Trilho ou local
na natureza

Edifício

Castelo de Sesimbra
Temática:
Valor natural e cultural

Concelho / Localidade
Sesimbra

Informação sobre o local
Edificado no período islâmico, o castelo de Sesimbra foi
conquistado por D. Afonso Henriques em 1165. Novamente
perdido na sequência da grande investida Almóada de 1191,
o castelo é definitivamente tomado para o lado cristão no ano
de 1200, data em que D. Sancho I, auxiliado por cruzados francos,
terá reconquistado a região. Neste contexto de estabilização
da fronteira e repovoamento o mesmo rei D. Sancho I assinou
a outorga da Carta de Foral à vila de Sesimbra em 1201.
No ano de 1236, D. Sancho II doa a vila de Sesimbra e seu castelo
à Ordem Militar de Santiago e no ano de 1323, reinado de D. Dinis,
no âmbito do reforço geral das muralhas, foi edificada a torre poente,
com o objetivo proporcionar uma eficaz vigilância da costa.

Localização

O que podemos fazer no local
Visita ao Castelo, Monumento Nacional, situado no cume
da encosta que domina toda a paisagem envolvente, com uma
vista privilegiada para a baía e vila de Sesimbra.
Visita ao circuito interpretativo do Castelo Medieval, que percorre
todo o recinto muralhado evidenciando os elementos relevantes
no plano da arquitetura militar, alcáçova e torre de menagem,
torre de vigia, casa da vereação, adarve, cisternas e silos.
Visita ao Centro de Interpretação Rafael Monteiro, exposições
temáticas (na torre de menagem e torre de vigia do lado
nascente) e Igreja de Nossa Senhora da Consolação do Castelo.

Coordenadas GPS
38o27’07.07’’N | 9o06’28.54’’O

Apoios no local

Como chegar

Acessibilidade condicionada
em determinados setores de visita.
Sinalética, Cafetaria, Estacionamento

Estrada Nacional 378, Santana, Sesimbra.
Caminho pedonal com ligação ao centro da vila de Sesimbra.

Contactos

Observações
Horário:
Verão – Todos os dias, das 7:00 às 20:00.
Inverno – Todos os dias, das 7:00 às 19:00.

Tel: +351 212 680 746 / 212 288 206
Email: museu@cm-sesimbra.pt
Morada
Rua de Nossa Senhora do Castelo
2970-Sesimbra

