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PAVILHÃO DO TORNEIO 

Sporting Clube de Torres 
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         N 39.091089 

        W -9.264180 
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COMO CHEGAR 

Lisboa / Torres Vedras 

Pela A8 tomar a direção de Leiria até à saída 7 – Torres Vedras Sul 

 

Na rotunda, siga pela 4.ª saída para EN8 

 

 

Na rotunda, siga pela 2.ª saída para Estrada de nó de ligação à EN8 
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Na rotunda, siga pela 3.ª saída para EN8 

 

 

 

 

 

Na rotunda, siga pela 2.ª saída e continue na EN8 
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Na rotunda, siga pela 2.ª saída e continue na EN8 

 

 

 

 

 

Na rotunda, siga pela 1.ª saída 
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Porto / Torres Vedras 
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Pela A1 sair na direção de Aveiro, convergir com a A25, continuar na A17 em direção a Leiria. Tomar a A8 

até à saída 8 – Torres Vedras Norte.  

 

Na rotunda, siga pela 1.ª saída para Estrada nó de Ligação A8 

 

 

 

Na rotunda, siga pela 3.ª saída e continue na Estrada nó de Ligação A8 
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Na rotunda, siga pela 3.ª saída para R. Dias Neiva / EN8 e a 200m, na rotunda siga pela 1ª saída para 

EN8/EN9 

  

 

 

 

Na rotunda, siga pela 1.ª saída e continue na EN9 
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Na rotunda, siga pela 2.ª saída para EN9 

 

 

 

 

Na rotunda, siga pela 2.ª saída 
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ONDE FICAR 

HOTELARIA 

NOME MORADA 
CONTACTOS 

INFORMAÇÕES 
TELEFONE EMAIL 

Pensão S. 
Pedro 

Rua Mouzinho 
de 

Albuquerque, nº 
2 G – 2560-354 
Torres Vedras  

261 330 130 residencialsaopedro1@sapo.pt 
Aberto: Todo o ano 
Preço médio: 40 € 

Residencial 

dos Arcos 

Praceta José 
Gouveia nº 1 

2560-648 Torres 
Vedras 

261 312 489 

 261 312 490 
reservas@residencialdosarcos.com 

Aberto: Todo o ano 

Preço médio: 40 € 

Residencial 

Moderna 

Avenida 
Tenente 

Valadim, n.º 18 
2560-247 Torres 

Vedras 

261 314 146 elviraamado@sapo.pt 
Aberto: Todo o ano 

Preço médio: n/d 

Stay Hotel 
Torres 
Vedras 
Centro 

Praça 25 de 
Abril, n.º 17 

2560-285 Torres 
Vedras 

261 314 232 

torresvedras@stayhotels.pt 

 
http://www.stayhotels.pt/pt/nossos

-hoteis/stay-torres-vedras 

Aberto: Todo o ano  

1 de Janeiro a 4 de 

Fevereiro – 48€ 

5 de Fevereiro a 8 de 

Fevereiro – 95€ 

9 de Fevereiro a 14 

de Julho – 48€ 

15 de Julho a 16 de 

Setembro – 55€ 

17 de Setembro a 31 

de Dezembro – 48€ 

Pequeno-almoço 

opcional: 

6€/pessoa/noite  

Consulte Pousada da Juventude, junto à praia de Santa Cruz  (15kms.de Torres Vedras) 

(Informação recolhida do site http://www.cm-tvedras.pt/turismo/hotelaria/#) 

Alimentação:  existe muitas opções, favor de consultar-nos 

mailto:residencialsaopedro1@sapo.pt
mailto:reservas@residencialdosarcos.com
mailto:elviraamado@sapo.pt
mailto:torresvedras@stayhotels.pt
http://www.stayhotels.pt/pt/nossos-hoteis/stay-torres-vedras
http://www.stayhotels.pt/pt/nossos-hoteis/stay-torres-vedras
http://www.cm-tvedras.pt/turismo/hotelaria/
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CONTACTOS ÚTEIS 

 

Urgências 112 

 

Hospital de Torres Vedras 261 319 300 

 

GNR de Torres Vedras (junto ao pavilhão SCT) 213 252 600 

 

GNR de Santa Cruz (Praia) 261 930 450 

 

PSP Torres Vedras (junto ao pavilhão SCT) 261 330 770 

 
BV Torres Vedras (junto ao pavilhão SCT) 261 322 122 

 

