ROTA DAS 7 IRMÃS
A espiritualidade e a religiosidade do povo português está profundamente enraizada e manifesta de modo singular uma devoção e
um culto ligado ao amor filial para com a Virgem Nossa Senhora.
Das expressões mais complexas e eruditas às mais simples
e populares os sinais marianos fazem parte das vivências pessoais particulares, eclesiais e comunitários. É disto testemunho a
dedicação das nossas catedrais a Santa Maria, os oragos de uma
maioria significativa das nossas paróquias, mosteiros e conventos, as capelas e altares no interior das nossas igrejas que lhe são
erigidos, as inúmeras ermidas e santuários dispersos pelo nosso
território e que pontuam as nossas terras.
Tudo isto manifesta uma relação de intimidade e proximidade
afectiva dos portugueses à Virgem Maria e uma referência incontornável de âmbito cultural, poderíamos afirmar que a História
da nossa nação, em muitas circunstâncias, se concretizou com a
certeza da inspiração e protecção desta presença. Esta rota que
agora se apresenta não é mais que a exigência de reconhecimento do
que foi afirmado. As «Sete Irmãs» como o povo, carinhosamente,

as denominou, já que se relacionavam visual ou aditivamente no
tanger dos seus sinos, implantam-se na área territorial da região
norte do Concelho de Abrantes e do Sardoal, espaço relativamente reduzido para número tão significativo de edificações.
As fundações, baseadas em lendas, acontecimentos prodigiosos e
milagres, ou em factos históricos e culturais, revelam a piedade
e religiosidade dos fundadores ou das populações em busca
de uma ligação materna e profunda aos ciclos da vida, num
formulário cristão; manifestam-se nas romarias, pagamento de
promessas ou rituais litúrgicos da celebração da fé, e também
como factor de resistência, afirmação da identidade cultural
nacional contra invasores, em acções restauracionistas.
Esta proposta é sobretudo um convite à descoberta destes lugares
escutando as suas lendas, tradições e vivências ou mesmo
caminhando em busca de um abrigo e tranquilidade que se
eleva ainda na envolvente natural que as integra.
Pe. Francisco Valente
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CAPELA DE NOSSA SENHORA DA GUIA

CARACTERIZAÇÃO DO RECURSO

A capela encontra-se na margem esquerda do rio Tejo.
Pode percorrer a EN 358, em direção a Alvega. Logo depois de passar a ponte sobre o Tejo vire no primeiro corte à direita, para um
caminho em terra batida. Passe a via férrea e siga pela direita até encontrar a capela (cerca de 1100 m).

A capela de N. Sra. da Guia, situada na margem sul do Tejo, foi
provavelmente erigida em 1626, por Lourenço Godinho e sua
mulher Isabel Freire.

GPS
N 39º28.150’ | W 8º03.758’

Este pequeno mas belo exemplar maneirista, formosamente pintado de branco, azul e amarelo, possui uma planta circular com cobertura em domo. Presentemente
detém uma pequena sineira, uma fachada com portal de verga reta, findada por frontão interrompido
com as armas da família Godinho, ladeada e encimada por cornija e pináculos. No interior sobre uma
mesa singela ornada por azulejos, erguer-se um altar policromado, com uma réplica da N. Sra. da
Guia, acompanhada pelas imagens de Sta. Teresinha e S. José. Este raro monumento da arquitetura
portuguesa primitivamente disponha ainda de um alpendre suportado por um conjunto de colunatas
e um gradeamento de ferro, com lanternim e catavento.
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HORÁRIO - Dia da Romaria (segunda feira de Páscoa)

Esta devoção é de certeza bem mais antiga, pois está intimamente associada aos perigos decorrentes
da travessia do rio Tejo. A Virgem delicadamente esculpida, surge representada com o menino
sobre o braço esquerdo, e ambos possuem mãos em marfim. Atualmente, esta imagem de
grande veneração encontra-se na Igreja Paroquial de Alvega, e é ai que prossegue o seu culto,
com romaria anual na segunda-feira de Páscoa.

LENDAS E TRADIÇÕES

PONTOS DE INTERESSE

FESTAS E ROMARIAS

Reza a lenda que a imagem da N. Sra. da Guia foi encontrada
num poço cheio de água. Mas, para espanto de todos, permanecia
totalmente seca. A partir desse dia os populares começaram a
suplicar à Virgem, sempre que surgiam cheias, tempestades ou
simplesmente navegavam no rio, pois reconheciam que a Santa
os guiava nessas penosas ocasiões.
Ainda hoje, muitos populares ao passar em frente à capela saúdam
a N. Sra. e rogam-lhe que os guie no caminho da salvação.

