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localização

Marcado pela história, natureza e pelo gosto de bem receber, Figueiró dos Vinhos
oferece experiências e emoções a quem o visita.
Descubra Figueiró dos Vinhos histórico, cultural e das artes. Preservado, diverso e
belo. Com uma imensa paisagem natural, onde não faltam opções a quem gosta da
natureza. Dos sentidos, da gastronomia e pleno de emoções. Figueiró dos Vinhos
para ficar, viver, com as suas festas religiosas e populares que dão vida ao verão.
Para relaxar, experienciar, desfrutar, sentir o silêncio e a tranquilidade do passar
dos dias, encantado pela luz que trouxe José Malhoa e Manuel Henrique Pinto.
Férias em família, escapadela a dois, de mochila às costas ou turismo sénior,
Figueiró dos Vinhos oferece a quem o visita experiências que ficarão na memória.
Venha connosco numa descoberta ao Concelho.
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como chegar
As ligações às principais vias rodoviárias permitem uma proximidade entre vários
pontos do país. O IC8, a A13 e a A1 são alguns dos caminhos que o poderão fazer
chegar a Figueiró dos Vinhos.

De Carro
De Norte e de Sul > A1 (Autoestrada do Norte) > saída 10 de Pombal na direção
de Castelo Branco pelo IC8. Passados 40 km, sair na indicação Figueiró dos Vinhos.
Seguir a sinalização.
De Espanha (Vilar Formoso) > A25 > saída 35 > A23 (Autoestrada da Beira Interior) > saída 18 em direção a Pombal pelo IC8. Ao fim de 74 km, sair na indicação
Figueiró dos Vinhos.
A13 Coimbra > saída 24 > Figueiró dos Vinhos.

De Autocarro
Poderá consultar os horários e informações das ligações de autocarro para Figueiró
dos Vinhos no site: www.rede-expressos.pt.

De Comboio
A cerca de 42 km, a estação de Pombal é a mais próxima de Figueiró dos Vinhos.
Consulte os horários da CP no site: www.cp.pt.
No site da operadora de transportes públicos Transdev poderá encontrar a melhor
alternativa para efetuar a ligação Pombal / Figueiró dos Vinhos.
Legenda
A Auto-estrada
IP Itinerários Principais
IC Itinerários Complementares
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e a sua história

A zona de ocupação humana mais antiga de Figueiró
dos Vinhos poderá ter sido um povoado pré-romano, no local chamado de “O Castelo”, cujo topónimo
indicia a possibilidade de existência de um castro,
numa colina elevada de onde se avista a vila e grande
parte do território circundante. A Capela da Madre de
Deus aí situada, sobre um afloramento quartzítico,
demonstra a sua antiguidade como santuário.
Em 1135, fazia parte da Herdade do Pedrógão (Hereditate Petrogonum), concedida por Afonso Henriques enquanto príncipe de Portugal (portugalensium
prínceps) a Uzbert et Monioni Martiniz e Fernando
Martiniz. Em 1200, D. Sancho I doou a seu irmão e
alferes-mor do Reino, D. Pedro Afonso, o Reguengo
de Monsalude, território onde seriam fundados os
Concelhos de Arega, Figueiró e Pedrógão.
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D. Pedro Afonso concedeu Carta de Foral a Figueiró no
ano de 1204. Em 1514, D Manuel I outorgou-lhe Foral
Novo, agora com a designação de Figueiró do Vinhos.
A vila desenhou-se entre o “cimo da vila”, a zona
mais elevada, e a praça principal. É este conjunto que
forma o Centro Histórico de Figueiró dos Vinhos e
onde se mantém algum tipicismo original da arquitetura medieval e quinhentista, visível na traça dos edifícios e nos umbrais graníticos das portas e janelas.
Com o início do século XX, o concelho ganha uma
notoriedade nacional. A sua beleza paisagística e a
ruralidade atraíram os pintores José Malhoa e Henrique Pinto, que tornaram esta região o arquétipo da
corrente naturalista.
Mas há muito mais história para contar. Vire a página
e, que comece aqui a sua viagem. Explore, sinta, descubra... e sonhe.
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9 sugestões...

A pé, de automóvel, de bicicleta ou de barco,
conhecer Figueiró dos Vinhos é naturalmente um prazer!
Lembre-se que estas sugestões são apenas o ponto de partida para partir à descoberta. Figueiró dos Vinhos tem muito
para lhe oferecer!

VISITE A

CONHEÇA

PROVE A

IGREJA MATRIZ

A VOLTA DOS ARTISTAS

DOÇARIA CONVENTUAL

APAIXONE-SE PELO

CASAL DE SÃO SIMÃO

MERGULHE NAS

PRAIAS FLUVIAIS

TRILHOS E PERCURSOS
PEDESTRES

ENCANTE-SE COM AS

DESCUBRA O

VISLUMBRE

FRAGAS DE SÃO SIMÃO

FAZUNCHAR

PERCORRA OS

HORIZONTES

FIGUEIRÓ DOS VINHOS UMA EXPERIÊNCIA EM...

24

48

Propomos-lhe conhecer o essencial de
Figueiró dos Vinhos histórico, cultural e
paisagístico. No Posto de Turismo (PT) terá
informações que o ajudarão nesta descoberta, podendo visitar a exposição patente ao
público neste edifício. Aqui ao lado tem o
Casulo de Malhoa, residência do Mestre José
Malhoa nas suas estadias em Figueiró dos
Vinhos e o Museu do Xadrez.

