Ricardo Fernandes
Presidente da Câmara Municipal
do Bombarral

O Bombarral é um concelho com história, com natureza e com um património religioso e cultural inigualável.
É sobre este desafio, de vir descobrir o Bombarral,
que lançamos os roteiros turísticos, para que possa
escolher e encontrar as melhores propostas para a
sua visita ao nosso concelho.
Deixe-se levar por cada momento e por cada estória,
levando um pouco de nós consigo na memória de
dias inesquecíveis.
Descubra o Bombarral, pela sua natureza, pelo seu
património, pela sua cultura e pela sua gastronomia.
Nós teremos todo o gosto em recebe-lo por cá.
O Bombarral espera por si!

Intro

E

m momento de comemoração dos 210 anos da Batalha da Roliça
(1808-2018) a promoção da marca Bombarral passa pela leitura
do fluxo turístico militar e percepção da complementaridade de percursos pedestres explicativos dos espaços desse conflito bélico com
outros elementos patrimoniais da fracção poente do território, onde
pontos de relevância panorâmica permitem o acesso directo e a dinamização interactiva do conjunto arqueológico, informando assim
os visitantes acerca de episódios mais recuados na linha do Tempo.
A definição das rotas de visita é igualmente ancorada na importância
da tradição autóctone, nomeadamente pela divulgação de peculiares manifestações de religiosidade popular que, ocorrendo em todo
o concelho, têm um especial impacto na sua faixa oriental devido à
adesão massiva de peregrinos ao Santuário do Bom Jesus do Carvalhal. O mote da arquitectura senhorial e do património artístico, assim
como a fruição do espaço natural, completam aqui uma oferta turística resultante da articulação de iniciativas público-privadas.
No epicentro da promoção da identidade do Bombarral está a triagem de aspectos da história local que reflectem a vivência da própria
vila, patentes até nas suas lendas urbanas, num intuito de fluidez factual e variabilidade temática demonstrativa de um potencial turístico
que mesmo não destronando uma visão idílica da ruralidade oestina,
assume os horizontes que têm vindo a ser criados no sentido da sua
modernidade.

Roliça/Picoto/Vale do
Rôto/Pó/São Mamede
Enformada pela arte popular votiva, por cruzeiros ou alminhas que, sendo singelos e despojados de valor histórico
ou artístico, revelam a devoção da população local, e ainda
peculiares elementos da arquitectura da água, esta rota privilegia os fluxos de turismo militar, com realce para a identificação das posições do exército napoleónico na Roliça
e no Monte do Picoto, ponto alto marcado pelo cruzeiro
evocativo da Batalha da Roliça, uma memória do evento
que nos auspícios do Século XIX opôs as forças francesas ao
exército aliado anglo-luso, no contexto da Primeira Invasão
Francesa a Portugal.
No Vale do Rôto, a mais notável garganta do Maciço das Cesaredas, onde a ocupação humana de abrigos sob rocha e
grutas recua ao Paleolítico Médio, pode visitar-se o interior
de sítios arqueológicos como a Gruta Nova da Columbeira,
a Gruta do Caixão, a Lapa Larga, a Lapa do Suão e Lapa do
Suão II e, em margem oposta da Ribeira da Zambujeira, a
Gruta das Pulgas, o núcleo caracterizador da Pré-história
concelhia a que se somam ainda recintos amuralhados erigidos por antigas sociedades camponesas, os Castros que
receberam o nome das aldeias mais próximas, as de São
Mamede e Columbeira.

Se a primeira aldeia recebeu um legado arquitectónico renascentista, o Solar da família Melo
e Castro, a conformação urbana primitiva da última apresenta vestígios da labuta de uma villa
romana no Baixo Império, sendo ambos os aglomerados, a par do Pó e da Roliça, relevantes pela
arquitectura religiosa e vernácula bem como pelo património artístico.
O circuito pedonal assume um claro pendor panorâmico na bordadura do Planalto das Cesaredas, estreando assim a ligação do Vale do Rôto ao vizinho Vale de Tornada, já sobranceiro à aldeia
do Pó, e cuja envolvente bucólica é enriquecida pela presença da ponte medieval e do moinho
de água nas margens do Rio Galvão. De resto, a arquitectura de produção e armazenamento premeia o modelado da paisagem contemplada nesta rota, uma passagem pontilhada de moinhos
de vento, poços e fornos de cal.