Igreja Matriz de Alvega / Séc. XVII

^^ Romaria da N. Sra. da Guia, na segunda-feira de Páscoa;
^^ Festa de N. Sra. dos Remédios, no último domingo de agosto;
^^ Mostra de Gastronomia e Artesanato de Alvega, no mês de abril;
^^ Encontro de Bandas Filarmónicas, no final de junho;
^^ Festival de Folclore de Alvega, no mês de julho;
^^ Feira Franca, no segundo fim de semana de setembro.

Largo da República, Alvega – Abrantes
N 39º27.866’ | W 8º02.745’

Igreja de N. Sra. da Assunção / Séc. XVI
Largo do Município – Gavião
N 39º27.906’ | W 7º55.977’

Igreja de N. Sra. das Necessidades / Séc. XVII ou XVIII
Comenda – Gavião
N 39º24.600’ | W 7º47.289’

Igreja Matriz de N. Sra. da Graça / Séc. XVI
Largo Mouzinho da Silveira, Margem – Gavião
N 39º22.802’ | W 7º53.980’
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Igreja Matriz de N. Sra. da Visitação, Séc. XVI
Largo do Pelourinho, Belver – Gavião
N 39º29.661’ | W 7º57.529’

Castelo de Belver / Séc. XII
Rua D. Sancho I Belver – Gavião
N 39º29.632’ | W 7º57.589’

CAPELA DE NOSSA SENHORA DOS MATOS

CARACTERIZAÇÃO DO RECURSO

Em Mouriscas siga pela EN 3, em direção a Mação. Logo a seguir à Fonte dos Amores, existe um corte à direita,
com a indicação da capela. Percorra 2 km.

A capela de N. Sra. dos Matos foi provavelmente erigida no 1º quartel de seiscentos e posteriormente
reformulada por um fidalgo de origem anglossaxónica, presumivelmente Francisco Naper, antigo
Governador Militar de Abrantes. Possui uma capela mor belíssima, adornada por azulejo padrão
do séc. XVII, por um retábulo em talha policromada dedicado à Virgem e por um teto em abobada
de berço, com pintura mural.
A estreita ligação entre o monumento e os ingleses está patente no painel azulejar da mesa do
altar, onde a figura de N. Sra. dos Matos, surge circundada pela frase “Dña intercede pro Anglia ut
convertatr” – “Senhora intercede por Inglaterra e converta-a” e pelo brasão de armas do teto, um
brasão composto, de escudo de ponta redonda, esquartelado (dividido em quartéis provavelmente
das famílias Naper, Coutinho, ?, e Lencastre), encimado por coroa e envolto pela frase “N.(?)
mandou fazer esta capela à sua custa, pede um padre nosso e uma avé-maria”.

GPS
N 39º29.753’ | W 8º04.161’

HORÁRIO - Dia da Romaria (15 de agosto)
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O cronista, Frei Agostinho de Santa Maria (1721), retrata a imagem como sendo angelical, “a sua
altura é palmo e meio; tem em seus braços ao Menino Deus e é muito linda e também o Menino, e
na sua formosura se está vendo que o Artífice não era cá do mundo (...).” Infelizmente da primitiva
imagem apenas nos resta esta narração.
Originalmente, a romaria ocorria no 1º domingo de outubro, mas hoje decorre no dia 15 de agosto.

LENDAS E TRADIÇÕES
A verdade é que no frontal do altar mor, existe um painel de
azulejo com a seguinte inscrição “Dña intercede pro Anglia ut
convertatr” (Senhora intercede por Inglaterra e converta-a), o
que clarifica o objetivo principal do seu fundador: pedir a ajuda
de Nossa Senhora para por termo à expansão do protestantismo
em Inglaterra.

FESTAS E ROMARIAS

Museu de Arte Pré – Histórica e do Sagrado no Vale do Tejo

^^ Romaria de S. Sebastião, domingo mais próximo do dia 20 de janeiro;
^^ Festa do Espírito Santo, domingo de Pentecostes;
^^ Reconstituição das descamisadas, no terceiro domingo do mês de maio;
^^ Festa da N. Sra. dos Matos, a 15 de agosto;
^^ Feira Mostra de Artesanato, segunda semana de agosto;
^^ Festival Nacional de Folclore, sábado mais próximo do dia 15 de agosto;
^^ Festas de Verão, no último fim de semana de agosto.