Visite as Fragas de São Simão. Siga em direção a Aldeia Ana de Aviz onde encontrará
a sua praia fluvial. Dirija-se ao Miradouro
das Fragas de São Simão onde encontrará o
passadiço que atravessa o fundo da garganta da Ribeira de Alge e segue o seu percurso
até à Ermida de São Simão, numa viagem
por diversos espaços e tempos. Durante
o percurso faça uma pausa nas águas da
praia fluvial. Descubra a Aldeia do Xisto de
Casal de São Simão que mistura as marcas
da ruralidade com espaços recuperados, de
alojamento e restauração. Aproveite para
visitar a loja e restaurante da aldeia. Mesmo
antes de partir o Miradouro da Ermida de
São Simão convida-o a ir até lá. Desfrute,
da sua beleza estonteante, perante a imensidão das escarpas rochosas.

horas

Percorra a Volta dos Artistas, que o levará a
conhecer o património histórico e cultural
de Figueiró dos Vinhos no início do séc. XX,
percurso associado à vida e obra dos “nossos
artistas” (Manuel Henrique Pinto, José Malhoa, Simões d´Almeida Júnior e Simões de
Almeida (sob.º), não esquecendo de visitar a
Confeitaria Santa Luzia, onde poderá encontrar a nossa doçaria conventual.
Aproveite esta volta e aprecie os vários
trabalhos realizados no âmbito do Fazunchar, um festival intimamente ligado à herança artística de Malhoa e Henrique Pinto,
que ano após ano, continua a impressionar
quem vive e visita Figueiró dos Vinhos. Uma
mostra artística disponível o ano inteiro.
Peça o seu mapa no PT, aponte a câmara do
seu telemóvel e prepare-se para se surpreender.
O Parque do Vale da Pipa é local de visita
obrigatória para quem gosta de ar livre.
Bem no coração da vila, é uma óptima opção
para momentos lúdicos em família, para
divertidos piqueniques com produtos locais
ou simplesmente relaxar.
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horas

Durante a tarde, retorne à Aldeia de Casal
de São Simão (Aldeia do Xisto). Desta
vez sugerimos que percorra o Caminho
do Xisto, percurso pedestre de pequena
rota (circular, com 5 km) que o levará a
conhecer melhor algumas paisagens desta
zona. Volte ao Miradouro das Fragas de São
Simão. Daqui vai poder ver um pôr-do-sol
difícil de esquecer! Acredite! E leve a máquina fotográfica.

72
horas

Se tem mais tempo, para além dos pontos
de visita sugeridos anteriormente, aconselhamos uma visita à Foz de Alge. Envolta
na paisagem natural da bacia do Zêzere,
aqui desaguam as águas frias da Ribeira
de Alge. É o local indicado para apreciar a
gastronomia à base de peixe do rio: achigã,
carpa, barbo e boga. Dê ainda uma olhadela
à Pista de Pesca Desportiva, a montante do
antigo açude do Poeiro e, se tiver tempo,
tente a sua sorte na pesca à margem. Siga
em direção à ponte e atravesse a Ribeira de
Alge, contemplando as antigas ferrarias da
Foz de Alge, testemunho do passado industrial desta região. Continue até ao lugar de
Valbom e contemple as diversas paisagens
das margens do Rio Zêzere.
Figueiró dos Vinhos é também o local
perfeito para se entregar às caminhadas.
Siga rumo pelos trilhos do Vale do Rio e
Moninhos Fundeiros que dão a conhecer os
palcos mais naturais do concelho.
À tarde, descubra a Freguesia de Campelo e
a Serra da Lousã. Aproveite para percorrer
as suas ruas e visitar a Igreja de N.ª Sr.ª da
Graça (séc. XVI). Não perca a oportunidade
de descobrir a Serra da Lousã e observar,
por entre as urzes e carquejas, os cervídeos.
Anualmente, entre setembro e outubro,
acontece um dos mais belos espetáculos
do meio natural: a época da brama, período
de acasalamento dos veados. Fortes lutas
e despiques entre machos e os bramidos
fortes que vocalizam para atrair fêmeas
e afastar outros machos.
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DISTÂNCIAS

pontos turísticos
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Figueiró dos Vinhos merece ser sentido com tempo, pelo que ficamos à sua espera!
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ver e fazer...

Existe muito para descobrir. O difícil é planear a sua visita e decidir por onde
começar. Explorar as paisagens e os recantos mágicos são as opções de alguns.
Existem trilhos, percursos pedestres e de BTT pelos sítios mais emblemáticos.
Ou experimente um fantástico passeio pelo Rio Zêzere, de barco ou kayak.
Deslumbre-se com a Arte Urbana que pode ser apreciada o ano inteiro, que nos
surpreende pela sua fotogenia, pela forma como todos os seus elementos se alinham para formarem a recordação perfeita, e pela forma como foram usadas como
tela em branco por artistas que ali expuseram toda a sua criatividade e talento.
Aproveite ainda, para visitar o património histórico e cultural do concelho e saber
um pouco mais sobre a estadia dos pintores Henrique Pinto e José Malhoa por
Figueiró dos Vinhos. Um pequeno mundo a descobrir...
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AVENTURA
e ar livre

PARQUE DO VALE DA PIPA

Um Parque Verde para todos, bem no coração
de Figueiró dos Vinhos!

