PALÁCIO DOS CONDES DE ANADIA
É obra dos fidalgos Pais do Amaral que a partir do séc. XVII se tornaram a família de
relevo em Mangualde. É Simão Pais do Amaral quem ultima a parte arqui-tectónica
do edifício, levantada ao longo de boa parte do séc. XVIII nos terrenos da grande
cerca contínua. O Palácio apresenta quatro fachadas todas dignas.
Magnífico o interior desta mansão, revestido de excelente azulejaria e mobiliário
característico da época.

CASA DOS COSTA FARO
A atual casa, construída provavelmente no séc. XVIII, é propriedade de Fernando
Brito e Faro. Desenvolve-se horizontalmente numa fachada longa e simples,
articulada com pilastras lisas e pouco salientes. Pormenor interessante a registar é o
facto de a casa estar ligada à capela por uma construção em arco, por passar ali um
caminho público que dá acesso ao outro lado da aldeia.
É daqui que emerge um magnífico frontão barroco rompendo a linha do telhado,
onde é colocado o brasão com as armas dos Faros, Coutos, Sampaios e Costas.
Imóvel de Interesse Público desde 2003.

POSTO DE TURISMO
T (+351) 232 613 980
F (+351) 232 623 958
turismo@cmmangualde.pt
www.turismodemangualde.pt
T (+351) 232 619 880
F (+351) 232 623 958
geral@cmmangualde.pt
www.cmmangualde.pt

Localizada na região centro de Portugal, Mangualde é capital de um
concelho cujo território, constituído por 18 freguesias, ocupam uma
superfície de 220,72 km2.
A sua localização geográfica, no cruzamento de importantes vias de
comunicação: Ip3, A25 e Linha da Beira Alta - principal via de ligação à
europa por caminho de ferro, fizeram de Mangualde uma importante
placa giratória de pessoas e bens, desempenhando um papel crucial no
desenvolvimento da Região.
O Concelho de Mangualde, outrora Azurara da Beira, é terra antiquíssima.
Palco da presença humana desde os tempos do neolítico, testemunhada
pelas Antas da Cunha da Baixa e Padrões, foi fortemente romanizado, de
acordo com os inúmeros vestígios de ruínas de villae e inscrições. Os vários
troços de calçadas romanas e os marcos miliários que povoam o território
são prova da sua importância. Foi Fernando Magno, Rei de Leão, quem, na
reconquista cristã, arrancou o Castelo de Mangualde aos mouros, em
1058. Ainda antes da fundação de Portugal, D. Henrique e D. Teresa
concederam-lhe Carta de Foral, em 1102.
É a partir do século XVII, com a instituição de feiras e o posterior
desenvolvimento da Feira dos Santos que Mangualde reúne as condições
necessárias para que nos séc. XIX e XX se catapulte para um
desenvolvimento económico superior, atraindo investimento, empresas e
consequentemente postos de trabalho e fixação das populações.
Tamanho progresso foi justamente reconhecido pela Assembleia da
República com a elevação de Mangualde a cidade, em 1986.
António Tavares
GPPC

Tomemos a estrada em direção a Santo Amaro de Azurara.

LARGO DR. COUTO
3534 - 004 MANGUALDE

Mangualde, terra antiquíssima

CAPELA DA NOSSA SRª. DO DESTERRO
Adossada ao topo nascente, esta Capela,
também conhecida por “Capela do Rebelo”,
cuja delicadeza da traça salva o despojamento
geral de grande resi-dência senhorial, é
Imóvel de Interesse Público desde 1975.
Partimos daqui em direção à Av. da Liberdade,
e 500m adiante, encontramos à esquerda
imponente Palácio, da família dos Pais do
Amaral.

Voltamos atrás e viramos à direita na estrada principal. Seguimos para Santa Luzia .

A Capela de S. Bernardo, anexa ao Palácio, na face norte, vinda do séc. XVII, sofreu
alterações em 1683, 1790, 1812 e 1819 conservando até hoje o seu retá-bulo
primitivo com S. Bernardo pintado por W. Machado.
O Palácio é visitável de segunda a sexta das 14h às 17h (5€ por pessoa). É Imóvel de
Interesse Público desde 1997.
Daí conseguimos ver altiva a Torre.