Farmácia Santa Cruz 261 337 350 

 
Táxis de Torres Vedras 261 322 641 

 
Táxis Santa Cruz (Praia) 261 937 722 

 

Nuno Costa (Diretor Deptº Ténis de Mesa do Sp. C. Torres) 919 354 232 

 

José Mota  (Diretor Dptmº Ténis de Mesa do Sp. C. Torres) 917 568 138 

   

 



45º TORNEIO CIDADE DE LISBOA EM TORRES VEDRAS 
 

  sportingclubedetorres@gmail.com 

  Travessa das Oliveiras, nº 5 – 2560-683 Torres Vedras           261 321 052  /   929 192 993 
 

LOCAIS DE INTERESSE 

 

CENTRO HISTÓRICO 

Situado na zona antiga da cidade, o Centro Histórico de Torres Vedras remonta a épocas 

anteriores à nacionalidade. Da sua constituição 

fazem parte os bairros da antiga cerca medieval 

da vila, hoje inexistente. No seu cume, habita o 

Castelo, onde ainda hoje se pode observar a 

existência de argamassas romanas nalgumas 

cisternas. 

Construídos e reconstruídos ao longo dos 

tempos, neste perímetro conseguimos distinguir 

edifícios de notável simplicidade, com destaque 

para o período pombalino. De salientar, nas 

suas praças e adro, construções de caráter 

grandioso como os Paços do Concelho, o 

Chafariz dos Canos, a Igreja de S. Pedro, a 

Igreja de Santiago ou a Capela da Misericórdia. 

Dentro do Castelo pode admirar-se a mais antiga matriz de Torres Vedras, a Igreja de Santa 

Maria 

CASTELO DE TORRES VEDRAS 

O Castelo é de construção primitiva, comprovada pela existência de duas cisternas 

romanas, e as suas primeiras muralhas terão sido construídas pelos árabes. Quando se dá a 

reconquista cristã e a consequente tomada do castelo, em 1148, as muralhas terão ficado 

destruídas, tendo sido de imediato reconstruídas para impedir a entrada dos árabes durante o 

cerco de 1184. Também a Igreja de Santa Maria, situada dentro da cintura de muralha, é do 

início da Nacionalidade. 

O Castelo sofre sucessivas intervenções na época medieval e moderna, sobretudo nos 

reinados de D. Dinis, D. Fernando e D. Manuel. O que resta da última intervenção é o brasão de 

D. Manuel I, ladeado pelas esferas armilares Manuelinas, com a Cruz de Cristo. 
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Com o terramoto de 1755, tanto as muralhas como o Paço dos Alcaides, ficaram muito 

destruídos. 

O Castelo voltaria a ter um importante papel em 1809, ao ser integrado nas Linhas de 

Torres Vedras, como reduto nº 27. Nessa altura foi de novo reparado e guarnecido com 11 

peças de artilharia. Nesta adaptação foi demolida a porta do Castelo.  

O último cerco ao Castelo deu-se em finais de 1846, tendo servido de quartel às tropas do 

conde de Bonfim. A fortaleza foi bombardeada pelo Duque de Saldanha, tendo-se dado a 

explosão do paiol, que provocou a ruína quase total do Paço.  

Apesar do seu estado de ruína, o castelo continuou a funcionar como aquartelamento de 

tropas regulares até finais do século XIX, tendo sido alvo de várias reparações. 

Em 1929, o Ministério da Guerra afeta o imóvel à Câmara Municipal, que fica encarregue 

da conservação e limpeza. 

É monumento classificado pelo Decreto n.º 41 191, DG, I Série, n.º 162, de 18-07-1957. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 Setembro a maio: terça a domingo, das 10h00 às 18h00 

 Junho a agosto: terça a domingo, das 10h00 às 19h00 

 Encerramento a dias feriados: 1 de janeiro, domingo e terça-feira de carnaval; 

Domingo de páscoa, 1 de maio, 24 e 25 de dezembro. 
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AQUEDUTO DE TORRES VEDRAS 

Situada no perímetro urbano de Torres Vedras, esta obra utilitária de arquitetura gótica 

estende-se por mais de dois quilómetros e foi edificada para abastecer o Chafariz dos Canos, 

situado no Centro Histórico da Cidade. Desconhece-se a data da construção primitiva, mas a 

atual estrutura dos canos foi remodelada e 

ampliada na segunda metade do século XVI, 

quando D. Sebastião concedeu licença à 

edilidade local para que a sua estrutura fosse 

prolongada. Esta remodelação coincidiu com o 

restauro da Fonte dos Canos, em 1561 

(pergaminho pertencente à Igreja de S. Pedro), 

por ordem da Infanta D. Maria. 