Largo Infante D. Henrique – Mação
N 39º33.436’ | W 7º57.589’

Igreja Matriz de Mação / Séc. XVI
Largo de Sto. António, Largo Dr. Samuel Mirrado - Mação
N 39º33.236’ | W 7º59.884’

Igreja de Sta. Maria da Misericórdia / Séc. XVI
Rua Pina Falcão – Mação
N 39º33.232’ | W 7º59.867’

Ermida do Espírito Santo / Séc. XVII e XVIII
Rua Padre António Pereira de Figueiredo – Mação
N 39º33.374’ | W 7º59.757’
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As lendas alusivas ao aparecimento de N. Sra. dos Matos proliferam e todas associam a imagem à presença anglossaxónica,
em Mouriscas.
Uma afirma, que um grupo de ingleses perderam-se no mar
e no meio de tanta aflição pediram auxílio à Nossa Senhora,
prometendo que se avistassem terra erigiriam uma capela num
sítio onde aparecesse uma santa. Quando desembarcaram em
Portugal souberam do aparecimento de uma santa em Mouriscas
e decidiram então cumprir a promessa.
Outra, relata o aparecimento de uma santa muito baixinha e
coberta por um manto, na toca de um freixo. Julga-se que a
Senhora falou com o proprietário das terras, que era um inglês
fugido de uma guerra. Esse inglês jurou que se um dia voltasse
para a sua terra construiria uma capela. E assim fez. Optou por
edificá-la mais abaixo, junto a uma nora. Mas, a santa continuava
a aparecer mais acima, junto ao freixo. Resolveu então fazer a vontade à santa, erigindo a capela no local do dito freixo. Ainda hoje,
junto à capela existem três dessas árvores da família das oleáceas.

PONTOS DE INTERESSE

Praça da República, Envendos – Mação
N 39º34.110’ | W 7º52.531’

Praia Fluvial de Ortiga
Ortiga – Mação
N 39º29.003’ | W 8º00.145’

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA LAPA

CARACTERIZAÇÃO DO RECURSO

Siga em direção ao Sardoal pela EN 358. Percorra esta EN. Aí encontrará um corte à esquerda, com a indicação
“Praia Fluvial da Lapa”. Siga até à referida praia.

A capela de N. Sra. da Lapa, classificada como Imóvel de Interesse Público (1996), situa-se num
pequeno vale sereno e aprazível, serpenteado pelas calmas águas da ribeira de Arecês.

GPS

Segundo o cronista Frei Agostinho de Santa Maria, autor da obra “Santuário Mariano” (1721), foi
edificada em meados do século XVII, pelo abade João Cansado, “…a fundação deste Santuário
não é muito antiga, porque ainda hoje há pessoas que se lembram de o fundar o Abade.”

N 39º32.161’ | W 8º07.112’

HORÁRIO - Dias de Romaria
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A simplicidade do seu exterior contrasta com a riqueza do seu interior. As paredes laterais estão
totalmente revestidas por azulejos do séc. XVII, de padrão polícromo de maçaroca e com um
pequeno quadro em madeira, com a temática da Salvação das Almas do Purgatório, que contém a
seguinte inscrição: “Este altar he privilegiado por breve concedido pelo Papa Alexandre Septimo a
28 de março do anno de 1659. Todos os sacerdotes que nele celebrarem todas as 6ªs feiras de cada
huma somana e dia da comemoração dos defuntos (...) tiram hua alma do purgatório”. O teto está
decorado por belíssimas cenas bíblicas, da Natividade, da Adoração dos Reis Magos, da Adoração
dos Pastores, da Anunciação e da Assunção. Na parede fundeira surge um retábulo oitocentista,
com um nicho para a Senhora da Lapa.
A imagem setecentista do orago não está no local, mas a afluência de peregrinos à sua gruta persiste,
sendo inúmeros os testemunhos de milagres e graças concedidos por intervenção da Virgem.

LENDAS E TRADIÇÕES
A tradição afirma que a imagem da Senhora apareceu num local
isolado, entre umas “lapas”, do maciço rochoso da ribeira de
Arecês. Como o local era de difícil acesso, optou-se por edificar a
capela num lugar mais acessível. Mas, a imagem voltava sempre
para a sua “lapa”. Este facto anómalo aconteceu tantas vezes,
que os crentes fizeram a vontade à Virgem, construindo um
altar na dita gruta.
Ainda hoje é nessa gruta, que os devotos prestam culto à Virgem.

outro lado da ribeira. Decidiu trazer a dita Imagem para a sua
capela, mas ela voltava sempre para a gruta.
Em honra da voz que falou com o bispo, chamou-se à ribeira,
de Arcês e à capela, de Nossa Senhora da Lapa, propagando
assim a memória da Imagem que teimava em voltar à sua gruta.

