
 

08h30 – Saída de Lisboa (Pastelaria Suíça – Praça da Figueira) – tolerância de 5 minutos 

 

10h00 – Casa-Museu Dr. Sousa 

Martins 

Inaugurada a 3 de Março de 1985. O 

inventário é constituído por documentos, 

livros, quadros, fotografias, 

instrumentos de trabalho, objectos de 

uso quotidiano e colecções particulares. 

As figuras de Sousa Martins, Salvador 

Marques, Soeiro Pereira Gomes e Francisco Filipe dos Reis estão bem patentes neste 

museu.  

 

11h00 – Igreja Matriz de S. João Baptista 

A primitiva igreja matriz foi fundada pelo Cardeal D. Henrique, em 1558, sendo 

considerada um templo majestoso pela sua qualidade artística e pela proeminência da sua 

implantação, dado situar-se cerca de 200 metros 

acima da vila.  

Em 1887, sofreu um violento incêndio, pelo que 

teve de ser totalmente reconstruída. Possui uma 

arquitectura de linhas extremamente simples, 

depurada de elementos decorativos. Contudo, o 

seu interior, compreende um espólio de arte sacra 

dos sécs. XVII e XVIII, de grande qualidade 

plástica, sendo alguns objectos da primitiva igreja e outros provenientes de igrejas de 

Lisboa. 

 

12h00 – Monumento a Hércules 

No caminho da Estrada Real e frente ao Tejo, também 

Alhandra esteve no 

caminho das invasões 

francesas: na 1.ª 

sofreu a passagem 

dos exércitos de Junot; na 3.ª sofreu o estacionamento 

das tropas de Massena frente à Cintura Defensiva que, 

arrancando das baterias flutuantes do Tejo, subia pelos 

altos da Serra do Formoso e seguia pela Calhandriz, em direcção ao mar. Dois confrontos 

militares tiveram lugar, em 1810, no então concelho de Alhandra, frente ao Forte da 

Boavista, onde hoje se ergue o Monumento a Hércules. Deles, os aliados luso-britânicos, 

saíram sempre vitoriosos. 



 

13h00 – Almoço no restaurante “Oficina dos Sabores”  
Pão, queijo, presunto, paté, azeitonas, pastéis de bacalhau, 

croquetes de carne, rissóis de camarão 

Sopa de peixe 

Bacalhau com natas 

Vitela estufada com arroz, salada e batatas fritas 

Sobremesas diversas (à escolha) 

Vinhos branco e tinto, sumos, águas, cerveja, sangria 

Café ou chá  

 

Vila illuminista de Manique do Intendente: um sonho de uma cidade ideal 

nunca concretizado – a monumental criação do Intendente Pina Manique 
 

15h30 – Casa da Câmara  

Está situada na grandiosa Praça dos Imperadores. 

Este edifício foi edificado nos finais do séc. XVIII, a 

mando do Intendente Geral da Polícia D. Diogo 

Inácio Pina Manique, sendo este, grandioso e 

ambicioso, o único edifício de sua construção nesta 

praça. 

 

16h00 – Palácio de Pina Manique     
Começou a ser edificado segundo o projecto que o 

Intendente Diogo Inácio de Pina Manique tinha para a 

vila numa tentativa de a tornar grandiosa, incluindo-a 

talvez na rota das grandes cidades.  Situado no Largo 

de Pina Manique, é um imóvel setecentista, atribuído 

ao arquitecto José Costa e Silva. Compõem-se de um 

corpo central que é constituído por uma igreja de galilé, sobrepujada por uma varanda 

com balaustrada e por dois corpos laterais simétricos. A fachada sul é rematada por uma 

balaustrada ornada de trofeus. 

Do conjunto, a igreja foi o único elemento que teve acabamento interior, uma vez que 

com a morte de Pina Manique, verificada em 1805, o projecto paralisou, pelo que a 

construção do palácio nunca foi concluída. Os edifícios obedecem ao estilo neoclássico, 

em voga no séc. XVIII. 

 

19h30 – Chegada prevista a Lisboa (fica sujeita a alguns pequenos atrasos nas visitas 

guiadas e almoço). 

 
Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma na secretaria da SHIP 

ou efectuar uma transferência bancária para o IBAN da CGD PT50 0035 06970043880473214. 
 

Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita. 
 

(inclui transporte, almoço, visitas guiadas, despesas de organização e seguro - apólice n.º 202211256, da 
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.) 

 

https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-lisboa/c-azambuja/manique-intendente/praca-imperadores

