
 

 

Barcelos – o que ver e visitar  
 

Concelho 
Barcelos é o maior concelho de Portugal, em número de freguesias. São 89 as freguesias que se localizam 
entre os vales dos rios Cávado e Neiva. A dinâmica do seu povo está reflectida na grandeza do artesanato 
- cujo exemplo mais flagrante é o Galo de Barcelos -, mas o concelho é hoje um produto da sua história, 
tipicidade e heranças que se preservam, a que se alia um forte desenvolvimento económico.   
Bem incrustado no coração do Minho, em Barcelos o visitante pode encontrar, em vários elementos, 
atractivos fortes para uma estada demorada. 
Além do artesanato, que é imagem de marca e se reveste de uma importância notória, igualmente o 
património arquitectónico merece atenção. São os casos da Igreja Matriz (século XIII), Torre de 

Menagem (século XV), ou o Pelourinho, testemunho da herança do romano e do gótico. Daqui até à Franqueira são dois passos. E 
dali, a vista é extasiante. Dá calma e paz estender os olhos até ao litoral e saborear o azul do mar lá longe, ou do verde da 
montanha da Serra do Gerês. 
 
 

História 
Localizado em pleno coração do Minho, com o Cávado como travessia, Barcelos sempre assumiu uma posição 
estratégica na comunicação entre o litoral e interior, Portugal e Castela. Uma situação desde sempre 
privilegiada, e que lhe valeu o protagonismo na definição da fronteira terrestre entre os dois reinos. Aliás, 
graças ao empenho e à diplomacia de D. João Afonso nas negociações do tratado de Alcanises, D. Dinis 
constituiu-o "conde donatário vitalício da vila de Barcelos". Decorria o ano de 1298, e aquela era a primeira vez 

que, em Portugal, se atribuía o título de conde com carácter vitalício e funções públicas. Nascia então em Barcelos o primeiro 
condado português, depois de se ter tornado vila régia pelas mãos de D. Afonso Henriques e do seu primeiro foral.  Em 1442, D. 
Afonso - o 8.º conde de Barcelos - viu D. Pedro acrescentar-lhe ao título de Conde de Barcelos, o de primeiro Duque de Bragança, 
aumentando assim os privilégios da vila barcelense.  
 
Lenda do Galo de Barcelos 
 
   Ao cruzeiro setecentista que faz parte do espólio do Museu Arqueológico de Barcelos, está associada uma curiosa lenda  
 A Lenda do Galo de Barcelos.      
   ".......... Os Habitantes do Burgo andavam alarmados com um crime e, mais ainda, por não ter descoberto o autor. Certo dia, 
apareceu um Galego que se tornou de imediato suspeito do dito crime, visto que ainda não tinha sido encontrado o criminoso. As 
autoridades condais resolveram prende-lo e, apesar dos seus juramentos de inocência , ninguém o acreditou. Ninguém julgava 
crível que o galego se dirigisse para Santiago de Compostela em cumprimento de uma promessa como era tradição na época , e 
fosse devoto fiel de S. Paulo e da Virgem Santíssima. Por isso foi condenado à forca. Antes de ser enforcado, pediu que o 
levassem à presença do juiz que o havia condenado a tal destino. A autorização foi lhe concedida, e levaram-no à presença do 
dito magistrado, que nesse momento se deleitava e banqueteava com os amigos . O galego reafirmou a sua inocência , e perante a 
incredulidade dos presentes, apontou para um galo assado que se encontrava no centro de uma grande mesa, exclamando «« É 
tão certo eu estar inocente , como certo é esse galo cantar quando me enforcarem »», perante gargalhadas e risos, não se 
fizeram esperar , mas pelo sim e pelo não, ninguém tocou no galo. O que parecia impossível aconteceu. Quando o peregrino estava 
a ser enforcado , o galo ergueu se na mesa e cantou ! Após tal acontecimento mais ninguém duvidava da inocência do Peregrino . 
O Juiz correu à forca e com espanto vê o pobre homem de corda ao pescoço, mas o nó lasso, impedindo o estrangulamento. O 
homem foi imediatamente solto e mandado em paz. Volvidos alguns anos, voltou a Barcelos e fez erguer um Monumento em 
Louvor à Virgem e a Santiago....." 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A Feira de Barcelos 