PONTOS DE INTERESSE

FESTAS E ROMARIAS

Igreja Matriz do Sardoal / Séc. XV

^^ Festa de S. Sebastião, Sardoal no mês de fevereiro;
^^ Festa do Sr. dos Remédios, Sardoal no mês de abril;
^^ Semana Santa do Sardoal:
Procissões: dos Passos do Senhor, segundo domingo que antecede a Páscoa;
de Ramos, domingo que antecede a Páscoa; dos Fogaréus, quinta feira Santa;
do Enterro do Senhor, sexta feira Santa; da Ressureição, domingo de Páscoa.
^^ Romaria da N. Sra. da Lapa, Quinta de Arecês no último domingo de maio;
^^ Festa do Bodo, Sardoal no domingo de Pentecostes de 2 em 2 anos;
^^ Festa do Município, Sardoal
a 22 de setembro.

Rua da Igreja – Sardoal
N 39º32.019’ | W 8º09.604’

Igreja do Convento de Sta. Maria da Caridade / Séc. XVII e XVIII
Largo do Convento – Sardoal
N 39º32.353’ | W 8º09.667’

Capela do Sr. dos Remédios / Séc. XVIII
Largo do Convento – Sardoal
N 39º32.357’ | W 8º09.644’

Capela do Espírito Santo / Séc. XVII
Av. Luís de Camões – Sardoal
N 39º32.112’ | W 8º09.679’
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Uma outra, afirma que há muito tempo atrás, um bispo foi
castigado e desterrado para este local ermo e isolado. Quando
soube da sua punição ficou em pânico.
Ao partir para o exílio ouviu uma voz que lhe disse:
- Vai não recês!!
Quando chegou à Lapa, construiu um altar com as pedras da
ribeira e começou a celebrar missa, para os pastores das
redondezas. Mais tarde, mandou edificar uma capela e diz-se
que então, terá aparecido a imagem da Senhora numa gruta do

Entrevinhas – Sardoal
N 39º32.476’ | W 8º07.440’

Penedo Furado
Azenha Fundeira – Vila de Rei
N 39º37.652’ | W 8º09.707’

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA

CARACTERIZAÇÃO DO RECURSO

Siga para Valhascos. A imagem encontra-se na Igreja Paroquial de Valhascos.
Não se sabe ao certo a data de edificação da ermida de N. Sra. da Graça. Já em 1721, Frei Agostinho
de Santa Maria escrevia na sua crónica “... que é tão antiga, que de seus princípios, e origem já hoje
não há quem possa dar dela a menor noticia..”. Apenas sabemos que era muito bonita, que possuía
casa de romeiros, alpendre, coro, uma nave com 30 palmos de comprimento e uma capela mor
com um retábulo de três nichos, onde sobressaíam as imagens de N. Sra. da Graça, S. Salvador do
Mundo e Sta. Teresa. Porém, o sentimento antirreligioso dos primeiros anos da República (1910),
a negligência dos homens e as intempéries, provocaram a sua derrocada nos anos 80. Hoje em dia,
da ermida apenas persistem alguns vestígios, pedras mais ou menos trabalhadas dispersas pela área
envolvente e a venerada imagem da padroeira, que atualmente se encontra na Igreja Paroquial de
Valhascos, inaugurado a 18 de outubro de 1904.

GPS
N 39º30.390’ | W 8º07. 803’
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HORÁRIO - Em total ruína

O cronista descreve também a escultura da virgem, “… de madeira, e tem de altura três palmos,
adornada por um manto, e coroa imperial de prata, nos braços tem o Menino Jesus, olhando para a
Senhora, mas com tal proporção, e modo, que juntamente parece, que até está olhando para o povo…”.
A centenária festa em honra de N. Sra. da Graça realiza-se a 8 de setembro e integra uma procissão,
onde a padroeira da aldeia recebe os louvores e pedidos dos fiéis.

PONTOS DE INTERESSE

FESTAS E ROMARIAS

Vila do Sardoal

^^ Festa de S. Bartolomeu, Valhascos a 24 de agosto;
^^ Festa de N. Sra. da Graça, Valhascos a 8 de setembro;

Praça da República – Sardoal
N 39º32.019’ | W 8º09.604’

Igreja da Misericórdia / Séc. XVI
Largo da Misericórdia – Sardoal
N 39º31.984’ | W 8º09.631’

Capela de N. Sra. do Carmo / Séc. XVIII
Rua Luís de Camões – Sardoal
N 39º32.113’ | W 8º09.665’

Capela de Santa Ana / Séc. XVIII
Rua 5 de Outubro – Sardoal
N 39º32.300’ | W 8º09.664’
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Capela de S. Sebastião / Séc. XVI
Olarias – Sardoal
N 39º32.065’ | W 8º09.507’

Painel de Gil Vicente / 1934
Praça da República – Sardoal
N 39º32.100’ | W 8º09.677’

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES

CARACTERIZAÇÃO DO RECURSO

Do centro de Valhascos siga a sinalização Alferrarede.
A Ermida de N. Sra. das Necessidades, datado do segundo quartel do século XVII, localiza-se
junto à estrada que liga Valhascos a Alferrarede Velha.
Este edifício de tipologia arquitetural mista possui uma pequena capela, que fica no sopé da
imponente torre quadrangular que detém cerca de 13 metros de altura.

