


Encontrar

Conhecer

Explorar

Viver

Sentir

Pontos de Interesse Turístico

Património e Cultura

Natureza e Lazer

Comer

Dormir



Ansião situa-se na Região Centro de Portugal Continental, entre o Litoral e o 
Interior, na zona do Pinhal Interior Norte.
Pertence ao distrito de Leiria e faz fronteira com os concelhos de Pombal, 
Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Penela e Soure.
Em termos de acessibilidades é servido diretamente pelo IC8 e pela A13. Nas 
suas proximidades beneficia do IC2 e do IC3 e está a cerca de 20 Km de Pombal, 
onde se encontram o nó de acesso à Auto-estrada A1, bem como a linha do 
Norte, principal via ferroviária do País.
Ocupa uma área geográfica de 176,096 Km2 (CAOP) e é composto pelas 
Freguesias de Alvorge, Ansião, Avelar, Chão de Couce, Pousaflores e Santiago 
da Guarda.
A sua população compreende 13.128 habitantes (INE – Censos 2011).
O Feriado Municipal assinala-se na quinta-feira de Ascensão – Dia da Espiga.

Município de Ansião: +351 236 670 200
www.cm-ansiao.pt / geral@cm-ansiao.pt
Posto de Turismo: +351 236 670 206
Complexo Monumental de Santiago da Guarda: +351 236 672 025
Biblioteca Municipal: +351 236 670 203
Centro de Negócios: +351 236 670 160 / 205
Piscina Municipal: +351 236 670 204
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Ansião encontra as primeiras referências da sua origem na Idade do Ferro, em testemunhos 

confirmados por alguns achados ao longo dos séculos XIX e XX.

 

A presença dos Romanos no território é inegável, não só pelo espólio arqueológico encontrado 

- moedas, mosaicos, mós, calçada romana -, como pela produção de vinho, azeite e frutos 

secos, pelo nome dado ao Rio Nabão, mas sobretudo pela existência da Villa Romana de 

Santiago da Guarda, descoberta em pleno século XXI.

O legado muçulmano, também ele milenar, regista especial incidência no cultivo de 

determinadas plantas; na utilização de medidas como o alqueire e o almude; nos sistemas 

de rega como as picotas e as noras; na construção de moinhos de vento nos outeiros e de 

moinhos de água nos vales; e na utilização de vocábulos na toponímia Albarrol, Alcalamouque, 

Alqueidão, Aljazede ou Alvorge.

Conhecido como um topónimo de origem germânica, Ansião é referido em 1175, nos 

documentos da aquisição da herdade de Ansion pelo Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e, 

em 1216, na Carta de Aforamento da mesma herdade.



Em 1465 Ansião recebeu título de mordomado (determinado por D. Afonso V) e, a 4 de julho 

de 1514, é elevado a Vila por Carta de Foral concedida por D. Manuel I. 

Em 1673 o senhorio de Ansião é entregue a D. Luís de Meneses, 3.º Conde de Ericeira, general 

de artilharia, como recompensa pelos serviços prestados durante a Guerra da Restauração. O 

Padrão seiscentista foi mandado erigir pelo Senado de Ansião em 1686, como reconhecimento 

das ações de D. Luís de Meneses nas diferentes campanhas militares, das quais se destacam 

as batalhas de Ameixial e Montes Claros. 



O concelho de Ansião, situado em pleno coração de Sicó, combina a simbiose da paisagem 

cársica com a riqueza do património arqueológico, histórico, etnográfico, gastronómico e 

cultural, características que lhe conferem uma identidade única e multifacetada.

A paisagem é caracterizada por carvalhais a perder de vista, por serras com carrascais 

e zambujais, onde, ao lado da vegetação rupícola, florescem orquídeas selvagens. A 

biodiversidade do território conjuga centenas de espécies de fauna e flora, com lugar para 

as plantas aromáticas e medicinais, de que se destaca a característica Erva de Santa Maria, 

pastagem de ovelhas e cabras, cujo aroma torna único o bom queijo da região.

No céu, os falcões e as águias lançam o olhar sobre coelhos, perdizes, raposas, javalis e gatos-

bravos, entre outras espécies existentes.

No topo de diferentes montes, réplicas dos tradicionais moinhos de vento que abundaram até 

ao século passado, pontilham a paisagem. Estes moinhos de vento, designados paltrock mill, 

têm características únicas no mundo, pois destacam-se por girarem sobre duas rodas e um 

eixo ao sabor das melhores correntes de vento.



