
                        



A Igreja Matriz é um
templo amplo de duas
naves, sem grandes
efeitos artísticos e de
arquitetura popular
que provem do século
XVI 

 

A Estação de Cabeço
de Vide é um edifício
de linhas graciosas
agradável no seu
traçado marcadamente
português, nos seus
granitos trabalhados e
nos lindíssimos painéis
de azulejos
policromados, pintados
por L Batistini, em 1933.
Os painéis exteriores
representam o
quotidiano dos
habitantes da Vila.

 

A Fortaleza de dois mil
e quinhentos metros
quadrados de área,
servia para guerreiros e
habitantes de uma
pequena povoação se
poderem abrigar. No
seu interior, o chão está
sulcado de galerias
subterrâneas que a
ligam a antigas casas
afidalgadas da Rua de
Avis e á zona da Bica.

 

A Igreja  do Espirito
Santo, Pinho Leal no
livro Portugal Antigo e
Moderno, em 1874 diz
ser "esta  uma das mais
antigas da província já
existentes anta da vila
ser do Mestrado de
Avis", portanto antes de
1211, ano em que a Vila,
por doação de Dom
Afonso II, passou para a
dependência do
Mestrado
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O Cruzeiro do Espírito
Santo construído no
séc. XVI, ocupa o
centro do Largo do
Espírito Santo e foi
considerado
Monumento Nacional
por Decreto de 11 de
Outubro de 1933.

A Santa Casa Da
Misericórdia , fundada
pela Rainha D. Leonor
em 1498, está incluída
nas primeiras onze
Misericórdias fundadas
por esta figura régia.

A Forca, reformada da
sua função, fica situada
no outeiro do mesmo
nome, a poente da Vila.
À saída de Cabeço de
Vide para Fronteira
podem ver-se dois
obeliscos paralelepípedo
de alvenaria, gastos pelo
tempo. O seu valor
arqueológico aumenta,
pelo facto de ser o único
exemplar conhecido que
escapou à destruição a
sequência da abolição
da pena de morte, em
Portugal Continental, em
1852 para os crimes de
natureza política e em
1867 para os crimes civis.

A Torre do Relógio, ou
também designada por
torre sineira nos tempos
passados, tinha como
função marcar o início
e o termo dos trabalhos
diários do campo
(nascer e pôr-do-sol), a
hora do jantar e o
meio-dia.

 

A Rua Ordem de Avis de
grande importância
porque foi onde
habitaram muitas
pessoas importantes tais
como os Freires da
Ordem de Avis, vindo daí
o seu nome, os membros
da família do nosso épico
Luís de Camões, que
também habitavam o
monte Camões e, por
aqui permaneceram 200
anos.

A Capela da Senhora
dos Anjos é um
pequeno templo,
simples, modesto de
arte e de estrutura. Tem
na verga da porta,
gravada a data de 1726,
em que parece ter sido
reconstruída. Em outros
tempos, o povo juntava-
se todo, no largo, em
volta da sua santinha,
frente à porta da
ermida e procediam ao
"leilão da bandeira".
Consistia em ver quem é
que, indivíduo ou grupo,
em despique, licitava
maior quantia pela
bandeira, para fazer a
festa no ano seguinte.

O Pelourinho, situado
frente à Casa da
Câmara considerado
monumento nacional,
tinha quatro ferros
cravados no cimo da
coluna onde os
"criminosos" eram
pendurados por uma
corda colocada por
baixo dos braços, outras
vezes eram amarrados à
coluna. Era numa destas
posições que eram
expostos à irrisão
popular e aos castigos
físicos, que variavam
consoante a gravidade
do delito ou com os
costumes do tempo.
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Conjunto de ruas da Vila de Cabeço de Vide / Núcleo urbano e histórico



A Herança Romana Conquista Afonsina
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Os Romanos devem ter
permanecido em Cabeço
de Vide durante vários
séculos Pelo atual
território da Freguesia
passava uma estrada
subsidiária da importante
via militar romana que
ligava Lisboa a Mérida, de
que ainda existe vestígios.
Esta via servia o balneário
romano nas Termas. Com
vestígios de um antigo
balneário romano, que se
supõe datar da época de
César Augusto (119 a.c), a
estância termal de
Cabeço de Vide, mais
conhecida por Termas da
Sulfúrea 

