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Sousel

ALENTEJO

O Concelho de Sousel

Sousel is located in the south of the District of 
Portalegre, limited by the district of Évora. The 

County has four parish
councils, namely Cano, Casa Branca, Santo Amaro 

and Sousel. In the landscape, stands out the 
geographic eleva�ons of São

Bartolomeu, São Miguel and Caixeiro. Sousel 
remains a rural county, strongly marked by an 

agricultural past that based all
the economic life and cultural iden�ty.

O Concelho de Sousel localiza-se no Alto Alentejo, na 
confluência dos Distritos de Portalegre e Évora. Na 
paisagem do concelho destacam-se principalmente três 
�pos de ocupação do solo: os montados, os sistemas 
culturais arvenses de sequeiro e os olivais. A 
configuração �sica do território municipal é ainda 
marcada pelas elevações de São  Bartolomeu, de São 
Miguel e do Caixeiro. O Concelho tem quatro 
freguesias: Cano, Casa Branca, Santo Amaro e Sousel. 
A profunda feição eminentemente agrícola presente na 
história deste concelho marca, ainda hoje, a Cultura e a 
Iden�dade de Sousel.



Rancho Folclórico da Vila do Cano - Jogo do pau Roda de Pares



The origin of this curious place name ("cano" means "pipe") may be la�n (canna) or arab (qanãt). 
However both of them consider the great water abundance on site.

In 1512, the King Manuel I writes the charter of the county of Cano and the village thrives. Therefore 
Cano was municipality head office un�l 1836.

Since then it integrates the neighbor county of Sousel.
From its agricultural past, stands out the produc�on of olive oil, cereals, cork and coal.

Cano
Este topónimo poderá ter origem la�na, na palavra canna, ou árabe, na palavra qanāt. 
Claramente, o denominador comum entre elas, considera a existência de uma ligação entre 
o topónimo e a existência de águas abundantes no local onde hoje se encontra a povoação.
A igreja matriz da vila era mencionada em documentos do séc. XIII, revelando origem muito 
an�ga, tendo sofrido obras de remodelação e ampliação que lhe deram a atual configuração 
no início do séc. XVI.
Cano pertenceu à Ordem e Comarca de Avis e foi sede de Concelho desde tempos 
imemoriais até 1836. Teve foral dado por D. Manuel I no dia 1 de Novembro de 1512. 
Nos anos 30 do século XX, a população da freguesia de Cano ocupava-se da faina agrícola e 
da pecuária e �nha uma fábrica de manufaturação de produtos em cor�ça. 
A freguesia produzia e exportava em abundância cereais, legumes, cor�ça, carvão e gado 
suíno de engorda. No entanto, a sua maior riqueza eram os extensos olivais que lhe 
permi�am a exportação de azeite, exis�ndo na altura dez lagares adequados para o fabrico 
do mesmo.

AS 4 FREGUESIAS

THE 4 PARISH COUNCILS

 Junta de Freguesia de Cano

1 2

1 Que significa junco ou caniço.
 Que significa túnel subterrâneo para irrigação

:
2



Rancho Folclórico «As Mondadeiras» de Casa Branca



Casa Branca
Casa Branca começou primeiramente em S. Brás, que ficava dentro do termo de Pavia, em 
zona montanhosa. Temos relatos de tais factos na primeira pessoa escritos por Frei Claude 
de Bronseval, e publicados na "Peregrina�o Hispanica". Como este relato demonstra, Casa 
Branca era uma referência para os caminhantes da época, em especial para os elementos do 
clero vindos de Évora que, ao avistarem-na, sabiam estar próximos do seu des�no (Avis). A 
povoação era então cons�tuída por “6 ou 8 casas”, provavelmente caiadas de branco. 
Perdurou desse período, a Feira de São Brás ou Feira das Cenouras, que tem lugar no início 
do mês de Fevereiro.
Casa Branca foi depois relocalizada em zona plana, próxima da Vila do Cano, após o Conde 
do Sabugal, D. Duarte de Castello-Branco, ter dividido em foros uma enorme herdade que 
�nha no termo de Avis, em finais do séc. XVI ou inícios do séc. XVII. 
Nos anos 30 do séc. XX, a economia da freguesia de Casa Branca era assente na grande 
produção de trigo e na exploração dos olivais e dos vastos montados de azinho e sobro.

