
De imponente construção, a 
sua estrutura física é compos-
ta por um tabuleiro encurva-
do, pavimentado com lajes 
graníticas com 40 metros de 
comprimento e 3,5 metros de 
largura, assenta sobre três 

arcos redondos de diferentes dimensões, separa-
dos por pilares contrafortados. Apresenta um olhal 
com arco de volta redondo que serve para o esco-
amento do caudal em tempos de cheias.
Esta ponte já não será a que foi inicialmente cons-
truída durante o período romano, que na altura 
integrou a via romana que ligava Amarante a 
Braga, pois a mesma foi destruída pelo tempo. 
Assim, já no período Bárbaro, foi construída próxi-
ma, ou até no mesmo local, da original, a ponte 
que chegou aos nossos dias. Acredita-se que algu-
mas das pedras usadas na sua construção perten-
ciam à ponte original. Depois de ter sofrido várias 
alterações, manteve-se a designação de “Ponte 
Romana”, tendo sido assim classificada, no ano de 
1910, como Monumento Nacional.
GPS: 41º22’23.15’’N/8º18’41.76’’W

Manuel João de Freitas 
Ribeiro de Faria, vizelense 
emérito, principal obreiro 
da aprazível “sala de 
visitas” da cidade, dá 
nome a este jardim,  que se 
encontra bem no coração 

da mesma.
Poderá ser admirada neste local, a “Vizela 
Romana” uma alegoria que simboliza a origem 
romana das Termas de Vizela da qual foi o autor o 
pintor vizelense José Pereira da Costa, reproduzida 
em estátua pelo escultor portuense João Barata 
Feyo.
GPS: 41º22’34.32’’N/8º18’31.79’’W

Doce tradicional da gastrono-
mia vizelense, que ao longo 
dos anos, vem sendo distingui-
do com a atribuição de vários 
prémios. Este ex-libris, único 
em Portugal, está presente em 
várias feiras gastronómicas, 

tornando-se assim, desde há muitos anos verdadeiro 
embaixador de Vizela.
É bastante difícil afirmar com verdadeira exatidão qual 
o ano em que se deu início à sua confeção. Aponta-se 
para o ano de 1880, visto que em 1884 este doce 
esteve presente na Exposição Industrial Concelhia de 
Guimarães.
A grande feitota desta especialidade gastronómica foi 
a Srª. Joaquina da Silva Ferreira.
O “Bolinhol” apresenta uma forma retangular com 
uma suave cobertura de açúcar. A sua massa é 
levemente húmida o que lhe atribui um sabor inagualá-
vel.
Locais de Venda:
Casa do Bolinhol Kibom - Rua Dr. Abílio Torres
Pão-de-Ló Delícia - Rua Dr. Abílio Torres
Pastelaria Fina - Rua Dr. Alfredo Pinto
Pastelaria Nuno - Rua Sá e Melo
Pastelaria Ponto de Pérola - Rua Nova do Fórum
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A  prática  do  termalismo  em 
Vizela, data já do tempo dos roma-
nos. As  atuais   instalações  come-
çaram a  ser  construídas   em  1870,    
tendo sido   oficialmente   inaugu-
radas   em 1892.   
O    balneário   tem    uma      arqui-
tetura    riquíssima    que      caracte-
riza     a    sua    época,    sendo   este  
um  dos   maiores do país. Caracte-

rísticas das águas: hipertermais, fracamente minerali-
zadas, sulfúreas, sódicas e fluoretadas. Quanto às 
suas principais indicações terapêuticas são, o trata-
mento de reumatismos crónicos, afeções neurológi-
cas e traumáticas, doenças crónicas das vias respira-
tórias e ainda doenças de pele. 
GPS: 41°22'25.51"N /  8°18'32.78"W