Iniciando-se à saída de Torres Vedras e atravessando o rio Sizandro, o Aqueduto 

apresenta uma estrutura de grandes dimensões cujos canais, quando passam à superfície, se 

dispõem em dois registos de arcos de volta perfeita sobrepostos. A arcada superior apresenta 

menores dimensões, dispondo-se simetricamente sobre os arcos inferiores. 

Nos locais em que o Aqueduto 

passa sobre o rio Sizandro e sobre a 

estrada que liga Torres Vedras a 

Runa apresenta apenas um arco 

monumental, tendo este último sido 

alargado em 1787, data em que 

colocaram, numa das suas faces, o 

brasão de Torres Vedras. 

Sofreu várias obras de 

reconstrução e restauro, 

nomeadamente no século XVIII e, 

mais recentemente, em 1990. 

Do brasão com as armas da 

Vila apenas resta um pedaço da parte superior do ornato. 

Está classificado pelo Decreto de 16-06-1910; Diário do Governo n.º 136, de 23-06-1910. 
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LINHAS DE TORRES VEDRAS 

Para defender o País da 

terceira invasão Napoleónica (1810), 

a estratégia de Wellington consistiu 

na construção de um campo 

entrincheirado, entre o Tejo e o 

Atlântico, que defendesse, por terra, a 

península de Lisboa, aproveitando as 

características acidentadas do 

território. As praças da fronteira 

terrestre teriam uma função 

retardadora, de modo a proporcionar 

mais tempo para a organização dos 

trabalhos de defesa de Lisboa. O 

grande objetivo era manter a capital 

liberta das tropas franceses – não só 

pelo valor estratégico do seu porto 

mas, também, por razões de 

segurança pois, em caso de 

insucesso militar, far-se-ia o 

embarque do corpo de tropas inglês, em São Julião da Barra. 

Em 20 de outubro de 1809, Wellington redigiu o famoso memorando com as instruções 

que deveriam ser seguidas pelo comandante de engenharia do exército inglês – o tenente-

coronel Fletcher – na construção das obras de defesa. Foi, assim, concebido um sistema militar 

apoiado em quatro linhas de defesa, duas principais e duas complementares. 

Os trabalhos de construção iniciaram-se no outono 

de 1809 e, num período inferior a um ano, construíram-se 

126 fortificações, estradas militares e outras barreiras 

naturais. 

A Cidade de Torres Vedras situa-se no ponto mais 

avançado da 1ª Linha, localizada a cerca de 13 quilómetros 

a Norte da 2.ª Linha. A 1ª Linha tinha uma extensão de 46 

quilómetros, ligando Alhandra à foz do rio Sizandro. Como 

reforço das posições elevadas, foram preparados 

dispositivos para inundar os terrenos junto ao Tejo e no vale do Sizandro, de modo a dificultar o 

seu atravessamento, bem como a progressão por estrada. 

O aperfeiçoamento das Linhas de Defesa de 

Lisboa continuou até 1812, pois esperava-se nova 

investida de Napoleão, o que não veio a acontecer. 
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Foram construídas 152 obras militares, entre redutos e baterias, 37 das quais em Torres Vedras, 

apetrechadas com 523 bocas-de-fogo. O Forte de S. Vicente, conjuntamente com o Reduto de 

Olheiros, que lhe defende o flanco poente, constitui um dos principais pontos defensivos das 

Linhas de Torres Vedras. 

 

PARQUE VERDE DA VÁRZEA 

Trata-se de um espaço constituído por um extenso relvado, áreas de estadia, uma praça 

com um espelho de água e jogos de repuxo, equipamentos infantis e juvenis, uma área 

pavimentada que poderá ser palco para espetáculos ao ar livre, a já existente pista de skate, 

uma área de restauração, um parque de estacionamento e um Centro de Interpretação 

Ambiental. 

De realçar que este projeto, concebido pelos arquitetos paisagistas Miguel Velho da 

Palma e Eduardo Tomás, baseou-se na linha de vistas para o Castelo, tendo a intervenção 

levada a cabo incluído ainda a requalificação da Vala do Alpilhão e do respetivo leito de cheia. 