Casa Branca ("white house", literally) was located ini�ally at São Brás belonging, at the �me, to the 
terms of Pavia. The village had at the �me "6 or 8 houses", painted white with lime. The village was a 

reference, especially for the elements of the clergy from Évora, who knew that they were close to their 
des�na�on (Avis). By the end of the sixteenth century onwards, the village was relocated to the place 

where it is today.
Also with a strong agricultural past, Casa Branca economic's life was based especially in the 

produc�on of wheat, olive oil and the exploita�on of cork oak and holm oak.

AS 4 FREGUESIAS

THE 4 PARISH COUNCILS

Torre Sineira Igreja Matriz de Casa Branca



Festa da Bênção do Gado



Santo Amaro
Situada em terras da Ordem de Avis, foi a úl�ma freguesia a incorporar o Concelho de 
Sousel. No século XVIII, Santo Amaro era considerada uma freguesia de campo, desprovida 
de centralidade urbana, uma vez que os 16 vizinhos que a compunham, segundo as 
«Memórias Paroquiais», de 1758, se encontravam dispersos por montes. A aldeia 
propriamente dita à semelhança do que existe hoje, terá surgido apenas na viragem do séc. 
XVIII para o séc. XIX, como evolução natural da fixação da população rural na aldeia, 
incen�vada pelo aforamento de terras e pela oferta de trabalho nas explorações agrícolas 
circundantes. Santo Amaro pertenceu ao ex�nto Concelho de Veiros até 1855. Nesse ano, 
foi anexado ao Concelho de Fronteira, no qual esteve integrado até ser transferido para o 
Concelho de Sousel, em 1932. A par�r de então, a freguesia foi presenteada com um 
conjunto de melhoramentos, que lhe conferiram uma nova centralidade. Entre 1934 e 
1936, a freguesia de Santo Amaro é dotada de um responsável pelo Correio local, de luz 
pública, de um novo cemitério, de um edi�cio escolar e de uma verba para a construção de 
um posto médico na aldeia.

Santo Amaro was the last parish council to integrate the County of Sousel. 
Un�l the eighteenth century, Santo Amaro was only a set of sca�ered houses in the countryside. Just 

at the turn of the eighteenth century to the nineteenth century, the town began to grow as we know it 
nowadays. In 1932, Santo Amaro integrates the County of Sousel and achieves a number of 

improvements such as the electric light, a mail manager, a new cemitery, a school building and a 
medical assistance building.

AS 4 FREGUESIAS

THE 4 PARISH COUNCILS

Cruzeiro e Igreja Matriz de Santo Amaro



Vista da Serra de São Miguel 



Sousel
O topónimo Sousel deriva, segundo Leite de Vasconcellos, do termo la�no saxum (que 
significa rocha ou penedo), o qual, com o passar dos tempos, originou SOUSO e, mais tarde, 
aplicou-se-lhe o diminu�vo ello, originando Sousello, que por influência moçárabe teria 
dado Sousel. 
A igreja matriz de Sousel já era referenciada em documentos do séc. XIII, pelo que deve ter 
�do aí a sua fundação, apesar de ter sido depois bastante modificada. A igreja de Nossa 
Senhora da Orada é do Séc. XV e foi mandada edificar por D. Nuno Álvares Pereira. Sousel 
era mencionado no foral an�go de Estremoz, datado de 1258, como Reguengos de Sousel 
(propriedade do rei). Teve foral novo, dado por D. Manuel I, em 1515. 
No século XIX, as terras coutadas da Casa de Bragança em volta da vila, são divididas o que 
jus�fica o facto de a vila souselense, diferentemente da grande maioria das terras 
alentejanas, não se encontrar limitada por grandes propriedades. Nos anos 30 do século XX, 
a produção de cal marcava a economia da freguesia de Sousel, restando ainda hoje 
inúmeros fornos dispersos pelo enorme maciço calcário que circunda a vila a sudoeste. 
Sousel possuía igualmente moagem, panificação mecânica, refinação de azeites, extração 
de óleos do bagaço e de fabrico de gelo. A a�vidade económica da vila era ainda marcada 
pelos inúmeros lagares de azeite, carpintarias e serralharias mecânicas, fornos de �jolo, 
entre outras a�vidades.