Explorar o património de Ansião impõe visitar o concelho de Norte a Sul, pois em todas as 

freguesias se encontra património histórico, desde o religioso ao civil e militar. Destacam-se 

as igrejas de Torre de Vale de Todos, pela escultura renascentista atribuída ao mestre francês 

João de Ruão, e de Chão de Couce, marcada pela presença do mestre José Malhoa, que 

passava o mês de setembro na Quinta de Cima, tendo deixado no altar-mor da igreja a sua 

última obra completa, um retábulo dedicado a Nossa Senhora da Consolação, datado de 1933.

Na vila de Ansião o percurso inicia-se na Ponte da Cal, passando pelo Pelourinho e pelo Padrão, 

ambos seiscentistas e ligados a D. Luís de Meneses, cuja antiga residência em Ansião acolhe 

atualmente os Paços do Concelho.

Na Praça do Município poderá visitar a Igreja da Misericórdia, com as armas de Portugal 

representadas no teto. A caminho da Biblioteca Municipal, outrora mercado, encontra a Igreja 

Matriz, em honra de Nossa Senhora da Conceição, enriquecida com imagens renascentistas, 

altares em talha dourada e um baixo-relevo da renascença Coimbrã, representando um 

Calvário do Séc. XVI. 
Marca emblemática do património histórico do concelho de Ansião, o Complexo Monumental 

de Santiago da Guarda integra o Paço Manuelino, classificado Monumento Nacional em 1978 

como Residência Senhorial dos Condes de Castelo Melhor. As várias épocas históricas reunidas 

no mesmo espaço são assinaladas ainda por uma torre quatrocentista com base medieval, 

construída sobre as ruínas de uma Villa Romana dos séculos IV e V, posta a descoberto em 

2002 e que apresenta uma coleção riquíssima de mosaicos romanos.

A variedade dos motivos existentes nos mosaicos policromados justifica uma visita demorada 

para apreciar a sua riqueza, destacando-se um painel de grandes dimensões numa das 

paredes, onde a vivência deste povo que tanto marcou a nossa história, a nossa cultura e a 

nossa arquitetura se mistura com a paisagem nas folhas de carvalho representadas nesse 

painel, o maior exposto desta forma em Portugal.



Ao visitar Ansião encontrará a sua maior riqueza no sorriso e no coração das suas gentes, 

uma comunidade de braços abertos e hospitaleira que pode encontrar em cada passo que der 

e em cada recanto deste concelho de Sicó. 

Tudo o que visitar, vir e sentir, tornará esta experiência inesquecível, mas o que perdurará 

será conhecer Ansião através dos olhos do seu povo: um povo serrano com orgulho de ser 

Ansianense, com memórias, experiências e conhecimentos inigualáveis que partilha com 

quem se cruza no seu caminho.

A génese e a identidade deste povo encontram-se imbuídas em tudo o que o rodeia e torna 

Ansião um concelho onde a tradição e o progresso andam de mãos dadas: no saber secular 

nas vinhas podadas, nas oliveiras plantadas, nos carvalhais cuidados e no artesanato colorido. 

O futuro promissor está assente num passado e num presente de vivências e experiências, 

que orgulhosamente é apresentado a todos aqueles que visitam Ansião.

As festas e o folclore, as romarias e as peregrinações (por caminhos de Santiago e de Fátima), 

o artesanato e as tradições, nascidos de um saber milenar e popular, estão intrinsecamente 

ligados às gentes de Ansião, com uma enorme riqueza cultural. 



Das várzeas douradas pelo sol e repletas de olival e vinha, nasce o azeite e o vinho que 

acompanham o queijo e os pratos da gastronomia regional, donde sobressaem o cabrito e o 

borrego de Sicó, os enchidos e as migas com chícharo. A doçaria típica de Ansião é simples 

como o seu povo e apresenta-se nas fatias douradas, no bolo tradicional de noiva, nas 

merendeiras de passas e nozes, nas lesmas - um saber secular apresentado num bolinho de 

canela e azeite - e nos pastéis de pinhão, que testemunham a importância deste fruto que 

originou a criação da Feira Franca, em 1697, no lugar da Constantina, que transitou para o 

centro da vila de Ansião em 1892, com a designação de Feira dos Pinhões.