  
O aparecimento da feira de Barcelos data de 1412. Foi concedida por D. João I, em carta de 19 de Fevereiro 
do mesmo ano, a pedido do Conde de Barcelos D. Afonso, seu filho. Ao longo dos tempos sofreu inúmeras 
alterações, nomeadamente, no dia de realização,  época do ano e local, até se fixar no local onde actualmente 
se realiza. Fixou-se à  Quinta Feira, com periocidade semanal. Neste dia Barcelos enche-se de gente que vem 
à feira fazer as suas compras semanais ou, pura e simplesmente, para fruir o ambiente de festa e de convívio 
social  que todos os “dias de feira” trazem à cidade e que fazem desta um acontecimento de importância 
regional. 
 
Desde a noite de 4ª feira  começam a chegar os primeiros feirantes ligados ao sector agrícola.  Pelas seis 
horas da manhã já o talhão dos produtos hortícolas está completo, e a azáfama  do descarregar das últimas 
camionetas e tractores é grande e faz lembrar as lides tradicionais do mundo rural que por alguns momentos 
se transporta para o centro da cidade. Em seguida começam a chegar os camiões da fruta. Pelas 7h30m, dá-
se a explosão , os feirantes chegam de todo o lado e assentam arraiais. Pelas 8 Horas toda a feira se 
apresenta convenientemente preparada para os visitantes e turistas que, de paragens longínquas, aqui se 
deslocam para ver o artesanato, os produtos hortícolas e as flores e toda a tipicidade e tradição associados 

a estes produtos.. 
 
Este certame é um pretexto para os cidadãos do concelho se deslocarem à cidade para tratar de assuntos 
diversos. É usual encontrar pessoas reunidas, no Largo da Porta Nova, a negociar ou, pura e simplesmente,  a 
desfrutar do ambiente de “feira”. Vir a Barcelos à Quinta –Feira, para muita gente, é já um acto de tradição. 
Não falta a esta feira o espírito festivo  e de romaria que, normalmente,  as feiras tradicionais de antanho 
possuíam. É, por isso, que esta continua a ser um marco do produto turístico local e regional. 
Esta feira semanal, considerada uma das mais tradicionais e antigas do Norte de Portugal, é um dos palcos 
privilegiados de contacto com a vivência e cultura das gentes do Minho e dos Barcelenses em particular. 

 
 
  

Património / Monumentos        
 
IGREJA MATRIZ DE BARCELOS. 
Barcelos 
A sua construção deve-se a D. Pedro, 3º conde de Barcelos, entre 1325 e 1328, estando as suas armas 
patentes nas arquivoltas do portal principal. No entanto as obras continuaram pelo menos até 1382. Foi 
o 9º conde, D. Fernando, que conseguiu que o arcebispo de Braga instituísse a Colegiada de Barcelos, em 
1464. Foi ampliada no séc. XV e XVI e, posteriormente, no séc. XVIII. A frontaria, bastante 
transformada ao longo dos séculos, resulta, na sua parte superior, de um restauro recente, quando lhe 
foi acrescentada a rosácea e a torre sineira, mantendo o seu portal gótico, que contém ainda alguns 
motivos românicos.  
No interior duas imagens da padroeira, N. Sr.ª da Assunção, sendo a mais recente do séc. XVIII. A imagem da Sr.ª da 
Franqueira, coroada e com o Menino ao colo, em madeira, obra gótica de meados do séc. XV. Outra Senhora de pedra ançã, com 
véu na cabeça e corpo sinuoso, data do séc. XIV, embora o Menino que tem ao colo seja posterior. O órgão data do séc. XVIII, 
assim como os azulejos que cobrem as paredes.  
  