According to Leite de Vasconcellos, the toponym derived from the la�n word "saxum" (that means an 
outcrop of rock). The village name have evolved over �me and later, by the Mozarabic influence, it 

turned to "Sousel". The village was men�oned in the old charter of Estremoz, dated 1258, as 
"Reguengos de Sousel" (property of the king). It had new charter, given by the King Manuel I, in 1515.

Unlike the vast majority of Alentejo, Sousel is surrounded by small farms. In the 30s, the lime 
produc�on was very important and remains from that period numerous lime kilns surrounding the 

village. Sousel also had other important industries such as milling, mechanical bakery, extrac�on of 
olive-oil and olive-pomace oil, carpentry and metalwork, among other ac�vi�es.

AS 4 FREGUESIAS

THE 4 PARISH COUNCILS

Interior da Igreja de N. Srª da Orada de Sousel



Museu dos Cristos



Sediado na vila de Sousel, o Museu dos Cristos tem por base uma coleção de cerca 
de 1500 imagens, organizadas por diferentes núcleos temá�cos que o visitante 
poderá conhecer num percurso exposi�vo que se prolonga por duas salas. A par 
da Exposição de Longa Duração, o Museu dos Cristos apresenta uma planificação 
de exposições temporárias de âmbito diversificado.

Horário 
Aberto de terça-feira a Domingo.
· De Terça a Sexta-feira, das 09:30h às 17:30h
·Sábados, Domingos e Feriados, das 09.30h às 13:00h e das 14.00h às 17.30h
Encerra nos dias 1 de janeiro, 1 de maio, 25 de dezembro e Feriado Municipal (segunda-feira de Páscoa)

· Tuesday to Friday, 09:30 am to 05:30 pm 
· Saturday, Sunday and Holidays - 09:30 am to 01:00 pm and 02:00 pm to 05:30 pm 

Closed on January 1, May 1, December 25 and Municipal Holiday (Monday of Easter)

 

PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS

MAIN TOURIST ATRACTIONS

MUSEUM OF CHRISTS

The Museum has a great collec�on of Christs, displayed throughout two rooms and 
simultaneously, in a smaller room, presents other kind of exhibi�ons like pain�ng, 

photography, handicra� and other forms of popular art.

Contactos
Largo do Convento, 7470-217 Sousel        Telfone: 268 550 103        Email: museudoscristos@cm-sousel.pt



Capela de Nossa Senhora do Carmo de Sousel



Património Religioso

PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Sousel conta com um vasto número de edificações religiosas, entre elas igrejas e 
capelas, construídas em épocas diferentes e com diferentes es�los. Estes edi�cios 
marcaram de forma determinante o espaço urbano de Sousel.

RELIGIOUS HERITAGE

Sousel has a large number of religious buildings, built at different �mes and with 
different architectural styles. These

buildings marked decisively the urban space of Sousel.

Torre Sineira - Igreja Matriz de Sousel

MAIN TOURIST ATRACTIONS



Forno de Cal



Fornos de Cal

PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS

A indústria de fabrico de cal, hoje desaparecida, foi uma das mais importantes 
a�vidades económicas pra�cadas no Concelho de Sousel. O aparecimento de 
produtos concorrentes e de custo inferior no mercado ditaram o seu 
desaparecimento.

LIME KILNS

The lime industry, today ex�nct, was one of the most important in the County's economic 
life. It disappeared with the emergence of other equivalent products in the market.

Forno de cal

MAIN TOURIST ATRACTIONS



Praça de Touros «Pedro Louceiro»



Arquitetura Civil

PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Rompendo a imagem das �picas casas alentejanas, a vila de Sousel apresenta-nos 
algumas casas senhoriais de diferentes es�los e com valor patrimonial. De 
destacar também a an�quíssima Praça de Touros «Pedro Louceiro», local de 
romaria no feriado municipal que ocorre na segunda-feira a seguir à Páscoa.

CIVIL ARCHITECTURE

Between tradi�onal houses, you can find some manor houses of great architectural 
interest. We also highlight the ancient bullring at the top of Serra de São Miguel, which 

opens once a year at the fes�vi�es of the local holiday (the Monday a�er Easter).