Ao longo dos séculos, Ansião viu passar ilustres figuras nacionais e estrangeiras, que 

perpetuaram esta Vila em textos e ilustrações, e viu nascer personalidades distintas nas mais 

diversas áreas, entre as quais Pascoal José de Melo Freire dos Reis (1738-1798), pelo seu 

papel como jurista, legislador e conselheiro régio. Na poesia, destaca-se Políbio Gomes dos 

Santos, imortalizado no nome que emprestou a uma sala da Biblioteca Municipal. Na literatura, 

Vale Florido, Alvorge, ganhou nome pela sua ligação a Fernando Namora. De referir ainda 

António Soares Barbosa (1734-1801), filósofo, e o irmão Jerónimo Soares Barbosa (1737-

1816), filólogo, humanista e latinista.



O concelho de Ansião combina aspetos distintos por todo o território, onde o maciço calcário 

se impôs, consubstanciado no leito intermitente do Nabão, cuja nascente se encontra nos 

Olhos d’ Água.

A lenda da Rainha Santa e do Ancião povoa o imaginário popular e corre de geração em 

geração como o rio Nabão por pontes e açudes.

Reza a lenda que a Rainha Santa Isabel, num dia de verão, banhou os pés no Rio Nabão, e nas 

suas margens conheceu um ancião a pedir esmola. A terra ganhou o nome e as águas do rio 

ficaram conhecidas como milagrosas, levando à celebração das festas em honra de S. Pedro 

e da Rainha Santa e à realização, até muito recentemente, dos “banhos santos”, em tanques 

construídos próximo do local por onde a Rainha terá passado. 

Perdura na memória o poder medicinal das águas do Nabão, que passa no Agroal, enche o 

caudal em Tomar e desagua no Rio Zêzere.



Parte integrante do Maciço Calcário de Sicó, Ansião, berço do Nabão, distingue-se em termos 

ambientais e patrimoniais.

Na floresta surge em destaque o carvalho cerquinho, em manchas densas e formidáveis que 

permitem o contacto direto com a Natureza e o desfrute de momentos de lazer ou da prática 

de diferentes desportos, desde percursos pedestres a cicloturismo. 

O geopatrimónio é deslumbrante e proporciona momentos de aventura e diversão únicos em 

diferentes pontos do concelho, servidos por parques de merendas e locais aprazíveis para 

desfrutar e relaxar. O Parque Verde do Rio Nabão é um espaço de visita obrigatória, que une 

o lazer à prática de desportos variados e permite a mobilidade nas suas diferentes formas.

 

Entre carvalhais e serras onde a brisa matinal e o sol da tarde acentuam o deleite do canto das 

aves e do aroma das plantas, Ansião convida, de braços abertos.



Biblioteca Municipal

Capela da Constantina

Capela da Granja

Capela da Misericórdia de 
Alvorge

Capela da Venda do Negro

Capela de Santo Amaro

Casa Alpendrada

Casa-museu dos Fósseis de Sicó 
- Granja

Centro Etnográfico de Alvorge

Complexo Monumental de 
Santiago da Guarda

Forno Medieval da Senhora da 
Guia

Igreja da Misericórdia de Ansião

Igreja Matriz da Lagarteira

Igreja Matriz da Torre de Vale de 
Todos

Igreja Matriz de Alvorge

Igreja Matriz de Ansião

Igreja Matriz de Avelar

Igreja Matriz de Chão de Couce

Igreja Matriz de Pousaflores

Igreja Matriz de Santiago da 
Guarda

Moinho da Melriça

Moinho do Monte da Ovelha

Moinho do Outeiro

Paços do Concelho

Padrão Seiscentista

Painel da Rainha Santa Isabel e o 
Ancião

Pelourinho de Ansião

Pelourinho de Avelar

Pelourinho de Chão de Couce

Pelourinho de Pousaflores

Ponte da Cal

Ponte de Marquinho

Ponte de origem romana no 
Pontão

Quinta de Cima

Ruínas da Torre da Ladeia

Mancha de Carvalho Cerquinho

Miradouro da Serra do Mouro

Olhos d’Água e Nascente do Rio 
Nabão

Parque das Cavadas - Apoio ao 
Peregrino

Parque de Lazer da Lagoa Parada

Parque de Lazer de Santiago da 
Guarda

Parque de Merendas da Charneca 
do Alvorge

Parque de Merendas da Fonte da 
Ladeia

Parque de Merendas da Ribeira 
de Alcalamouque

Parque de Merendas da Urjariça

Parque Verde do Rio Nabão

Serra da Portela

Zona de Lazer de Chão de Couce 
- Parque de Merendas
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Restaurante Ti’ Matilde
facebook.com/pages/Restaurante-Ti-
Matilde/327306924421465
39°54’56.54”N |  8°23’47.79”W
236628055

