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PAISAGEM PROTEGIDA LOCAL 
DAS SERRAS DO SOCORRO 
E DA ARCHEIRA ERMIDA DE NOSSA SENHORA 

DO SOCORRO
No topo da Serra do Socorro, erigiu-se, 
em inícios do séc. XVI a Ermida de Nossa 
Senhora do Socorro conservando-se 
ainda elementos arquitetónicos 
manuelinos, nomeadamente o alpendre, 
a abóbada da nave e o portal lateral Sul. 
O templo foi objeto de restauro, em 
meados do séc. XVIII e na segunda 
década do século seguinte. Nesta 
intervenção, encerrou-se o primitivo 
alpendre, limitando-se o acesso à 
capela por um novo arco triunfal.
Dada a sua elevação, foi um dos locais 
escolhidos para a implantação de um 
telégrafo durante a Guerra 
Peninsular, em 1810, permitindo a 
comunicação entre os postos da 1.ª e 
2.ª Linhas.
Este local é palco de uma importante 
romaria em 5 de Agosto e é também 
um dos miradouros naturais com 
maior relevância na Região Oeste.

PATRIMÓNIO CULTURAL PATRIMÓNIO NATURAL LAZERMOINHOS
O moinho de vento de torre fixa em 
alvenaria e tração por sarilho é o tipo 
de moinho mais característico da 
Região Oeste e a sua presença é 
frequente na PPLSSA .
O seu edifício, de forma cilíndrica, é 
uma construção robusta de pedra e 
cal, com uma base de cerca de cinco 
metros e meio de diâmetro e quatro 
metros e meio de altura. O topo é 
coberto por uma estrutura de 
madeira com tábuas, serapilheira ou 
lona, revestida a alcatrão - o capelo. 
No seu interior podemos observar o 
sarilho, mecanismo que permite 
rodar a copa do moinho e o mastro 
conforme a orientação do vento. O 
mastro é composto por oito velas de 
pano e cerca de doze a quinze búzios. 

BIODIVERSIDADE 
FLORA: estruturas vegetais com 
cercais e matagais, mosaico agrícola 
e florestal, estruturas ripícolas em 
diversos estádios de equilíbrio ao 
longo das linhas de água, onde 
espécies como orquídeas ocorrem 
com frequência.  

CENTRO INTERPRETATIVO DA 
PAISAGEM PROTEGIDA LOCAL 
DAS SERRAS DO SOCORRO E ARCHEIRA

Na PPLSSA foi criado um 
equipamento educativo, o Centro 
Interpretativo da PPLSSA (na antiga 
Escola Primária do Figueiredo). Este 
espaço é utilizado para divulgação da 
Paisagem Protegida Local, presta 
apoio às atividades do Plano de 
Educação da PPLSSA, pelos serviços 
educativos da Câmara Municipal, bem 
como apoio a outras iniciativas a 
dinamizar na área protegida.

CENTRO INTERPRETATIVO
DA SERRA DO SOCORRO 
Inserido na Rota Histórica das Linhas 
de Torres, esta área expositiva foi 
inaugurada em Novembro de 2008, 
pelo Município de Mafra.
A exposição patente organiza-se em 
três núcleos: a História e Património 
da Serra do Socorro, as Comunicações 
Visuais na Guerra Peninsular e o 
Telégrafo da Serra do Socorro.
O Centro Interpretativo encontra-se 
instalado na área anexa à ermida de 
Nossa Senhora do Socorro.

FORTIFICAÇÕES DAS LINHAS 
DE TORRES VEDRAS 
O FORTE DA ARCHEIRA apresenta um 
perímetro de 436,48m e uma área de 
cerca de 9.534,44m2, estava munido 
com 6 bocas de fogo (calibre 12)           
e uma guarnição de 500 homens.

O FORTE DA FEITEIRA apresenta um 
perímetro de 287,5m e uma área de 
cerca de 5.901m2, estava munido com 
9 bocas de fogo (seis de calibre 9          
e três de calibre 12) e uma guarnição 
de 350 homens.