Situado na zona envolvente ao Estádio Municipal é,
por excelência, um dos ex-líbris do concelho, pensado e criado para os momentos de lazer e recreio em
família.
É o espaço ideal para quem procura momentos de
descanso, passeio e brincadeira para as crianças ou
simplesmente pretende desfrutar de atividades desportivas ao ar livre. Um espaço pensado para todos os
que apreciam a beleza dos espaços verdes.
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ANA DE AVIZ

O local ideal para descansar
Aqui tão perto de si

Com uma represa que sustém a água da Ribeira de
Ana de Aviz é o local ideal para tomar banho e desfrutar do sol, sendo reconhecida pelas suas boas condições para desfrutar do encanto das praias fluviais.
Acesso 39°55’7.64”N 8°17’3.14”W
Saindo da vila de Figueiró e seguindo na direção de
Aldeia Ana de Aviz, encontrará a praia logo à entrada
desta localidade.
Instalações de apoio Bar, parque de merendas, instalações sanitárias e balneários. Praia Acessível.

FIGUEIRÓ DOS VINHOS ARTE VIVA
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FRAGAS DE SÃO SIMÃO

Locais que criam memórias para a vida

Localizado nas Fragas de São Simão, nas margens da
Ribeira de Alge, este percurso liga os miradouros das
Fragas de São Simão e Ermida de São Simão, numa
viagem por diversos espaços e tempos, que também
passa pela Aldeia de Casal de São Simão e atravessa
o fundo destas impressionantes fragas, onde passa a
Ribeira de Alge.
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No Miradouro, a vista recai sobre as imponentes fragas, a praia
fluvial e a Aldeia do Xisto de Casal de São Simão. O passadiço
leva-o até à praia fluvial, por entre fragas e penedos. Aqui
chegados, é tempo de ver e sentir todo um mundo diferente.
O trilho ancestral que liga a praia ao Casal de São Simão é um
convite à visita desta Aldeia do Xisto e à sua Ermida onde, no
seu miradouro, se observa todo o vale do Além da Ribeira.

Distância 1730 m
Percurso Linear
Época aconselhada Todo o ano
Nível de Dificuldade Média
Duração Média 45 minutos
FIGUEIRÓ DOS VINHOS ARTE VIVA
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Ao longo do Percurso, a paisagem...

A paisagem gravita entre a rudeza agreste das Fragas
de São Simão e a paisagem agrícola do vale, que evoluiu de forma harmoniosa e interdependente ao longo
dos séculos. Ao longo do percurso encontramos áreas
naturais, com vegetação muito próxima daquela que
seria a vegetação climácica, ora em encostas declivosas, ora em fundos de vale, resquícios de Laurissilva,
formação vegetal que em tempos ocupou parte do
Portugal Continental.
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Praia fluvial

Aqui corre a Ribeira de Alge, rasgando as Fragas de São
Simão e que segue o seu caminho em direção ao Zêzere. Neste local a ação tectónica de outros tempos criou
um espaço mágico, onde a imponente crista quartzítica
culmina em piscinas naturais formadas em rocha, dando
lugar à Praia Fluvial das Fragas de São Simão.

Casal de São Simão
Uma aldeia mais que perfeita

Descubra a Aldeia do Xisto do Casal de São Simão.
Um casal com uma só rua. Com uma fonte que continuamente entoa a canção da água, uma capela que nos conta
a lenda de um santo. Uma aldeia onde o passado, o presente e o futuro se juntam, integrando harmoniosamente
a paisagem natural.
Aqui também há uma loja e restaurante das Aldeias do
Xisto e uma associação cujo nome se confunde com o
que nos promete esta aldeia: que estamos a entrar em
Refúgios de Pedra.

Ermida de São Simão

Situada no Monte de São Simão, junto ao casal com
o mesmo nome, a ermida dedicada a São Simão foi
construída em 1458 por iniciativa de João Vicente,
Prior de Aguda.
A sua privilegiada localização geográfica permite uma
visão panorâmica pelas serranias circundantes, por
meio de um passadiço com um miradouro, com vistas
apaixonantes, numa contemplação sem pressas, para
fotografar e comunicar com a mãe natureza.

FIGUEIRÓ DOS VINHOS ARTE VIVA
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PERCURSOS PEDESTRES

Figueiró dos Vinhos é o local perfeito para se entregar às caminhadas, por trilhos que acompanham os cursos de água, oferecendo cenários naturais que lhe proporcionam experiências
inesquecíveis.

CAMINHO DO XISTO DO CASAL
DE SÃO SIMÃO PR1 FVN
O caminho desenvolve-se na envolvente da aldeia,
passa pelas Fragas de São Simão e respetiva praia
fluvial. Ao longo do percurso podem observar-se as
antigas levadas que transportavam a água para as
azenhas. Possui uma variante (PR 1.1) que permite encurtar a sua distância atalhando por Além da Ribeira,
onde as azenhas ainda moem os cereais.
Distância 5,1 km
Duração Média 2h30m
Dificuldade Baixa
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GRANDE ROTA DO ZÊZERE

Rota multimodal, os seus 370 Km de extensão podem
ser feitos a pé, de bicicleta ou de kayak. Percorre 13
concelhos. Entra no Concelho de Figueiró dos Vinhos,
na zona da Barragem da Bouçã, proveniente de Pedrógão Grande, num trajeto com cerca de 15 km e passa
sucessivamente pela zona da Ribeira da Prudência, Cova
da Eira, Foz de Alge, Ribeira do Brás e Casalinho de Santana, passando para o Concelho de Ferreira do Zêzere.
Na Foz de Alge encontrará uma estação intermodal que
permitirá alternar entre locomoção pedestre, BTT ou
canoagem.

aldeiasdoxisto.pt/artigo/4397
FIGUEIRÓ DOS VINHOS ARTE VIVA
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TRILHOS

Trilhos para percorrer a pé que redescobrem locais onde as águas mandam e o
homem tentou moldar a paisagem, onde o tempo para e tudo se torna simples,
e em que o simples é perfeito.