Espaços de restauração: O Plátano (Paul), Forno do avô (Bombarral),
A Cepa (Pó)

SÃO MAMEDE
ROLIÇA
COLUMBEIRA
MONTE DO PICOTO

Recriação histórica (registo de 2008),
Solar dos Melo e Castro, modelado e
grutas (campo tiro), Panorâmica do
Miradouro do Picoto (p/ Norte), Cruzeiro
(Miradouro), Capela do Senhor da Hora
(e pintura de Josefa d´Óbidos), Casa da
Palma e Casa da Cruz (Columbeira), leito
da ribeira da Zambujeira (Vale do Rôto),
Azenhas (Vale do Rôto), Vale de Tornada,
margens do Rio Galvão (Pó)

PÓ

Recriação histórica

Solar dos Melo e Castro

Vista sobre as Grutas do Vale do Rôto

Percurso pedestre entre a Columbeira e o Pó

ponte medieval - Pó

Santuário Bom Jesus /
Carvalhal/A-dos-Ruivos/
Quinta dos Loridos
Assente na lenda do Senhor Jesus, a importância da Igreja de
São Pedro do Carvalhal é patente na transformação do tecido
social da aldeia desde a Idade Média. O carácter periférico desta
parcela do território permitiu o triunfo de uma aristocracia terra
tenente, assente no fortalecimento do poder régio, motivo que
justifica a existência local de uma ‘torre fidalga’, edificada pelo
menos desde o Século XIV pela família Lafetá. Em lugar ermo, ergue-se ainda a ermida de Nossa Senhora do Socorro, construída
no Século XVI, tendo já no centénio seguinte vindo a funcionar
uma albergaria para acolhimento de viajantes necessitados de
passagem pela aldeia.
Se a estrutura urbanística do lugar já estaria definida no ocaso
de quinhentos, desembocando o seu eixo principal na Igreja do
Santíssimo Sacramento, a maioria do edificado terá sido erigida
no século XIX, podendo mesmo observar-se um exemplar de
casa estremenha do Período Contemporâneo.
A rota contempla a qualidade paisagística do espaço ribeirinho,
com passagens em trilhos de surraipa até à Mata do Castanhal e
à singela nascente de água férrea, em pleno leito da Ribeira do
Carvalhal. A exploração das parcelas agrícolas em socalcos suportados por antigos muros de contenção nas margens da linha
de água e a rusticidade das escadarias a Nascente compõem o

ambiente romântico do percurso, complementado pela panorâmica da aldeia até à ‘Ponte do
Carvalhal’, travessia datável do último quartel de oitocentos.
A ligação pedonal segue até A-dos-Ruivos, cujas terras de vinhedo atraíram na Idade Média o
interesse da Igreja de São Pedro do Carvalhal, assim afectando a economia da aldeia e as suas
gentes. Hoje são os elementos da arquitectura religiosa e civil que contam vivências locais como
a do folhetinista Júlio César Machado, figura da cultura portuguesa e contemporâneo da ‘Geração de 70’, sendo que do desenho urbano se destaca a volumetria da Fábrica Alberto Jesus Pereira onde o processo de destilaria de óleo de eucalipto e a sua aplicação na produção cerâmica
orientam a visita para as temáticas da arqueologia industrial.
E a Poente encontra-se finalmente a Quinta dos Loridos, propriedade de recreio cuja casa com
tipologia de villa rústica viria a ser construída pela família Lafetá na segunda metade do Século
XVI, sendo hoje cenário nobre de um conceito de enoturismo associado à fruição de peças de
arte oriental de grandes dimensões, o espaço do «Buddha Eden».
Espaços de restauração: Mãe de Água (Sobral do Parelhão), O Lagar
(Carvalhal)

