Almonda (Frente) 

18 
Instituto Superior de Agronomia/ Universidade Técnica de Lisboa (ISA/UTL)  

Dissertação de Mestrado em Arquitectura Paisagista Esc. NA 

As Quintas Torrejanas Ana Rute Cardoso Fevereiro 2011 



Fontes: 

Câmara Municipal de Torres Novas – Carta da REN (1/25.000) e Carta do 

Património Arqueológico (1/50.000)  

Plano Director Municipal de Torres Novas de 1997 

Panfleto: Rota 

Cultural e 

Ambiental do Rio 

Almonda (Verso) 

19 
Instituto Superior de Agronomia/ Universidade Técnica de Lisboa (ISA/UTL)  

Dissertação de Mestrado em Arquitectura Paisagista Esc. NA 

As Quintas Torrejanas Ana Rute Cardoso Fevereiro 2011 
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• Implementação de um programa de recuperação dos sistemas hidráulicos antigos, que outrora 

permitiram um melhor regulamento e aproveitamento dos caudais e que actualmente se encontram 

em muito mau estado; 

 

A)  Nivel max. de cheia  B) Nivel normal de cheia  C) Nivel médio  D) Nivel de estiagem 

1)  Vegetação de vales largos inundados  (Choupo negro ou hibrido, Salgueiro branco e frágil e Ulmeiro, Vimeiro, Sabugueiro, Tamujo, 
Tamargueira e Rosa canina) 

 2) Vegetação de vales largos frequentemente inundados (Freixo, Ulmeiro, Carvalho roble, Choupo branco, Salgueiro frágil, Sanguinho 
legitimo, Salgueiro Vimeiro, Sabugueiro, Tamujo, Tamargueira e Rosa canina) 

3) Vegetação de margem e leito (Salgueiro, Vimeiro, Borrazeira, Amieiros, Choupos, Freixo Bordo, Ulmeiro e Salgueiro Frágil)  

4) Amieiros 

Figura 90:  Perfil característico de vale de aluvião (Fonte :  CABRAL,  Francisco Caldeira ,  TELLES,  Gonçalo Ribeiro –  A 

árvore pp .36-40) 

• Protecção do rio através da correcta introdução nos PMOTS (Planos Municipais de Ordenamento 

do Território) das cartas de condicionantes que integrem restrições ao domínio público decorrentes da 

REN, RAN (Reserva Agrícola Nacional) e domínio publico290, bem como a contemplação e utilização do 

rio como corredor verde em meio urbano, promovendo o escoamento e depuração das águas e a 

criação de nichos ecológicos; 

• Integração das quintas como parte integrante do corredor verde e promoção da sua recuperação, 

para fins turísticos ou de lazer e para produção amiga do ambiente; 

• Incentivo às práticas agrícolas amigas do ambiente na proximidade do rio, como forma de evitar a 

contaminação da linha de água; 

• Recuperação dos moinhos para fins turísticos e culturais. 

Com esta rota pretende-se desenvolver o interesse pelo património cultural e ambiental e o seu melhor 

entendimento, abrindo opções de viabilização económica destes espaços, entre os quais as quintas. Espera-

se ainda que a educação desenvolva o interesse pela história e características das quintas fora da rota, que, 

apesar de não conviverem de perto com o Rio Almonda, com ele se acabam por relacionar, muitas vezes 

pelo contacto com um dos muitos ribeiros ou ribeiras que nele desaguam. 

  

                                                   
290 CORREIA, Cecília Maria Rodrigues – Boas práticas para ocupação do solo, no respeito pelos recursos hídricos: 
corredores ribeirinhos e controlo de cheias e de áreas inundadas em pequenas bacias hidrográficas pp. 19-24. 
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Conclusões 

É certo que a expansão do mundo moderno e os interesses económicos têm vindo a colocar o 

património nacional em posição precária, mas quanta dessa precariedade não resulta da falta de 

conhecimento desse mesmo património por parte das próprias populações que outrora dele dependeram? 