Trilhos do Vale do Rio

Na Senda da Ribeira

TRILHO DA CASCATA

TRILHO DOS MONINHOS RIBEIRA DE ALGE (PEGO)

Distância 1820 m
Dificuldade Baixa
Coordenadas GPS 39º51’20.39”N - 8º16’24.70”O

TRILHO DO ZÊZERE
Distância 1700 m
Dificuldade Baixa
Coordenadas GPS 39º51’20.39”N - 8º16’24.70”O
COMO CHEGAR
Figueiró dos Vinhos » Vale do Rio
Do centro da Vila, seguir a direção para Douro e continuar até ao Vale do Rio.
Os trilhos têm o início junto à Capela.
Distância: 6,5km/8min até ao local do início do trilho.
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Distância 1600 m
Dificuldade Baixa
Coordenadas GPS 39º56’50.70”N - 8º17’45.83”O
COMO CHEGAR
Figueiró dos Vinhos » Moninhos Fundeiros
Dirija-se para a saída de Figueiró dos Vinhos (nó do
IC8 de Aldeia Ana de Aviz) e sem entrar no IC8, tomar
a direção de Chimpeles. O trajeto atravessa esta aldeia
devendo seguir as placas indicativas e virar à direita
em direção a Moninhos Fundeiros.
Distância: 8km/15min até ao local do início do trilho.

PESCA

Associada ao alívio do stress e à tranquilidade, a pesca em águas interiores, seja lúdica ou desportiva, embarcada ou à margem
é uma importante atividade de lazer com relativa importância no Concelho de Figueiró dos Vinhos. Contribui, direta e indiretamente para o desenvolvimento sustentado, aproveitando os bons recursos biológicos naturais e recursos hídricos existentes.
As espécies mais procuradas nestas águas são os barbos, bogas, carpas, achigãs e truta fário.

CONCESSÃO DE PESCA
DESPORTIVA
DA RIBEIRA DE ALGE
Esta concessão, localizada na Ribeira de Alge, entre
a Ponte de Campelo e a Ponte de São Simão, numa
extensão de 15 km, é um dos locais privilegiados
para a prática da pesca desportiva, especialmente no
referente à pesca à truta (truta fário). Está dividida em
oito lotes para a pesca de salmonídeos e quatro áreas
de reprodução.
A pesca nesta concessão carece de licenciamento.

PISTA DE PESCA
DESPORTIVA
Situada no Poeiro, perto da Foz de Alge, a Pista de Pesca
Desportiva é um lugar de excelência, permitindo aos
amantes da pesca desportiva não só o prazer desta atividade, mas também o desfrutar da natureza num local de
fácil acesso e com todas as condições. O barbo, a boga e o
bordalo são as espécies dominantes.

FIGUEIRÓ DOS VINHOS ARTE VIVA
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VISLUMBRE HORIZONTES

MADRE DE DEUS

TORRE DA CADEIA

FRAGAS DE SÃO SIMÃO

Horizontes sem fim...
Paisagens emocionantes! Figueiró dos Vinhos proporciona-lhe horizontes sempre diferentes na cor, na expressão e na perspetiva, convidando à contemplação do pormenor, imagens que dificilmente se apagarão da sua memória.

FOZ DE ALGE

CAMPELO SERRA DA LOUSÃ

CERCAL

ESCALADA

Link
27
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Aproveitando as excelentes condições naturais para
a prática da escalada em rocha, existem duas zonas
dedicadas a esta prática: as Fragas de São Simão e as
Fragas do Cercal, com cerca de 40 vias equipadas.
Na Praia Fluvial das Fragas de São Simão encontrará
3 vias, com cerca de 75 metros de altura, com 3, 4 e 5
lanços, numa zona que impressiona pela sua envolvente beleza natural. Na zona do Cercal tem ao dispor
37 vias dispersas pela crista quartzítica, de IV a 6c,
com alturas que rondam entre os 8 metros e os 22
metros.

BTT | CICLOTURISMO

Percursos Aldeias do Xisto (Centro de BTT da Ferraria de São João – Penela). Infraestrutura desportiva permanente, constituída por redes de trilhos para a prática de BTT e locais de acolhimento dotados de equipamentos dedicados exclusivamente aos
praticantes de BTT de lazer. Na Aldeia da Ferraria de São João, no Concelho de Penela, existem alguns percursos que passam
por Figueiró dos Vinhos.
Por outro lado, a beleza das paisagens convida à exploração. Aventure-se nas estradas municipais, excelentes para a prática do
cicloturismo.

FERRARIA DE SÃO JOÃO PENELA
Após a cumeada da Serra da Lousã, em altitudes entre
os 800 m e 900 m, descemos vertiginosamente para a
Aldeia de Alge e atravessamos Campelo.
A partir daqui o percurso sobe, exigentemente.
Prepare-se para declives até 30%!