GPS
N 39º29.304’ | W 8º09.166’

Historicamente terá sido construída nos finais dos anos 20 de seiscentos, por um fidalgo abrantino,
apelidado de João Pereira de Betencourt, que integrou a expedição de auxílio e expulsão dos
holandeses da Baía, no Brasil. Depois do seu regresso, tornou-se meirinho da vila de Abrantes e
construiu-a, provavelmente em honra do nascimento da sua filha. Com o decorrer dos anos e o
progressivo aumento de devoção, adquiriu grande notoriedade, como aliás se pode ler no relato
de Frei Agostinho de Santa Maria “…tão grande é o concurso das romagens, que raro é o dia
santo ou domingo que se não vejam naquela casa pessoas que vão a pagar e a satisfazer as suas
promessas, e ainda nos dias da semana.”
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HORÁRIO - Em ruína

Outrora o seu interior detinha um retábulo de talha dourada, com esculturas primorosas de Nosso
Senhor Jesus Cristo, S. Pedro, Sta. Maria Madalena e da N. Sra. das Necessidades, que agora se
encontra na Igreja de Casais de Revelhos. Hoje em dia, apenas detém um teto em cruzaria de
ogivas, ornado por belíssimas pinturas a fresco da Natividade e de motivos vegetalistas.

LENDAS E TRADIÇÕES

PONTOS DE INTERESSE

FESTAS E ROMARIAS

Segundo a tradição, a edificação deste templo está intimamente
relacionado com o nascimento da primeira filha do meirinho de
Abrantes (1628 a 1639), João Pereira de Betencourt, que casou
com Catarina Pais.

Igreja de S. João Baptista / Séc. XVI e XVII

^^ Festa de N. Sra. das Necessidades, Casais de Revelhos a 15 de agosto;
^^ Festa de N. Sra. do Imaculado Coração de Maria, Alferrarede Velha a 15 de agosto;
^^ Festa da Primavera, Abrantes no mês de abril;
^^ Festas de Abrantes, de 9 a 14 de junho;
^^ Feira Nacional da Doçaria Tradicional de Abrantes, entre finais de outubro
inícios de novembro.

Largo de S. João, S. João – Abrantes
N 39º27.729’ | W 8º11.815’

Igreja da Misericórdia / Séc. XVI, XVII e XVIII
Largo Motta Ferraz, S. João – Abrantes
N 39º27.703’ | W 8º11.806’

Igreja Paroquial de Sta. Eufémia / Séc. XVIII
Rio de Moinhos – Abrantes
N 39º28.564’ | W 8º14.632’

Castelo de Abrantes / Séc. XII
Rua Capitão Correia de Lacerda, S. Vicente – Abrantes
N 39º27.900’ | W 8º11.668’

ROTA DAS 7 IRMÃS
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Parque Urbano de Abrantes - S. Lourenço
Rua de São Jerónimo – Abrantes
N 39º28.507’ | W 8º13.001’

Aquapolis
Parque Urbano e Ribeirinho de Abrantes
N 39º27.223’ | W 8º11.418’

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

CARACTERIZAÇÃO DO RECURSO

Em Abrançalha de Cima, siga pela EM 647 e percorra toda a aldeia. A capela encontra-se num pequeno ermo à esquerda.
O local onde se encontra a Ermida de N. Sra. da Luz surge associado à própria lenda de atribuição
do nome a Abrantes.

GPS

Na verdade, existem documentos que comprovam a existência de uma estrutura cultual, na década
de 20 do período quinhentista, antes mesmo da vinda dos religiosos de Sto. António da Província
da Piedade. Durante o séc. XVI, o imóvel foi adquirido pela Ordem de Cristo e posteriormente
por António Pimenta de Almeida. Ao longo das décadas seguintes, a fama da Senhora foi
aumentando, fomentando o crescimento das romagens e das honras a si associadas, como narra
o cronista Frei Agostinho de Santa Maria, “… em todos os tempos foi venerada e a sua casa
frequentada por romagens, porque sempre está fazendo mercês e favores aos seus devotos…”. Em
1726, foi novamente remodelada, mas com a extinção das ordens religiosas (1834), acabou por
ser vendido em hasta pública. Só nos anos 50 é que foi restituído à população de Abrançalha.

