Visitas guiadas
ao património

Arruda dos Vinhos

O Concelho de Arruda dos Vinhos, com cerca de 13 400
habitantes, é composto por quatro freguesias, Arruda dos Vinhos,
Arranhó, Cardosas e S. Tiago dos Velhos. Possuindo uma área de
77,7 Km2, situa-se a cerca de trinta quilómetros de Lisboa. Tem
como concelhos vizinhos, a Norte, Alenquer, a Sul, Loures e Mafra,
a Este, Vila Franca de Xira e a Oeste Sobral de Monte Agraço.
Apesar das características rurais do Concelho, atualmente a
atividade laboral divide-se, fundamentalmente, entre os serviços
e a indústria.
Um documento de 1172 de doação da vila de Arruda à Ordem de
Santiago, mandado lavrar por Dom Afonso Henriques, parece
constituir o documento oficial mais antigo encontrado até ao
momento, no que respeita à “fundação” jurídica do Concelho. No
âmbito da Leitura dos Forais Novos, Dom Manuel atribuiu, em 15
de janeiro de 1517, o Foral à vila de Arruda. Terá sido ainda
durante o seu reinado, que D. Manuel, em virtude de se ter
instalado nesta vila, “fugindo” de um surto de Peste que assolava
Lisboa, em agradecimento à Padroeira, mudou a invocação de
Santa Maria de Arruda para Nossa Senhora da Salvação e terá
mandado reedificar a Igreja, o que só viria a acontecer após a sua
morte, entre 1525 e 1531.
O Concelho de Arruda dos Vinhos possui um património natural
muito interessante, caracterizado pelos seus vales soalheiros
“pintados” com vinhedos e searas, confluindo numa paisagem
quase única a que todos os Arrudenses carinhosamente gostam
de apelidar de “manta de retalhos”. Desta harmonia, resulta uma
simbiose quase perfeita entre o rural e o urbano, que convida à
prática de diferentes atividades ao ar livre, como é o caso dos
passeios pedestres, passeios de B.T.T. e atividades equestres.
O Município sugere que desfrute da paisagem, da gastronomia e
de uma visita ao património!
Contacte os nossos serviços.

CIRCUITOS DISPONIVEIS
Circuito da Vila
Duração aproximada: 2h

Engloba a visita a:
- Chafariz
- Igreja Matriz Nossa Senhora da Salvação
- Antigo Paços Concelho
- Biblioteca Municipal Irene Lisboa
- Jardim e Palácio do Morgado

Circuito Linhas de Torres
Duração aproximada: 3h

Engloba a visita ao:
- Centro de Interpretação das Linhas de Torres
- Forte do Cego e Forte da Carvalha

TAXAS

Até 25 pessoas

26 a 50 pessoas

GRUPOS

Dia útil

Fim de semana

Circuito Vila (2h)

33,36 €

41,15 €

Circuito Linhas Torres (3h)

49,90 €

61,59 €

Circuito Vila (2h)

56,48 €

72,07 €

Circuito Linhas Torres (3h)

84,60 €

107,98 €

~

MARCACOES/RESERVAS
,
museus@cm-arruda.pt
Telefone: 263 977 000 - Ext.: 363
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