
Estrada fora, ao km 6,7, faremos novo desvio à esquerda para a povoação de 
Mourilhe que se implanta em terras agras de pinheiral, olhando a Estrela, com 
terras de melhor cultivo ao fundo da encosta.
Logo à entrada, na Rua da Calçada Romana (km 7,1), fronteira à Capela da Senhora 
da Conceição, também dita de S. João, passa uma antiga via Romana com troço de 
calçada com uma extensão de 50 metros, sendo um dos mais interessantes e 
melhor conservados do concelho.

Avançamos 100 metros na nossa viagem e 
encontramos a Igreja de S. Mamede, fronteira à 
rua e reconstruída nos finais do séc. XVIII, com a 
modéstia de uma sineira de um sino.
Seguimos em frente, descemos a Rua da Escola e 
apanhamos novamente a EN 232 (km 5,5) à 
esquerda.

Esta casa remontará talvez ao séc. XVI. O pórtico, aberto 
para o terreiro, levanta um ostensivo brasão de armas 
(Cardosos, Farias, Amarais e Coutos) dos finais do séc. 
XVIII. Imóvel de Interesse Público desde 1997.

Encontra-se agora restaurada desde finais do séc. XX. A 
sua construção remonta a 1722.  
Logo a seguir à Capela de Santo António corte à 
esquerda, para a CASA DA MESQUITELA.

Na mesma rua estende-se a fachada norte deste solar. No pórtico de entrada para o 
terreiro vê-se a data de 1721. No outro extremo ressalta a fachada da capela de 
Nossa Senhora da Assunção.
Siga em frente e corte à direita.

Encontramo-la ao fundo da rua e é modesta em seu 
lavor. Vem do século XVIII. O brasão de armas (Amarais, 
Albuquerques, Silvas e Fonsecas) foi trazido da Casa de 
Mangualde a que já nos referimos anteriormente.

CALÇADA ROMANA DE MOURILHE

IGREJA DE S. TIAGO

www.cmmangualde.pt
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Aí chegados (km 5), estamos na presença de três casas fidalgas.

CASA DA PORTELA

-
-

SOLAR DOS FIGUEIREDOS TELES

CAPELA DE SANTO ANTÓNIO

-

CASA DA MESQUITELA

IGREJA DE SÃO MAMEDE

Mangualde, terra antiquíssima 
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

Início do Percurso

PAÇOS DO CONCELHO (Câmara Municipal)
Antigo solar dos Rebelos Leitões, foi adquirido em 
1856, para sede dos Paços do Concelho e é onde 
funcionam hoje os serviços da Câmara Municipal. 
Adossada ao topo nascente está a Capela de Nossa 
Senhora do Desterro ou “Capela do Rebelo”, cuja 
delicadeza da sua traça salva o despojamento geral da 
grande residência senhorial. Imóvel de Interesse 
Público desde 1975.
Partimos do Largo Dr. Couto (ilustre mangualdense do século XIX) e seguimos na 
direção sul, a caminho de Gouveia. À esquerda vê-se a estreita fachada do SOLAR 
DOS ALBUQUERQUES. Também conhecido como “Casa de Mangualde”, foi 
reedificado nos finais do século XVIII. Do espaço vazio sobre a cornija ondeante que 
sobrepuja a porta foi retirado em 1935 o brasão de armas que iremos ver colocado 
na Casa da Portela, residência vinda do século XVIII, sita na Mesquitela.

Modificada ao longo dos séculos, 
apresenta ainda sinais de outros 
tempos. A talha barroca do altar-mor 
com revestimento do Arco do Triunfo 
(Séc. XVIII) apresenta pinturas do 
Ecce-Homo e Cristo Preso à coluna, e 
nos altares resguardados por um 
arcossólio ao fundo da nave.
Cá fora vale a pena olhar a grandeza da 
residência paroquial, uma abonada 
mansão da Beira.
Cerca de 100 metros à frente faremos 
um pequeno desvio (1 km) até à 
ERMIDA DE NOSSA SENHORA DE 
CERVÃES.

Adiante, sobre a direita, estende-se a fachada 
nobre da CASA DOS CONDES DE 
MANGUALDE. A arquitetura da fachada 
apresenta uma singular harmonia. Dois lanços 
de escadaria dão acesso a uma varanda aberta 
para o andar nobre através de um portal 
sobrepujado com as armas dos Amarais e 
Saraivas. De um e outro lado corre a elegância 
de três janelas lindamente emolduradas. É 
Imóvel de Interesse Municipal, desde 2010. 

Seguimos em frente pela EN 232 e ao km 2,8 encontramos a Estação de Caminhos 
de Ferro de Mangualde, uma das mais importantes da Linha da Beira Alta, que se 
tornou um relevante entreposto de pessoas e mercadorias.
Uns metros à frente (km 3) surge-nos uma rotunda que teremos que contornar e 
seguir na direção de Gouveia. Ao atingirmos o km 4,2 da nossa viagem voltamos à 
esquerda e depressa estamos no coração da Mesquitela, cruzando-nos com ruas 
como a da Calçada Romana ou a Rua da Portela.

Retomamos o nosso caminho até apanharmos novamente a EN 232. A paisagem 
deslumbrante da Serra da Estrela afunda-se ao longe, ao km 7,9 encontramos um 
cruzamento à esquerda.
Passados cerca de 2 km eis-nos chegados à povoação de Contenças de Baixo. Aí, 
voltamos à esquerda e seguimos na direção de Santiago de Cassurrães. Passamos a 
Estação de Contenças - Vila Nova de Tazem e, ao km 12,7, estamos em frente à 
Igreja de S. Tiago de Cassurrães.