SANTUÁRIO DO BOM JESUS
CARVALHAL
A-DOS-RUIVOS
QUINTA DOS LORIDOS

Igreja de São Pedro e Santuário
(enquadramento com plátanos), Torre
dos Lafetá, Ermida da Nossa Senhora do
Socorro, descida à Ribeira do Carvalhal
(pela rua Biblioteca António Moura),
escadaria e muros divisórios (passar
ribeira do Carvalhal), lenços (etnografia,
Antonieta Moura), Luminárias de São José
(registo nocturno), Rua das Irmandades e
Igreja do Santíssimo Sacramento, Capela
de São Roque (A-dos-Ruivos), na Rua da
Fonte dos Namorados, o caminho que
se desenvolve após a Quinta do Grandel;
Quinta dos Loridos e espaço Buddha
Eden.

Capela de São Roque (A-dos-Ruivos)

Quinta dos Loridos e espaço Buddha Eden

Vista panorâmica na freguesia do Carvalhal

Luminárias de São José

Bombarral/
Sanguinhal
Das origens históricas do chamado território do Monbarral à
construção do próprio concelho, oficializada já em Época Contemporânea, a rota integra o remanescente da implantação de
uma mata de carvalhos, confrontando exemplos de arquitectura senhorial localizados no centro da vila, os elementos barrocos do Palácio dos Henriques e os traços maneiristas de estilo chão português do Palácio do Gorjão. Por constituir sede do
Museu Municipal, este edifício apresenta exposições permanentes nas suas principais salas - Escultura, Etnografia, Epigrafia e Arqueologia. A Biblioteca e Anfiteatro Municipal, conjunto
projectado para enquadramento do palácio, encontra-se entre
outros equipamentos colectivos de igual cariz cultural com visitação obrigatória, particularmente a previsão de digressões
ao interior do notável Teatro Eduardo Brazão.
A rota considera o edificado associado à produção e armazenamento vinícola no aglomerado urbano do Bombarral, realçando o papel de famílias empreendedoras e o crescimento
das suas casas vitivinícolas, com referências ao alargamento
do círculo produtivo do vinho às aldeias do concelho. Assim
a passagem na Estação de comboios e visita à concentração
de armazéns construídos na proximidade do ramal ferroviário
durante as primeiras décadas do Século XX; e no mesmo intuito, as incursões às instalações da Quinta das Cerejeiras e da
Quinta do Sanguinhal.

A complementaridade turística oferecida pela arquitectura religiosa, com menção ao Antigo
Real Colégio das Missões de São José, a descrição da influência do regime do Estado Novo na
traça da Igreja do Santíssimo Salvador do Mundo e da composição dos elementos de inspiração
tratadística da Capela da Madre de Deus, vem culminar na visita à Ermida de São Brás com observação dos pormenores da sua reedificação seiscentista e do fragmento de cancela do Século
VII ou VIII, uma placa litúrgica paleocristã.

Espaços de restauração: Zélia (Sanguinhal), Forno do Avô (Bombarral)

BOMBARRAL
SANGUINHAL

Estação de comboios, Avenida da Estação,
quarteirão dos armazéns (para Sul),
Mata municipal, Teatro Eduardo Brazão,
Elementos estatuários urbanos (Vasco
Pereira da Conceição), Palácio do Gorjão
(e a componente do Museu), Anfiteatro
municipal, Palácio dos Henriques, Quinta
das Cerejeiras (palacete e Capela da
Madre Deus), Capela de São Brás (e
placa litúrgica paleocristã), Quinta do
Sanguinhal (instalações), Sanguinhal
(Largo da Igreja de Santo António),
Festival do Vinho e Feira da Pêra Rocha.