Pormenor das bancadas

MAIN TOURIST ATRACTIONS



Sí�o Arqueológico - Torre de Camões



Arqueologia

PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Foram iden�ficados 139 locais em todo o concelho que comprovam an�gas 
presenças humanas, deixando em aberto possíveis programas de valorização 
com vista ao seu aproveitamento, tanto turís�co como pedagógico.

ARCHAEOLOGY

139 sites have been iden�fied across the County that prove ancient human presence and 
enable programs for tourism and educa�onal use.

Pormenor da Torre de Camões

MAIN TOURIST ATRACTIONS



Rosas Albardeiras



Fauna e Flora

PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Sousel é marcado por três elevações principais: a Serra de São Miguel, a Serra de 
São Bartolomeu e o Caixeiro, representando o ponto mais alto do concelho com 
454 m. As serras são dominadas pelos olivais, maioritariamente plantados a 
par�r do séc. XIX, mas existem também manchas de mato e vegetação arbus�va 
que têm vindo a ocupar os terrenos dos olivais abandonados e onde se destacam, 
por exemplo, medronheiros, carrascos, rosa-albardeira, alecrim, rosmaninho, 
orégão e esteva. Nesses locais, habitam espécies cinegé�cas como coelhos, 
lebres, perdizes e tordos.  Destacam-se também as diversas espécies de aves 
(melro-preto, estorninho, pêga, felosa-comum, corvo, milhafre, etc.), de répteis 
(sardão, lagar�xa-do-mato, cobra-rateira, etc.) e de mamíferos (raposa, javali, 
sacarrabos, gineta, etc.).

FAUNA AND FLORA

Sousel has three main geographic eleva�ons: Serra de São Miguel, Serra de São 
Bartolomeu and Serra do Caixeiro, which is the highest point in the County with 454m.

The landscape has the man's hand as result of land clearing and farm. The mountains are 
dominated by olive groves since the 19th century but there are also areas of bush and 

scrub vegeta�on, which features strawberry trees (Arbutus unedo), western peonies, 
rosemary, lavender, oregano and cistus. In those places also live game animals like 
rabbits, hares, partridges and thrushes. This type of fauna once contributed to the 

development of local hun�ng ac�vity. Also noteworthy is the existence of several species 
of birds (blackbird, starling, magpie, chiffchaff, crow, goshawk, etc.), rep�les (ocellated 

lizard, large psammodromus, Montpellier snake, etc.) and mammals (fox, wild boar, 
mongoose, genet, etc.).

Olival Novo

MAIN TOURIST ATRACTIONS



Açorda Alentejana



Gastronomia

PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS

A gastronomia souselense integra o valioso património da cultura gastronómica 
alentejana. A mestria em combinar os cheiros e sabores das ervas aromá�cas, a 
importância do pão e os doces confecionados em dias de festa, são os principais 
traços da nossa gastronomia.

GASTRONOMY

The gastronomy of Sousel is an important part of the cultural heritage of Alentejo.
The mastery in combining the scents and tastes of herbs, the importance of bread and

sweet pastries cooked on feast days, are the main features of our gastronomy.

MAIN TOURIST ATRACTIONS



Rebanho de ovelhas



PRODUTOS REGIONAIS

REGIONAL PRODUCTS

O leite de ovelha é aproveitado para a produção de 
atabefes e queijos que, através dos saberes 
tradicionais, assumem um sabor levemente picante e 
salgado, caracterís�cas mais visíveis nos queijos mais 
curados.

Queijo

OLIVE OIL – With the extensive olive groves, olive and olive 
oil have won a prominent place in local gastronomy. The 
vast majority of tradi�onal dishes uses olive oil as a key 

ingredient.

Azeite

CHEESE – Sheep's milk is used to produce the 
tradi�onal “atabefes” and cheeses. The most 

remarkable features are the slightly spicy and salty 
taste, specially in more mature cheeses.

Em terras de extensos olivais, a azeitona e o azeite 
conquistaram um lugar de destaque na gastronomia 
do concelho, sendo o azeite u�lizado na maioria dos 
pratos locais e regionais.

Queijo com Azeite e Orégãos

Queijo de Ovelha

Azeite e Azeitonas



Ensopado de Borrego



PRODUTOS REGIONAIS

REGIONAL PRODUCTS

Resultante da tradicional matança do porco, os 
enchidos eram uma forma de conservação da carne 
para consumir ao longo do ano. A alimentação do 
gado à base de bolota e os temperos usados conferem 
à carne um aroma intenso e um sabor único.

