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O concelho de Pombal oferece ao seu visitante uma paisagem singular, cujo cenário montanhoso da Serra de Sicó, 
que esconde verdadeiras riquezas naturais e nos delicia com a rusticidade do seu rico património arquitetónico, 

contrasta com a leveza no olhar que nos proporciona a praia do Osso da Baleia que, escondida pela verde mancha 
da secular Mata Nacional do Urso, se estende até à linha do horizonte.

Do seu vasto património destacamos, na cidade, o seu castelo templário, símbolo da consolidação do território 
nacional e origem de Pombal, bem como a zona histórica onde se salienta a presença marcante do Marquês de 

Pombal, projetada nos edifícios do Celeiro e da Cadeia Velha, atualmente museus municipais.

Parta à descoberta deste território ímpar, deixando-se envolver pelas suas paisagens e mergulhando na sua história 
e tradições. Aprecie os sabores da gastronomia e a simpatia das suas gentes.



Património Cultural 



Biblioteca Municipal
De portas abertas para a cidade, a Biblioteca Municipal 

constitui, um serviço público prestado pela Câmara 

Municipal de Pombal a toda a população residente, 

estudante ou trabalhadora no concelho, tendo como 

principais objectivos a educação, a informação, a cultura e 

o lazer.

Arquivo Municipal
Com o objetivo de salvar a memória coletiva do nosso 

Concelho, o Arquivo Municipal de Pombal surge da 

necessidade de guardar para memória futura e futura 

utilização, os documentos relativos aos serviços 

camarários, à cidade, ao concelho e aos seus habitantes.



Museu Marquês de Pombal
Instalado desde julho de 2004 na antiga Cadeia Velha 

de Pombal, edifício mandado construir pelo Marquês 

de Pombal em 1776, o Museu teve a sua origem num 

trabalho de pesquisa, recolha e seleção de um 

pombalense, o antiquário Manuel Gameiro, que doou 

a coleção à Autarquia. O espólio deste museu 

monográfico permite uma leitura da história nacional e 

local do século XVIII e da vida do Marquês de Pombal 

como figura central da política portuguesa dessa 

época.

Museu de Arte Popular Portuguesa
Instalado num edifício pombalino, classificado como 

Imóvel de Interesse Público, outrora Celeiro, o Museu 

deve a sua origem a uma importante coleção de 

artesanato doada à Autarquia e que resultou de uma 

procura e seleção criteriosa de Nelson Lobo Rocha. 

Trata-se de uma coleção de arte genuinamente popular 

que supera pela sua diversidade, qualidade e 

representatividade da memória de um povo. Conta com 

um espólio de milhares de peças de artesanato oriundas 

das várias regiões do país.



Castelo de Pombal

Edificado entre 1156 e 1171 por Gualdim Pais, Mestre da 

Ordem do Templo, integrou um conjunto de praças 

militares destinadas a defender Coimbra. Foi ampliado no 

reinado de D. Sancho I e, posteriormente, sofreu 

beneficiações por ordem de D. Manuel, onde se destacam 

a abertura de nova porta virada a poente e a janela 

manuelina.

Em 1940, foi submetido a profundas intervenções de 

reconstrução que lhe deram o perfil arquitetónico atual.

No interior das muralhas do castelo encontra agora um 

posto de acolhimento que, além de informação turística, 

dispõe de um ponto de venda de produtos locais e de uma 

sala multimédia.



Teatro-Cine
Local para o desenvolvimento de ideias, emoções e 

sentimentos, o Teatro-Cine está ao serviço da 

comunidade que serve, querendo assumir-se como 

uma janela aberta para todos os públicos e faixas 

etárias que recebe.



Rotas Culturais



Rota Pombalina

Da época do Marquês, Pombal guarda belas recordações materializadas em 

monumentos de acentuado cunho, a par de alguns templos, evocadores de uma vivência 

religiosa nem sempre mantida. Conhecer um pouco mais de perto a vida de quem marcou tão 

vincadamente os destinos de Portugal na segunda metade do século XVIII é o objetivo desta 

visita que passa pelos seguintes locais:

Praça Marquês de Pombal | Cadeia/Museu Marquês de Pombal | Igreja do Carmo | 

Celeiro/Museu de Arte Popular Portuguesa | Largo do Pelourinho | Igreja do Cardal | Monumento ao 

Marquês de Pombal 



Património Natural 



Praia do Osso da baleia
Situada em plena Mata Nacional do Urso, é desde 

1998 classificada como Praia Dourada por 

apresentar valores singulares do ponto de vista 

geológico, florístico, faunístico, paisagístico e 

patrimonial.