Conquista Afonsina No
ano de 1160, D. Afonso
Henriques conquistou a
povoação que foi
retomada e destruída
pelos árabes em 1190.
Alguns anos depois foi
reconstruída no alto do
cabeço para melhor se
defender dos inimigos. Foi
então levantado, ou
reconstruído, um castelo e
edificada uma cerca
muralhada em torno da
povoação. nas Memórias
Paroquiais, assinadas
pelo pároco Diogo Gil
Veloso, é referido que a
vila pertencia à ordem de
Avis, era do bispado de
Elvas e Comarca de Avis

 

O Cabeço que dá 
vida 

Segundo a tradição 
"Havia uma povoação
onde, por ocasião de uma
batalha, ficaram por
enterrar muitos mortos do
que resultou uma peste,
alguns feridos subiram ao
cabeço do outeiro e
assim que respiraram os
ares puros logo
recuperaram a sua saúde,
vendo isto, os que ficaram
em baixo foram subindo
ao alto do monte e
chamaram-lhe Cabeço de
Vida"
Com o passar do tempo o
nome da Vila passou para
o que hoje conhecemos
Cabeço de Vide

Terra Nobre

 

Terra Nobre No séc. XVI,
Cabeço de Vide foi
doada a um dos mais
ilustres homens de armas,
Diogo de Azambuja. Este
século foi a época de
ouro da vila. Os tempos
áureos começaram em
1498 com a fundação da
Santa Casa da
Misericórdia, por D.
Leonor. Em 1512, D.
Manuel concede novo
foral a Cabeço de Vide. A
importância política da
vila manteve-se até 1932,
ano em que deixou de ser
concelho.
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A Nascente das
Águas sulfurosas de
Cabeço de Vide
foram utilizadas pelos
Romanos desde 118
anos antes de Cristo,
durante cerca de 600
anos. Diz a tradição
que a chamada
"fonte do Bolegão" 
 como lhe chamavam
no séc passado
ilustrando a visão que
se tinha das águas
brotando da terra da
terra aos borbulhões
antes da fonte ser
entaipada.

As Termas de
Cabeço de Vide -

Sulfúrea

Recursos TurísticosRecursos Turísticos  

Indicações Terapêuticas 

Aparelho Respiratório
(asma, bronquite, sinusite, rinite)

Dermatológico
(eczema e psoríase)

Músculo-Esqueléticas
(osteoarticulares e reumatismais

crónicas)

Contactos

Época Termal 
16 de Março a 15 de Novembro

 
Sulfúrea - Termas de Cabeço de Vide

Sitio das Termas | 7460-002 Cabeço de Vide
|245 634 112 

termassulfurea@gmail.com
facebook/TermasdaSulfúrea-CabeçodeVide

Instagram/termasdasulfureacbv
 

 

Mineralização Total: Hipossalina.
Composição Iónica: Sulfúra,
Oxidriladacloretada, Sódica.

Temperatura: 20º
pH: 11,5

Características da água  

Circuito Pedonal

Ecopista  Atoleiros -Sulfúrea 



As Termas de
Cabeço de Vide -
Sulfúrea dispõem de
uma residencial com
14 quartos duplos
equipados com
televisão com 120
canais, WC privada e
varanda. A
residencial dispõe
ainda de uma sala
comum com televisão
e internet (gratuita),
elevador, serviço de
atendimento, parque
de estacionamento
livre.

Contactos
 

Residencial das Termas 
Sitio das Termas | 7460-002 Cabeço de Vide

|245 634  027
residencialsulfurea@gmail.com
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As Termas de
Cabeço de Vide

- Sulfúrea
 

O Turismo de Habitação e o aluguer de
moradias particulares são outras opções
praticadas.

 
Quinta do Cabeçote -

Turismo Rural
Quinta do Cabeçote-

Turismo Rural,
|geral@quintadocabecote.

com
 

Alojamento Local - Casa
da Cisterna

Av. da Libertação 44 7460
Cabeço de Vide

967 597 998

 
Outeiro do Álamo -

Turismo Rural
Monte do Álamo, 7460-

050 Cabeço de Vide
info@outeirodoalamo.pt

 

 
Solar Simas Cardoso

Rua Luís José Frade, 1,
Cabeço De Vide 7460-034

967 597 998
 

Apartamentos
Monte da Azenha

Termas da Sulfúrea 
962 298 631

Monte da Sulfúrea
Termas da Sulfúrea 

962 649 420

Mais informações em 
www.jfcabecodevide.pt

mailto:geral@quintadocabecote.com?subject=Pedido%20de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20(Junta%20de%20Freguesia%20de%20Cabe%C3%A7o%20de%20Vide)
mailto:info@outeirodoalamo.pt?subject=Pedido%20de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20(Junta%20de%20Freguesia%20de%20Cabe%C3%A7o%20de%20Vide)
mailto:info@outeirodoalamo.pt?subject=Pedido%20de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20(Junta%20de%20Freguesia%20de%20Cabe%C3%A7o%20de%20Vide)
tel:967597998
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Onde Comer?