Revitalizar a zona Poente da Cidade e, simultaneamente, proporcionar à população de 

Torres Vedras um grande espaço verde que possa utilizar diariamente foram os objetivos da 

Câmara Municipal ao realizar esta obra. 
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CHOUPAL 

 

O jardim do Choupal foi alvo de uma reabilitação de fundo com a modelação do respetivo 

terreno e a instalação de relva, de árvores, bem como de revestimento herbáceo-arbustivo, de 

uma cafetaria, de percursos ciclo-pedonais, de áreas de 

estadia e a criação de uma área de estacionamento. A 

fonte ornamental já anteriormente existente foi 

recuperada e a Vala dos Amiais reaberta e embelezada. 

Para além disso, este jardim dispõe de iluminação pública 

com tecnologia led e de um sistema de rega cuja água é 

proveniente de furo artesiano, constituindo-se assim como 

mais um espaço verde sustentável do concelho. Também 

neste jardim foi instalada uma escultura da autoria de 

Quintino Sebastião – “Sem Título”. 

As margens do Sizandro na zona do Choupal foram igualmente alvo de intervenção, não 

só com a reformulação dos seus espaços verdes, mas também com a criação de percursos 

ciclo-pedonais, sendo ainda de referir a construção de um açude no leito do rio. 
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FEIRA DE S. PEDRO (Junto ao Pavilhão do SCT) 

Constitui o maior e mais antigo certame agroindustrial e comercial da região Oeste sendo 

visitado, todos os anos, por mais de 200 mil pessoas. A Feira de São Pedro é também 

considerada a terceira maior feira generalista do país. A atribuição do epíteto Feira de São 

Pedro à feira de Torres Vedras, de fundação Dionísia, ocorreu a 16 de agosto de 1521, quando 

D. Manuel transferiu a feira de Dois Portos para a vila de Torres Vedras, procurando revitalizá-la. 
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PRAIAS 

Convidamo-lo a descobrir a nossa costa de ouro, com 20 quilómetros de extensão, onde 

poderá encontrar-se com a natureza. O litoral do concelho de Torres Vedras aposta na 

qualidade turística e ambiental, comprovadas por várias distinções como as Bandeiras Azuis, 

Praias de Qualidade de Ouro, Praia Acessível e Gold Award Quality Coast. Santa Cruz é o local 

perfeito para descontrair entre ondas de prazer, de mar, ao sabor do vento e do tempo 

 

Nestes 20 km de costa pode optar por areais dourados que se estendem por mais de 2 

km ou por pequenas praias abrigadas entre rochedos, como a Praia da Mexilhoeira. Nalgumas 

praias, como a Formosa, há pequenas piscinas naturais e noutras, como Fisica, Mirante, Navio e 

Vigia, há ondas que desafiam os praticantes de desportos de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cm-tvedras.pt/ambiente/recursos-naturais/mar-e-zona-costeira/
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Não faltam pretextos para conhecer e viver o litoral de Torres Vedras mas é a Santa 

Cruz que cabe o lugar de destaque durante o Verão. Enquanto no mar pode pescar, praticar 

desportos de ondas ou simplesmente dar um mergulho refrescante, em terra tem à sua 

disposição um aeródromo com voos turísticos, um fosso olímpico de tiro, piscinas e um vasto 

calendário de animação, do qual se destaca o Carnaval de Verão, o Santa Cruz Ocean Spirit – 

Festival Internacional de Desportos de Ondas, o Encontro Internacional de Aguarela de Santa 

Cruz, o Cortejo Etnográfico, o Static (concurso de homens estátua) e o Festival da Sapateira. 

Em Santa Cruz o programa Onda 

de Verão oferece-lhe atividades para 

todos os gostos: teatro, animações de 

rua, cinema, música, etnografia, feiras, 

festivais de música e muito mais. Mas se 

procura o contacto com a natureza faça-

se ao caminho e percorra um dos 

percursos pedestres sinalizados e 

homologados pela Federação de 

Campismo e Montanhismo de Portugal. 

Poderá também pedalar pela ciclovia que 

liga Santa Cruz a Porto novo ou pela 

Ecopista do Sizandro, que o leva da Foz 

do Sizandro a Torres Vedras. 

 

http://www.cm-tvedras.pt/turismo/visitar/santa-cruz/
http://www.cm-tvedras.pt/turismo/visitar/santa-cruz/

