
No extremo norte do conce-

lho de Moura, limitando 

com o concelho de Mourão 

e Espanha encontra-se a 

freguesia de Amareleja. 

Com uma área de 10834 hectares, situa-se 

na margem direita do rio Ardila e dista 29 

km da sede de concelho, tendo Amareleja 

sido elevada a Vila a 16 de Agosto de 1991.  

Amareleja surgiu através de repovoamento 
entre os século XIII e XIV, apesar de existirem 
vestígios que remontam a passagem de diver-
sos povos pela região, que levam até à pré-
história. 

O topónimo Amareleja não reúne con-

senso quanto à sua origem sendo di-

versas as versões existentes. A abun-

dância de flores amarelas e os campos 

cultivados de trigo davam um tom 

amarelo e dourado ao qual os primei-

ros povoadores lhes chamaram 

“campos das amarelas” é uma das 

versões da sua origem. Outra remonta 

para uma brincadeira de crianças que 

partiam ovos contra a porta da igreja 

gritando: “Já amareleja! Já amarele-

ja!”, ou ainda pelo termo “Marel” que 

designava o local escolhido para a 

seleção e apuramento de raças, na 

medida em que os pastores reuniam os 

seus rebanhos, em época de reprodu-

ção ao que designariam esse local 

como “Mareleia”. 

A grupamento  de  

Escolas de 

Amarele ja   
E c o_ e sc olas_ e co_ t r i l hos  

  

 

Para mais informações_______ 

Agrupamento de Escolas de Amareleja 

Localização 

Morada: Largo das Flores - 7885 
Amareleja 

 
Contatos 

Telefone: 285 980 100 
Fax: 285 980 108 
e-mail: secretaria@aeamareleja.pt  

 

mailto:secretaria@aeamareleja.pt


Amareleja 

1. Fábrica da Mercedes 

2. Restauração 

3. Largo do Regato 

4. O Nome—Herdade da Estepa  

5. Lenda—Herdade da Estepa 

6. Mata do Baldio 

7. Poço Frio 

8. O Sítio dos Cogumelos 

9. Antigo Forno de Telha 

10.  Lagoas  

11. Os lagos e os Cágados 

12. Barragem do Baldio 

13. Parque de Merendas 

14. Agrupamento de Escolas de Amareleja 
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