Enchidos

WINE – The wine industry is very old in the County of Sousel 
and becomed one of its most important socio-economic

ac�vi�es. Our wines have an intense and fruity aroma, and 
a very dis�nc�ve mild flavor.

Vinho

SAUSAGES – The produc�on of pork sausages is very 
old and tradi�onal. In the past, its produc�on 

technique (smoking process) allowed the meat 
preserva�on. The sausages produced in Sousel have 

an intense aroma and unique flavor, due to the ca�le 
feed based on acorns and the use of spices.

A a�vidade vinícola é muito an�ga no Concelho de 
Sousel, tornando-se numa das mais importantes 
a�vidades socioeconómicas do presente. Os vinhos 
apresentam um aroma intenso, frutado e um sabor 
suave.

Vinho

Paio de Migos

Cabeça de xara



Bolo Branco de Santo Amaro



PRODUTOS REGIONAIS

REGIONAL PRODUCTS

Sousel oferece-nos um mel forte com mistura de aromas das flores autóctones.
Dentro do sabor adocicado, a destacar ainda as “Bolachinhas de Sousel”, o Bolo Branco de Santo Amaro, as Costas 
e as Boleimas.

Mel e Doçaria

HONEY AND SWEET PASTRY – Sousel has a strong honey as result of the mixture of indigenous flowers aromas. With a
sweet taste, we also highlight the following sweet pastries: "Bolachinhas de Sousel”, “Bolo Branco” of Santo Amaro,

“Costas” and “Boleimas”.

Mel

Bolachas de Alecrim

Broas

Boleima de Pão



Doce candidato às «7 Maravilhas Doces de Portugal»



«O Alentejano»
38°56'53.98"N | 7°48'42.02"W
Rua 5 de Outubro nº35, 7470-118 Casa Branca
(268 539 517
· 10:00h - 23:00h / Encerra às Segundas-Feiras
· From 10.00 am to 11.00 pm / Closed on Monday
Especialidades: Migas de Espargos com Carne do Alguidar
Ensopado de Borrego / Borrego Assado no Forno

«O Kurika»
38°57'7.22"N | 7°40'29.59"W
Avenida 25 de Abril nº16, 7470-203 Sousel
( 268 554 411
· 11:30h - 15:00h e 18:00h - 22:00h / Encerra aos Sábado 
· From 11.30 am to 03.00 pm and from 06.00 pm to 10.00 pm / Closed on 
Saturday
Especialidades: Lagartos de Porco Preto / Bifinhos com Ananás 
Bitoque de Picanha / Bacalhau à Brás

«O Tiago»
38°57'07.5"N | 7°40'33.7"W
Rua Direita nº19 ou Rua Manuel Pires An�go nº6, 7470 Sousel
( 964 704 637 / 268 552 001
Especialidades: Pézinhos de Coentrada / Sopa de Tomate / Sopa de Beldroegas  
Migas à Alentejana

«O Pinguinhas»
38°57'15.01"N | 7°40'34.26"W
Rua das Covas nº 29; 7470-266 Sousel
( 969 707 848
· 08:00h – 24:00h / Encerra às Segundas-Feiras
· From 8.00 am to 12.00 am / Closed on Monday
Especialidades: Cachola e Ensopado de Borrego

...PROVAR...

...TO TASTE...

«A Planície»
38°57'39.60"N | 7°45'43.78"W
Largo do Rossio nº 59, 7470-022 Cano
( 268 549 226
· 09:00h - 23:00h / Encerra aos Sábados
· From 9.00 am to 11.00 pm / Closed on Saturday
Especialidades: Migas de Espargos com Carne do Alguidar 
Açorda de Marisco

«O Hélder»
38°57'40.55"N | 7°45'43.03"W
Largo do Rossio nº 47, 7470-022 Cano
(268 549 236
· 06:00h às 24:00h / Encerra aos Domingos
· From 6.00 am to 12.00 am / Closed on Sunday
Especialidades: Migas de Espargos / Migas Alentejanas / Sopa de Cação Sopa de 
Tomate / Açorda Alentejana / Ensopado de Borrego

«O Vinagre»
38°57'40.67"N | 7°45'15.70"W
Rua da Ferroa nº 69, 7470-029 Cano
( 268 549 268
· 10:00h - 23:00h / Encerra às Segundas-Feiras
· From 10.00 am to 11.00 pm / Closed on Monday
Especialidades: Ensopado de Safio / Assado de Borrego no Forno / Cação Frito 
com Amêijoas e Gambas / Migas de Espargos com Lagartos de Porco Preto

RESTAURANTES





...ADORMECER...

