
 

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 
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Início do Percurso

PAÇOS DO CONCELHO
 (Câmara Municipal)
Partimos do Largo Dr. Couto (ilustre 
mangualdense do século XIX), e vamos 
entrar na Avenida  Conde D. Henrique 
que ruma a Gouveia e se cumpre como 
c intura  externa da c idade em 
crescimento.

Algumas centenas de metros adiante, 
encontramos a Estação de Caminhos de 
Ferro de Mangualde, uma das mais 
importantes da Linha da Beira Alta.

Percorridos 3,5 Km voltamos à direita. 
Parece terra de pinhal, mas logo aparece 
terras de cultivo com oliveiras e hortas 
anunciando a chegada a Cunha Baixa.

Percursos Rodoviários 2

Do Neolítico ao 
Cisterciense

Avançamos cerca de 1500 metros e sobre a esquerda atinge-se, pouco depois, a 
Igreja de Espinho.

Depois do casario a estrada vai subindo entre rochas e 
pinheiral, caindo depois para Lobelhe do Mato.Aqui 
podemos admirar a IGREJA DE S. PAULO.
Seiscentista, aninha-se no meio do casario que
envolve o adro com o cruzeiro.

ANTA DA CUNHA BAIXA
Seguimos a estrada 543-3 para Espinho. Mil 
metros adiante paramos e, a pé, passeamos 
até ao sítio da Orca onde se levanta, 
imponente, a Casa de Moura, um Dólmem 
de câmara poligonal e com corredor longo, 
classificado como Monumento Nacional em 
1910.

Espinho é logo adiante, seguindo a estrada ladeada de campos de cultivo onde é 
fácil ver rebanhos de gado pastando.

CAPELA DE S. SEBASTIÃO
É erguida sobre a solidez de um rochedo. 
Vale a pena entrar na sua intimidade para 
olhar o retábulo de barroco joanino de 
grande beleza e as imagens preciosas de um 
S. Sebastião de  calcário brando e de um São 
Frutuoso, de madeira policromada.

 TORRE DE GANDUFE
Construída na Idade Média, mostra o poder 
económico da nobreza rural da época. Diz a lenda 
que o seu mais ilustre morador se chamaria Gondufão. 
Belíssima na fragilidade da sua ruína. 
Imóvel em vias de classificação.

ABADIA DE ESPINHO
Velha abadia do padroado 
dos Cabrais que apresenta 
uma agradável fisionomia 
d e  m a t r i z  b a r r o c a  
modificada em 1959.

Lá perto, na Quinta da 
Ponte, existem sinais 
g ravados  em rocha ,  
gravuras rupestres, talvez 
da idade do bronze. 

Seguimos para Gandufe que, à entrada, mostra logo umas alminhas. 
É nesta Aldeia que, no meio do casario, se implanta a Torre de Gandufe.

Atravessamos a linha de caminho de ferro da Beira 
Alta (Km 14,5 da nossa viagem) e a EN 234 que liga 
Nelas a Mangualde e entramos em Moimenta de 
Maceira Dão.

Na IGREJA DE MOIMENTA DE MACEIRA DÃO, também 
conhecida por Igreja de Santa Maria (não a atual, do séc. 
XVIII), terá nascido, no longínquo Séc. XII, o Mosteiro de 
Santa Maria de Maceira Dão.
Só a casa da Tulha, modificada, ficou como memória da 
ligação destas terras ao velho Mosteiro.

CASAS DOS COSTA FARO

Mais adiante, ver as fachadas de 
duas casas fidalgas que se 
afrontam. Sobre a esquerda 
campeia moradia de modesta 
fachada do séc. XVIII a que se 
encosta um pórtico com brasão dos 
Costa Faro.
Do lado direito a residência distinta 
insere um brasão da mesma família 
que a levantou no séc. XIX (data de 
1874 no gradeamento da varanda).

Seguimos a estrada entre vinha e olival e no cruzamento seguinte, dito o Cruzeiro 
da Lama, (Km 18) voltamos à esquerda pela estrada que leva a Santar (EN 595) 
infletindo adiante para Casal Sandinho.

Pode ver-se o sítio da IGREJA MATRIZ DE ALCAFACHE,  um 
grande templo de construção barroca, de fachada voltada 
sobre o poente. Os altares são modestos de lavor, com 
algumas boas imagens.

CAPELA DE SANTA CRUZ
Seguimos à Aldeia de Carvalho e encontramos uma Capela à 
entrada, dedicada a Santa Cruz.
Regressamos de novo junto da Igreja Matriz de Alcafache e dali 
descemos até às Termas de Alcafache, à beirinha do Dão.

TERMAS DE ALCAFACHE
Alcafache é uma estância termal e virá desde os romanos que ali fizeram uma 
ponte, mais tarde modificada. Restos da calçada Romana podem ser vistos na rua 
que sobe por detrás do Hotel, no bairro da calçada Romana.