Estação de comboios

Mata municipal

Palácio do Gorjão

Quinta do Sanguinhal

Gastronomia
do Bombarral
Mimosos do Bombarral
Uma especialidade da vila criada em 1920, com ingredientes de grande
qualidade, resulta num doce mimoso fabricado somente com produtos
naturais e isento de quaisquer corantes. São confeccionados por Maria
Fátima Paixão.
Gorjões do Palácio e Tarte de Pêra Rocha
Estes dois produtos são uma especialidade doce que tem a pêra rocha
como ingrediente principal. São confeccionados pela empresa ‘Doces e
Licores d’Amélia’.
Fruta desidratada e outros
Produtos confeccionados pela empresa ‘Frutaformas’.

União de Freguesias Bombarral
e Vale Covo
Restaurante A Grelha
Rua Infante D. Henrique, nº 46 A
262 602 262
2540-101 Bombarral
		
Restaurante Alma Grão
Rua José Veríssimo Duarte, nº 42
262 098 675
2540-110 Bombarral
		
Cafetaria Capri
Praça do Município, nº 16
919 694 314
2540-046 Bombarral
		
Café Snack/Bar Pio
Estrada Nacional 361, nº 40
262 603 257
2540-694 Gamelas - Vale Covo
		
Restaurante Dom José
Rua Dr Alberto Martins dos Santos, nº 4
262 604 384
2540-087 Bombarral
		

Restaurante Forno do Avô
Avenida Inocência Cairel Simão, nº 41
262 605 552
2540-003 Bombarral
		
Restaurante Snack/Bar GordBar
Rua D. Afonso Henriques, nº 13
262 603 746
2540-081 Bombarral
		
Restaurante Churrasqueira Lila
Praça do Município, nº 9
262 608 619
2540-046 Bombarral
		
Restaurante O Diplomata
Rua José Barardo, nº 9
262 605 663
2540-106 Bombarral
		
Restaurante O Pão
Rua Heróis do Ultramar, nº 4
262 284 022
2540-049 Bombarral
		

Pronto-a-Comer O Primário
Rua da Misericórdia, Lote 41, Loja 5
262 604 635
2540-123 Bombarral
		
Restaurante Churrasqueira Os Sócios
Rua 18 de Março, nº 2
262 604 152
2540-052 Bombarral
		
Snack/Bar Virgínias
Rua Com. António da Costa, (Rua da Mata)
262 601 166
2540-121 Bombarral
		
Casa da Lú
Rua Cidade de Nampúla, Loja C, nº 1
262 404 435
2540-074 Bombarral
		
Restaurante O Alentejano
Rua D. Afonso Henriques, 67
262404177
2540-081 Bombarral
		

Restaurante Rolling Stone Café
Rua Anibal Rosado
912 387 268
2540 Bombarral
Restaurante Burmet
Rua Mouzinho de Albuquerque n°26
961 054 714
2540 Bombarral
		
Freguesia do Carvalhal		
		
Restaurante O Lagar
Rua Senhor Jesus, nº 8
262 605 775
2540-367 Bombarral - Carvalhal		
Restaurante Supatra Thai
Rua Poeta José Ventura, nº 73
262 602 252
2540-042 Rossio do Carvalhal - Bombarral
		
Restaurante Mãe D’Água
Rua 13 de Maio, nº 26
262 605 408
2540-467 Carvalhal - Sobral do Parelhão
		

Restaurante Zélia
Rua Combatentes da Grande Guerra, nº 9
262 605 157
2540-454 Bombarral - Sanguinhal
		
Freguesia do Pó
		
Restaurante A Cêpa
Largo Fernão Pó, 1A
262 969 249
2540-490 Pó - Bombarral
		
Restaurante O Poseiro
Largo António Simão, nº 1 (Rua de Sta Catarina)
262 969 058
2540-489 Pó - Bombarral
		

Freguesia da Roliça		
		
Restaurante Sabores do Atlântico
Largo Salvador Carvalho dos Santos, nº 4 A
262 602 252
2540-673 Bombarral - S. Mamede		
Restaurante O Plátano
Rua do Aterro, nº 1
262 606 333
2540-657 Roliça - Paúl
		
Restaurante Veado Vermelho
Rua Relva Longa, nº 38
262 603 327
2540-549 Azambujeira dos Carros - Bombarral