...TO SLEEP...
«Casa dos Condes»
Alojamento Local
38°57'54.94"N | 7°45'34.72"W
Largo Conde Valença nº 2, 7470-019 Cano
( 932 357 184
E-mail: info@casadoscondes.com / rodas@macau.ctm.net
Web: h�p://casadoscondes.com

«Monte do Ramalho»
Casas de Campo
39°0'1.11"N | 7°50'26.01"W
Estrada Municipal 508, 7470-154 Vale de Freixo
( 929 120 997
E-mail: contato@montedoramalho.com / 
reservas@montedoramalho.com / montedoramalho@gmail.com
Web: www.montedoramalho.com

«Pateo do Morgado»
Turismo de Habitação
38°56'51.03"N | 7°48'32.09"W
Rua Miguel Bombarda nº 8, 7470-136 Casa Branca
( 268 539 103 / 214 413 852
E-mail: pateodomorgado@gmail.com
Web: www.pateodomorgado.pt

«Quinta da Pedra Moura»
Casa de Campo
38°57'5.33"N | 7°40'46.83"W
Estrada Nacional nº 372 - 1, 7470-181 Sousel
( 268 554 119 / Fax: 268 551 234
E-mail: quinta_pedra_moura@sapo.pt

Residencial «Sorriso»
Alojamento Local
38°57'7.87"N | 7°40'30.32"W
Rua do Castelo nº 2, 7470-231 Sousel
( 961 532 682 / 968 839 925

«Hospedaria da Roda»
Alojamento Local
38º95´59.80´´ N | 07º67´38.83W
Avenida Calça e Pina nº 17 – 7470 Sousel
(268 554 259
Email: geral@hortadaroda.com
Site: www.hortadaroda.com

«Casa de São Sebas�ão»
Alojamento Local
38°57'55.9"N | 07°45'49.1"W
Largo do Rossio nº 3, 7470-022 Cano
(919 196 069
Email: mjoaocasa@gmail.com
Web: h�ps://www.airbnb.pt/rooms/27013010?s=51

«Casa da Piscina»
Alojamento Local
38°57'23.8"N 7°39'44.2"W
Bairro Lopes Rua A nº 1, 7470-209 Sousel
(965 139 200
Email: isabeldealmeida64@sapo.pt / almeidabeijinho98@gmail.com 
Web: h�ps://www.airbnb.pt/rooms/13638551?s=51

«Casa da Vila - O Meu Sonho»
Alojamento Local
38°57'04.0"N 7°40'36.0"W
Rua Almirante Reis nº 41, 7470-223 Sousel
(966 811 300 / 926 613 861
Email: paulo.jcinza@gmail.com

«Lodge Rabasquinha»
Alojamento Local
39°00'05.5"N 7°35'59.3"W
Rua Francisco Louro Félix nº 3, 7460-142 Fronteira
(969 823 191 / 969 685 186
Email: nelapecas@gmail.com 





...PETISCAR e DESCONTRAIR...

...SNACK and FUN...

A�er Eight
38°57'40.55"N | 7°45'43.03"W
Largo do Rossio, 7470-022 Cano
( 268 549 236

«Art» Bar
38°58'9.03"N | 7°34'49.82"W
Rua Larga nº 35, 7470-155 Santo Amaro
( 963 920 784

Sin City Bar
38°57'6.72"N | 7°40'33.20"W
Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro nº 22, 7470-208 Sousel
( 268 553 055

EVENTOS
Herdade da Madalena
7470-155 Santo Amaro
( 918 682 711
Email: herdadedamadalenaeventos@gmail.com
Web: www.herdademadalena.com 

«Monteiro»
38°56'53.7"N | 7°48'35.9"W
Rua da Quinta, nº 7, 7470 Casa Branca
( 268 539 123

«Isabel»
38º57´18.0''N | 7º40´07.1”W
Rua Bartolomeu n. 3 7470-210 sousel
( 969 896 735