N 39º29.709’ | W 8º12.890’

HORÁRIO - Só está aberta à hora da missa
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A fachada principal dispõe de uma pequena galilé e uma sineira incrustada, com um óculo e
um relógio ladeado por dois sinos, encimados por pequenos pináculos. O interior deste espaço
religioso é singelo, apenas possui um retábulo onde desponta a imagem do orago, em pedra Ançã,
datada do séc. XVI. A sua festa anual ainda hoje se realiza a 8 de setembro, e continua a ser muito
concorrida, principalmente pelos devotos que escolhem esse dia para pagar as suas promessas.

LENDAS E TRADIÇÕES

FESTAS E ROMARIAS

Igreja de Sta. Maria do Castelo

^^ Festa da N. Sra. da Luz, Abrançalha a 8 de setembro;
^^ Festa de S. Lourenço, Abrantes no último domingo de agosto;
^^ Feira de S. Matias, Abrantes entre 15 de fevereiro e 15 de março;
^^ Festival da Gastronomia Sabores do Tejo, Abrantes de 20 de fevereiro e 7 de março;
^^ Exposição de Artesanato e de Produtos Regionais, Abrantes em dezembro.

Museu Municipal D. Lopo de Almeida / Séc. XII, XV e XVI
Rua Capitão Correia de Lacerda, S. Vicente – Abrantes
N 39º27.900’ | W 8º11.668’

Igreja de S. Vicente / Séc. XVI e XVII
Largo de S. Vicente, S. Vicente – Abrantes

Daí em diante, o Castelo deixou de ser conhecido como o
Castelo Tubucci para passar a ser de ABREANTES. Mais tarde,
o monge conseguiu que Samuel deixasse de difamar Záhára e o
cavaleiro Machado, que viriam a casar e ter muitos filhos.

N 39º27.857’ | W 8º11.866’

Igreja de N. Sra. da Conceição / Séc. XIX
Largo Padre Catarino, Rossio ao Sul do Tejo – Abrantes
N 39º26.808’ | W 8º11.385’

Ermida de S. Lourenço / Séc. XV e XVI
Rua de S. Lourenço, S. Vicente – Abrantes
N 39º28.461’ | W 8º12.928’

ROTA DAS 7 IRMÃS

Depois de D. Afonso Henriques ter conquistado Abrantes aos
mouros, nomeou D. Pedro Afonso, alcaide e mandou libertar
toda a família do anterior alcaide. D. Pedro Afonso entregou
a administração do castelo ao valente cavaleiro Machado, que
tinha ficado apaixonado por Záhára.
Záhára pensava em Samuel, mas já se tinha apercebido que o
cavaleiro estava apaixonado por ela. Receando o conflito disse
a seu pai e ao monge, que o cavaleiro olhava para ela, mas o
monge reiterou a honradez do cavaleiro.
Então, Záhára perguntou a seu pai como havia de reagir se o
cavaleiro aparecesse em sua casa. Ao que ele respondeu, que
nada temia nem receara da virtude de Záhára e da honradez do
cavaleiro, por isso, ABRE ANTES a porta.

Samuel, ouvindo estas palavras perdeu o juízo e começou
a desacreditar Záhára e seu pai, fazendo crer na desonra da
donzela. Desatou a correr gritando ABRE ANTES, ABRE ANTES.
Estas palavras, na boca do povo, causaram também má fama
ao cavaleiro.
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Abraham-Zaid, alcaide de Tubucci (Abrantes) e proprietário de
quase todas as terras da ribeira de N. Sra. da Luz, tinha uma
filha muito formosa chamada de Záhára e um filho bastardo,
Samuel, que amava perdidamente a sua irmã.

PONTOS DE INTERESSE

Castelo de Almourol / Séc. XII
Praia do Ribatejo, Almourol - Vila Nova da Barquinha
N39º27.780’ | W08º23.018’

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO TOJO

CARACTERIZAÇÃO DO RECURSO

Na rotunda à entrada do Souto saia na terceira saída em direção à Brunheta / Senhora do Tojo.
O surgimento do culto a N. Sra. do Tojo é ainda hoje desconhecido. Sabe-se apenas que a edificação
do templo remonta aos séc. XIV / XV.

GPS

Frei Agostinho de Santa Maria, com base na descrição de um clérigo abrantino, refere que a
imagem aparecera sobre uma tojeira, mas que a sua manifestação é tão antiga, que “…não há
quem de seu aparecimento dê a menor noticia…”. No entanto, relata que os milagres da Senhora
eram grandiosos, “…os mortos que tem ressuscitado, os cegos a quem tem dado vista e aos aleijados,
pés, e braços não tem número …”, aludindo à grande multidão de romeiros que ai se deslocava
e dormitava. Em rigor, sabemos que as esmolas angariadas eram elevadas, pois os mordomos
conseguiram erigir um santuário e pagar a um capelão, para celebrar missa todos os domingos e
dias de preceito do ano.