PAÇOS DOS CONDES DE BARCELOS.  
Barcelos 
É um castelo apalaçado característico dos fins da Idade Média, construído na primeira metade 
do séc. XV, por D. Afonso, 8º Conde de Barcelos, 1º duque de Bragança. As suas 4 chaminés com 
altos canudos simbolizavam a casa mais rica de Barcelos.  
Faltam às ruínas de hoje algumas partes importantes deste castelo apalaçado, tais como a torre 
que se prolongava sobre a entrada da ponte e 3 das 4 chaminés com canudos altos.  
A sua ruína ter-se-á iniciado a partir do séc. XVIII.  
Instalado neste espaço, o Museu Arqueológico de Barcelos foi criado oficialmente em 1920. Já 
antes desta data se utilizava a área das ruínas do Paço dos Condes para guardar peças lícitas de cariz arqueológico que eram 
encontradas por todo o concelho, de épocas muito distintas, fruto de achados ocasionais ou provenientes do desmantelamento de 
monumentos arquitectónicos. Do seu espólio destaca-se ainda o Cruzeiro do Galo, ex-libris de Barcelos.  



 

 

  
PONTE MEDIEVAL DE BARCELOS. 
Barcelos 
Edificada sobre o Rio Cávado, faz a ligação entre Barcelos e Barcelinhos.  
É uma edificação gótica do início do séc. XIV. A sua construção deve-se a D. Pedro, 3º conde de 
Barcelos, e estaria concluída em 1328, tendo reforçado o papel de pólo comercial e de prestigiado 
local de passagem que Barcelos já tinha.  
  
PELOURINHO DE BARCELOS 
Barcelos 
Também denominado "Picota", localiza-se junto à Igreja Matriz de Barcelos e é constituído por 
uma base robusta, fuste de recorte octogonal e um remate em ",gaiola" muito ornamentada, ao 
gosto do Gótico final. A sua cronologia deverá situar-se entre o fim do séc. XV e o início do séc. 
XVI.  
  
LARGO DO APOIO 
Barcelos 
Segundo as principias monografias de Barcelos, este foi o primeiro largo do "Burgo". No centro deste destaca-
se um chafariz de tradição renascença, atribuído a João Lopes. Neste local situam-se, também, a Casa dos 
Carmonas, a Casa do Alferes Barcelense e a Casa do Condestável que ostenta o brasão de armas dos Pereira. 
Esta última construção, foi doada por D. Nuno Alvares Pereira, em 1427 à sua "Boa amada", Grácia Martins, ama 
do 2º Conde de Bragança. No seu conjunto este largo e as ruas adjacentes retractam o urbanismo e vivência 
medieval da cidade de Barcelos. 
  
EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
Barcelos 
Este edifício é o resultado de uma série de anexações, reformas, acrescentos, a partir do núcleo dos velhos 
paços do concelho, a que a grande remodelação e ampliação, iniciada em 1849 procuraram dar uma certa unidade. 
Este edifício aglomera o antigo Hospital do Espirito Santo que no século XIV serviu de posto de assistência dos 
peregrinos a Santiago de Compostela. Existem também vestígios da antiga Capela de Santa Maria do século XIV. 
Do século XV é a torre e a Casa da Câmara , enquanto que os vestígios da Igreja da Misericórdia datam de 1593.  
Po outro lado os vestígios do Hospital da Misericórdia remontam aos Séculos XVII/XVIII, enquanto que os Paços 
do concelho, datam de finais do século XIX e do início século XX. 
Todas estas faces da vivência e história deste(s) edifício(s) foram-lhe devolvidas já nos nossos dias través de uma exemplar 
acção de valorização e restauro. 
  
