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Marco de Canaveses – o que ver e visitar 
 

Município 
O concelho de Marco de Canaveses fica situado no distrito do Porto, em plena região 
duriense. Os seus limites são estabelecidos pelos concelhos de Amarante (a norte), de 
Baião (a este), de Cinfães e Castelo de Paiva (a sul) e de Penafiel (a oeste). 
  
Compreende uma área de 202 quilómetros quadrados, pela qual se distribuem trinta e 
uma freguesias: Alpendorada e Matos, Ariz, Avessadas, Banho e Carvalhosa, 
Constance, Favões, Folhada, Fornos, Freixo, Magrelos, Manhuncelos, Maureles, Paços 
de Gaiolo, Paredes de Viadores, Penha Longa, Rio de Galinhas, Rosém, Sande, Santo 
Isidoro, São Lourenço do Douro, São Nicolau, Soalhães, Sobretâmega, Tabuado, 
Torrão, Toutosa, Tuías, Várzea do Douro, Várzea da Ovelha e Aliviada, Vila Boa do 
Bispo e Vila Boa de Quires. 

De acordo com estudos etimológicos, o primeiro 
elemento do topónimo principal do concelho 
("Marco") terá sido atribuído a esta terra pelo 
facto de aqui ter existido uma marca de pedra, 
que assinalava a divisão das freguesias de 
Fornos, São Nicolau e Tuías. "Canaveses", por sua 
vez, deriva de "canavês", que significa "terreno 
onde se cultiva câneve, ou seja, cânhamo. Esta 
designação é, assim, alusiva à cultura de 
cânhamo, outrora abundante nesta região. 
A julgar pelos vestígios arqueológicos 
encontrados no território do actual concelho de 
Marco de Canaveses, este foi povoado desde o 
período do Neolítico. Mais tarde, recebeu a 
presença do povo romano, que também deixou 
fortes marcas da sua passagem, nomeadamente 
as termas, o fórum, as zonas habitacionais e uma 
necrópole da povoação de Tongóbriga. 
 
As raízes históricas deste concelho estão ligadas 
à antiga vila de Canaveses, cujo senhorio 
pertenceu à família de D. Gonçalo Garcia, entre 
1255 e 1384. Neste ano, Canaveses foi entregue, 
por D. João I, a João Rodrigues Pereira. Já no 
século XIX, as suas terras foram integradas no 

município de Soalhães. Contudo, esta situação foi alterada em 1852, com a criação do concelho de Marco de 
Canaveses, que resultou da anexação dos concelhos de Benviver, Canaveses, Soalhães, Portocarreiro e parte dos de 
Gouveia e Santa Cruz de Riba Tâmega. 
 
No concelho do Marco de Canaveses tudo acaba por despertar um especial interesse, principalmente o património 
paisagístico e os monumentos que se encontram espalhados pelo seu território. Assim sendo, aconselha-se uma visita 
às Igrejas Paroquiais e Capelas distribuídas por todo o concelho, à Albufeira artificial do Carrapatelo; ao Castro e 
Arados; ao Memorial da Alpendorada; a Tongobriga; ao Pelourinho de Canaveses; à Ponte sobre o Tâmega; à Ponte do 
Arco (Folhada); à Casa dos Arcos; ao Penedo de Cuba, à Torre de Nevões; às Obras do Fidalgo; à Igreja de Santa 
Maria (arq. Siza Vieira), entre muitos outros monumentos e locais. 
 
Deste concelho não pode a ficar dissociado o nome de Carmen Miranda, uma célebre cantora, nascida no Marco de 
Canaveses a 9 de Fevereiro de 1909. Morreu em 1955, com apenas 46 anos. Tem o seu nome e algum espólio atribuido 
ao Museu Municipal 
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Património Histórico 
 
Monumento Nacional: 
- 21 Marcos Miliários (série Capela) Braga incerta via (Marco de Canaveses); 
- Castro dos Arados / Alto de Santiago (Alpendorada e Matos); 
- Memorial de Alpendorada (Alpendorada e Matos); 
- Estação Arqueológica do Freixo / Cidade Romana de Tongobriga; 

 
- Pelourinho de Canaveses (S. Nicolau); 
- Igreja de S. Martinho de Soalhães; 

 
- Igreja de Santo André de Vila Boa de Quires; 
- Igreja de Santa Maria de Vila Boa do Bispo. 
 