«Venâncio»
38º56´56.5”N | 7º48´27.6”W
Rua 25 de Abril, n.º 20, 7470 Casa Branca
( 268 539 092

«Avenida»
38º57´16.2”N | 7º40´27.5”W
Avenida 25 de Abril nº28A – 7470 Sousel
( 962 367 259 / 969 201 717

BARES

CAFÉS
«Galacho»
38º58´10.5''N | 7º34´57.9”W
Rua D. António Correia de Sá, nº41
7470 Santo Amaro
( 268 552 279

«O Rossio»
38º57´48.6”N | 7º45´42.7”W
Largo do Rossio 7470 Cano
( 969 051 472



Piscinas Descobertas de Sousel



EQUIPAMENTOS DE LAZER

LEISURE EQUIPMENT

Piscinas Descobertas de Sousel
As Piscinas Descobertas de Sousel, inauguradas em 2013, estão abertas ao 
público durante a época balnear e têm como finalidade a recreação e lazer. 
Este espaço é composto por dois planos de água, um de 25 m x 12,5 m e uma 
piscina infan�l com aproximadamente 70m. Tem ainda ampla zona verde com 
sombras e espaços de jogos.

· Horário de funcionamento: 
Época Balnear (de junho a setembro): todos os dias, incluindo fins de semana e 
feriados, das 10.00h às 19.30h. 
Encerra às segundas-feiras.

OUTDOOR SWIMMING POOLS OF SOUSEL

The outdoor swimming pools of Sousel are open during the bathing season. 
This equipment has two pools, one with 25 m x 12,5 m and another (a children's pool) 

with approximately 70m. It also has a wide green area with shadows and a play space.

· Open at the bathing season (from June to September): 
every day, including weekends and holidays, from 10.00 am to 7.30 pm.

Closed on Monday

2

2



Pelourinho e Edi�cio da Câmara Municipal de Sousel



CONTACTOS

OTHER CONTACTS

Serviços  Services

MUNICÍPIO DE SOUSEL | ( 268 550 100
Praça da República 7470-220 Sousel
comunicacao@cm-sousel.pt
www.cm-sousel.pt
facebook.com/camaramunicipaldesousel
youtube.com/municipiodesousel

BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ANTÓNIO GARÇÃO | ( 268 550 111

PISCINAS DESCOBERTAS E PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO | ( 268 550 105

JUNTA DE FREGUESIA - SOUSEL / CTT| ( 268 551 220

JUNTA DE FREGUESIA - CANO| ( 268 549 493

JUNTA DE FREGUESIA – CASA BRANCA | ( 268 539 519

JUNTA DE FREGUESIA – SANTO AMARO | ( 268 554 358

Saúde  Health care

CENTRO DE SAÚDE DE SOUSEL | ( 268 550 160
EXTENSÃO DE SAÚDE – CANO | ( 268 550 160
EXTENSÃO DE SAÚDE – CASA BRANCA | ( 268 550 160
EXTENSÃO DE SAÚDE – SANTO AMARO | ( 268 550 160

Farmácias Drugstore

FARMÁCIA EM SOUSEL | ( 268 551 295
FARMÁCIA EM CANO | ( 268 490 130
POSTO DE MEDICAMENTOS – CASA BRANCA | ( 268 539 119
POSTO DE MEDICAMENTOS – SANTO AMARO | ( 268 552 246

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - SOUSEL Fire Sta�on| ( 268 550 030
GNR – SOUSEL Police | ( 268 554 229
EMERGÊNCIA Emergency | ( 112

Largo do Convento, 7470-217 Sousel
( 268 550 103 I Fax: 268 550 110
· De Terça a Sexta-feira, das 09:30h às 17:30h
·Sábados, Domingos e Feriados, das 09.30h às 13:00h e das 14.00h ás 17.30h
 Encerra nos dias 1 de janeiro, 1 de maio, 25 de dezembro e Feriado Municipal 
(segunda-feira de Páscoa)
· Tuesday to Friday, 09:30 am to 05:30 pm
· Saturday, Sunday and Holidays - 09:30 am to 01:00 pm and 02:00 pm to 05:30 pm
Closed on January 1, May 1, December 25 and Municipal Holiday (Monday of Easter)

POSTO DE TURISMO / TOURISM OFFICE 



Diário da minha visita a Sousel
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