TORRE DA PORTA NOVA./CENTRO DE ARTESANATO 
Barcelos 
Faz parte da muralha do séc. XV. Localizada entre o Largo da Porta Nova e o Largo Dr. José 
Novais, é a única existente das 3 torres (Torre da Ponte, Torre da Porta Nova ou do Cimo de Vila 
e Torre da Porta do Vale), que correspondiam às entradas principais da vila, associadas a 2 
torreões (do Fundo de Vila e do Pecegal) que protegiam entradas menores.  
Torre em granito de base quadrangular, com paredes com cerca de 2,50 m de largura, era 
inicialmente em forma de U, apenas três faces em pedra, aberta para o interior da vila, permitindo a passagem em cotovelo, 
formando a entrada e a saída um ângulo recto, o que facilitava o controlo das pessoas  
No séc. XVI, quando a torre deixou de exercer a sua principal função, ter-lhe-ão acrescentado o remate com cornija 
renascentista e as ameias decorativas (que vieram substituir as ameias primitivas, com função defensiva) e enriquecida no cimo 
com pequenas gárgulas. Só em 1631 lhe terão acrescentado a parede de pedra voltada a oeste, com as várias janelas que hoje 
observamos. Teve, ao longo dos séculos, diversas funções, entre as quais a cadeia desde o séc. XVI até 1932.  
Actualmente aqui funciona o Turismo de Barcelos e o Centro de Artesanato, posto de divulgação do rico artesanato local.  
  
PASSEIO DOS ASSENTOS OU DAS OBRAS 
Barcelos 
Monumental trabalho do século XVII, em estilo rococó provincial. Com muro baixo, de recorte movimentado e animado de 
pináculos, onde se integram muitos assentos e duas pseudo - fachadas com janelas e fontes. A meio uma entrada monumental, 
entre obeliscos. 
  
CHAFARIZ DO CAMPO DA FEIRA 
Barcelos 



 

 

Monumental chafariz de tanque redondo e dupla taça, encimado por alto pináculo onde se representam, entre águias, as armas 
reais e o primitivo brasão da vila de Barcelos. Assente num palco de pedra, ladeado de quatro escadarias e outras tantas fontes 
encimadas por máscaras trágicas. Dentre os fontanários, feitos por João Lopes, aquando das obras de 1621, este é o mais 
aparatoso. 
  
IGREJA DA MISERICÓRDIA 
Barcelos 
Edifício de longa fachada, centrada na sua igreja. Foi Convento dos Capuchos e passou para a Santa Casa em 1836.Do antigo 
convento, cuja primeira pedra foi lançada em 1649, quase nada resta, A igreja deve ter sido bastante rica, mas um incêndio, em 
finais do terceiro quartel do século XIX, destruiu-lhe muito do seu recheio barroco. A velha fachada da parte conventual, que se 
estendia para sul, foi modificada e a ala norte da igreja é uma construção nova do último quartel do século XIX. Possui um 
recheio valioso, um arquivo documental importante e uma imagem de Santa Maria do século XVI. 
  
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO TERÇO.  
Barcelos 
Faz parte do antigo convento de freiras beneditinas, datado do início do séc. XVIII. Com a lei de 
1834 o mosteiro foi vendido e completamente descaracterizado. Deste salvou-se somente a sua 
igreja, a qual foi entregue aos cuidados da Confraria do Terço, e o portal do antigo convento. 
Apesar do seu exterior modesto, a igreja apresenta-nos um deslumbrante espaço interior - é um 
dos mais excelentes e densos interiores barrocos de Portugal, pela quantidade de azulejos que 
cobrem todas as paredes, pela talha dos seus 3 altares e pelas pinturas do tecto. A sua importância na arte barroca advém 
sobretudo dos seus painéis de azulejo azul e branco, datados de 1713, mostrando cenas da vida de S. Bento e emblemas 
moralizantes. 
Tem imagens tais como N. Sr.ª do Terço, em madeira, do séc. XVIII, uma escultura em pedra ançã de N. Sr.ª da Abadia, datada 
de meados do séc. XVI e um Cristo Crucificado que poderá datar do séc. XV.  
  