FERRARIA DE SÃO JOÃO PENELA
Inicia-se na Aldeia do Xisto da Ferraria de São João e
sobe ao São João do Deserto, tomando a cumeada da
Serra da Lousã, passa por dentro da Aldeia do Xisto de
Gondramaz, cruzando também os trilhos de downhill

Distância 48 km
Dificuldade Muito difícil

CASAL DE SÃO SIMÃO F. VINHOS

lá existentes. Continua pela cumeada, desce às Praias
Fluviais de Ana de Aviz e Fragas de São Simão. Na parte final, maioritariamente a subir, passa pela Aldeia
do Xisto de Casal de São Simão.

FERRARIA DE SÃO JOÃO PENELA
O percurso em “8” passando ao km 8,3 pelo Centro
de BTT da Ferraria de São João. O início segue o vale
da Ribeira das Ferrarias, passa pela Aldeia do Cercal
e desce para a cénica Aldeia do Favacal. Sobe contornando as Fragas da Lagoa com belas vistas sobre o

CAMPELO FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Distância 75 km
Dificuldade Difícil

CERCAL FIGUEIRÓ DOS VINHOS

vale encaixado da Ribeira do Farelo. Na segunda parte
do percurso, “conquista” o alto panorâmico da Capela
de São João do Deserto e passa pela Tarrasteira e sua
capela.

Distância 20 km
Dificuldade Fácil

FIGUEIRÓ DOS VINHOS ARTE VIVA
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PATRIMÓNIO
e cultura

CULTURA

Para uma completa experiência conheça o património cultural local. Com mais de oito séculos de existência, Figueiró dos
Vinhos é um concelho rico em tradições, carregado de História e histórias, onde o passado convive com o presente e com os
projetos futuros. Não deixe de visitar o Museu e Centro de Artes, bem como o Casulo do pintor José Malhoa, onde poderá ficar
a conhecer um dos maiores contributos para a projeção de Figueiró dos Vinhos no panorama artístico nacional, através da
ligação de várias personalidades do mundo das Belas Artes a este município.

MUSEU E CENTRO DE ARTES
Inaugurado no verão de 2013, tem, na sua génese, a missão de expôr e dar a conhecer trabalhos de alguns dos
mais importantes pintores e escultores naturalistas nacionais do final do século XIX e início do século XX. Mas
porquê uma ligação ao naturalismo? A razão pode ser
encontrada na forte ligação de José Malhoa e Henrique
Pinto a Figueiró dos Vinhos, aqui chegados a convite do
Mestre Escultor Simões de Almeida Júnior. Aqui Malhoa
mandou construir um atelier e Henrique Pinto casou. E
a ligação destes ao Grupo do Leão, que juntou vários
nomes das artes plásticas nacionais, como Silva Porto,
Maria Augusta Bordalo Pinheiro e outros artistas.

CLUBE FIGUEIROENSE
Os estatutos da Sociedade Recreativa Figueiroense
foram aprovados em 16 de abril de 1887. Denominado “Clube Figueiroense”, era destinado à cultura
e recreio dos seus sócios, pelo que, além de sala de
teatro, possuía uma biblioteca, sala de bilhar e sala de
jogo. Na sua decoração, hoje perdida, ao estilo do Romantismo, para além dos estuques e dos pormenores
decorativos e de mobiliário, distinguia-se a sala do bilhar, com as pinturas murais representando damasco
vermelho e o teto pintado por José Malhoa.
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CASULO DE MALHOA
Casa que o pintor José Malhoa construiu e onde viveu a
maior parte das cinquenta temporadas que passou em
Figueiró dos Vinhos, onde faleceu em 26 de outubro de
1933.
O edifício é composto por dois corpos articulados em
“T”. O corpo mais baixo corresponde à casa térrea que
Malhoa mandou fazer no terreno que comprou em
setembro de 1893. De tão pequenino que aquilo era, lhe
chamou o Casulo. Só mais tarde, em 1898, sob traçado de
Luiz Ernesto Reynaud, foi acrescentado o novo corpo, na
verdade uma pequena moradia que se desenvolve em
vários pisos. E foi então adaptada a atelier a construção
original.
Tem a funcionar no piso térreo o Museu do Xadrez, o
primeiro em Portugal dedicado a esta modalidade. Aqui
o visitante tem a possibilidade de mergulhar no universo do xadrez e percorrer a exposição através da grande
variedade de objetos expostos: tabuleiros, fotografias,
livros, partidas de xadrez, postais, selos e cartazes.
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IGREJA MATRIZ

Originária do século XIII sob a evocação de Santa
Maria, surge no século XIV com a designação de S. João
Batista. Foi reconstruída nos séculos XVI e XVII. No
seu interior destaca-se a capela-mor, com o altar em
talha dourada, estilo D. João V, a tela “O Baptismo de
Cristo”, do pintor José Malhoa, e o conjunto de painéis de azulejos, de Teotónio dos Santos, datados de
1716, representando cenas da vida de S. João Batista.
No corpo da igreja é ainda possível admirar uma
imagem da Santíssima Trindade de finais do século XV,
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a imagem do Senhor dos Aflitos de autoria do mestre
Simões de Almeida Júnior, assim como pinturas dos
séculos XVI a XVIII, e uma arca tumular (ossário)
onde repousam Rui Vasques Ribeiro e Dona Violante
de Sousa, senhores de Figueiró e Pedrógão, entre outras obras de arte. A igreja sofreu obras de remodelação entre 1898 e 1904, sob a direção do arquiteto Luiz
Ernesto Reynaud, tendo sido reformulada a fachada,
com exceção do pórtico, Renascença.
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JARDIM MUNICIPAL