No decurso deste trabalho, foram muitos os proprietários e trabalhadores das quintas do concelho que 

se mostraram surpreendidos com o número destas existente, o que traduz o grau de desconhecimento 

deste legado. As quintas torrejanas encontram-se esquecidas e o seu património tem sido continuamente 

erodido. Contudo elas persistem, em melhores ou piores condições, muito ou pouco mutiladas, recheadas 

de heranças físicas e intangíveis, em mãos particulares mas de origem e interesse colectivos. 

Sobrevivem nos dias de hoje um número significativo de quintas, ou pelo menos vestígios da sua 

existência (quarenta e duas no total), e nelas se repetem características tipológicas próprias da cultura e 

biofísica do concelho. Entre as características mais comuns destacam-se o seu carácter preferencialmente 

rústico; a localização junto a zonas de linhas de água com especial destaque para o Rio Almonda; a clara 

preocupação com a colocação das casas a cotas mais elevadas, proporcionando-lhes defesas contra as 

cheias sazonais e belas vistas; a longa história, fortemente afectada pelas alterações sociais e artísticas que 

tiveram início no séc. XVIII; a existência de um local de lazer, mesmo nas quintas mais rústicas, com 

repetição de elementos como a pedra da serra, o calhau rolado, o embrechado, o cipreste e até o azulejo, 

embora com moderação; a inegável mestria distinguível nas diversas técnicas de recolha, armazenamento e 

utilização dos recursos hídricos; a impecável escolha das diferentes condições de terreno para diferentes 

produções.  

A quinta torrejana, ao crescer na vertical, das cotas mais elevadas das colinas calcárias e terraços 

fluviais, abrindo-se depois sobre o espargal e a lezíria, é um ponto de reunião dos diferentes tipos de 

paisagem do conselho, e um espaço de característica heterogeneidade. Esta singularidade, aliada à 

confluência entre gostos estéticos de época e gostos estéticos locais e ao engenho hídrico – com um 

diversificado património anexo composto por açudes, tarambolas e moinhos – permite apreciar a identidade 

do povo que construiu e habitou estas quintas, bem como a sua relação de cooperação com a natureza e 

entendimento desta no seu sustento do dia-a-dia. 

Outrora as quintas foram o motor económico da região, e eram elas que davam emprego à maioria da 

população, agregando-a em seu redor, fazendo crescer povoados sobre a protecção e estabilidade dos seus 

senhores. Estas quintas abriam-se às populações em ocasiões especiais, geralmente relacionadas com 

culto religioso. 

A preservação destas quintas permite não só manter estes espaços únicos, recheados de importância 

cultural, onde gostos e culturas tradicionais dominam, mas possibilita também uma protecção ambiental de 

zonas de grande sensibilidade, com salvaguarda dos melhores solos e controlo de erosão e poluição das 

águas. Contribui ainda para uma melhor compreensão das interdependências entre os diferentes tipos de 

paisagem, de extrema importância para o correcto funcionamento do todo. 

As quintas constituem património de indubitável importância, merecedor de reconhecimento e 

protecção. No entanto, a grande maioria encontra-se abandonada ou sujeita a manutenção insuficiente, 

resultante das dificuldades encontradas pelos proprietários em delas retirarem rendimentos. 
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É necessário rentabilizar de novo estes espaços, e reintroduzi-los na economia. Entre as actividades de 

maior potencial destaca-se o turismo, pois actua não só na frente económica mas também na divulgação e 

reconhecimento dos espaços, beneficiando o local e o restante património envolvente, quer edificado quer 

natural. A aposta no turismo não é isenta de riscos, e a exploração excessiva e a insuficiente protecção da 

identidade das quintas são ameaças reais, mas que podem ser ultrapassadas mediante a colaboração 

entre todas as partes interessadas – os privados, o poder local, e a sociedade civil. 

Só com a consciencialização de todos poderão ser tomadas as decisões correctas, que devolvam à 

quinta o estatuto de referência cultural, social e económica que outrora possuiu. A criação de uma Rota 

Cultural e Ambiental do Rio Almonda é um passo importante nessa direcção, integrando as quintas num 

contexto facilmente legível e memorável.  
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