Nesta zona de singular beleza, pode ainda 

explorar a envolvente, bem como alguns aspectos 

associados à fauna e flora, realizando os 

percursos pedestres “Trilho da Lagoa de São José”

e “Trilho da Baleia Verde”.

Serra de Sicó
A Serra de Sicó é um dos magníficos exemplos 

de paisagem cársica da região centro de 

Portugal. 

Além dos extensos campos de lapiás, podem ser 

aqui encontradas outras formas cársicas de 

superfície e de profundidade, sendo uma área 

frequemente procurada pelos espeleólogos. 

O Canhão do Vale do Poio é um dos maiores 

canhões fluviocársicos do país, formado por 

grandiosas escarpas que a água escavou e 

modelou.



Trilho da Lagoa de São José

Zona de singular beleza, o 

seu trajeto circular começa e termina junto à

Guarda do Juncal Gordo e desenvolve-se 

contornando a Lagoa de S. José. Com uma 

distância de 2,5km e um grau de dificuldade médio, 

este trilho pode ser visitado durante todo o ano.

Trilho da Baleia Verde

Este trilho permite conhecer aa beleza e 

biodiversidade aí existentem nomeadamente os 

líquenes e samoucos.

Trilho circular com 3,9 Km e com grau de 

dificuldade médio, podendo ser visitado 

durante todo o ano.

Partida e chegada no Parque de Merendas da Praia do 

Osso da Baleia



Agenda Cultural 



Chegada da Primavera

Onde a cor e os cheiros característicos da 

Primavera invadem a zona história da cidade…

Abril, mês da dança

Caminhe…pare…escute e dance!

Sinta a dança que invade a cidade de Pombal!



Mercado Medieval

O castelo de Pombal abre 

as suas portas em 

abril, para recordar as 

vivências da época 

medieval.

Encontro Nacional de 

Colecionadores

Oriundos de todo o território 

nacional, Pombal recebe 

em abril, coleções e 

colecionadores, num 

ambiente de festa e partilha.

Dia Internacional dos Monumentos 

e Sítios

Evento mundial de temática comum, que 

procura sensibilizar os cidadãos 

para a diversidade do património, 

para a sua proteção e valorização.



Feira do Livro

O contato com livros, 

leituras e histórias, 

que proporciona o 

encontro com 

escritores e 

ilustradores, 

potencializando o livro 

e a leitura.

Maio, mês do Marquês

Projeto que pretende 

divulgar a vida e obra 

de Sebastião Carvalho 

e Mello, assinalando 

as datas do seu 

nascimento, da sua 

morte e o dia 

internacional dos 

museus.

Festival de Teatro

Uma cooperação entre o 

Município de Pombal e 

o Teatro Amador de 

Pombal que permite 

abraçar as várias 

vertentes do teatro em 

todo o concelho de 

Pombal. 



Montras e Varandas 

Poéticas

Caminhe…pare…olhe…

escute!

Sinta a poesia nos objetos e na 

música e deixe-se encantar 

pela poesia visual, na 

cidade de Pombal!

“Caminhos de Leitura”

Encontro de Literatura Infantojuvenil

A viagem começou em 2002…quando decidimos 

percorrer um carreirinho de Letrinhas para encontrar 

a Palavra.

Ano após ano, fomos brincando com palavras, rindo e 

sonhando. Fomos lendo, sentindo, cheirando, 

admirando, provando e guardando palavras até

encontrar o nosso Caminho na Leitura!

Em junho, habitamos outros espaços e escutamos outras 

melodias…



Festival Sete Sóis Sete Luas

Músicas do Mediterrâneo e do 

Mundo Lusófono.

Um festival musical cujo objetivo

passa pelo diálogo 

intercultural, entre as 33 

cidades dos 13 países do 

Mediterrâneo e Mundo 

Lusófono.



Feira Nacional de Artesanato 

e Tasquinhas de Pombal

Em setembro, Pombal cruza o 

Artesanato Nacional com os 

sabores regionais e locais.

Festas do Bodo

Uma tradição secular que no 

último fim de semana de 

julho recorda os hábitos do 

povo pombalense…



Outubro, mês da música

Caminhe…pare…olhe…

escute!

Sinta a música que invade a 

cidade de Pombal!



O Natal na Cidade

A magia que envolve 

todo o concelho no 

espírito natalício…



Deixe o seu coração bater por Pombal!