N 39º34.136’ | W 8º13.531’

HORÁRIO - Domingos à tarde

ROTA DAS 7 IRMÃS
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O atual templo foi reconstruido em 1978. Possui alpendre, nave e capela-mor ornamentada por um
altar policromado e dourado, com nicho ao centro onde desponta uma réplica da N. Sra. do Tojo.
Na sacristia temos acesso a um nicho onde o visitante pode tocar no primitivo tojo da Senhora.

LENDAS E TRADIÇÕES
São duas as lendas que fornecem uma explicação plausível para
o surgimento da romaria e da posterior capela de N. Sra do Tojo.
Uma afirma que há muito, muito tempo, um grupo de crianças
que guardavam um rebanho encontrou, no meio de um tojo
uma bonita imagem de N. Sra., que levaram para casa.
Mas, a imagem desaparecia e voltava sempre para o seu tojo.
Isto, repetiu-se tantas e tantas vezes que os moradores do
Souto decidiram edificar uma ermida em sua honra.

Decidiu então atar a boneca ao braço, mas ela voltou a desaparecer. No dia seguinte voltou outra vez ao tojo, mas desta vez
a boneca parecia-lhe a imagem de Nossa Senhora. A notícia
espalhou-se e a população da aldeia acabou por fazer nesse
mesmo local uma capela, dedicada à Senhora do Tojo.

PONTOS DE INTERESSE

FESTAS E ROMARIAS

Convento de Cristo / Séc. XII, XV, XVII e XVIII

^^ Festa da Atalaia, no último fim de semana de junho;
^^ Festa do Corpo de Deus e do Bodo;
^^ Romaria de N. Sra. do Tojo, no primeiro domingo de agosto;
^^ Festa de Verão do Souto, no terceiro domingo de agosto;
^^ Festa das Vindimas, em Bioucas, no segundo domingo de setembro.

Terreiro de Gualdim Pais, S. João Baptista – Tomar
N 39º36.1247’ | W 8º25.156’

Praia Fluvial da Aldeia do Mato
Aldeia do Mato – Abrantes
N 39º32.745’ | W 8º16.518’

Albufeira e Barragem de Castelo de Bode
S. Pedro de Tomar – Tomar

ROTA DAS 7 IRMÃS
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N 39º32.622’ | W 8º19.207’

Já a segunda indica que durante um grave período de seca, um
pastor resolveu sair com as suas ovelhas em busca de alimento.
Enquanto procurava deparou-se com um tojo viçoso que se
distinguia de todas as demais plantas, mas as ovelhas não
conseguiam comê-lo. O pastor estranhou e decidiu averiguar.
Ao chegar perto da planta reparou numa boneca que de imediato
colocou na sacola. Quando chegou a casa a imagem tinha desaparecido. Baralhado decide voltar ao local onde a tinha encontrado e qual não é o seu espanto quando a encontra no mesmo tojo.

ROTA DAS 7 IRMÃS

A área da Rota das 7 Irmãs é marcada, na Hidrografia e Geomorfologia, pelo
Rio Tejo. Com fortes irregularidades, potenciadas pelos diversos cursos de água,
reconhece-se um relevo mais acentuado a Norte, com vales estreitos e encaixados
e, um relevo ondulado com elevações separadas por vales largos, na área a Sul do
Rio Tejo. A zona de transição, onde se encontram parte dos monumentos que
integram a Rota, corresponde a uma orografia de inclinação ténue para o Rio
Tejo. Pertencente ao Maciço Antigo, esta área apresenta xistos argilosos, gneisses,
grauvaques e quartzitos, com algumas manchas de granitos e alguns calcários.
A diversidade do relevo é acompanhada pela vegetação. Se na zona mais a
Sul se destaca o montado, onde o Sobreiro impera, a Norte são o Pinheiro
Bravo e o Eucalipto que se erguem por entre diversos arbustos, também
comuns a Sul, como a Urze, a Carqueja, a Giesta, o Carrasco, a Esteva e o
Medronheiro. Neste cenário biofísico não é raro identificar Raposas, Toupeiras, Javalis, Cegonhas-brancas, Galinhas-d`água, Picanços-reais, Chapins-reais,
Sardões, Cobras-rateiras, entre muitos outros. Na água, protegidos pelos
Freixos, Amieiros, Choupos Negros, Sabugueiros e Salgueiros, que povoam as
margens, destacam-se a Lampreia, o Sável, a Enguia e as Tainhas.
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ENQUADRAMENTO BIOFÍSICO

GASTRONOMIA EM ABRANTES
Abrantes apresenta um cardápio gastronómico de excelência, rico e diversificado,
marcado pela profunda ligação existente entre o rio e o mundo rural.
Surpreenda-se com a diversidade de paladares, cores e odores e retempere as
energias com um dos seus revigorantes pratos.

