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Estando as salinas a mais de 30km
do mar, como surge então a água
salgada que lhes fornece a
matéria-prima? O fenómeno será
justificado pela Serra dos
Candeeiros, que dada a sua
natureza calcária tem muitas falhas
na rocha e assim as águas da chuva
entrenham-se e formam cursos de
água subterrâneos. Sendo que um
desses cursos atravessa uma
grande jazida de sal-gema que
alimenta o poço destas Salinas de
Rio Maior. E a água que se extrai

das Salinas de Rio Maior é sete

vezes mais salgada do que a água

do mar! A produção anual deste
conjunto ronda as 2.000 toneladas,
sendo que um litro de água
equivale a 220 gramas de sal.
As Salinas de Rio Maior são
as únicas salinas de interior em
Portugal. O sal daqui retirado pode
ser ou não moído (depende do seu
destino), mas não leva qualquer
tratamento químico – é um
produto obtido apenas pelo
resultado da acção do Sol e do
trabalho manual do Salineiro, o
que o torna algo mesmo natural e
especial. Os métodos de
exploração pouco evoluíram desde
1177 (data do documento mais
antigo).
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Notas:

0 A1 - Saida Lisboa –
Bombas Galp/Ralis

30,5 Saída A1 - Carregado

34 EN 1 

36 IC 2 – Alenquer 
(Variante de 
Alenquer)

38 IC 2 – EN 1

59 EN 1

67 Asseiceira

72 Rio Maior (entrada)

74 Rio Maior (saída)

Rio Maior tem o estatuto de
cidade desde 1985. Todavia a mais
antiga referência é de 1177, pelo
documento mais antigo do
concelho «Doacom de salinas e
Rio Mayor». Pertence ao distrito
de Santarém e à antiga provícia do
Ribatejo e tem cerca de 8 mil
habitantes.
Algumas datas relevantes:
1633 – O lugar de Rio Maior passa
a pertencer ao Concelho da Vila
de Azambujeira;
1759 – Fundação da Santa Casa da
Misericórdia de Rio Maior;
1789 – Estrada Real de D. Maria I
(Lisboa – Rio Maior – Alcobaça –
Coimbra);
1803 – Criação do título de Conde
de Rio Maior (João V.S.O. Juzarte
Figueira e Sousa);
1836 – Criação do Concelho de Rio
Maior;
1928 – Electrificação da Vila de
Rio Maior;
1945 – Inauguração da linha
férrea Rio Maior-Vale de
Santarém (transporte de carvão);
1983 - Descoberta de vestígios de
uma villa rustica romana,
denominada ”Villa Romana de Rio
Maior”

A Serra dos Candeeiros é uma elevação do Maciço Calcário
Estremenho no Sistema Montejunto-Estrela em Portugal
Continental, com 610 metros de altitude. Situa-se
nos concelhos de Rio Maior, Alcobaça e Porto de Mós,
marcando a fronteira entre o Ribatejo e o Oeste.
É conhecida pelas suas impressionantes grutas naturais; aí se
situa o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.
Sendo uma das primeiras elevações junto à orla marítima, é um
excelente local para a produção de energia eólica onde está
instalado um parque com a capacidade de produzir 111 MW.
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111 EN 243 - Livramento

125 Mira d’Aire

130 Minde

132 Miradouro – Polge 
de Minde

134 Miradouro 

O Mar de Minde ...é uma vasta

"lagoa" que se cria no polje de

Minde, quando as condições de

pluviosidade excedem os valores

considerados normais e os

terrenos atingem um nível tal de

saturação que não lhes permite
absorver mais água.

"Os Poljes ocorrem em zonas de

geologia calcárea, em que a

erosão ao longo das eras

geológicas fez já "estragos"

consideráveis. Sendo uma rocha

bastante solúvel, o calcário cria

redes de galerias subterrâneas,

entre grutas e algares.

Ao invés do que é normal, a

circulação de águas subterrâneas

faz-se no seu essencial por redes

de galerias com secções que vão

dos pouco centímetros às várias

dezenas de metros e não por

lençóis e estratos mais ou menos

porosos. Na verdade, não existem

rios de superfície nestas áreas,

eles tomam a forma subterrânea e

só aparecem à superfície, já na

periferia dos maciços calcáreos.

Quando o entrada de água no

sistema é superior ao caudal

permitido pelas nascentes, a água

eleva-se dentro da rede e inunda

esta área deprimida que é o polje,

através de 2 ou 3 algares

existentes na sua base, formando
este mar temporário.