Inaugurado em 1930 pela Primeira Comissão de Iniciativa, presidida pelo Dr. Manuel Simões Barreiros, o Jardim
Parque de Figueiró dos Vinhos foi projetado e iniciada a
sua construção no final do século XIX. Em 1998, foi premiado com a Medalha de Prata no “Concurso Europeu
de Cidades e Vilas Floridas”.
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PAÇOS DO CONCELHO

O edifício dos Paços do Concelho foi construído entre
1874 e 1876, no local onde antes se erguia a Santa Casa
da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos e o Hospital
dos Apóstolos. Foi reconstruído em 1936 depois de ter
sofrido um incêndio, sendo a câmara de então presidida
pelo Dr. Manuel Simões Barreiros. No interior possui
painéis de azulejos do atelier de Jorge Colaço, reproduzindo paisagens do concelho, de grande qualidade
artística.
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TORRE DA CADEIA

Construída no século XVI por ordem dos juízes, vereadores e pelo procurador do concelho, como símbolo de
poder do município. Daqui se avista o núcleo quinhentista da vila e os seus principais edifícios desse período. Torre robusta, coroada de merlões, com uma porta
quinhentista, possuiu um relógio e um sino com o qual
o alcaide convocava as assembleias. Teve como edifício
contíguo, a antiga câmara municipal e foi convertida
em cadeia nas primeiras décadas do séc. XX.
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SOLAR

Solar construído pelo Capitão da Índia, Manoel Godinho de Sá, como se lê na pedra de armas na fachada
principal, datado de 1681. Descendente da família dos
Godinho de Sá e dos Moxões, igualmente da mesma
vila, foi Cavaleiro do Hábito de Cristo e Capitão-mor
da Índia, onde esteve 38 anos, passando parte destes
na China. Tendo regressado ao reino muito rico, fez
doação à Confraria do Santíssimo Sacramento da
Igreja de S. João Batista de Figueiró dos Vinhos de um
“excelente cofre de prata, cheio de pregaria, por Deus
o haver trazido ao Reino”, datado de 1651.
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FONTE DAS FREIRAS

A Fonte das Freiras foi construída numa das entradas
mais antigas da vila, a que então chamavam o Terreiro
das Freiras, tendo sido reedificada pelo mestre pedreiro Domingos de Figueiredo, morador em Belver, por
escritura pública lavrada em Figueiró, a 17 de setembro
de 1691, entre esse mestre e os oficiais da Câmara de
Figueiró. A designação de Fonte das Freiras advém da vizinhança do Mosteiro de Santa Clara, de freiras franciscanas, que ali existiu, entre os séculos XVI e XIX.
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CRUZ DE FERRO

Cruzeiro localizado entre a Rua Dr. António José de
Almeida e a Rua D. Diogo de Sousa. Peça de ferro
fundida nas Reais Ferrarias da Foz de Alge, em 1816,
“que o Ministro Intendente (José Bonifácio de Andrada
e Silva) mandou fazer para a entrada de Figueiró, pelo
cimo da vila”. Tem gravada a data e os símbolos da
Paixão de Cristo.

FERRARIAS FOZ DE ALGE

PELOURINHO

A Antiga Ferraria da Foz de Alge, situada sobre a Ribeira de Alge, viveu duas épocas distintas: a que terminou
no tempo do Marquês de Pombal e a segunda, iniciada
no reinado de D. Maria I, que se estendeu até final das
lutas liberais, cobrindo assim, de 1803 a 1834, 32 anos
de atividade quase constante.
Tiveram no século XVII, com a superintendência de
Francisco Dufour e seu filho Pedro Dufour, uma importância manifesta na História Industrial do País.

Situado na localidade de Aguda, o Pelourinho da Bola,
como o designam os habitantes da localidade, é o
único dos antigos marcos jurisdicionais existente no
concelho, declarado Imóvel de Interesse Público em
1933. Marco da Administração da Justiça no século
XVI, apresenta um estilo marcadamente manuelino,
estando a sua construção associada à concessão do
título de Vila a Aguda, bem como à outorga de foral
novo, por D. Manuel I em 1514.
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CONVENTO DE NOSSA SENHORA DO CARMO

Em 1598 foi fundado em Figueiró dos Vinhos o Convento de Nossa Senhora do Carmo dos Carmelitas
Descalços, por ação de Pero de Alcáçova de Vasconcelos, senhor de Figueiró e Pedrógão e por sua esposa D.
Maria de Meneses.
Foi Colégio de Artes, tendo-se destacado como um
dos mais marcantes centros de estudos de Filosofia da
Ordem dos Carmelitas Descalços em Portugal.
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Possuiu um notável retábulo no seu altar-mor, também
característico de muitos outros conventos dos Carmelitas Descalços, em Espanha e em Portugal. Após 1834,
ano em que foram extintas oficialmente as ordens
religiosas no país, foi Casa da Misericórdia e Hospital.
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A VOLTA DOS ARTISTAS

Percurso que revisita a vida em Figueiró dos Vinhos
de dois pintores do Grupo do Leão, José Malhoa
(1855-1933) e Manuel Henrique Pinto (1853-1912),
aqui trazidos a convite do mestre e amigo José Simões
d’Almeida Júnior (1844-1926), em Figueiró nascido,
tal como o seu sobrinho José Simões d’Almeida
(Sobrinho) (1880-1950). São estes quatro, os dois
pintores e os dois escultores, que colocaram a vila e
a região no mapa da Arte em Portugal na viragem de
oitocentos para novecentos, o mote para a volta que
agora lhe propomos. De mapa na mão, pode o visitante
percorrer alguns dos lugares, memórias e paisagens
que foram as deles.
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ARTE URBANA

Onde a Arte faz a festa’ é o lema do FAZUNCHAR,
o Festival de Arte Urbana que ocorre no nosso concelho.

