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INFORMAÇÕES:
:: Câmara Municipal.www.cm-vizela.pt
Loja Interativa de Turismo | R. Dr. Alfredo Pinto, 42
e-mail: turismo@cm-vizela.pt | Tel.: 253 489 644
GPS: 41º22’32.89’’N/8º18’31.79’’W

:: Centro de Saúde de Vizela
Tel.: 253 589 040
GPS: 41º22’46.70’’N/8º18’50.58’’W 

:: Bombeiros Voluntários de Vizela
Tel.: 253 489 100
GPS: 41º22’34.38’’N/8º18’42.90’’W

:: GNR
Tel.: 253 481 261
GPS: 41º22’40.40’’N/8º18’22.02’’W 

Freguesias

FREGUESIA DE ST. ADRIÃO

Igreja Românica de Stº. Adrião

Capela  de Nª. Sª. Tocha

LOCAIS A VISITAR

Com uma área de  3,5 Km  e uma  população  de  
cerca de 2460  habitantes, é uma freguesia onde 
predomina a indústria têxtil e do calçado.  Tudo  
indica  que  esta  povoação remonta a muito antes 
do séc. XII, uma vez que vários são os registos 
arqueológicos encontrados que nos conduzem à 
época pré - romana.
Em 1910,  esta  freguesia  foi  conhecida  por  "Santo  
Adrião de Riba-Vizela",   pois   é   assim  que  a   
freguesia    aparece   em documentos que datam 
do  séc. XI  (1059).  "Riba"  refere-se  à sua localiza-
ção privilegiada na margem esquerda do Rio 
Vizela. A freguesia de St.º Adrião  transitou do Con-
celho de Felgueiras, aquando da conquista da 
independência administrativa, no ano de 1998.

FREGUESIA DE TAGILDE

Com uma área de 2,7 Km e uma população com 
cerca de 1777 habitantes, é uma  freguesia  onde  
predomina  a  indústria  têxtil e do calçado, assumindo 
a agricultura alguma importância. 
Esta freguesia transitou do Concelho de Guimarães, 
aquando da conquista da independência administrati-
va, no ano de 1998.

Recentemente recuperada, pode-
mos observar na sua cornija diver-
sas figuras geométricas. No seu 
interior existe uma pia batismal, 
datada do ano de 1110, o que na 
era de César correspondia ao ano 
de 1072. O teto é de masseira, 
abalado e emoldurado por caixo-
tões com pinturas no seu recheio. 

Na sacristia existe uma parte do retábulo de escul-
turas em alto relevo, com grande valor artístico. 
Diante do frontal lateral, encontra-se outro retábulo 
com pinturas sobre o Purgatório e São Miguel, este 
de estilo renascentista.  
GPS: 41º21’56.65’’N/8º17’2.75’’W 

Situada  no   Monte  de  St.º 
Adrião,  a   sua   construção   
data   do   Séc. XVllI.  De  desta-
car  o   seu  coroamento  
ameado e os 39 merlões  
decorados  com motivos 
românicos. No seu interior, 

observa-se um arco triunfal ogivado, que separa  o  
corpo do templo   da   capela-mor.
GPS: 41º21’45.33’’N/8º16’55.99’’W    

Igreja Matriz de Tagilde
Construída  no  Séc. XVIII,  no 
mesmo lugar onde existira outrora 
uma igreja medieval. Possui  um  
interior  rico  em  talha,  com um 
belíssimo teto  em  madeira  pinta-
da,  onde são visíveis imagens de 
vários Santos, estando entre eles S. 

Gonçalo, que nasceu nesta mesma freguesia. 
GPS: 41º22’38.52’N/8º16’42.12’’W

Padrão do Tratado de Tagilde
LOCAIS A VISITAR

Obelisco   evocativo   do    Tratado, 
simboliza a  mais  antiga  aliança  
militar  que  perdura  no mundo.  Este   
importante  tratado  foi celebrado 
entre o rei  português  D. Fernando  e  o  
Duque  de  Lencastre, a  10  de  Julho  
de  1372.      Este  monumento   de    
imponência    granítica,      encontra-se   
erigido   nesta freguesia,  desde  o ano 

de 1953
GPS: 41º22’38.52’N/8º16’42.12’’W
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FREGUESIA DE INFIAS

Capela de Santa Ana

Igreja do Senhor das Cinco Chagas

LOCAIS A VISITAR

Com uma área de 1,9 km  e população com cerca 
de 1765 habitantes, constitui   uma  das  povoações  
mais  antigas   de   Vizela.   Atualmente  a  indústria   é   
atividade  económica  responsável pelo  desenvolvi-
mento  da  população  desta  freguesia. Infias  foi  
uma  das freguesias que transitou  do   Concelho  de  
Guimarães, aquando da conquista da independên-
cia administrativa, no ano de 1998.

