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Seguindo o trilho, no Concelho de Arruda dos Vi-
nhos poderá visitar vários pontos de interesse: Jar-
dim Histórico do Morgado, Chafariz Pombalino, 
Jardim Municipal, Praça de Touros José Marques 
Simões (século XX), Quinta de S. Sebastião, Forte 
do Cego (obra militar n.º 9 - Monumento Nacio-
nal), Forte da Carvalha (obra militar n.º 10 - Monu-
mento Nacional), Capela de Santa Ana, para além 
dos muitos outros pontos de  interesse que poderá 
conhecer após a sua caminhada: Miradouro da 
Giesteira, Rio Grande da Pipa, Quinta e Capela dos 
Corações, Escola Conde Ferreira (1866) e a Igreja 
Matriz de Arruda dos Vinhos. Visite o Posto de Tu-
rismo e informe-se sobre este Concelho.

Tem lugar no concelho de Arruda dos Vinhos 
este percurso pedestre de grande beleza pela sua 
vista panorâmica. O percurso cruza vários locais 
de interesse ambiental e cultural, podendo ser 
admirada a vegetação típica da região e a rique-
za faunística.

O nome Arruda dos Vinhos deriva do topóni-
mo latino Ruta/Rutae (Rota), adquirido durante 
o período de ocupação muçulmana o prefixo al, 
passando a designar-se Al’Ruta. Posteriormente 
adquiriu “dos Vinhos”, devido à abundância e qua-
lidade dos vinhos que possui. A tradição popular 
atribui o nome da Vila à abundância, em tempos, 
do arbusto Erva Arruda (Ruta Chapelensis).

O percurso tem início no Jardim do Palácio do 
Morgado, um antigo solar setecentista que terá 
pertencido à família do Barão da Arruda, Gam-
bôa e Liz. Contíguo ao Palácio existe o Chafa-
riz Pombalino, em tempos abastecido por um 
aqueduto proveniente da Arca da Mata, situado 
a 3 quilómetros da Vila. Edificado em 1789 e 
Imóvel de Interesse Público desde 2005 ostenta 
um grandioso espaldar onde figura a coroa régia 
do rei D. José I, o que denuncia uma possível co-
laboração régia na sua construção.

Chafariz



Siga em direção ao Jardim Municipal onde 
poderá encontrar a Praça de Touros José Mar-
ques Simões da primeira metade do século XX. 
Suba em direção à Quinta de S. Sebastião, que 
tem uma capela em honra de S. Sebastião da Ser-
ra, cenário de romarias e cortejos de oferendas.

Ao longo deste percurso é possível contemplar 
uma paisagem muito diversificada. Arruda 
dos Vinhos caracteriza-se por ser um território 
vinhateiro por excelência, o que na época do Ou-
tono confere a este local cheiros muitos agradá-
veis e característicos da região. 

Daqui partimos em direção ao Forte do Cego, 
Obra Militar n.º 9 - Monumento Nacional, que 
integrou a 1.ª Linha Defensiva de Lisboa, aquan-
do da 3.ª Invasão Francesa, em 1810. Em 1814 
estava ainda artilhado com três peças de calibre 
9, uma peça de calibre 12 e quatro canhoneiras, 
com uma capacidade para 280 soldados. Hoje 
em dia ainda se conhecem as canhoneiras e o 
paiol. Do Forte do Cego é possível ver a Serra de 
Montejunto e o complexo montanhoso de Aire 
e Candeeiros, perceptível em dias de céu limpo.

Jardim Municipal

Forte do Cego
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PONTOS DE INTERESSE 
1 Jardim e Palácio do Morgado 

N 38.983757 / W -9.077621
2 Chafariz Pombalino

N 38.983245 / W -9.077523
3 Jardim Municipal 

N 38.981162 / W -9.079118
4 Praça de Touros José Marques Simões 

N 38.980728 / W-9.080051
5 Quinta de S. Sebastião 

N 38.968788 / W -9.079084
6 Forte do Cego 

N 38.969191 / W -9.085976
7 Forte da Carvalha 

N 38.972914 / W -9.103602
8 Capela de Santa Ana 

N 38.975812 / W -9.105684
9 Miradouro da Giesteira 

N 38.989424 / W -9.092275
10 Rio Grande da Pipa 

N 38.986613 / W -9.035788
11 Quinta e Capela dos Corações 

N 38.981936 / W -9.078045
12 Escola Conde Ferreira 

N 38.984932 / W -9.075981
13 Antigo Edifício dos Paços do Concelho 

N 38.984304 / W -9.076659
14 Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos 

