A Serra da Estrela estende-se à direita
humanizada aqui e além por
mancha farta de casario.

Ruas estreitas de velho casario de granito abrem-se para o Largo de S. Cipriano,
onde um cruzeiro modesto assinala o lugar da capela demolida 1962.
Junto da fonte, onde deixámos o carro, tomamos a Rua do Moledo e em direção a
Contenças.

Andados 100 metros encontramos do nosso lado direito uma casa do séc. XIX,
remodelada recentemente para Turismo em Espaço Rural.

PAÇOS DO CONCELHO (Câmara Municipal)
Marca-se o encontro no Largo Dr. Couto. Tomamos logo abaixo a avenida Conde D.
Henrique que ladeia a cerca do Palácio dos Condes de Anadia e se constitui como
poderosa cintura externa da cidade cujo crescimento se fará em breves anos neste
polo. É o caminho de Gouveia e da Serra (EN 232).
A Estação de Caminho de Ferro encontra-se a 3 km, seguimos e 500 metros depois
voltamos à direita.
.Aparece um cruzamento para a Cunha Baixa e andamos 2 km até lá, entre pinhal e
por caminho decerto já feito (Percurso 2). Passados 5,8 km da nossa viagem
encontramos à nossa direita a IGREJA MATRIZ DE CUNHA BAIXA.

Esta, com a sua construção de
barroco tardio, impõe-se na
paisagem com a sua torre branca
onde se abrem ventanas com
sinos.

T (+351) 232 619 880
F (+351) 232 623 958
geral@cmmangualde.pt
www.cmmangualde.pt

Início do Percurso

Daqui, da Rua da Fonte, pode
subir-se até junto da IGREJA DO
IMACULADO CORAÇÃO DE
MARIA, alcandorada na encosta
voltada a nascente, para onde se
estende agora o casario. Fora da
povoação fica a CAPELA DO
SENHOR DO CALVÁRIO, com
romaria importante.

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

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

SEPULTURAS ESCAVADAS NA ROCHA
Ao km 16,5 do nosso percurso viramos à
direita e subimos 300 m em direção ao
parque das Merendas, onde podemos
encontrar as sepulturas do sítio do
Cumareiro.

LARGO DR. COUTO
3534 - 004 MANGUALDE

Aí chegados paramos junto a uma
interessante fonte cantaria (1904)
e umas alminhas com rendas na
pedra que um canteiro talhou em
1889.

Por um tempo a estrada segue
entre hortas, mas logo é o
descampado.
Mais no alto umas alminhas e o
espanto de uma paisagem aberta
onde o pedregulhal aflora na
encosta sobre a esquerda, e, mais
adiante, se levanta a aldeia de
Póvoa de Cervães, atravessada
por um ribeiro.
À beira dele, ao km 15,9, à direita, fronteira à estrada, está a CAPELA DA NOSSA
SENHORA DOS REMÉDIOS, de planta quadrangular e boa cantaria, vinda do séc.
XVII. Ao fundo um pequeno retábulo maneirista onde um Cristo crucificado de
grande porte ressalta da tábua pintada do altar com as imagens da Virgem e de S.
João.
Seguimos 200 metros, e encontraremos a
Igreja, que fica do nosso lado direito.

Voltamos de novo à estrada e cortamos à direita.
Em torcicolos a estrada desce sobre a pobreza de uma chã vazia. Mais adiante,
avizinha-se logo o telhado de uma capela no meio do olival.
CAPELA DA SENHORA DOS VERDES

Percorremos neste momento 19,7
km da nossa viagem, onde
encontramos à esquerda o Templo
composto por uma comprida nave
a que se associa um corpo mais
curto, na cabeceira com um altar de
talha e teto de caixotões.
A torsa quinhentista da porta lateral
do sul e da janela quinhentista da
cabeceira revelam uma mais antiga
construção.

Percursos Rodoviários 4

O Caminho
da Sr.ª dos Verdes

PERCURSOS

rodoviários

MANGUALDE

Percorremos 1 km e viramos à
esquerda antes da ponte sobre
os Caminhos de Ferro, seguimos
200m por um caminho de terra
batida onde encontramos o
APEADEIRO DE ABRUNHOSA-A -

Pelo caminho em direção a
Abrunhosa do Mato vamos
encontrar uma rotunda ao km
6,8 e seguimos em frente.
Da estrada vê-se distante a
imensidão da Serra da Estrela,
esfumada ou azul, talvez com
neve se for janeiro.