TEMPLO DO BOM JESUS DA CRUZ 
Barcelos 
O Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz localiza-se no Largo da Porta Nova, bem no centro cívico 
da cidade de Barcelos, com a sua fachada principal voltada a Sul. A sua origem está relacionada 
com o aparecimento Miraculoso de uma Cruz de terra negra no chão barrento do Campo da Feira 
em Dezembro de 1504. Neste local construiu-se em 1505 uma capela, com uma imagem do Senhor 
da Cruz, que um rico comerciante trouxera da Flandres. Esta capela foi nos séculos XVII e XVIII 
um dos mais afamados santuários de Cristo em Portugal.  
O templo actual abriu ao culto em 1710. É um edifício de cúpula e planta centrada com o espaço interior disposto em cruz latina, 
da autoria do Arquitecto João Antunes. O exterior mostra um jogo entre planos e redondos e entre granito e cal branca. No 
interior temos azulejos azuis e brancos da mesma época, com cenas da Via Sacra e motivos vegetais (da autoria de João Neto, de 
Lisboa), e talha dourada (essencialmente da autoria do escultor e entalhador barcelense Miguel Coelho).  
A imagem do Senhor Bom Jesus da Cruz é uma escultura quase em tamanho natural, em madeira de carvalho, uma extraordinária 
obra de arte flamenga, do início do séc. XVI. Só o rosto e as mãos estão pintadas. A sua devoção está relacionada com as 
actividades marítimas, que se desenvolveram nos finais do séc. XV.  
  
CASA DOS BESSA MENESES 
Barcelos 
Nobre casa, com pedra de armas pós - joanina. De um só sobrado, janelas no rés-do-chão e portadas de sacada no andar superior, 
de frontaria bem axializada pelo único portal de rua e pela janela especial do salão central, mostra sobre as vergas curvas dos 
vãos, uma rica decoração de conchas e de penachos de ramos que a tornam na mais decorada fachada de Barcelos. É uma obra 
realizada na década de 1740-1750. 
  
SOLAR DO BENFEITO 
Barcelos 
O nobre Solar do Benfeito, é um paço urbano, ordenado em " L ". O portal nobre abre-se no centro da fachada principal que se 
volta para o largo e dá acesso a um amplo átrio interior, encabeçado pôr grande escadaria. Nesta fachada se incorpora, 
lateralmente, a frontaria da Capela de Santa Ana, a que se segue, ainda, um outro portal enobrecido. 
Este edifício deve ter sido desenhado pouco antes de 1750, haverá nele obras ao longo do terceiro quartel do século XVIII, caso 
da capela e do pátio interno, com jardins e escadarias ornadas com bustos. 
  
SOLAR DOS PINHEIROS  
Barcelos 



 

 

É um edifício Quatrocentista e a sua construção data de 1448, tendo sido alvo de grandes reformas entre os sécs. XV e XVII.  
Na torre sul tem o escudo de armas de Álvares Pinheiro e a escultura de uma orante; na cornija podemos ver dois bustos de 
homem, um dos quais de barrete e segurando na barba - a que chamam "o barbadão" e que data do séc. XV.  
  
MUSEU DE OLARIA 
Barcelos  
A arte da cerâmica e da olaria é tradição um pouco por todo o país, mas é em Barcelos que ela atinge o seu esplendor, não fosse 
esta uma terra rica em "mestres do barro", que criam com as suas mãos autênticas obras de arte popular, que são o espelho da 
tradição e alegria com que este povo sempre viveu. 
Por estes motivos, nasceu em 1965, nesta terra de fortes tradições artesanais, o Museu de Cerâmica Regional, fruto de uma 
doação valiosa do etnografo Joaquim Sellés Paes de Villas Boas. Mais tarde em 1995 o Museu de Olaria como é agora conhecido 
alargou o seu espólio a colecções de olaria nacional e mudou-se para instalações novas e funcionais que respeitam as regras da 
museologia. 
O seu magnífico espólio possui cerca de 6600 peças provenientes de diversas regiões do país, dos PALOP e de outros países. 
Este espólio resulta das inúmeras doações feitas a este museu, trabalhos de campo em centros de oleiros e ainda aquisições a 
particulares e antiquários. Com este espólio que a cada dia que passa se torna mais diversificado, valioso e representativo da 
realidade cultural do povo português, permite que se perpetue a memória do Portugal popular e cultural, através da recolha do 
que é mais representativo de cada época e região, assim como a transmissão de conhecimentos da evolução de outras culturas. 
  