 

A variada gastronomia
alentejana é um dos
atrativos da região.
Cabeço de Vide não
tem uma gastronomia
própria, mas conserva
na sua ementa todos os
pratos tipicamente
Alentejanos, assim
como: A Açorda
alentejana simples ou
com bacalhau e ovo,
ou ainda sardinhas
assadas na brasa;
Gaspacho (Verão),
Sopa de Cação. Sopa
de Tomate com carne
frita; Migas de pão ou
de batata com
entrecosto frito; a
tradicional carne à
Alentejana; Ensopado
de Borrego, Cabrito
assado, Tomatada de
Galinha e papa-ratos.

Taberna da Vila 
Largo 25 de Abril, nº 10

Restaurante "A Fábrica"
Rua Luís José Frade, 11

Restaurante/Bar "A Forja"
EN369, 10

Grupo Desportivo Vidense
Rua Vasco da Gama, 01

Aquavide 
Sitio das Termas da Sulfúrea

Café Rossio
Rua da AssociaçãoCafé "O Caçador"

Rua da Associação

Bar das Termas 
Jardim das Termas

Mercado Municipal
Café do Mercado 

Cabeço de Vide



Percorrer os Caminhos de Santiago Alentejo e
Ribatejo esconde a promessa de uma aventura,
de descobertas inusitadas, do desvendar de uma
história que a memória preservou, uma história
que se desenrola a cada paragem. Percorrer os
Caminhos é reviver essa história nas marcas que o
passar do tempo não foi capaz de apagar, é
transformar o viajante no espectador de uma
narrativa que se conta no património material e
imaterial, nas terras, vilas e curiosidades, na
gastronomia, nas gentes e nos seus costumes, os
que já foram e os que continuam a ser e, ao
mesmo tempo, no participante da mesma, incapaz
de resistir aos encantos que vai desvendado. Mais
do que caminhar, é conhecer uma terra de
paisagens que, ainda que diferentes, partilham o
facto de serem únicas, repetindo-se apenas nas
recordações que delas ficam.

Conhecer os Caminhos de Santiago Alentejo e
Ribatejo é, mais do que uma viagem, uma
experiência que marca, que fica, que se guarda.
E que se quer repetir.

Caminho Nascente | Fronteira - 
 Cabeço de Vide | Etapa 14

Recursos TurísticosRecursos Turísticos  

CONTACTOS ÚTEIS
 

Emergência:  112
Incêndios  F lorestais:  117

GNR de Cabeço de Vide:  +351  245  634 103



Bombeiros Voluntários de Fronteira 
Avenida Heróis dos Atoleiros 54 | 7460-101

Fronteira 
245 604 500
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Contacto

Posto Territorial de Fronteira GNR
Largo Igreja dos Mártires | 7460-139 Fronteira

 
245 604 135

ct.ptg.dptg.pfrt@gnr.pt
 
 

Contacto

Freguesia de Cabeço de Vide 
Avenida da Libertação, 45 D | 7460-002

Cabeço de Vide
245 634 206 

jfreg.cabecodevide@mail.telepac.pt
www.jfcabecodevide.pt

 

Contacto

Câmara Municipal de Fronteira 
Praça do Município | 7460-110 Fronteira 

245 600 070
municipio@cm-fronteira.pt

 

Contacto



Contactos

Freguesia de Cabeço de Vide 
Avenida da Libertação, 45 D | 7460-002 Cabeço de Vide

 
245 634 206 

jfreg.cabecodevide@mail.telepac.pt
www.jfcabecodevide.pt

 

Localização Distante 10 Km de Fronteira (sede
do concelho), a Vila de Cabeço de Vide situa-se
na encosta de um monte, estendendo-se até à
planície e aí se forma um rossio que é o mais

amplo entre o Tejo e o Guadiana.
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