N 38.984025 / W -9.076850
15 Parque Urbano das Rotas

N 38.986615 / W -9.076789

RESTAURANTES
16 Mercearia do Prato 

N 38.983952 / W -9.078054
17 Club dos Bifes 

N 38.982618 / W -9.077116
18 O Fuso 

N 38.982734 / W -9.077741
19 Ao Forno Restaurante 

N 38.981948 / W -9.077976
20 Taberna da Ti’Amélia 

N 38.981304 / W -9.077744
21 Casa do Benfica 

N 38.981667 / W -9.079048
22 Sonho Imprevisto 

N 38.973756 / W -9.095248
23 O Valverde 

N 38.979083 / W -9.118600
24 O Saloio 

N 38.989646 / W -9.092496
25 Tasca do Beco Torto 

N 38.984167 / W -9.077322
26 Os Temperos do Rancho 

N 38.981384 / W -9.079358

ALOJAMENTO
27 Quinta de Santa Maria 

N 38.977259 / W -9.068331
28 Hospedaria Anagri 

N 38.987955 / W -9.076152

Digitalize o qr code 
para aceder ao mapa do 
percurso no google maps



Voltamos a subir. Agora para o Forte da Carva-
lha, Obra Militar n.º 10 - Monumento Nacional. 
É um Forte em “forma de estrela” e apresenta 
uma tipologia arquitetónica das mais repre-
sentativas destas estruturas militares. Em 1814 
estava artilhado com duas peças de calibre 9 e 
quatro canhoneiras, e a sua capacidade era para 
400 soldados. Junto a este Forte existiu um poço 
aberto para serviço das tropas, conhecido como 
o “Poço dos Militares”. Daqui avistam-se outros 
Fortes da 1.ª e 2.ª Linhas de Defesa de Lisboa que 
integram a Rota Histórica das Linhas Defensivas 
de Torres Vedras e, em dias de céu limpo alcan-
ça-se a Pena de Sintra, Cristo Rei e parte da Ar-
rábida, assim como grande parte da Lezíria Ri-
batejana. Neste ponto elevado poderá descobrir 
algumas espécies de aves e outros animais, tais 
como a Perdiz, o Coelho, o Falcão e a Águia de 
Asa Redonda (espécie muito rara).

Seguimos até à Capela de Santa Ana, na loca-
lidade de Carvalha, e depois até ao Moinho Ve-
lho por trilhos em pedra. O percurso do Moinho 
Velho ao Moinho Eólico faz-nos acompanhar a 
evolução técnica no aproveitamento das ener-
gias renováveis. Descemos até ao lugar da Cape-
lã e de seguida podemos vir a contemplar todo o 
Vale Encantado de Arruda dos Vinhos.

Capela de Santa Ana

Forte da Carvalha



Termine o percurso no Centro Cultural do 
Morgado onde poderá visitar o Serviço Educa-
tivo e Cultural, o Posto de Turismo, o Centro de 
Interpretação das Linhas de Torres, a Galeria 
Municipal, a Oficina do Artesão e a Biblioteca 
Municipal Irene Lisboa.

Após a caminhada, poderá ainda conhecer o 
Largo Irene Lisboa, escritora e pedagoga natural 
de Arruda dos Vinhos, e com o Rio Grande da 
Pipa a serpentear o Vale Encantado, vislumbra-
mos a Quinta dos Corações e Capela que datam 
do século XVIII. 

Convidamos a entrar no Centro Histórico atra-
vés do Beco da Água Ruça e conheça a típica                    
Escola Conde Ferreira (1866) e o Antigo Edifí-
cio dos Paços do Concelho, que possui torre ele-
vada onde está situado o relógio oficial, encima-
do por um sino de 1561 com o brasão das armas 
de Arruda gravado em relevo.

A Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos, Igreja 
Paroquial de Nossa Senhora da Salvação, é Imó-
vel de Interesse Público desde 1944. No exterior 
da igreja eleva-se a torre sineira quinhentista re-
matada por coruchéu, onde a fachada ostenta um 
portal manuelino ladeado por pilastras com ima-
gens em relevo. O interior apresenta uma impor-
tante coleção de escultura, pintura e azulejaria.

Igreja Matriz 

Escola Conde Ferreira

Jardim do Centro Cultural do Morgado



FICHA TÉCNICA
Tipo de Percurso: Pequena Rota
Nome do Percurso: Por Serras de Al-Ruta
Âmbito do Percurso: Ambiental, Desportivo, 
Cultural e Turístico
Localização: Concelho de Arruda dos Vinhos
Partida e chegada: Jardim do Palácio do Morgado
Distância do percurso: 13 km
Duração aproximada: 4h00
Grau de dificuldade: Médio
Desnível acumulado: Ascendente, mas pouco 
acentuado

CUIDADOS ESPECIAIS E NORMAS 
DE CONDUTA

 » Seguir somente pelos trilhos sinalizados, 
prestando atenção às marcações;

 » Evite barulhos e atitudes que perturbem a paz 
do local;

 » Respeitar a propriedade privada. Feche as 
cancelas e portelos;

 » Não colher amostras de plantas ou rochas;
 » Observar a fauna à distância preferencialmente 

com binóculos;
 » Não danificar a flora;
 » Cuidado com o gado. Embora manso não gosta 

da aproximação de estranhos às suas crias;
 » Não fazer lume;
 » Não abandonar o lixo, levando-o até um local 

onde haja serviço de recolha;
 » Utilize calçado adequado, impermeável, chapéu 

e leve sempre água consigo;
 » O percurso pode ser efetuado em qualquer 

altura do ano, mas devem ser tomadas algumas 
precauções nos meses mais quentes, devido à 
elevada exposição solar, e no inverno, devido à 
possibilidade de alagamento de alguns troços 
do percurso.

SINALÉTICA
Percurso Pedestre de pequena rota marcado num 
dos sentidos, segundo as normas internacionais.

CONTACTOS ÚTEIS
Posto de Turismo de Arruda dos Vinhos
263 977 035
Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
263 977 000
Guarda Nacional Republicana
263 977 200
Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos
263 975 114
Número Nacional de Socorro 
112

PERCURSOS PEDESTRES 
DO MUNICÍPIO
PR1
Passeio Pedestre Por Serras de Al-Ruta - 13 km
GR30 
Grande Rota das Linhas de Torres – Troço de 
Arruda dos Vinhos – 11,36 km
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