CASA DE STº ANTÓNIO DE VESSADAS 
Barcelinhos  
De frente para Barcelos, e com vista panorâmica sobre o Cávado que por ali corre, encontra-se a 
senhorial casa de St António de Vessadas, na localidade de Barcelinhos. Esta casa tal e qual a 
conhecemos foi mandada edificar no 1º quartil do século XVII por Pedro do Valle Vessadas. Este 
dito senhor adquiriu esta casa de feições medievais nos primeiros anos de setecentos a Martim de 
Távora Sousa , ilustre esposo de Natália de Sousa que era 5ª neta do mais nobre inquilino desta 
casa o cavaleiro de D. Afonso V, João Pais. 
  
IGREJA DE VILAR DE FRADES 
Areias de Vilar  
A Igreja, parte do antigo Convento de Vilar de Frades, localiza-se na freguesia de Areias de Vilar. 
É um edifício monumental, onde é possível detectar sucessivas remodelações. Do primitivo 
mosteiro conserva o magnífico portal românico, com duas arquivoltas assentes em 4 colunelos com 
capitéis historiados.  
A igreja foi reconstruída no séc. XVI, constituindo um dos melhores exemplos do estilo Manuelino 
no Norte de Portugal. No seu interior, de nave única, salienta-se a abóbada com feixes reticulados de nervuras, ostentando 
rosetas nos cruzamentos, assim como os azulejos datados de 1742 que revestem duas das cinco capelas da igreja. O mosteiro foi 
devastado por um incêndio em 1898, mantendo ainda visíveis dois dos seus claustros.  
No terreiro deste edifício encontra-se um monumental chafariz do século XVII, representativo da passagem dos Loios por este 
local. É UMA DAS MELHORES PEÇAS DO ROMÃNICO NACIONAL. 
  
CASTRO E CASTELO DE FARIA / Miradouro (*) 
Pereira/Faria  
O Castelo de Faria localiza-se num promontório da encosta norte do Monte da Franqueira, no 
limite da freguesia de Pereira com a de Gilmonde.  
As campanhas de escavação arqueológicas foram desenvolvidas pelo Grupo Alcaides de Faria de 
1930 a 1949 e retomadas em 1981 por investigadores da Universidade do Porto.  
Pelas estruturas postas a descoberto e pelo material exumado, a Estação Arqueológica revelou 
ocupações que vão desde o Calcolítico até à Idade Média.  
Do Calcolítico (III-II milénio a.C.) os vestígios são essencialmente fragmentos de cerâmicas manuais decoradas, recolhidas na 
vertente sul do outeiro, e pontas de seta;  
Da Idade do Bronze (II - I milénio a.C.) vestígios cerâmicos e fragmentos de machados de bronze na zona da acrópole, onde se 
localizaria a ocupação desta época.  
A partir do séc. VII - VI a.C. surge sobre o anterior, um povoado castrejo, com estruturas já em pedra pertencendo a esta época 
e à fase seguinte (da Romanização) a maioria das estruturas postas a descoberto fora do perímetro do castelo. As estruturas 
consistem em 3 linhas de muralhas e um conjunto de habitações circulares, com ou sem vestíbulo, e quadrangulares e respectivos 
arruamentos.  



