IGREJA DE SÃO JOÃO BAPTISTA
Subimos 100m, até ao cimo do povo onde se ergue a Igreja,
apresentando uma nave modesta cujo portal principal veio
de um antigo templo, talvez de finais do séc. XVI. Na face Sul
abre-se um portal de granito moldurado com a data inscrita
de 1602.
Regressamos de novo pelo mesmo caminho até ao
cruzamento (desvio Quintela). Cortando desta feita para a
esquerda em direcção aos Tragos pela EN 16.
Chegando a Tragos podemos visitar a CAPELA DE SANTA EUFÉMIA, branca de cal
e com uma sineira no alto.

Retomamos o nosso caminho na direcção da Fresta. À entrada da povoação
encontramos a pequena capela dedicada a Santo Amaro.
A estrada leva-nos agora até ao limite do
concelho e mais abaixo encontramos a
pequena aldeia de Pinheiro de Tavares.
Abençoada com terras férteis, é uma aldeia
onde os pastores e os seus rebanhos retiram o
melhor proveito daquilo que a natureza lhes
oferece.

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

A usufruição do mesmo como Turismo de Habitação permite a quem ali se demora
a evocação de uma história e o acolhimento da tradição beirã.

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

Mangualde, terra antiquíssima

Regressamos atrás 300 metros e depois voltamos à
esquerda.
Percorridos 28,8 Km da nossa viagem viramos à
esquerda, em direcção à freguesia de São João da
Fresta.
A aldeia de São João é mais adiante (Km 31). A
Igreja Matriz de S. João da Fresta é modesta e
branca, granito nos cunhais e na sineira de quatro
ventanas no meio de um adro com cipestres e
oliveiras.

LARGO DR. COUTO
3534 - 004 MANGUALDE

CASA DE QUINTELA DE AZURARA
Passados 3,8 km da nossa viagem, nos termos
da aldeia ergue-se uma nobre moradia cujo
brasão reuniu vários apelidos ilustres. É já da
segunda metade do séc. XVIII, este imenso
solar de escuras cantarias de granito animadas
pelos frisos de muitas janelas viradas a Norte e
a Nascente e pela varanda aberta na face Sul.

No caminho que segue até à Corvaceira vai
surgir um cruzamento e um desvio ambos à
esquerda, o primeiro a 200m e o segundo
após 2 km.

Na passagem por esta terra levantada num
sítio plano, rodeada de horta e pomar, vinha
e olival, aparenta um ar de certa distinção nas
suas fartas moradias, onde podemos também
encontrar a CAPELA DE S. MIGUEL ao km
22,9.

Voltamos 200m atrás e viramos à esquerda. Vamos agora a caminho de Travanca
de Tavares, ao km 25,8 cortamos à esquerda.
Ao km 26,1 encontramos em fase de reconstrução um belo Solar do séc. XVIII que
perdeu os senhores (Abreus e Castelo Branco) evocados nas armas levantadas
sobre o portal, no cimo de um balcão exterior. Nas paredes do Solar foram
integrados elementos arquitectónicos de desaparecidas construções romanas do
local. É o SOLAR DE TRAVANCA DE TAVARES.

Partimos agora em direcção ao CASTRO DO BOM SUCESSO. Pelo caminho
podemos ver ao longe a Serra com o mesmo nome, impressionante no seu declive.
Aqui vive-se da agricultura, da vinha, dos milheirais e da frescura das terras baixas.
Durante o percurso vamos encontrar um cruzamento à direita em Vila Cova de
Tavares (km 36,8), e após 3 km encontramos uma rotunda onde deveremos cortar à
direita em direcção ao centro de Chãs de Tavares. Já dentro da povoação,
percorremos 700m e vamos encontrar à nossa direita um desvio que nos levará até
ao Castro. Subimos ao Monte da Senhora do Bom Sucesso por uma estrada entre
pinhais na distância de 1 km.

Percursos Rodoviários 3

Caminho de Almeidinha
Rumo ao Bom Sucesso

PERCURSOS

rodoviários

MANGUALDE

O caminho, lageado à maneira romana conduz primeiro à capela de Santa Maria
do Castelo ou da Senhora do Bom Sucesso que assenta numa plataforma voltada a
nascente sobranceira ao vale que corre de Este para Oeste.
O Castro e Monte estão classificados como Monumento Nacional desde 1997.

Início do Percurso
PAÇOS DO CONCELHO (Câmara Municipal)
Partimos do Largo Dr. Couto, lugar emblemático da cidade, seguimos pela Rua
Azurara da Beira e, passados 900m, cortamos à direitra, num desvio para
Almeidinha.
CASA DE ALMEIDINHA
Percorridos 3,6 km da nossa viagem
impõe-se na planície um magnífico
Solar, resguardado dentro de muros
altos por onde se entra por um alto
portão aberto para Sul, onde
encontramos a Capela do Espírito Santo,
uma primitiva construção com abóbada
de pedra de 1519, reedificada mais
tarde em 1746. Imóvel de Interesse
Público desde 1975.
Regressamos pelo mesmo caminho, 1km apenas, voltamos à direita e estamos a
700m da EN 16 onde voltamos a cortar à direita. Percorridos 200m viramos à
esquerda (desvio Quintela).