Percorrer Figueiró dos Vinhos é encontrar tesouros ao
cruzar cada recanto. Um mural ilustrado, uma pintura
de museu reproduzida numa parede ao acaso, a imagem de alguém de costas. Estão escondidos por toda
a vila e pelas freguesias, aparecem-nos sem estarmos
a contar. São o resultado que fica do Festival Fazunchar – Onde a Arte faz a Festa, que transforma Figueiró
dos Vinhos num palco de produção artística de várias
linguagens e naturezas interdisciplinares, numa festa
de todos para todos.
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FAZUNCHAR, do laínte (dialeto exclusivo dos comerciantes de têxteis desta zona) que significa Fazer,
pretende, assim, fazer mais por este território e pelas
suas gentes, porque aqui, tal como em qualquer outro
local mais interior e esquecido de Portugal, é urgente
transmitir e preservar o corpus cultural de uma entidade coletiva.

PALETA

de sabores

GASTRONOMIA

Prove os sabores de Figueiró. Descubra os sabores marcantes, ricos e variados que refletem a riqueza da região, aliada ao
engenho e arte das gentes do antigamente. O melhor mesmo é visitar e provar!

As águas límpidas da Ribeira de Alge e do Rio Zêzere,
proporcionam a existência de algumas espécies de
peixe como o achigã, carpa, barbo e a truta, que permitem variadas confeções gastronómicas, para além de
cada restaurante apresentar nas suas ementas pratos
tradicionais da região beirã, como o porco, borrego, o
cabrito e os enchidos.
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DOÇARIA CONVENTUAL

A tradição doceira, cujo receituário pode ter nascido
nos Conventos de Nossa Senhora da Consolação e
Nossa Senhora do Carmo, de onde se destaca o pão-de-ló de Figueiró dos Vinhos e as castanhas doces, foi
mantida pela Confeitaria Santa Luzia, cujos segredos
têm sido mantidos até aos presentes dias.
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FESTAS

e eventos

SÃO JOÃO

Há um calendário de eventos para o ano inteiro. De janeiro a dezembro a devoção popular marca todos os meses um santo
de eleição. Em fevereiro a alegria carnavalesca ganha o entusiasmo da população local, a vila enche-se de cor, alegria e muita
folia. Em novembro, durante doces dias, a doçaria conventual invade o Convento de Nossa Senhora do Carmo. É impossível
resistir a tamanha tentação!

Como não poderia deixar de ser, as festas dos Santos
Populares ocupam grande parte do verão. Quase todas
as semanas poderá encontrar uma festa dedicada ao
padroeiro da aldeia. O São João, comemorado a 24 de
junho, é o Santo Maior: desce às ruas e marca todos os
eventos de uma agenda, onde a tradição e modernidade se aliam.
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CARNAVAL

Em fevereiro chega o Carnaval e toda a gente sai à rua!
Os miúdos vestem-se de sonhos e as ruas enchem-se
de cor. Não perca a leitura do Testamento do Entrudo,
um castiço ritual que saltita entre a sátira local e as
críticas às personalidades do concelho, divertindo tudo
e todos!

SÃO PANTALEÃO

São Pantaleão tem direito a uma festa de três dias:
anualmente a 26, 27 e 28 de julho. Ao lado da Feira
Anual os grandes espetáculos enchem as noites de
Figueiró dos Vinhos, nomeadamente a tradicional
Revista à Portuguesa.
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NATAL

No último mês do ano a magia do Natal aterra em
Figueiró dos Vinhos, fazendo as delícias dos mais
pequenos.
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FEIRA DE DOÇARIA CONVENTUAL

No início de novembro a Feira de Doçaria Conventual,
faz o agrado dos visitantes que percorrem o claustro e
o interior do Convento de Nossa Senhora do Carmo.
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onde

FICAR

ALOJAMENTO

PARQUE DE CAMPISMO
E CARAVANISMO
O Parque de Campismo e Caravanismo (***), situa-se
na tranquila Aldeia de Foz de Alge, a escassos quilómetros da vila de Figueiró dos Vinhos.
Envolta numa beleza de paisagem natural, sobre
a bacia do Zêzere, na Albufeira de Castelo de Bode,
esta infraestrutura turística oferece condições ímpares aos campistas que privilegiam o contacto direto
com a natureza.
Enquadrada numa zona propícia à prática de inúmeras atividades, é o local ideal para todos os amigos do
ambiente e amantes do desporto radical.

ALOJAMENTO
O Concelho de Figueiró dos Vinhos conta com uma
variada oferta de unidades de alojamento, de diferentes tipologias, que convida a uma estadia diferenciada e única. Para o ajudar na hora da escolha,
oferecemos-lhe o Guia do Alojamento, um guia que
reúne todas as nossas unidades de alojamento para
que possa, assim, escolher a que melhor satisfaz a sua
preferência.