Esta aldeia é de gente que vive do campo. Tem umas alminhas à entrada e,
sobranceira à rua antiga, a Capela de Santa Luzia. Humilde, tem uma tabuinha
pintada, talvez do tempo de Vasco Fernandes (séc. XVI), com a representação de S.
Mateus.
Seguimos caminho em direção a Pinheiro de Baixo. Vamos apanhar a estrada que
nos levará de novo ao centro da cidade. Voltando ao Palácio descendo cerca de
200 metros vemos a Casa de D. Teresa.

TORRE DO RELÓGIO VELHO

A Torre do Relógio Velho, reconstrução da Torre de fundação medieval, onde o
toque de uma sineira chamava os homens bons para as reuniões do concelho e
onde, mais tarde, um relógio ajudava a comunidade a medir o tempo, identifica o
polo inicial da primitiva vila.

De frente temos o Largo Pedro
Álvares Cabral, consti-tuído como
um espaço para o ócio e o deleite
de um passeio ao fim da tarde por
entre verduras e os riscos de
espuma e jatos de água de uma
elegante fonte.

Percursos Rodoviários 5
CASA DE D. TERESA
Mandada construir por Simão Pais do Amaral para sua filha D.
Teresa, serve atualmente como Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo.
Siga pela rua ao lado da Casa e do nosso lado direito
está localizado o antigo Colégio e do lado
esquerdo a Igreja da Misericórdia.

Podemos deter-nos um pouco mais no
Largo Dr. Couto, homenagem pública “ao
1º Mangualdense de oitocentos”, o Dr.
Francisco de Albuquerque e Couto (1814 1894).

Vale a pena admirar as casas de mansarda que se prolongam pelo largo.

PERCURSOS

rodoviários

MANGUALDE

COLÉGIO
O velho Colégio é
um edifício de sóbria
arquitetura mas de grande
porte que cumpriu uma missão de ensino.

Início do Percurso
SOLAR DOS REBELO LEITÕES
O antigo solar foi adquirido em 1856 para Paços do Concelho e é onde hoje
funcionam os serviços da Câmara Municipal.
Este belíssimo espaço urbano hoje reorganizado à volta do Largo Dr. Couto e do
Largo do Rossio é uma vigorosa evocação da vivência histórica de uma cidade que
se desenvolveu devido às excelentes condições oferecidas à gente que passava,
soldados, pastores com gados, mercadores e romeiros.

Ao Encontro
de Mangualde

IGREJA DA MISERICÓRDIA

Mandada construir por Simão Pais do Amaral. A construção deste belíssimo
imóvel sucedeu entre 1720 e 1764. Igreja e Sacristia, Casa de Despacho, Torre,
Casas de Capelão e arrumações de rés do chão, constituem um todo harmonioso
onde ressalta a originalidade de uma varanda aberta sobre um pátio, dando ares
de residência fidalga a tal conjunto.
O interior da Igreja é de
extraordinária beleza. A Capelamor possui o mais artístico
retábulo joanino da diocese de
Viseu. O seu interior é composto
por painéis e azulejos do séc.
XVIII.
É classificada como Imóvel de
Interesse Público em 1977.