ROTA DAS 7 IRMÃS

Termine esta viagem pelos sabores abrantinos deliciando-se com os doces de
origem conventual, como os amassados, a palha de Abrantes (fios de ovos), as
broas de mel fervidas ou com as tigeladas, que tiveram a sua origem no Convento
Dominicano da Graça.
Para acompanhar este repasto, não se esqueça de solicitar o bom vinho da região.
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Os pratos de peixe ainda hoje desempenham um papel fundamental na culinária
abrantina, principalmente no período da primavera, já no outono é tempo de
apreciar os sabores campestres da cozinha Ribatejana. Assim, escolha entre o
achigã grelhado, a açorda de sável, o arroz de lampreia, a tainha assada na grelha, a
semineta, o maranho, as migas de couve, as favas aporcalhadas, o bom entrecosto
com migas carvoeiras e as especialidades de cabrito.

Palha de Abrantes

GASTRONOMIA NO SARDOAL
O Município do Sardoal presenteia os seus visitantes com uma cozinha rica e
variada, fruto dos saberes e sabores ancestrais e das múltiplas influências que
decorrem da sua localização geográfica.

Para marcar este ensaio gustativo, recomendamos os aromas delicados dos
vinhos da região.
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À sobremesa, não deixe de provar um dos doces típicos, como as tigeladas, as
broas fervidas, as broas secas dos santos, o bolo amassado à boca do forno e
o arroz doce.

ROTA DAS 7 IRMÃS

Contemplar as suas tradições implica não só palmilhar as ruas estreitas desta “vila
jardim”, mas também degustar alguns dos seus pratos tradicionais.
Assim, deleite-se com a cozinha fervida (migas de couve com pão e feijão),
acompanhada, entre outros, pelo bacalhau assado, peixe frito, entrecosto e pela
entremeada. Porém, no Sardoal subsistem outros pratos típicos como, a chanfana,
a caldeirada de cabrito, o arroz de maranhos e os diversos pratos de enchidos.

Tigelada

TOMAR

MAPA

MAÇÃO

SARDOAL

souto

V.N.
BARQUINHA

CAPELA DE N. SRA. DO TOJO
CAPELA DE N. SRA. DA LUZ
CAPELA DE N. SRA. DA LAPA

sardoal

CAPELA DE N. SRA. DA GRAÇA

são
vicente

valhascos

mouriscas

PARTIDA

11 km | 10 min.

N. SRA. DA GUIA

10 km | 15 min.

N. SRA. DOS MATOS

ERMIDA DE N. SRA. DAS NECESSIDADES

CONSTÂNCIA
R

IO

T

8 km | 7 min.

N. SRA. DA LAPA

alferrarede

CAPELA DE N. SRA. DOS MATOS

O
E J

NOSSA SENHORA DA GRAÇA

CAPELA DE N. SRA. DA GUIA

GAVIÃO

N. SRA. DAS NECESSIDADES
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ABRANTES

ROTA DAS 7 IRMÃS

alvega

N. SRA. DA LUZ

N. SRA. DOS MATOS
N. SRA. DA LAPA
NOSSA SENHORA DA GRAÇA

4 km | 4 min.

N. SRA. DAS NECESSIDADES

27 km | 36 min.

21 km | 22 min.

N. SRA. DA LUZ

SANTUÁRIO N. SRA. DO TOJO

CHEGADA

CONTACTOS
Bombeiros Municipais de Sardoal

Hospital de Abrantes

Tel. 241 850 050

Tel. 241 360 700

Bombeiros Voluntários de Abrantes

Museu Municipal D. Lopo de Almeida (Abrantes)

Tel. 241 360 670

Tel. 241 371 724

Centro de Saúde de Abrantes

Posto de Turismo de Abrantes

Tel. 241 360 781

Tel. 241 362 555

Centro de Saúde de Sardoal

Posto de Turismo de Sardoal

Tel. 241 850 070

Tel. 241 851 498

Centro Cultural Gil Vicente (Sardoal)

PSP de Abrantes

Tel. 241 855 194

Tel. 241 360 970

Cruz Vermelha de Abrantes

Tel. 241 372 910
Galeria Municipal de Abrantes

Tel. 241330 209
GNR de Abrantes
GNR de Sardoal

Tel. 241 850 020
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Tel. 241 360 970

Paróquia de São Sebastião de Mouriscas