Esta capela de pequenas 
dimensões e de estilo simples, 
foi construída em 1920. Nesta 
capelinha venera-se a imagem 
de Santa Ana, que segundo o 
que está escrito e que se acre-
dita, esta Santa é a mais antiga 

avó de todos os tempos. Santa Ana é mãe de Maria, 
esta mãe de Jesus, logo, é avó de Jesus Cristo, Rei do 
Mundo. Santa Ana ficou a ser a avó padroeira de 
todas as avós da Terra. Protetora de todas as mães e 
netas do Universo a ela consagradas. A capela situa-
se em propriedade privada, mais concretamente no 
Monte de Alijó, onde daí se pode desfrutar de uma 
paisagem magnífica sobre parte da freguesia.
GPS: 41º24’2.70’’N/8º18’47.93’’W

A Igreja do Senhor das Cinco 
Chagas, foi durante muitos anos a 
única igreja da freguesia de Infias. A 
sua construção, de estilo simples, 
data do ano de 1850. Esta igreja 
apresenta uma devoção muito rica 
e forte ao Senhor das Cinco Chagas, 
sendo que todos os anos a procissão 
em honra deste Santo é feita a partir 

deste templo.
GPS: 41º23’50.00’’N/8º18’33.35’’W

FREGUESIA DE S. PAIO  

Igreja de S. Paio

Capela de S. Domingos

LOCAIS A VISITAR

Com uma área de 2,3 Km  e uma população com 
cerca de 1394 habitantes, é uma pequena  freguesia   
rural,  embora  a indústria seja também uma importante 
atividade,  em especial a dos têxteis vestuário  e    carto-
nagem.  S. Paio  transitou  do  Concelho de Guimarães, 
aquando da conquista da independência administrati-
va, no ano de 1998.

Da    pequenina    igreja    de     
raízes  românicas,  pode-se  hoje  
ver  o   seu frontal,    que    por    via     
de     uma    arquitetura  inovado-
ra  e   arrojada, o embutiu na  sua  
atual  igreja,   tendo sido  esta  
inaugurada   em  Junho  de 1999.  

Para  além  da junção  dos dois estilos, que não passa 
indiferente ao visitante, pode-se ainda admirar na sua 
torre, o imponente e moderno carrilhão de sinos, que 
enche toda a freguesia de melodiosos trechos musi-
cais.
GPS: 41º23’16.95’’N/8º15’46.33’’W

Esta  capela  foi  construída em 
1930, em  honra  de S. Domingos, 
fundador da  Ordem   dos   Prega-
dores,   tendo proliferado  a  sua 
devoção por terras italianas. O 
caminho para se  chegar a este   
local   é   algo   de    misterioso, 
confundindo-se  por  vezes  com   

um labirinto. Perto  desta  capelinha   poder-se-á   
observar   em   simultâneo   dois cruzeiros  situados  no  
Alto  das  Cruzes.  Este  local  é palco de tradições  festi-
vas  como  o  içar  da  árvore  mais  alta  da   freguesia, 
aquando da Festa de S. Gonçalo.
GPS: 41º22’50.05’’N/8º16’0.82’’W  

FREGUESIA DE STª. EULÁLIA  

Igreja de Stª. Eulália

Centro Etnográfico do Grupo Folclórico de Stª. Eulália

LOCAIS A VISITAR

Com uma área de 5,4 Km   e  uma população com 
cerca de  5200 habitantes, esta freguesia é a segun-
da densamente mais povoada do Concelho de 
Vizela. O topónimo remonta ao século X, sob o 
nome de " Sancta Eolalia in Ripa Avizelle". Barrosas 
foi um concelho independente até meados do 
século  do  século  XIX  (1855),  reunindo  na  altura,  
uma parte substancial das freguesias que consti-
tuem atualmente o Município de Vizela.
Mais recentemente, já em 29 de Junho de 2001, a 
denominação de Barrosas foi legalmente abolida. A 
freguesia de St.ª Eulália foi transferida do Concelho 
de Lousada, aquando da conquista da indepen-
dência administrativa, no ano de 1998.

Esta igreja foi construída em 
1722, mas só em 1844 é que 
se construiu a sua torre. É 
sabido que no local onde 
está hoje erigida esta igreja, 
existiu anteriormente uma 
torre sineira.

De estilo Maneirista, poderão ser admirados no seu 
interior magníficos painéis de azulejos, onde se 
observa a representação da "Última Ceia" e 
também o "Milagre da Multiplicação dos Pães". No 
seu altar encontram-se ainda vestígios de arte 
Barroca, sendo todo ele em ouro prateado, sobre-
tudo no trono. 

Este centro para além de ser o 
local   de   ensaios   do   Grupo 
Folclórico de St.ª Eulália, apre-
senta um espólio invejável que 
foi sendo   recolhido ao longo  
de   muitos  anos.   Aqui 
podem ser observados vários 
utensílios     muito antigos,  rela-

cionados com o  trabalho   agrícola e ainda magní-
ficos trajes. A visita ao centro  deverá ser feita com 
marcação, através do número 96 352 09 75. 
GPS: 41º21’21.34’’N/8º18’5.91’’W   
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