136 Serra de Santo 
António 

140 Curraleira

Covão do 
Sabugueiro

São Bento

Notas:

95 Arrimal
LAGOAS DO ARRIMAL
Rodeadas pela natureza, estas
águas criam uma paisagem
interessante e convidativa. Três
lagoas a encontrar na Freguesia do
Arrimal.
As lagoas resultam da formação
de pequenas depressões
superficiais que deixam acumular
as águas pluviais. Ao longo da sua
extensão, e por toda a rua
principal da freguesia, encontram-
se pequenos poços em pedra
calcária.
A Grande Lagoa situa-se junto ao
Arrabal e reúne fluxos aquáticos
provenientes de Vale de Espinho.
Perto de Rossio localiza-se a
Pequena Lagoa que reúne águas
chegadas de Mendiga. Em Portela
de Vale de Espinho está a terceira
lagoa.
Pelas suas características, as
lagoas reúnem uma fauna peculiar
que inclui a galinha-d’água, o
mergulhão pequeno, o sapo
comum, a rã-verde e a cobra-de-
água.
A população local tira proveito
desta junção de águas à superfície
para a rega e usos domésticos.

96 Lagoa do Arrimal

99

99,5 Bezerra

105 EN 362            Serro 
Ventoso

107 Pragais

108 Manhosa
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110 Porto de Mós
Porto de Mós é uma vila
pertencente ao distrito de Leiria,
na província da Estremadura, com
cerca de 5000 habitantes.
Segundo a lenda da Nazaré, o
cavaleiro D. Fuas Roupinho,
miraculado por Nossa Senhora da
Nazaré, em 1182 foi alcaide de
Porto de Mós. O concelho de Porto
de Mós foi pertença dos Coutos de
Alcobaça em 1230, doado por D.
Sancho II, influenciando por muitos
séculos a vida e os hábitos desta
região que mais tarde foi
entregue, , por D. João I, a D. Nuno
Álvares Pereira e à Casa de
Bragança, após a decisiva Batalha
de Aljubarrota, a 14 de Agosto de
1385. Em 1895 o concelho de
Porto de Mós foi extinto e passou
a pertencer ao concelho
de Alcobaça, no entanto este
período foi de curta duração, já
que em 1898 voltou a ter o
estatuto de concelho, mas sem a
freguesia de Minde que juntou ao
concelho de Torres Novas. A vila
recebeu foral de D.
Dinis em 1305 e mais tarde
recebeu o foral Manuelino de D.
Manuel em 1515.

Almoço

CASTELO DE PORTO DE MÓS
Erguido sob os escombros de um posto de vigia romano, acumulou ao longo dos
séculos influências militares, góticas e renascentistas assentes numa estrutura
pentagonal com torreões de reforço nos ângulos, apesar de, atualmente,
resistirem apenas quatro. Os dois torreões que compõem a fachada principal
são ornamentados por duas cúpulas piramidais, com acabamento de cerâmica
de cor verde.
Inicialmente uma fortaleza de índole árabe, o seu papel foi relevante durante o
período da conquista cristã. Após sucessivas guerrilhas entre portugueses e
mouros, em 1148, D. Afonso Henriques, auxiliado por D. Fuas Roupinho, acaba
por tomar a vila e vencer as tropas sarracenas, comandadas pelo rei Gámir de
Mérida. Neste contexto, o castelo é posteriormente entregue a D. Fuas
Roupinho, que se viria a tornar no primeiro alcaide da vila de Porto de Mós.
No reinado de D. Dinis, a fortaleza recebe importantes obras de beneficiação e
em 1305 é concedida a carta de foral à vila de Porto de Mós, que há data, já se
tinha constituído concelho. Como prova da importância da vila, no contexto
nacional, D. Dinis oferece Porto de Mós a sua esposa, Rainha D. Isabel.
Em 1385, o castelo de Porto de Mós volta a desempenhar um papel decisivo
naquele que viria a ser um marco na história de Portugal, a Batalha de
Aljubarrota, ao albergar as tropas de D. João I e de D. Nuno Álvares Pereira nas
noites anteriores à batalha, durante as quais foram planeadas as estratégias de
guerra que viriam a dar a independência definitiva ao país. Após o falecimento
de D. João I, o domínio do castelo foi legado à sua filha e genro, os Duques de
Bragança, e por hereditariedade ao seu neto D. Afonso, 2º Duque de Bragança,
4º Conde de Ourém e 1º Marquês de Valença, também neto do condestável
Nuno Álvares Pereira. Foi nas suas mãos que a estrutura medieval deixaria de
ser uma atalaia para passar a ser um palacete residencial.
Durante a segunda metade do século XV, D. Afonso, homem culto e viajado, sob
fortes influências renascentistas que começavam a despertar na Europa, inicia
obras de recuperação no castelo, visíveis até aos dias de hoje, que
posteriormente os seus descendentes conservaram e ampliaram.
No século seguinte, D. Manuel volta a dar alcaidaria ao Duque de Bragança,
sucessor de D. Afonso, que faz novas intervenções.
No entanto, os abalos sísmicos sentidos em 1755 viriam a destruir uma parte do
castelo. Posteriormente, em 1936, tem lugar a primeira intervenção de
recuperação do monumento. Ao longo do tempo mais forem sendo feitas,
sendo que a última, em 1999, permitiu ao castelo ostentar novamente o brilho
que sempre lhe foi característico.
O Castelo de Porto de Mós está classificado, desde 1910, como Monumento
Nacional.
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146 Chão das Pias 