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.

IGREJA MATRIZ DE TRAVANCA
DE TAVARES
Mesmo ao lado podemos admirar
a igreja e o adro onde se arruma
um velho sarcófago de feição
antropomórfica, talhado em
granito, talvez medieval.

www.cmmangualde.pt

s

dare

Rio

Darei

Quinta da Moita
Barragem de Fagilde

Rio de

Casal do Fundo

Casal D`Além

Canelas

Oliveira

Fagilde

Canedo do Chão

Passos
Rib

Santo André

Vila Garcia

are

Corvaceira
Ribeira de

Torre de Tavares

2

Almeidinha

Santo Amaro
a

inh

Outeiro
Cassurrães
as
su
rr
ãe
s

ouri

eir
ad

Fundões

Rib
eir
a

Mourilhe

Vila Mendo de Tavares

Abrunhosa-a-Velha

de
C

de M

aP

Rib

eira

Moimenta de Maceira Dão

do
C

Mesquitela

Santa Luzia

Água Levada

Lobelhe do Mato
ere
ira

ari
alv
a

Cubos

dro

Pe

lhe

ão

eS

ad

eir

Rib

anh
ard
a

Casal de Cima

Rib
eira

Pinheiro de Baixo

Santo Amaro de Tavares

Aldeia Nova

Alm

da
M

de

Rib

Rib
eir
a

eid

eira

Guimarães de Tavares

Outeiro

Ribeira da Várze

Ançada

Matados

5

Cunha Alta

Mosteirinho

Santiago
Estação de Gouveia

Rib

lo

Cunha Baixa

oC

aste

Vid
e
Rio

Póvoa de Espinho

Casal Mundinho

eir

Rib

ad

eir
ad

oC
aga

vaio

ira

Dentro da aldeia encontraremos à direita a
IGREJA MATRIZ DE SANTA MARIA, de
fundação românico-gótica, como provam siglas
dispersas. Foi muito modificada nos séc. XVIII e
XIX. A sua imponência exterior corresponde às
três naves do interior marcadas por altas
colunas.
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Do cimo do monte, com altura de 765 metros, vê-se uma das mais vastas paisagens
da Beira e descobrem-se as serras longínquas que encerram o grande planalto: as
serras da Estrela, do Buçaco, do Caramulo e do Montemuro - Lapa. Voltamos a
descer pelo mesmo caminho em direcção a Chãs de Tavares.
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Ao lado da Igreja encontramos o PALACETE DA
FAMÍLIA MELO CABRAL, dos finais do séc.
XIX.
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Avançamos 300m e iremos encontrar o PELOURINHO DE CHÃS DE TAVARES,
quinhentista de gaiola e alto fuste, que comprova a autonomia destas terras durante
vários séculos. Imóvel de Interesse Público desde 1933.
1 - Paços do Concelho
2 - Casa de Almeidinha

Legenda
Legenda

3 - Casa de Quintela

Limite do Concelho

4 - Igreja Matriz de São João Baptista

Limite da Freguesia

Alojamento Local Bom Sucesso
Chãs de Tavares
Tel.: 232 650 000
3530-031 Mangualde
Fax: 232 650 003

5 - Capela da Santa Eufémia (Tragos)

Povoações

TURISMO DE HABITAÇÃO

6 - Capela de São Miguel (Corvaceira)

Sede de Freguesia

Casa de Quintela
Quintela de Azurara
3530-334 Mangualde

7 - Solar de Travanca
8 - Igreja Matriz de Travanca de Tavares
9 - Igreja Matriz de São João da Fresta
10 - Capela de Santo Amaro

A 25

12 - Castro do Bom Sucesso
13 - Igreja Matriz de Chãs de Tavares
14 - Palacete da Família Melo Cabral
15 - Pelourinho de Chãs de Tavares

Tel.: 232 622 936

IP 5
Estradas Nacionais
Estradas Municipais

11 - Queijaria do Basílio

Aqui damos por terminada a nossa viagem e regressamos a Mangualde, tomando a
estrada EN 16, sombreada de cedro e pinheiral ou a A25 se desejarmos uma
viagem mais rápida até à sede do concelho.
Se optarmos por ir pela EN 16 poderemos fazer um pequeno desvio para
Guimarães de Tavares para ver a Quinta da Cerca classificada como Imóvel de
Interesse Municipal, desde 1996. Há quem defenda que nesta aldeia beirã nasceu
Gil Vicente.

ALOJAMENTO LOCAL

Outras Estradas
Rede Ferroviária
Rios
Percurso

Bibliografia: CORREIA, Alberto (1997), Mangualde, Roteiro Turístico,
Câmara Municipal de Mangualde