Pizzaria O Jamaica
facebook.com/OJamaicarest/
39°55’17.54”N |  8°23’47.79”W
236622020

Restaurante Dona Vitalina
facebook.com/Casa-pasto-Vitali-
na-1906187509392173/
236622534

Restaurante Kate Espero
39°55’17.35”N |  8°21’58.56”W
236622608

Restaurante 5 Sentidos
facebook.com/5Sentidos
-1149839681774901/
39°55’31.98”N |  8°21’33.07”W
236028036

Restaurante Barrocas
39°58’34.17”N |  8°27’03.27”W
236981324

Pizzaria Canto da Vila
facebook.com/cantodavilaansiao/
39°54’48.52”N |  8°26’10.53”W
236672012

Pizzaria Dinolândia
39°54’28.08”N |  8°26’25.27”W
236031563

Mau Maria Bistro
facebook.com/Mau-
Maria-1661215633891703/
39°54’47.83”N |  8°26’14.14”W
236673191

Restaurante Manjar do Diogo
facebook.com/pages/Pastelaria-Diogo-
Ansiao/345441245538190
39°54’37.28”N |  8°26’11.00”W
236677251

Restaurante Adega Típica
facebook.com/adega.tipicadeansiao/
39°54’42.04”N |  8°26’11.33”W
236677364

Marisqueira Alquimia
facebook.com/alquimiansiao/
39°54’40.09”N |  8°26’14.14”W
919460106

Restaurante Solar da Rainha
facebook.com/rrsolardarainha/
39°55’09.76”N |  8°26’16.81”W
236676204

Pizzaria Estrela
facebook.com/Pizzaria-
Estrela-2294947487399631/
39º 54’  43.5 ’’N |  8º 26’  12.7 ’’W
236672350

Restaurante Casa do Ensaio
facebook.com/casadoensaio
39°55’02.12”N |  8°25’35.36”W
236678048

Restaurante Pérola - O Gandin
39°54’47.72”N |  8°22’05.57”W
236621231

Restaurante O Caracol
facebook.com/Caracol-Restaurante-
Bar-1496209954036972/
39°57’13.32”N |  8°28’59.26”W
236678039

Restaurante Santiago
facebook.com/santiago.restaurante.7
39°56’45.13”N |  8°28’44.93”W
918393706

Restaurante O Serranito
39°56’47.96”N |  8°28’41.63”W
236107435



Ansiturismo - Alojamento & SPA
facebook.com/ansiturismo/
39°54’33.8″N 8°26’06.3″W
965767418

Casa de Campo Casal dos 
Valentes
39°56’06.0”N |  8°27’57.9”W
915890937

Sicó Lodge
https://www.airbnb.pt/rooms/19860123
39°96’84.72”N |  8°47’62.75”W
916677599

Cantinho do Outeiro
facebook.com/cantinhoouteiro/
39°58’06.56”N |  8°28’34.59”W
916677599

Alojamento Low Cost de Casais 
da Granja
facebook.com/Unidades.Alojamento.Local.
ETPSico/
39°57’18,4”N |  8°27’44,9”W
236620500

Otium-Country House
facebook.com/otiumcountryhouse/
39°58’55.61”N |  8°28’40.50”W
914784547

Casal Frias – Turismo Rural
facebook.com/casalfrias.turismorural/
39°52’377”N |  8°26’134”W
962736479

Adega Típica
facebook.com/adega.tipicadeansiao/
39°54’42.04”N |  8°26’11.33”W
236677364

Casa do Vale Florido
https://www.facebook.com/Casa-Vale-Flori-
do-198169090629229/
39°59’23.49”N |  8°27’30.45”W
236981398

Residencial Solar da Rainha - 
Fernando Freire Castela, Lda.
facebook.com/rrsolardarainha/
39°55’09.76”N |  8°26’16.81”W
236676204
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Alojamento Low Cost de 
Aljazede
facebook.com/Unidades.Alojamento.Local.
ETPSico/
39°58’48,4”N |  8°25’04,4”W
236620500