www.cmmangualde.pt

COMPLEXO PAROQUIAL DE MANGUALDE
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Saindo do Complexo Paroquial seguimos
em frente, em direção à Rua A. Município.
Nesta rua viramos à esquerda para a Av. da
Liberdade e volvemos novamente na
primeira à esquerda para a Rua do
Colégio. Seguimos em frente e, chegando
à rotunda, viramos à esquerda (terceira
saída) em direção à Rua CónegoManuel
Monteiro. Seguimos novamente em frente
até chegar ao final desta rua e viramos à
direita para a Rua S. João Bosco.
Chegando à rotunda, viramos na primeira
à direita. A Igreja Matriz fica do nosso lado
direito.
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Nesse Largo encontramos o Complexo
Paroquial, constituído por uma Igreja,
secretariado, residência paroquial, salões
de reunião e convívio, cafetaria e
pastelaria.
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IGREJA MATRIZ DE S. JULIÃO
O mais precioso pergaminho com que
Mangualde pode documentar a sua
longínqua origem. É o padroeiro da
cidade de Mangualde. Esta deriva de
um pequeno monasterium estabelecido nesse lugar nos meados do séc. XI.
No começo do séc. XII transforma-se
em Igreja Matriz, pela altura da criação
do concelho de Azurara (1102).
Classificada como Imóvel de Interesse
Público, desde 1996.
A Capela-mor oferece um belíssimo
conjunto de talha dourada de estilo
nacional iniciada em 1709. No adro
existem sepulturas escavadas na rocha da
necrópole medieval. Siga pela Rua da
Igreja e no final da rua encontramos a
estrada principal, viramos à esquerda em
direção à A25. Passe por baixo da
autoestrada (km 12), a 100 m adiante vire
à esquerda. Corte de novo à esquerda em
direção ao Canedo do Chão.
Percorridos 14,4 km da nossa viagem encontramos um belo Solar.
CASA DO CANEDO
É uma construção do séc. XVI com uma fachada
simples e comprida, apresentando no pátio
interior uma escada de dois lances que culmina
numa varanda que dá acesso à habitação.
A pedra de armas sobre o portão do muro, que
se lhe encosta à direita, é dos inícios do séc.
XVIII, mandada construir por Simão Pais do
Amaral. Esta casa pertenceu à família Pais do
Amaral até ao séc. XX, tendo sido vendida na
última década deste século.

CASA E CAPELA DE DAREI

ERMIDA DA NOSSA SENHORA DO CASTELO

Ao km 21,4 estamos na pequena aldeia

A Igreja foi mandada construir por Miguel Pais Sá de Menezes e inaugurada em

de Darei.

1832 data da entronização da imagem da Senhora do Castelo. A Igreja é uma

Viramos à direita e 200 metros adiante

construção de linhas esbeltas, mas simples, onde ressalta a singularidade da

1 - Solar dos Rebelo Leitões

vamos encontrar uma Casa Solarenga. A

altíssima torre elevada a prumo sobre a fachada. O interior do templo, muito

2 - Capelada Nossa Senhora do Desterro

grande fachada voltada a poente

luminoso, mostra uma elegante capela-mor cujo retábulo, de sabor neoclássico,

constitui-se em três importantes núcleos.

se levanta sobre altos degraus. A imagem soberana da Virgem com o seu menino

A entrada nobre com pórtico brasonado

campeia no trono central.

e brasão de armas talhado no frontão e

3 - Palácio dos Condes de Anadia
4 - Torre do Relógio Velho
5 - Casa dos Faros

ainda duas janelas primorosamente lavradas. No terreiro levanta-se a Capela da

6 - Capela de Santa Luzia

Nossa Senhora da Ouvida, onde se inscreve uma pedra de armas do séc. XVI.
Retomamos de novo pela mesma estrada, que tínhamos tomado anteriormente. Já

7 - Casa de Dona Teresa

na cidade de Mangualde, na rotunda junto ao novo quartel dos bombeiros (km

8 - Colégio

28,6), viramos à esquerda em direção à Av. da Senhora do Castelo. Na rotunda
9 - Igreja da Misericórdia

seguinte voltamos novamente à esquerda até nova rotunda, aqui saímos à
esquerda para um caminho de terra batida. Percorridos 500m estamos na Citânia.

10 - Complexo Paroquial

CITÂNIA DA RAPOSEIRA

11 - Igreja Matriz de São Julião

Terá existido aqui uma importante concentração
12 - Casa do Canedo

de habitações romanas. Provavelmente um
aglomerado urbano, da época romana situada

13 - Casa e Capela de Darei

entre os séc. I a. C. e IV d. C. As ruínas postas a

14 - Citânia da Raposeira

descoberto constituem um variado conjunto de
15 - Ermida da Nossa Senhora do Castelo

estruturas habitacionais, conjugadas com redes
de água e construções de banhos-privados.
Regresse à rotunda e siga em direção à
Ermida. No final da Av., encontrará uma
rotunda, corte à direita para a Rua Tojal D´Anta, no final vire à esquerda.
Entramos na estrada principal, 400 metros adiante vire à esquerda e siga sempre

Uma vez na Ermida Sr.ª do Castelo damos por terminado o nosso passeio, vislum-

em frente.

brando a magnífica paisagem Beirã.