Este parque localiza-se no 
centro da cidade e ocupa 
7,5 hectares. Construído de 
1885 a 1886, foi delineado 
e plantado pelo floricultor 
e horticultor José M. Lourei-
ro e pelo jardineiro--

paisagista Jerónimo M. Costa. É considerado como o 
“pulmão” de Vizela, devido à sua vasta e centenária 
vegetação. 
Este espaço natural é propício à realização de todo o 
tipo de atividades ao ar livre, com circuito de manu-
tenção, campo de ténis, parque infantil, apoio de 
bares e restaurantes e ainda acesso ao Campo Muni-
cipal Fonseca e Castro para a prática de minigolfe e 
petergolfe. Magnífica paisagem junto à Zona Ribeiri-
nha de Vizela, onde poder-se-á usufruir das suas ciclo-
via e ecovia. Do Rio Vizela pode-se usufruir da a práti-
ca desportiva de rafting, canoagem e mergulho, 
atividades promovidas pela associação local AMAS.
GPS:  41º.22’42.60”N/8º.18’47.60”W

Magnifica construção em granito 
no estilo neo–gótico, construída 
entre 1904 e 1909.  O seu interior é 
dotado de muita beleza e grandiosi-
dade, Destaca-se o facto do altar--
mor ter vindo do Convento de S. 
Bento de Avé-Maria, no Porto, que 
no Séc. XVIII, altura em que este foi 
demolido para dar lugar à Estação 
de S. Bento. Esta igreja sofreu já três 

restauros, tendo o último início em 2002 e terminado 
após um ano, onde foi benzida e sagrada pelo Arcebis-
po  Primaz  de  Braga, D. Jorge Ortiga, .
GPS: 41°22'27.25"N / 8°18'27.74"W

Situada na freguesia de S. Miguel, a 
sua construção foi concluída no Séc. 
XVII e sucessora da existente no Séc. 
I, dado que, a paróquia é das mais 
antigas do Arcebispado de Braga. 
Na atualidade, tem sofrido alguns 
restauros no seu interior, recuperan-
do a beleza que a caraterizou outro-
ra, em especial o seu interior coberto 
de talha dourada, característica do 

barroco português. Foi-lhe atribuída a classificação de 
Imóvel de Interesse Municipal em 1982.
GPS: 41°22'51.90"N / 8°18'29.85"W

Situada no coração da cidade, este 
monumento encontra-se presente 
no espaço onde surgiram os primei-
ros vestígios da ocupação romana, 
ao descobrirem-se, em 1787, as 
antigas termas construídas pelos 
romanos. Até 1996, era neste local 
que se realizava o mercado, que 
atraía ao centro da cidade habitan-
tes também de terras vizinhas. Depois 

de uma profunda intervenção, atualmente este é um 
espaço de lazer, tornando-se por vezes palco de várias 
atividades culturais e de animação do concelho.  Para 
assinalar a importância histórica deste local, foi coloca-
do no solo desta praça, junto à “Bica-Quente”, uma 
inscrição e um monumento em homenagem ao Deus 
Bormânico, reconhecido como sendo um Deus salutífe-
ro das águas termais.  Existe uma  lenda associada a 
este local que diz que “quem molhar o dedo na bica, 
ficará, para sempre, prisioneiro na cidade de Vizela”.
GPS: 41°22'37.01"N / 8°18'29.79"W

A Ponte D. Luís, vulgarmente 
conhecida por Ponte Nova, foi 
construída em 1871, tendo 
surgido da necessidade de se 
fazer uma via de ligação entre 
Guimarães e Penafiel. Esta via, 
foi uma das 17 pontes manda-
das construir pelo Ministro das 

Obras Públicas da época, António Maria de Fontes 
Pereira de Melo. Esta ponte foi implantada no terreno 
que fez parte do projeto das Termas de Vizela, em 
1866/1867, desenhado por Déjante. Apresenta uma 
arquitetura que caracteriza a época do Fontismo, 
sendo a sua estrutura construída em granito, de um 
arco batido, com cerca de 16 metros. Nos dias de hoje, 
esta via serve de passagem para localidades como 
Felgueiras, Lousada ou Penafiel.
GPS:  41°22'23.66"N /  8°18'28.53"W

Inaugurado em abril de 2004. 
Local onde se encontra 
edificado o Município de 
Vizela, tendo sido inaugurado 
a 22 de Setembro de 2012. 
Neste aprazível espaço ao ar 
livre podem ser apreciadas 
para além de várias lojas, 

cafés com esplanadas, um espaço de cinema e uma 
praça da restauração.
GPS: 41°22'43.28"N / 8°18'36.93"W


