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Património Classificado: 

A Ponte Romana (situada entre Vila Ruiva e Albergaria dos Fusos),  
Situa-se a 3 km da povoação de Vila Ruiva, na estrada que liga Vila Ruiva a Albergaria 
dos Fusos. 
Foi construída sob a antiga via romana Ebora a Pax Julia, que passava por Vila Ruiva e 
sobre o leito da ribeira de Odivelas, e a cerca de 3 Km da povoação. 
Assenta em pegões de granito e arcaria de tijolo. É constituída por 26 arcos, 
intervalados por olhais de volta perfeita, e tem de comprimento 120 metros e de largura 
máxima 5 metros. 
Encontramos traços sucessivos de reconstrução, e podemos encontrar ainda lápides 
funerárias romanas entre blocos que formam alguns dos pegões. 
Este é sem dúvida um dos pontos de realce do concelho sendo pois o único Monumento 
Nacional classificado no concelho de Cuba. 
 
A Represa Romana (situada junto à Ermida N. Sra. da Represa), 
Situa-se junto à ermida N. Sra. da Represa, perto do entroncamento e Cuba - Vila Ruiva 
- Vila Alva e junto à estrada que liga Cuba a Vila Ruiva. 
O paredão hoje em ruínas da represa romana foi edificado pelo povo romano para 
recolher as águas pluviais e das nascentes vizinhas para ser utilizada para fins agrícolas. 
Esta represa fazia parte das estruturas de apoio de uma villa romana situada a NE na 
encosta do próximo Outeiro. A parte visível tem cerca de 80 metros e tem uma 
espessura de 1,8 metros de altura máxima. 
 
O Poço de S. Vicente, localiza-se junto à saída de Cuba para a Vidigueira e foi o antigo 
poço que abastecia a vila de Cuba com água potável; era daqui que saíam os aguadeiros 
para abastecer a população. 
O nome de Poço de S. Vicente, deve-se à sua proximidade da Igreja de S. Vicente. 
Existe referência a este poço já em 1600, altura em que foi criada a Freguesia da Vila de 
Cuba e à qual foi dado por Orago, S. Vicente. 
 
O Monte do Outeiro - Cuba – Situado no monte conhecido pelos Moinhos do 
Taquenho, no seguimento da estrada de Cuba para a Vidigueira, talvez a um pouco mais 
de 2 km.. E também onde a Vila de Cuba terá tido origem, antes de se mudar para o vale 
onde hoje se encontra. Esta zona foi em tempos remotos habitada, presume-se que desde 
a época romana, devido aos diversos achados de moedas da época do imperador 
Constantino. 
As ruínas achadas neste monte, julga-se que terão pertencido a um presumível castelo, 
hoje desaparecido e o qual terá sido o berço da vila de Cuba e até do concelho, embora 
existam outras opiniões que divergem desta. 
O certo é que, ao longo dos anos ali se foram encontrando vestígios do povoamento 
romano, desde cerâmicas a mosaicos, túmulos e ossadas. 
 
O Edifício da Antiga Casa da Câmara, hoje é o edifício da Junta de Freguesia de Vila 
Ruiva. 
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Situa-se na Praça da República, com frontaria virada a nordeste, em Vila Ruiva. Antigo 
edifício caiado de branco que alberga hoje os serviços da Junta de Freguesia de Vila 
Ruiva. 
Nos degraus de acesso ás portas vêem-se algumas pedras pertencentes ao antigo 
pelourinho da Vila, outrora classificado com Monumento Nacional. 
 
Ponte sobre o Barranco da Formiga, situa-se em Albergaria dos Fusos. A poucos 
metros a norte da Ermida de Nossa Senhora do Outeiro, sobre o barranco que corre na 
base da pequena elevação, encontra-se uma pequenina ponte de tijolo, de arco quebrado, 
de feição medieval. 
 
O Largo do Rossio da Bica 
Conhecido desde sempre como o Rossio da Bica, foi mandado construir em 1923.  
A Bica tem um cunho regional e popular, finalizando numa bolota, um símbolo muito 
próprio do Alentejo. 
 
Edifício do Tribunal da Comarca de Cuba, situa-se Largo Cristovão Colon (vulgo 
Largo do Tribunal) Vila de Cuba. 
Possivelmente terá existido neste local, ou nesta praça de Cuba, o Paço de D. Luís, filho 
do Rei D. Manuel I. 
O Paço servia para este se instalar, juntamente com os seus criados, na época de caça, 
ao mato do Seixal e outros por aqui nas redondezas. 
Nunca foi realmente habitado e degradou-se de tal forma que as suas pedras foram, por 
ordem de D. Filipe, utilizadas na construção de uma Cadeia na vila e de  algumas 
habitações. 
 
Alminhas, encontramo-las quase por todas as ruas de Vila Alva 
Pequenos altares com imagens de santos situados nas ruas da aldeia. 
 
Casa do Escritor Fialho de Almeida 
Na travessa da Rua João Vaz situa-se a ultima residência do médico e escritor José 
Valentim Fialho de Almeida, um imóvel adquirido pelo município onde se pretende 
instalar a casa museu em sua homenagem. 
 
Parque Manuel de Castro ou conhecido como Jardim da Mata 
Encontra-se junto Estrada da Circunvalação e foi totalmente requalificado em 2011. 
Contempla um parque de merendas, parque infantil, restaurante, bar/esplanada, pequeno 
lago e uma zona de lazer e descanso. Para além disso, o parque inclui um circuito de 
manutenção e um parque sénior especialmente vocacionado para a prática desportiva. 
Estação do Caminho-de-ferro de Cuba 
Cuba foi das primeiras terras a sul a ter estação de caminho de ferro. A estação 
compreende uma bilheteira, sala de espera, casas de banho públicas, um pequeno 
jardim, casa do pessoal e escritório. 
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Edifício da Câmara Municipal de Cuba 
Situa-se na Rua Serpa Pinto, n84, na vila de Cuba 
Antiga casa do Sr. João Maria Peres, Senhor abastado do Vila, é um edifício de 2 
andares, apresentando ao nível do piso térreo janelas apilastradas de arcos plenos 
coroados por cimalha encrespada, terminando em ponta. Portal cornijado e adintelado.  

 
Jardim do Poço S. Vicente 
Encontra-se junto à rotunda com saída para a Vidigueira, o espaço foi recentemente 
renovado. 
Mantém-se o poço de S. Vicente, com as novas bicas de água, água corrente. O espaço 
foi ajardinado, criando um óptimo espaço de lazer e descanso. 
 
Mercado de Cuba 
Situa-se na Praça da República. Encontra-se em bom estado de conservação, embora 
tenha sido há uns anos totalmente reconstruído. Inclui espaço para talho e hortaliças. 

 