GASTRONOMIA
Tradicionalmente apreciada pela 
excelente qualidade dos seus 
produtos a gastronomia da região 
Oeste é rica e diversificada.
Dos pratos tradicionais, destacamos: 
o cabrito à Serra do Socorro, o arroz 
de peito e sarrabulho.  
A refeição acompanha-se com um 
bom vinho da região e o tradicional 
pão caseiro, cozido em fornos de 
lenha e completa-se com uma 
sobremesa: os típicos Pastéis de 
Feijão de Torres Vedras. 

PALEONTOLOGIA
TRONCO FÓSSIL DE ARAUCÁRIA
Na povoação da Cadriceira localiza-se 
um tronco fóssil de Araucária, 
correspondente ao Jurássico 
Superior Português, dado como um 
dos troncos de maior dimensão desta 
espécie quando descoberto em 1908. 
Trata-se de uma porção de tronco de 
uma Araucária, silicificada, com 20 
metros de comprimento e 1,30 de 
diâmetro, segundo as descrições 
publicadas.
A presença deste fóssil é considerada 
de grande valor em termos 
científicos, didáticos e museológicos.
Até aos finais da década de 80 ou 
inícios da década de 90 do século XX, o 
tronco fóssil esteve a descoberto, 
tendo sido alvo de frequentes actos 
de vandalismo e de colecionismo/ 
curiosidade, e ao qual foram retirados 
pedaços. 

FAUNA 
AVES: Cartaxo, Cuco, Estorninho 
preto, Melro, Pintassilgo, Trigueirão e 
Peneireiro - vulgar; 
MAMÍFEROS: entre os quais a Geneta, 
Texugo, Raposa, Coelho bravo, Fuinha, 
Ouriço-cacheiro, Saca-rabos e Toirão; 
BORBOLETAS: Papilio machaon, 
Iphiclides feisthamelli, Zerynthia 
rumina, Thymelicus sylvestris, Pieris 
brassicae, Pieris rapae e Colias 
croceus.

Atualmente, o tronco fóssil encontra-se 
coberto de terra e aguarda musealização 
in situ.

FÓSSEIS DO CRETÁCICO SUPERIOR: 
EVIDÊNCIAS DE ANTIGOS MARES
Na Serra da Archeira encontram-se 
expostos sedimentos pertencentes ao 
Cretácico Superior, onde se registam 
vários grupos de fósseis de 
invertebrados, em particular 
moluscos cefalópodes, bivalves e 
gastrópodes, que demonstram uma 
clara influência marinha, 
correspondendo a momentos de 
avanço do mar sobre o continente.

BIRDWACTHING 
O projeto Torres Vedras Birdwatching 
- Um olhar sobre as aves tem como 
objetivo promover o Turismo de 
Natureza, nomeadamente a 
observação de aves.
Na PPLSSA existem 2 pontos de 
observação de aves situados na Serra 
do Socorro e 1 nas imediações da 
referida área, situado próximo da 
Quinta do Manjapão. 
A partir dos observatórios pode-se 
avistar e fotografar uma grande 
variedade de aves, devendo-se 
respeitar as normas de conduta para 
esta prática. 

ECOPARQUE DA SERRA DA ARCHEIRA
O Ecoparque da Serra da Archeira, 
com uma área aproximada de 5 ha, 
tem como objectivo valorizar a 
identidade fortemente rural do 
concelho, compatibilizando a 
ocupação agrícola e florestal do solo 
com a função lúdica e recreativa. Este 
espaço, com características de 
fruição e contemplação da natureza, 
permite desfrutar de vistas 
privilegiadas sobre a paisagem 
envolvente.
A execução do projeto do Ecoparque 
da Serra da Archeira está a decorrer 
de forma faseada desde 2012.

