Horários e Contactos:
O Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro encontra-se aberto
e terça-feira a domingo, das 10h00 às 12h30 e entre as 14h00 e as 17h30.

Encerra às segundas-feiras e feriados.
Morada
Rua do Monumento, nº 17-A
2530 - 835 Vimeiro - Lourinhã

Situado no campo onde foi travada a
batalha decisiva que pôs fim à Primeira
Invasão Francesa de Portugal, o Centro
de Interpretação da Batalha do Vimeiro
(CIBV) é um equipamento turístico do
concelho da Lourinhã dotado de modernos recursos e ferramentas.
Com visitas guiadas e períodos de ocupação que podem ser de curta ou média
duração, o CIBV marca a diferença pelas
suas coleções. Assumindo-se como um
ponto de passagem obrigatório para
todos os entusiastas do período
histórico em questão, apresenta ao
público três espaços distintos com conteúdos expositivos, armamento, fardamento, documentação da época e
peças arqueológicas únicas que merecem a atenção do turista.

Centro de Interpretação
da Batalha do Vimeiro (CIBV)

Telf. +351 261 988 471
Telm. +351 910084726
E-mail: cibatalhavimeiro@cm-lourinha.pt
Facebook: CIBV - Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro
Site: www.cm-lourinha.pt/turismo
Como chegar
Vindo de Sul:
- Siga em direção à A8;
- Saia na saída 9 – Lourinhã;
- Depois das portagens, siga pela esquerda;
- Siga pela esquerda em direção a A-dos-Cunhados;
- Na Quinta da Piedade, vire à direita
em direção a “Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro”
Vindo de norte:
- Entre na A17 e depois entre na A8.
- Saía para IP6 em direção a Peniche;
- Siga em direção a Lourinhã/Atouguia da Baleia.
- Siga pela N 247 até à Lourinhã;
- Ao chegar à Lourinhã, siga as indicações “Lisboa/Torres Vedras”;
- Após passar a Marteleira, vire à direita na direção “Vimeiro”;
- No Vimeiro, siga as indicações “Centro de Interpretação” ou “Monumento”;
Vindo de norte:
- Entre na A1 (sentido Lisboa);
- Na zona de Leiria, saia em direção a A8 Oeste;
- Siga na direção “A8 Leiria Sul”;
- Saía para IP6 em direção a Peniche;
- Siga em direção a Lourinhã/Atouguia da Baleia.
- Siga pela N 247 até à Lourinhã;
- Ao chegar à Lourinhã, siga as indicações “Lisboa/Torres Vedras”;
- Após passar a Marteleira, siga pela direita na direção “Vimeiro”;
- No Vimeiro, siga as indicações “Centro de Interpretação” ou “Monumento”;
GPS: 39º 10’ 33.85” N, 9º 18’ 57.65” O

O Centro de Interpretação da Batalha
do Vimeiro foi distinguido, no dia 24 de
julho de 2015, com a Marca Lourinhã um selo que atesta a excelência deste
equipamento municipal.

Visitas Guiadas
Battle Tours
Serviço Educativo
Aplicação Multimédia
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A Batalha
do Vimeiro

Serviço Educativo
Visita Guiadas e Battle Tours
Com marcação antecipada, podem ser agendadas visitas
guiadas ao CIBV e percursos pedestres pelos espaços evocativos
da Batalha do Vimeiro. Os visitantes podem optar por programas
de curta duração que contemplam a visita guiada e/ou um
pequeno percurso pedestre pela aldeia do Vimeiro (2 km) ou por
um programa de jornada completa em que o momento de
visitação ao CIBV é complementado por uma visita de campo
(Battle Tour – 12 km).
A duração dos programas pode ser adaptada em função das
necessidades do grupo.

A Batalha do Vimeiro foi travada no dia 21 de agosto de
1808 entre o exército francês comandado por Jean Andoche
Junot e o exército anglo-luso sob o comando de Sir Arthur
Wellesley, futuro Duque de Wellington. Esta batalha foi decisiva,
colocando termo à Primeira Invasão Francesa de Portugal.
Os confrontos mais importantes e decisivos aconteceram no
outeiro do Vimeiro onde hoje se encontra o Monumento
Comemorativo do Primeiro Centenário e o CIBV. Após dois
ataques fracassados ao outeiro, os franceses dirigiram-se para a
localidade do Vimeiro. Na zona da Igreja, travou-se uma sangrenta peleja que acabou com a retirada das tropas francesas,
perseguidas pela cavalaria anglo-lusa. Sem conhecimento da
situação do flanco esquerdo, duas brigadas francesas confrontaram os britânicos nos altos da Ventosa. Uma vez mais, os
franceses viram-se forçados a recuar.
A Batalha do Vimeiro foi uma vitória inegável do exército
anglo-luso sobre as forças da França Imperial. Junot perdeu
cerca de 2000 homens, entre mortos, feridos e prisioneiros. Da
parte do exército anglo-luso, contabilizaram-se 135 mortos, 534
feridos e 51 desaparecidos.

O Serviço Educativo do CIBV pretende fomentar, desde a primeira infância, o gosto pela história, cultura e património das Guerras
Peninsulares promovendo a realização de visitas guiadas e Battle
Tours especialmente vocacionados para o público infanto-juvenil,
mas também de oficinas didáticas e atividades ao ar livre como
gincanas e jogos de exploração que podem funcionar isoladamente ou como complemento à visita. As atividades são diversificadas de acordo com os diversos níveis etários e escolares.
Qualquer atividade pode ser adaptada para públicos escolares
com N.E.E. ou populações com deficiência cognitiva.

Aplicação Multimédia

Enquanto guardião da memória da batalha
travada no Vimeiro a 21 de agosto de
1808, o CIBV dispõe atualmente de
novos recursos e ferramentas direcionados a todos aqueles que pretendem
compreender melhor este confronto, entre
eles, dispõe de uma Aplicação Multimédia,
com download gratuito, disponível em
português e inglês, para equipamentos
móveis IOS e Android, a qual permite ao
visitante o acesso a toda a informação
associada ao espaço e que serve como
dipositivo de guia.