Fórnea

A Fórnea, como o próprio nome
indica, é um recuo pronunciado em
forma de anfiteatro, de uma zona
baixa para dentro de um planalto
calcário. À parte a explicação
científica, os habitantes locais
chamam-lhe, até aos dias de hoje, de
Fôrnea devido à sua forma que se
assemelha a um forno. A designação
de Fórnea advém da explicação
científica da formação natural desta
depressão.
As erosões provocadas pelas chuvas e
pelas águas nascentes criaram um
cenário natural impressionante.
Assim, a sua forma assemelha-se a
um enorme abatimento da crosta
terrestre começando em Chão das
Pias – Serro Ventoso - e descendo até
Alcaria.
Inserindo-se no Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros, para
além da beleza inerente à sua forma,
a Fórnea, é ainda, enriquecida pela
natureza que a envolve.
A vegetação baixa e a marca calcária
que a caracteriza no topo, em Chão
das Pias, forma um espetáculo natural
quando vemos a continuidade que se
segue, entre a vegetação, as escarpas
e as cascatas de água, que rebentam
da Cova da Velha em alturas de maior
precipitação alimentando o Ribeiro da
Fórnea, em direção a Alcaria.

De onde vem a designação Serra dos Candeeiros?

No tempo de D.Afonso Henriques a serra dos Candeeiros era
conhecida por monte Taixa (do árabe tauaja que significa “a
coroada”), por se parecer com uma coroa para quem a vê do seu lado
ocidental.

Desde então, já se chamou de várias maneiras, como Arius dos
montes Arvios (de acordo com a ode marítima) e mais recente como:
Serra de Albardos, Serra de Sancta Marta, Serra de Patelo, Serra
Alcobertas, Serra dos Candieiros ou Serra dos Molianos.

A explicação para o actual nome Serra dos Candeeiros é a seguinte:
Candeeiro aparece no dicionário como um termo usado no Minho de
Portugal e no Brasil como a pessoa que vai à frente de um carro de
bois, conduzindo os bois guia, imprimindo o ritmo e o rumo do carro.
Na Serra dos Candeeiros existe ainda a Aldeia dos Candieiros e a
Lagoa dos Candeeiros, o que evidencia haver nesta região pessoas
dedicadas a serem guias para as juntas que transportavam carga
entre o Norte e o Centro/Sul de Portugal e que nesta zona com a
escassez de água e o terreno difícil bem precisariam deles.

O termo Serra dos Candeeiros foi posto pelos viajantes que tinham de
fazer uma paragem obrigatória na Lagoa dos Candeeiros e assim a
serra perdeu a antiga designação de Serra dos Albardos. A paragem
nesta Lagoa dos Candeeiros é muito mais antiga que a antiga casa da
Malaposta do Alto da Serra.
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A nascente dos Olhos de Água do
Alviela é uma das mais
importantes do nosso país. Desde
1880 até bem próximo da
atualidade, a nascente do Alviela
foi uma das principais fontes de
abastecimento de água à cidade
de Lisboa (através do Aqueduto
do Alviela), e ainda hoje “abre
portas” a um dos maiores
reservatórios de água doce do
país.
A nascente do rio Alviela situa-se
na transição entre o Maciço
Calcário Estremenho e a Bacia
Terciária do Tejo. A sua bacia de
alimentação estende-se ao longo
de cerca de 180 km2, onde a água
percorre verdadeiros labirintos
subterrâneos até chegar à
nascente.
O rio Alviela é alimentado durante
todo o ano por uma nascente
permanente, mas em períodos de
maior precipitação a água é
também expelida através de
nascentes temporárias,
nomeadamente por uma saída
temporária de extravasamento
situada junto à nascente principal
(Olhos de Água) e por uma outra
situada junto ao Poço Escuro.

146 Chão das Pias 

São Bento

Casal Velho

Amiais de Baixo160

Olhos d’Água –
Nascente do Alviela

167

Lanche

Notas:

EN 361           Amiais 
de Baixo

170

Alcanede178

O Castelo de Alcanede é um dos
muitos que pertencem ao grupo
de defesa na linha de Santarém e
Lisboa, na defesa e aumento do
território.
Situado numa região com
vestígios antigos da presença
humana, provavelmente terá sido
fundado no tempo da ocupação
romana no território,
correspondente ao ano 150 a.C.
Somente é reconhecida a sua
fundação no ano de 1162, na
sequência da doação do lugar de
Alcanede por D. Afonso
Henriques a Gonçalo Mendes de
Sousa, a quem coube as tarefas
de reedificar e atualizar o recinto
amuralhado, de povoar e
organizar a vila.
A partir do reinado de D. Dinis
prosperaram devido a que este
monarca, resolvendo a questão
de há muito preferida pela coroa,
de entregar o castelo e a vila para
a posse da Ordem de Avis. Ordem
esta que realizou as obras mais
importantes feitas no castelo, tais
como a Torre de Menagem, o
coroamento merlanado, entre
outros.

Fráguas185

Rio Maior195

IC 2197

EN 366 - Alcoentre210

Aveiras de Cima220

A 1222

Lisboa269