 

 

É de destacar o aparecimento de um fragmento cerâmico historiado e fragmentos de cerâmica grega do séc. IV-V a.C., 
mostrando estes a existência de trocas comerciais com o mundo mediterrâneo. Da época romana apareceram vestígios que vão 
desde o séc. I ao VI d.C.  
O Grupo Alcaides de Faria promoveu campanhas de escavação, pondo a descoberto os restos da Torre de Menagem Fernandina e 
todo o sistema defensivo de muralhas e barbacãs. Encontraram-se vestígios que remontam ao reinado de D. Afonso Henriques, 
enquanto as duas torres de menagem datam uma do reinado de D. Dinis e outra do reinado de D. Fernando. A ocupação medieval 
aproveitou parte das muralhas anteriores, acrescentando outras.  
A sua fama prende-se essencialmente com o feito dos Alcaides de Faria, tendo o Alcaide Nuno Gonçalves morrido em defesa do 
Castelo, à vista de seu filho Gonçalo Nunes, no reinado de D. Femando. Posteriormente às Guerras Fernandinas, o Castelo de 
Faria foi sendo progressivamente abandonado, mudando-se o poder régio e administrativo para a vila de Barcelos.  
  
ERMIDA DA SENHORA DA FRANQUEIRA / Miradouro 
Pereira 
Localizada no Monte da Franqueira, na freguesia de Pereira, a sua fundação é atribuída a Egas 
Moniz. Na cabeceira da capela são ainda visíveis elementos românicos, testemunhando a sua 
origem longínqua. Todavia, o frontispício é setecentista e a torre a este adossada é do Século 
XVIII. O seu interior é simples e sóbrio, destacando-se o altar de jaspe oferecido pelo Conde de 
Barcelos que o trouxe de Ceuta em 1415. 
  
IGREJA ROMÃNICA DE ABADE DE NEIVA  
Abade de Neiva  
A sua fundação é atribuída à rainha D. Mafalda (1152), esposa de D. Afonso Henrique. É uma igreja 
românica, mas com elementos de transição para o gótico. Junto à frontaria encontra-se adossada 
uma torre rectangular ameada mandada edificar por D. Dinis no século XIII. 
Classificada como Monumento Nacional por Decreto N.º 14425 de 15-10-1927.  
  
IGREJA E TORRE DE MANHENTE 
Manhente  
Templo de feições românicas mandados edificar por Mestre Gonçalo em 1117. Do ponto de vista 
artístico destaca-se o magnífico portal constituído por 3 arcos de volta perfeita decorados com 
formas geométricas. Possui uma torre defensiva quadrangular, que terá servido de atalaia 
defensiva. 
  
SANTUÁRIO DA SENHORA DA APARECIDA 
Balugães 
Este santuário percursor do culto à Senhora da Aparecida no Brasil é um dos mais simbólicos e fantásticos locais de turismo 
religioso no Alto Minho. Por outro lado insere-se dentro da zona do vale do Neiva considerada por muitos uma das mais belas e 
autênticas de toda a região minhota. É também um local panorâmico de excepção. 
  
SOLAR DOS AZEVEDOS 
Lama 
Esta construção Solarenga é uma das mais monumentais de todo O Entre Douro e Minho. O aparelho do edifício conserva as 
características da arquitectura medieval, como o provam os coroamentos de ameias chanfradas de ameias e janela renascença na 
fachada exterior. Numa das fases da torre aprecie uma inscrição datada de 1536 que se refere a Martim Lopes de Azevedo, que 
reivindicou a posse do edifício como chefe de linhagem. 
O corpo anexo à torre é de feições setecentistas. Adossado à torre ergue-se um outro edifício onde se abre a porta principal. O 
beiral é coroado de ameias chanfradas e tem uma ornamentação de pirâmides. As paredes do salão são decoradas com azulejo do 
século XVIII relatando feitos dos senhores da casa. Localiza-se na freguesia da Lama. É neste momento uma das mais 
conhecidas Quintas de Enoturismo inseridas na Rota dos Vinhos Verdes. 
 
 
 