Peça o seu Guia no Posto de Turismo ou aceda
ao formato digital disponível no site do Município
de Figueiró dos Vinhos.

AUTOCARAVANISMO

Os autocaravanistas têm à sua disposição duas
infraestruturas de forma a facilitar e incentivar o
exercício desta modalidade de turismo itinerante no
Concelho de Figueiró dos Vinhos.

ZONA DE ESTACIONAMENTO
Localização
Rua 25 de Abril, junto ao Pavilhão Gimnodesportivo e
Mercado Municipal.
Características
Parque para 8 Lugares reservados para estacionamento e pernoita.
Serviço
Pernoita gratuita
Coordenadas GPS
39°53’57.75”N 8°16’18.02”W

ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANAS
Localização
Mata Municipal do Cabeço do Peão
Características
A área de serviço disponibiliza os serviços básicos de
descarga de resíduos e abastecimento de água, sendo
ainda possível pernoitar na zona de estacionamento.
Serviço
Gratuito

Link

Coordenadas GPS
39°54’26.24”N 8°16’36.75”W
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ESPAÇOS DE VISITA

CONTACTOS ÚTEIS

Casulo de Malhoa
Museu do Xadrez

Torre da Cadeia

Horário

Todos os dias

Todos os dias

De outubro a maio:

De outubro a maio:

09h às 17h

Posto de Turismo

Aldeias do Xisto

09h às 13h e das 14h às 17h

De junho a setembro:

Avenida José Malhoa

Barroca, Fundão

De junho a setembro:

09h às 18h

Horário

Tel. 275 647 700

09h às 18h

Tel. 236 552 178

Todos os dias

info@aldeiasdoxisto.pt

Tel. 236 552 195

*Para visitar, deverá solicitar a

Horário

chave de acesso na Secretaria da

Museu e Centro de Artes

Câmara Municipal (dias úteis)

Horário

ou no Posto de Turismo.

Todos os dias

Para que a sua estadia seja inesquecível e o mais agradável possível, deixamos-lhe aqui alguns contactos que deve utilizar para simplificar a sua
permanência ou para o ajudar em momentos de emergência.

De outubro a maio:
09h às 13h e das 14h às 17h

Centro de Saúde

De junho a setembro:

Rua dos Bombeiros Voluntários

9h às 18h

Tel. 236 551 727

Tel. 236 552 178

secret@csfvinhos.min-saude.pt

turismo@cm-figueirodosvinhos.pt

09h às 13h e das 14h às 17h

Convento Nossa Senhora
do Carmo

Município de Figueiró dos Vinhos

Rua dos Bombeiros Voluntários

De junho a setembro:

Visita mediante solicitação

Largo do Município

Tel. 236 552 122

09h às 18h

prévia no Posto de Turismo.

Tel. 236 559 550

comando@bombeirosfigueirodosvinhos.pt

De outubro a maio:

Bombeiros Voluntários

Tel. 236 552 195

atendimento@cm-figueirodosvinhos.pt

Clube Figueiroense

Piscina Municipal/Gabinete de
Desporto

Guarda Nacional Republicana

Horário

Rua dos Bombeiros Voluntários
Tel. 236 559 300

Rua 25 de Abril

De segunda a sexta-feira:
09h às 13h e das 14h às 17h
Tel. 236 559 600

Tel. 236 551 132

Transportes Públicos

gabdesporto@cm-figueirodosvinhos.pt

Praceta do Cidadão

Bilheteiras

Edição

Tiragem

Câmara Municipal

4.000

de Figueiró dos Vinhos

Fontes
Textos

• Herdade Lucas, Margarida;

Bruno Batista, Paula Mendes

Portela, Miguel, Estudo Científico

e Filomena Godinho

Documento técnico, 2016
• Medeiros, Carlos, Figueiró

Fotos

dos Vinhos - Terra de Sonho, 2002

Bruno Batista, Rafael Ameida

• Portela, Miguel, Mestres Franceses

e Teresa Trancoso

nas Reais Ferrarias da Foz de Alge,
2015

Design Gráfico e Paginação

• Carvalho, J. Silva, A Ferraria da Foz

Teresa Trancoso

de Alge, 1953

Impressão e Acabamentos

2.ª Edição

Sersilito - Empresa Gráfica, Lda

2021

Biblioteca Municipal

TeleSoluções (bilhetes Transdev e Rede

Rua dos Bombeiros Voluntários

Expressos nacional)

Tel. 236 559 230

Rua Dr. Manuel Simões Barreiros, n.º 13

geral@bmfigueirodosvinhos.com.pt

Tel. 913 505 278
Figueirovida (venda de bilhetes Rede

Casa da Cultura

Expressos nacional e internacional)

Rua Dr. Manuel Simões Barreiros

Rua Padre Diogo Vasconcelos

Tel. 236 559 600

Tel. 924 347 019

cultura@cm-figueirodosvinhos.pt

Confeitaria Santa Luzia
Parque de Campismo Foz de Alge

Rua da Torre, n.º 10

Tel. 236 641 108

Tel. 236 552 129

pcampismofozalge@gmail.com

geral@pao-de-lo.com

Loja da Aldeia

Centro Investe

Casal São Simão

Rua Major Neutel de Abreu, n.º 39-41

Tel. 236 628 304

Tel. 236 559 000

APP do Município Fig. dos Vinhos

geral@centroinveste.pt

www.cm-figueirodosvinhos.pt
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