Diz a lenda que a Virgem terá aparecido longe deste lugar para onde mais tarde se 
quis mudar, tendo-lhe sido edificada capela em 1660. A atual ermida foi 
reconstruída nos finais do Séc. XVIII. É Imóvel de Interesse de Público desde 1998.
É uma ampla fachada com portal sobrepujado por um nicho e imagem de Nossa 
Senhora (Séc. XV - XVI).
A talha do retábulo da capela-mor e a que reveste o arco cruzeiro terá sido 
executada entre 1690 - 1730, bem como os caixotões pintados.
É belíssima a imagem da Senhora de Cervães, estofada, de calcário brando (oficinas 
de Coimbra - Séc. XV) no camarim do seu retábulo ladeada pelas imagens de Santa 
Apolónia e Santa Bárbara.
Atrás da ermida ergue-se a capela do Senhor do Bonfim, Senhora da Piedade e 
Calvário onde se guardavam antigamente as imagens da procissão dos “Passos”, 
realizada anualmente no Domingo de Ramos.
O espaço sombreado de árvores, animado por um chafariz, é propício à demora 
dos romeiros em dia de festa.
Fazemos o caminho inverso até chegar novamente a Santiago de Cassurrães. 
Voltamos à direita e partimos na direção de Santiago.

Romaria à Senhora
de Cervães

T (+351) 232 619 880

F (+351) 232 623 958

geral@cmmangualde.pt

LARGO DR. COUTO
3534 - 004 MANGUALDE 

T (+351) 232 613 980
F (+351) 232 623 958

turismo@cmmangualde.pt
www.turismodemangualde.pt

POSTO DE TURISMO

www.cmmangualde.pt
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A capela de São João Batista benzida em 
1724, revela acentuado decorativismo no 
frontão que cobre o portal nele se abrindo 
um nicho concheado, vazio. Encontra-se 
em mau estado de conservação.

CASA DOS SEABRAS BELTRÕES
E mais 500 metros andados descobrimos 
uma magnífica residência senhorial, 
atualmente bem recuperada, que 
pertenceu aos Seabras Beltrões, fidalgos 
de boas relações com a corte de Dom José 
(Séc. XVIII).
Contra esta fachada, do outro lado da 
entrada, está um chafariz monumental 
com colunas de mármore, e a água 
nascendo da boca de um golfinho.

Pouco depois, no lado esquerdo da estrada, levanta-se, solene, um casarão de ar 
arcaizante, e granito queimado pelo tempo. Levantado no Séc. XVIII, pertenceu 
nesse século à família Cabral Pinto.

Seguimos por Casal de Cima. A estrada vai 
subindo em ziguezague até atingirmos o 
cimo do monte e começarmos a descer 
para a freguesia da Cunha Alta.

Ao fundo vemos o Santuário da 
Senhora da Saúde, mas antes iremos 
fazer um desvio à esquerda (km 17,8) 
até a centro da Cunha Alta para 
visitarmos a Igreja Matriz de São 
Pedro.
Retomamos o rumo que trazíamos 
anteriormente e vamos, agora sim, 
visitar o Santuário da Senhora da 
Saúde. 

Foi construído nos finais do Séc. XIX. 
Dentro tem um retábulo de talha 
modesta. Muita gente entra dentro do 
santuário em dia de festa fazendo ou 
cumprindo promessas.
No adro há tílias plantadas, mesas de 
merenda, de pedra, que servem 
também para as doceiras venderem ou 
para as tradicionais tendas de comes e 
bebes satisfazerem os romeiros em dia 
de festa.

Já com quase 20 km percorridos, 
seguimos na direção da freguesia da 
Freixiosa. A freguesia estende-se ao 
longo da EN 16 donde se desprendem 
ruazinhas de casario mais antigo.

Percorridos cerca de 2 km, voltamos à direita e começamos a subir a serra até 
encontrarmos a CAPELA DE SÃO MARCOS.

Descemos 400 metros até à povoação e viramos à direita para uma breve visita à 
Igreja Matriz da freguesia.

IGREJA DE SANTA LUZIA

Dentro há uma ara votiva romana servindo de pedestal a uma cruz. Foi um antigo 
altar dedicado por um homem de nome Clementino a uma divindade local.
Contornamos a Igreja, descemos a rua que passa no meio da aldeia e voltamos à 
esquerda.

Regressamos a Mangualde tomando a EN 16, sombreada sempre de árvores 
através das quais se espreita a paisagem!

TURISMO DE HABITAÇÃO

Casa de Contenças
Contenças de Baixo                     Tel.: 232 618 679
3530-344 Mangualde

Bibliografia: CORREIA, Alberto (1997), Mangualde, Roteiro Turístico, 
Câmara Municipal de Mangualde
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 - Igreja de São Tiago de Cassurrães

 - Ermida da Senhora de Cervães

 - Casa dos Seabras Beltrões

 - Igreja Matriz de São Pedro

 - Santuário da Senhora da Saúde

 - Capela de São Marcos

 - Igreja de Santa Luzia
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 - Paços do Concelho

 - Solar dos Albuquerques

 - Casa dos Condes de Anadia
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 - Casa da Portelada

 - Solar dos Figueiredo Teles

 - Capela de Santo António

 - Casa da Mesquitela

 - Igreja de São Mamede

 - Calçada Romana de Mourilhe


	Page 1
	Page 2