CAPELA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Há uma Capela antiga dedicada a Nossa 
Senhora de Fátima a quem se pede milagres 
se acaso as águas termais não curarem as 
dores reumáticas.

Regressamos pelo mesmo caminho até Tibaldinho, na meia encosta.

A CASA DE TIBALDINHO ou CASA 
DE SANTA EUFÉMIA, ligou-se, no 
séc. XIX, à família Sacadura Bote. O 
solar, de harmoniosas  linhas, tem 
capela dedicada a Santa Eufémia. No 
frontão as armas dos antigos donos 
(Amarais e Pessoas). No pátio ainda 
existe uma fonte barroca da segunda 
metade do séc. XVIII com azulejos 
historiados trazidos do Mosteiro de 
Maceira Dão.
Classificado como Imóvel de 
Interesse Municipal, de 2005.

Convidamo-lo a visitar as casas de 
artesanato onde pode descobrir os 
famosos bordados de Tibaldinho.

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

www.cmmangualde.pt



UNIDADE HOTELEIRA

Hotel Alcafache
Termas de Alcafache                    Tel.: 232 478 383
3530-031 Mangualde                 Fax: 232 478 383

Bibliografia: CORREIA, Alberto (1997), Mangualde, Roteiro Turístico, 
Câmara Municipal de Mangualde
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 - Capela Senhor dos Passos

 - Anta da Cunha Baixa

 - Capela de São Sebastião

 - Abadia de Espinho

 - Capela de Santa Luzia

 - Gravuras Rupestres

 - Quinta dos Carvalhais

 - Torre de Gandufe

 - Igreja de Moimenta de Maceira Dão

 - Igreja Matriz de Lobelhe

 - Casa dos Costa Faro

 - Capela da Senhora da Piedade

 - Igreja Matriz de Alcafache

 - Capela de Santa Cruz

 - Termas de Alcafache

 - Capela de Nossa Senhora de Fátima

 - Casa de Tibaldinho

 - Casa de Artesanato (Bordados de Tibaldinho)

 - Solar de Manuel Cardoso Pinto de Faria

 - Igreja de São Miguel

 - Capela de Nossa Senhora da Cabeça

 - Real Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão

Continuamos até Fornos de Maceira Dão. É uma terra com carácter beirão, um 
casario de posses rodeado de horta e pomar que reflete abastança e trabalho.
Na extrema do povoado, recolhida dentro de vasta cerca, ergue-se a antiga moradia 
do fidalgo Manuel Cardoso Pinto de Faria.

SOLAR DE MANUEL CARDOSO PINTO DE FARIA

Três corpos refletem três distintas 
épocas de construção. O mais antigo, à 
esquerda do terreiro, mostra no ângulo 
uma curiosa janela renascentista.
Depois há a Capela de Santo António 
(1736) com brasão familiar integrado 
no frontão. O conjunto está classificado 
como Imóvel de Interesse Municipal 
desde 2008.

Terras de milho e olival que a estrada atravessa pertenceram à sua cerca, com eiras, 
noras e o canastro de guardar espigas a que se encosta uma japoneira.
No meio do povoado fica a capela setecentista dedicada a S. Tomás de Aquino.

IGREJA DE SÃO MIGUEL

A Igreja levanta-se, airosa, numa 
colina fronteira com boas vistas 
sobre toda a Beira de Nascente a 
Poente. 
A sua traça moderna, equilibrada, 
substituiu a antiga e modesta Igreja 
de S. Miguel donde provieram 
alguns quadros de devoção 
guardados na residência e talvez a 
pedra sepulcral, colocado no adro.

Seguindo a estrada que nos leva na meia encosta, vestida de pinhal, vê-se o 
afundamento do vale à esquerda, onde corre o ribeiro de Tabosa ou do Convento. 
No outro lado da encosta aparece com particular encanto de aldeia beirã, 
aconchegada e branca, entre vinha e olival, Vila Garcia.

Logo acima sigamos na estrada que atravessa Vila Garcia e desce pela encosta da 
Serra de Fagilde ao Mosteiro, ao Convento como ali se diz. 

REAL MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE MACEIRA DÃO
Fundado no séc. XII por D. Soeiro e seus companheiros. Distinguem-se as seguintes 
partes na sua arquitetura: a torre medieval levantada entre os séc. XII-XV com os 
seus três pisos, as edificações monásticas do séc. XVII e a Igreja de N.ª Sr.ª da 
Assunção (séc. XVII) apresenta uma singular frontaria em tronco de cilindro com as 
armas reais sobre a entrada. O corpo da Igreja tem uma forma elíptica, com 
abóboda de tijolo.

Impressiona a tranquilidade do lugar predestinado a habitação dos monges.
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Obrigado pela visita!
Guarde na sua memória os recantos visitados. 
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