
08h00 – Saída de Lisboa (antiga Pastelaria Suíça – Rossio) tolerância de 5 minutos. 
 

11h00 - Percurso do Marquês 
Visita guiada num percurso que acompanha parte da vida do Marquês de Marialva e que consiste em 
abordar episódios históricos e enquadrar o património da cidade associada a esta personalidade maior de 
Cantanhede e os seus contributos na afirmação de Portugal no séc. XVII. 

 
D. António Luís de Meneses – 3º Conde de Cantanhede e 1º Marquês de Marialva 
Nasceu a 13 de Dezembro de 1603, em Cantanhede, filho dos segundos condes de 
Cantanhede, D. Pedro de Meneses e D. Constança de Gusmão, uma das famílias 
mais ilustres da Península Ibérica. O seu nome está imortalizado, entre outros feitos, 
pela acção que teve na Guerra da Restauração da Independência de Portugal, em 
1640, tendo-se notabilizado no comando das tropas portuguesas nas batalhas das 
Linhas de Elvas e Montes Claros que impediram a entrada dos exércitos espanhóis 
em território português. Os seus feitos militares valeram-lhe o título de Marquês de 
Marialva, por decreto de 11 de Junho de 1661. Morreu a 19 de Maio de 1675 e o seu 

corpo encontra-se sepultado na entrada da Igreja do Convento de Santo António (Igreja da Misericórdia). 
 

 
Estátua Equestre de D. António Luís de Meneses 
 
 
 

Paços do Concelho 
 

 
 

Igreja Matriz de Cantanhede  
 
 

Igreja da Misericórdia 
  
 
Museu da Pedra  
   
 
 

13h00 – Almoço no restaurante “Dom Fininho” 
Pão, azeitonas e recheio de sapateira 
Sopa de peixe 
Cachaço de porco assado no forno, com salda ou legumes e batata assada 
Salada de frutas ou pudim ou mousse de chocolate 
Vinho branco ou tinto da casa, água, refrigerante ou cerveja 
Café ou chá 

SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

CANTANHEDE, VARZIELA E  

VILA DE ANÇÃ 
07 de Fevereiro de 2023 (terça-feira) 

 

Nos 355 Anos do Tratado de Lisboa (13 de Fevereiro de 1668):  

a vida e obra de D. António Luís de Meneses, 1.º Marquês de Marialva 



 
15h00 – Capela da Varziela  
Na Varziela, povoação situada a norte de Cantanhede, está a Capela de Nossa Senhora 
da Misericórdia. Foi decretado Monumento Nacional a 16 de Junho de 1910, em virtude 
do seu grande valor patrimonial, decorrente sobretudo do precioso retábulo da capela-
mor. Esculpido em pedra de Ançã por João de Ruão, o alto-relevo é considerado como 
o mais belo do centro do país e avaliado como uma encantadora obra de pura 
Renascença. 

 
Vila Histórica de Ançã 
Recebeu foral do rei D. Manuel I em 1514 e, segundo a tradição, este confirmava outro 
anterior entregue por D. Duarte. Ançã foi sede de concelho até ao ano de 1853. O seu 
pelourinho é símbolo deste antigo poder municipal. 
Falar de Ançã estará para sempre associado o nome de Jaime Cortesão. Nasceu em 29 
de Abril de 1884, o célebre poeta, historiador, médico e dramaturgo, figura proeminente 
da cultura portuguesa e político que se distinguiu como grande defensor da causa da 

liberdade e da justiça social. 
 
Antigo Solar dos Neiva 
Este imóvel, datado do séc. XIX, que outrora foi o Solar dos Neiva, é um dos mais 
imponentes de Ançã. Na sua frontaria sobressai o brasão de armas dos Bandeira de 
Neiva, esculpido com mestria, em pedra da região.  

 
Museu Etnográfico 
Casa do séc. XVII, propriedade do Grupo Típico de Ançã, representando a 
vivência dos ançanenses no princípio do séc. XX. Aqui está representada não só 
a casa típica de Ançã, como um espólio valiosíssimo que foi sendo doado pelas 
gentes de Ançã.  
 

Janelas Manuelinas  
Com configuração e elementos ornamentais representativos do estilo manuelino, 
também designado de gótico português tardio, estas janelas são exemplo da 
utilização da pedra de Ançã durante este período. 

 
Fonte de Ançã 
Mandada erigir por D. Álvaro Pires de Castro, Marquês de Cascais e Senhor da 
Vila de Ançã, em 1674, alberga uma nascente com um caudal de 20.640 litros 
por minuto. De “chapuz” e forma quadrada, ostenta o brasão dos Castros. 
 

 
20h00 - Chegada prevista a Lisboa (ficando sujeita a alguns pequenos atrasos nas visitas guiadas e no 
almoço). 

CONDIÇÕES 
 

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. 

 
Custo por pessoa 

(inclui transporte, visitas guiadas, almoço, despesas de organização e seguro – apólice n.º 206294012, da Companhia de 
Seguros Allianz Portugal, S.A.) 

 
Sócios € 76,00   Não Sócios € 86,00 