GRANDE ROTA DAS LINHAS 
DE TORRES VEDRAS

A Grande Rota das Linhas de Torres 
Vedras é um percurso pedestre 
circular, criado no âmbito da Rota 
Histórica das Linhas de Torres, que 
abrange o território dos seis 
municípios que formam a Plataforma 
Intermunicipal das Linhas de Torres 
(PILT). Esta rota atravessa a PPLSSA, 
sendo possivel visitar os Fortes da 
Archeira e Feiteira. 

O troço concelhio de Torres Vedras da 
Grande Rota das Linhas de Torres, 
tem uma extensão de 112km, é 
formado por 2 troços circulares e 
permite aos caminheiros conhecer as 
principais edificações das Linhas de 
Torres, bem como os recursos 
naturais, culturais e patrimoniais do 
Concelho. 

ECO-CAMINHO DA SERRA DO SOCORRO
O Eco-Caminho faz a ligação entre       
o Turcifal e o alto da Serra do Socorro, 
com um total de aproximadamente 
5,7km. O Eco-Caminho passa em 
diversos pontos de interesse como     
a Quinta do Manjapão, o 
empreendimento Campo Real, Capela 
de Santo António na Cadriceira e a 
Ermida de Nossa Senhora do Socorro. 
Neste percurso existem 3 
observatórios de aves.

ROTA DA SERRA DA ARCHEIRA 
ROTA DA SERRA DO SOCORRO
As Rotas da Serra da Archeira e da 
Serra do Socorro são percursos 
pedestres circulares em plena PPLSSA 
que permitem aos pedestrianistas 
olhar a paisagem e conhecer os 
recursos naturais, culturais e 
patrimoniais desta área.    O grau de 
dificuldade é médio e tem um 
extensão aproximada de 10km e 
11km, respetivamente. 

ECOTRILHOS
O concelho de Torres Vedras oferece 
condições privilegiadas para a prática 
do turismo de natureza em bicicleta, 
seja em B.T.T. ou em simples passeio 
turístico. Este território de 
características tradicionalmente 
rurais possui percursos com 
envolventes de elevada beleza 
natural e paisagística, óptimos para 
pedalar com os amigos e com a 
família.
O concelho dispõe de 3 ecotrilhos 
que permitem percorrer em bicicleta 
os melhores pontos de interesse 
junto ao mar, ao campo e na serra.     
O ecotrilho 1 liga Torres Vedras à 
PPLSSA, num percurso circular de  
40Km, com uma altitude acumulada 
de 1000m e oferece vistas 360º 
sobre todo o património natural do 
concelho e atividades ligadas ao 
mundo rural.

PISTA DE DOWNHILL
A pista Downhill (descida de 
percursos muito inclinados em 
bicicleta) tem inicio no topo da Serra 
do Socorro, percorre uma extensa 
área de eucaliptal e termina no sopé 
da Serra. Esta pista apresenta 
declives acentuados e um grau de 
dificuldade considerável, tem sido 
alvo de várias provas nacionais e é 
utilizada frequentemente como pista 
de treino.
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A Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira (PPLSSA) abrange 
1223 hectares e distribui-se maioritariamente pelas Freguesias do Turcifal, 
União de freguesias de Dois Portos e Runa, englobando ainda pequenas áreas da 
União das Freguesias de S. Pedro e Santiago, Santa Maria e S. Miguel e Matacães. 
A sul confina com o concelho de Mafra onde se desenvolve a encosta Sul da Serra 
do Socorro. 
Esta área destaca-se da envolvente em termos de relevo e é constituída pelas 
Serras do Socorro e da Archeira, Serra da Galharda e Serra do Monte Deixo.
A PPLSSA é criada ao abrigo do Decreto-lei nº 142/2008, de 24 de Julho. 
Pretende seguir as orientações da Convenção Europeia da Paisagem (CEP) que 
tem como principal objectivo promover a protecção, gestão e ordenamento da 
paisagem, fundamentadas em iniciativas de participação e envolvimento da 
população local.
A PPLSSA constitui um local onde se verifica a presença de elementos com valor 
patrimonial em termos naturais, históricos, culturais e paisagísticos.