VELHA.

IGREJA MATRIZ DE SÃO JOÃO BAPTISTA
Igreja talhada em granito com a sineira ao lado,
mostrando o cuidado que o povo demonstra no
seu arranjo.

www.cmmangualde.pt

Voltamos atrás pelo mesmo caminho, viramos à esquerda passando pela ponte, em
direção a Abrunhosa-a-Velha.
O povoado antigo aninha-se na encosta e a exposição a nascente e sul geram um
oásis verde, onde medram hortas e pomares.
Ao km 21,7 encontramos um cruzamento voltamos à esquerda e estamos no centro
de Abrunhosa-a-Velha. Seguimos em frente em direção ao Posto de Turismo, onde
paramos o carro e partimos à descoberta da aldeia a pé, onde poderemos encontrar
o Pelourinho, a Igreja e o Hotel.
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Contornando depois a capela,
pelo lado direito, subimos a
Rua da Travessa 5 e voltamos à
esquerda, onde encontramos
um Solar.

Passamos o povo, seguimos sempre em frente e
encontramos um cruzamento ao km 28,5 onde voltamos
à esquerda em direção a Torre de Tavares.
Ao km 35,8 chegamos ao cruzamento para Torre de
Tavares e cortamos à direita.Vamos de novo apanhar a
estrada e seguir até Vila Mendo de Tavares por uma
estrada aberta na montanha entre matagal e campos
cultivados. Há um cruzamento junto à escola primária
onde voltamos à esquerda, em direção ao centro de Vila
Mendo de Tavares.
Cerca de 300 m adiante voltamos à direita, onde estacionamos o carro e vamos
descobrir a pé o monumento em memória de João Ferreira de Almeida que fica perto
do chafariz desta povoação.

Voltamos atrás e apanhamos de novo a estrada,
seguindo agora em direção a Chãs de Tavares
(Percurso 3).
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.
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Vale a pena admirar a CAPELA
DE S. DOMINGOS, de uma
belíssima fachada barroca e
ainda os restos de casario
fidalgo que ajudou a definir o
urbanismo da aldeia.

MEMORIAL A JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA
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Situação geográfica, natureza
do clima temperado e saudável
e a existência de uma nascente
de águas medicinais levaram o
Dr. Sebastião Costa Sacadura a
construir uma espaçosa Casa de
Repouso, mais tarde designada
Hotel Mira Serra, que se tornou
uma das melhores do género
em Portugal.
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O Pelourinho, no centro da praça, evoca o tempo
em que esta povoação, com o título de Vila Nova
de Abrunhosa-a-Velha, foi sede de concelho.
Observemos a IGREJA DE SANTA CECÍLIA . Esta
mal se distingue do casario, mas sempre vale a
pena entrar para ver os seus retábulos.
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1 - Paços do Concelho
2 - Igreja Matriz da Cunha Baixa

Legenda
Legenda

UNIDADES HOTELEIRAS

3 - Capela do Senhor do Calvário
4 - Igreja de Abrunhosa do Mato

Limite do Concelho

5 - Capela da Senhora dos Remédios

Limite da Freguesia

6 - Igreja matriz de São João Baptista

Povoações

7 - Sepulturas Antropomórficas

Sede de Freguesia

8 - Capela da Senhora dos Verdes

A 25

9 - Apeadeiro de Abrunhosa-a-Velha

IP 5

10 - Pelourinho de Abrunhosa-a-Velha
11 - Igreja de Santa Cecília
12 - Hotel Mira Serra
13 - Capela de São Domingos

Estradas Nacionais

Hotel Rural Mira Serra
Abrunhosa-a-Velha
3530-010 Mangualde

Tel.: 232 650 010
Fax: 232 650 019

TURISMO RURAL
Casa de Contenças
Contenças de Baixo
3530-344 Mangualde

Tel.: 232 618 679

RESTAURANTES
Restaurante “Gestur”
Rua da Moura, 10
Cubos

Estradas Municipais
Outras Estradas
Rede Ferroviária

14 - Monumento em memória de João Ferreira de Almeida
Rios
Percurso
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