
Aguiar da Beira



O concelho de Aguiar da Beira fica na zona Centro de Portugal, 
na região Viseu-Dão Lafões.

É uma terra muito antiga, com muitos anos de história. Hoje 
ainda existem muitas dessas construções e monumentos 
antigos: o Dólmen de Carapito, os povoados fortificados 
(pequenas aldeias rodeadas de muros de pedra), as ruínas 
do Castelo, os 3 pelourinhos, a Torre do Relógio e a Fonte 
Ameada. Existem, também, muitas igrejas e capelas.

A imagem de Nossa Senhora da Lapa nasceu no concelho 
de Aguiar da Beira.

Mapa de Portugal com a localização do Município
de Aguiar da Beira e da Região Viseu-Dão Lafões.



A população de Aguiar da Beira vivia da agricultura e da 
criação de animais. Mais tarde, a transformação de produtos 
tornou-se muito importante; por exemplo, o leite era 
transformado em queijo, e a madeira era transformada 
em móveis.

O queijo da serra, a maçã, a castanha e a batata são produtos 
alimentares tradicionais. Por aqui come-se também chouriços, 
cabrito e vitela assada, arroz de cogumelos e papas de milho. 
O vinho do Dão é muito conhecido. Quem gosta de doces 
pode provar o requeijão com doce de abóbora, o bolo de 
azeite e as queijadas de Carapito.

Há quem visite este Concelho por causa das águas medicinais. 
Os tratamentos com estas águas que curam são feitos no 
Complexo Termal das Caldas da Cavaca.

Quem gosta da natureza deve visitar a Albufeira da Fumadinha 
e as nascentes dos Rios Dão e Vouga.

Dois desportos tornaram-se muito importantes no concelho 
de Aguiar da Beira: BTT (andar de bicicleta por terrenos 
difíceis) e Orientação (fazer um percurso a pé com a ajuda 
de uma bússola e de um mapa). A marca “Oriented Aguiar 
da Beira” inspira-se no desporto de orientação e foi criada 
para o visitante descobrir o Concelho.



Mapa das freguesias do Concelho de Aguiar da Beira

As freguesias de Aguiar da Beira

O concelho de Aguiar da Beira é feito de 10 freguesias 
(freguesias são vilas ou aldeias). Vamos conhecer duas delas.

Freguesia de Aguiar da Beira e Coruche

Aguiar da Beira e Coruche são dois sítios mas formam uma 
só freguesia.

Foi Dona Teresa, a mãe do primeiro rei de Portugal, que deu 
a Aguiar da Beira o seu primeiro foral, um documento com 
as regras, direitos e deveres de quem lá vivia.



No centro histórico, a zona mais antiga da vila, foram 
aparecendo ao longo dos séculos construções importantes. 
A Torre do Relógio e a Fonte Ameada, que tem o recorte 
de um castelo, são do século XIV (14) e são as construções 
mais antigas da vila. A Casa dos Magistrados é do século 
XV / XVI (15/16). A antiga Casa da Câmara é do século XVIII (18).

Fonte Ameada



Aguiar da Beira tem muitas igrejas e capelas: a Igreja Matriz, a 
Capela de São Marcos, a Capela de Nossa Senhora do Rosário 
e a Capela da Rainha Santa Isabel.

O teto da Igreja da Santa Casa da Misericórdia foi pintado com 
imagens de santos. Esta igreja é um exemplo da arquitetura 
chamada “barroca”, usada no século 18.

A Capela de Nossa Senhora do Leite fica junto ao castelo 
e por isso também é conhecida como Capela do Castelo.

Na base do monte existem uns restos de muro de pedra 
já muito antigos a que a população chama de castelo. 
Antigamente serviram para proteger a vila.



A Albufeira da Barragem da Fumadinha é uma espécie de lago. 
Rodeada pela natureza, é um sítio muito bonito.

Coruche tem uma ponte muito antiga que passa por cima 
da ribeira de Coja. Chama-se Ponte do Candal ou Ponte 
Portucalense.

Existem muitas igrejas e capelas em Coruche: a Capela 
de Nossa de Fátima, a Capela de Nossa Senhora da Conceição 
e a Igreja Matriz. A Igreja Matriz de Coruche é a maior igreja 
do concelho!

Ponte do Candal



Freguesia de Pena Verde

Pena Verde já foi uma vila muito importante. Chegou até a ser 
concelho!

O Pelourinho de Pena Verde mostra como antigamente esta 
vila era importante. Os pelourinhos serviam para castigar em 
público quem desobedecia. Dos 3 pelourinhos que existem no 
concelho de Aguiar da Beira, o pelourinho de Pena Verde é o 
mais antigo.

Pelourinho de Pena Verde



A Igreja Matriz de Pena Verde é a igreja principal desta vila. 
Mas existem outras: a Capela de São Domingos e a Capela 
de Nossa Senhora de Lurdes. Cada capela ou igreja é dedicada 
a um santo.

Junto à água ainda existem moinhos.

Os cemitérios de antigamente eram diferentes dos de hoje 
e chamavam-se necrópoles. No Alto de São Domingos existe 
uma necrópole antiga onde foram escavados 7 buracos 
na rocha para enterrar os mortos.  




