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MANGUALDE, TERRA ANTIQUÍSSIMA
Localizada na Região Centro de Portugal, Mangualde é capital de um concelho cujo território,
constituído por 12 Freguesias, ocupa uma superfície de 219,26 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 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, Dom Henrique e Dona Teresa concederam-lhe
Carta de Foral, em 1102.
É a partir do século XVII, com a fundação da Misericórdia e sobretudo com a instituição de feiras e o
posterior desenvolvimento da Feira dos Santos que Mangualde reúne as condições necessárias para que
nos séculos 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.

BELOS MONUMENTOS HISTÓRICOS

ENTRE O DÃO E MONDEGO

Mangualde reserva em si mil segredos que só quem o
visitar e desvendar é que fica a conhecer os seus
antigos monumentos, como a Ermida da Senhora do
Castelo, localizada no cimo do monte, o Palácio dos
Condes de Anadia, Casa dos Condes de Mangualde,
Real Mosteiro de Maceira Dão, Ermida da Senhora de
Cervães, Castro Bom Sucesso, Igreja da Misericórdia,
Igreja Matriz, Casa de Almeidinha, Anta da Cunha
Baixa entre outros, manifestações gloriosas do passar
dos tempos. O concelho não é mais do que um
produto da vontade dos homens e mulheres que o
construíram.

Rio Dão
Termas de Alcafache
Na freguesia de Alcafache, nas margens do Rio Dão,
existe uma estância Termal, com águas sulfúreas,
hipertermais e pouco mineralizadas. Nascem a uma
temperatura de 50º C, estudos revelam uma idade
superior a 14.000 anos e são ideais para problemas de
saúde, nomeadamente de ordem reumatológica,
muscular e respiratória. É considerada das melhores
do país.
Barragem de Fagilde
Construída em pleno leito do Rio Dão, permitiu
garantir um vasto lençol de água doce que rega as
terras e transforma a paisagem, fazendo as delícias dos
banhistas e pescadores. É um óptimo local para
passear e praticar desportos náuticos.
Rio Mondego
No limite Sul do concelho de Mangualde
encontramos algumas das mais belas paisagens de um
Mondego que segue o seu curso em direção ao mar.

MANGUALDE UM TESOURO NATURAL
A sua vocação turística está bem patente no clima
ameno e nas esplendorosas paisagens, onde montes
graníticos se entrelaçam com verdejantes vales
aplanados recortados por sinuosos rios e riachos.
Mangualde é uma terra de cores, desde o azul
magnífico dos céus até ao verde vivo dos campos, ao
castanho outonal, ao cinzento granítico, ao amarelo
das giestas, à cor do vinho dos seus néctares.
Paulo Monteiro - PATRIMONIVMMANGUALDE

INFORMAÇÕES ÚTEIS

PRAIA ARTIFICIAL DE MANGUALDE
O LiveBeach é a primeira praia artificial da Europa e
transformou Mangualde numa verdadeira cidade de
Verão. Mais do que uma praia ou um complexo
turistico, o Live Beach é um evento de escala
nacional, realizado durante todo o Verão com uma
forte vertente musical e desportiva associada.

RICA GASTRONOMIA
Inserido numa região com sabores irresistíveis, o
concelho oferece uma ementa com grande
variedade. É difícil resistir aos Rojões à Moda de
Mangualde, ao Arroz de Entrecosto em Vinha
d`Alhos, ao Cabrito assado em forno de lenha, entre
outros pratos. Os Pastéis de Feijão, o Requeijão com
doce de Abóbora, o tão afamado Queijo da Serra,
entre outros, são o complemento da gastronomia
local.

Posto de Turismo
Largo Dr. Couto
3534 – 004 Mangualde
Tel.: 232 613 980
Fax: 232 623 958
email: turismo@cmmangualde.pt
www.cmmangualde.pt

ARTESANATO VARIADO

Câmara Municipal

Venha conhecer o artesanato da região, com os típicos
bordados de Tibaldinho (Alcafache), as peças de
Olaria (Santa Luzia), a Cerâmica e Azulejos de Maria
do Amparo constituem um riquíssimo património,
que identifica Mangualde.

Largo Dr. Couto
3534 – 004 Mangualde
Tel.: 232 619 880
Fax: 232 623 958
email: expediente@cmmangualde.pt

VINHO DO DÃO

www.cmmangualde.pt

Piscinas Municipais
Rua Mira Estrela, nº 4
3530 – 091 Mangualde
Tel.: 232 619 820
email: piscinas@cmmangualde.pt
www.cmmangualde.pt

Biblioteca Municipal
Rua José Maria de Almeida, nº 1
3530 – 091 Mangualde
Tel.: 232 619 889
Fax: 232 106 694
email: biblioteca@cmmangualde.pt

COMO CHEGAR A MANGUALDE?
VINDO DE LISBOA:
Apanhe a A1(direção Norte).
Chegando a Coimbra apanhe
o IP3, antes de chegar a Santa
Comba Dão entre no IC12, e
siga a sinalização até chegar
a Mangualde.

www.biblioteca.cmmangualde.pt

Junta de Freguesia
Largo das Escolas, n.º 2

VINDO DO PORTO:
Apanhe a A1 (direção Sul).
Em Albergaria entre na A25

3530 – 132 Mangualde

(direção Guarda) siga a

Tel.: 232 622 889

sinalização até chegar a

Fax: 232 085 446

Mangualde.

email: junta.mangualde@netvisao.pt
www.juntafmangualde.org

No Dão, a natureza foi particularmente generosa para
com a vinha. As videiras desenvolvem-se em
condições únicas, protegidas de influências exteriores
de uma forma exemplar. Um conjunto de situações
favoráveis que posteriormente dão origem ao
afamado Vinho do Dão. As castas nobres tintas da
nossa região são Touriga Nacional, Jaen, Alfrocheiro e
Tinta Roriz e, as castas brancas são Encruzado, Bical,
Cerceal e Malvazia-Fina.

VIAJANDO DE COMBOIO:
A estação de Mangualde é

Praça de Táxis

uma das mais importantes

Largo Dr. Couto

da linha da Beira Alta.

3530 Mangualde

Poderá consultar os horários

Tel.: 232 623 333

em www.cp.pt

NÃO FALTAM AS FEIRAS, FESTAS E
ROMARIAS
As festas da cidade em Setembro, as Festas da Senhora
do Castelo (8 de Setembro), constituem importantes
manifestações populares de Mangualde e incluem
uma série de actividades recreativas, culturais e
desportivas. Muito concorrida é a Feira dos Santos
(realiza-se no primeiro domingo de Novembro e no
sábado imendiatamante anterior), que é uma feira de
grande tradição regional que assume contornos de
evento económico pela sua dimensão e alcance.

VISITAR MANGUALDE ATRAVÉS DE
PERCURSOS
Mangualde dá-lhe a oportunidade de visitar os
recantos mais escondidos através de vários percursos,
que nos possibilitam o conhecimento concreto do
concelho e um entendimento mais profundo de nós
próprios e sobretudo daquilo que foram os nossos
antepassados.