Turismo  
O concelho do Marco de Canaveses tem um destino e uma vocação marcados pelos dois rios que o delimitam: o Douro e 
o Tâmega. As albufeiras artificiais do Carrapatelo (no Douro) e do Torrão (no Tâmega) prestam-se à maravilha para a 
prática de desportos náuticos. O Parque Fluvial do Tâmega (nas freguesias de Sobretâmega e S. Nicolau), com a 
fluvina, as plataformas de pesca e o circuito pedonal são um interessante ponto de visita e de lazer. O rio Douro e a 
sua ampla estrada líquida, por onde circulam barcos turísticos que percorrem um dos mais impressionantes itinerários 
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fluviais que é possível encontrar, também proporciona belíssimas paisagens e momentos de lazer, nomeadamente no 
cais de Bitetos (freguesia de Várzea do Douro).  
 
As serras da Aboboreira e de Montedeiras são uma sequência quase ininterrupta de pontos de vista de uma 
grandiosidade esmagadora. Além disso, a primeira interessa no plano arqueológico: ali se encontram importantes 
vestígios pré-históricos, nomeadamente antas e mamoas. Na arqueologia, um outro local que merece atenção e visita é 
a cidade romana de Tongobriga, importante povoação romana, cujo auge foi o séc. II d.C. 
 
Ao longo dos tempos, o homem foi deixando outros vestígios artísticos e hoje é possível falar, por exemplo, de um 
importante circuito românico religioso: Vila Boa de Quires, Santo Isidoro, Sobretâmega, São Nicolau, Tabuado, Vila 
Boa do Bispo e Fandinhães e de um importante circuito românico civil: Ponte do Arco, Torre da Pena e Memorial de 
Alpendorada. 
 
O barroco está também presente em igrejas como as dos conventos de Vila Boa do Bispo e Alpendorada e em diversas 
casas solarengas, das quais se destaca as Obras do Fidalgo (interessante palacete inacabado, em Vila Boa de Quires). 
 
Qualquer igreja é capaz de nos surpreender ou então de nos emocionar, nem que seja apenas por um pormenor de 
talha dourada (Vila Boa do Bispo, Soalhães, Alpendorada, Manhuncelos e S. Nicolau), de azulejos (Soalhães, Vila Boa 

do Bispo e Vila Boa de Quires) ou uma pintura interior (frescos em 
Santo Isidoro, Tabuado e S. Nicolau).  
 
No património religioso temos um edifício de reconhecido valor 
internacional, a Igreja de Santa Maria, obra do arquitecto Siza 
Vieira. Existe ainda os castros, sobressaindo o de Arados (em 
Alpendorada), as sepulturas antropomórficas e os Pelourinhos de 
Canaveses (na freguesia de S. Nicolau), Portocarreiro (na freguesia 
de Vila Boa de Quires) e o de Soalhães (na freguesia de Soalhães). 
 
Aos nossos visitantes recomendamos que usufruam da nossa 
hospitalidade, alojando-se numa das casas de Turismo em Espaço 

Rural ou que procurem um dos nossos restaurantes para que possam experimentar a nossa gastronomia (anho assado 
com arroz de forno, verdinho e lampreia) bem como a nossa doçaria (Pão Podre, Fatias do Freixo e os Biscoitos da 
Fábrica Duriense). Recomenda-se que as iguarias sejam bem acompanhadas pelos nossos vinhos verdes. Pertencendo à 
Região Demarcada dos Vinhos Verdes, aqui se criou a Rota dos Vinhos do Marco de Canaveses. Seguindo uma sinalética 
personalizada, podemos encontrar, visitar e degustar os néctares das 18 quintas aderentes à rota. 
 


