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Resumo
A minha Prova de Aptidão Profissional apresenta um projeto de criação de
um roteiro turístico religioso a realizar na Freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada,
Concelho de Marco de Canaveses.
O roteiro promove o conhecimento do património religioso através da visita
a capelas, alminhas, dois cruzeiros e o antigo caminho da via-sacra da igreja de S.
André ao calvário.
O motivo de escolher a criação de um roteiro em Várzea Aliviada e Folhada
é por ser a minha freguesia e desejar dá-la a conhecer aos interessados.
Optei por fazer o roteiro das capelas, alminhas, porque a minha freguesia
não conta com apenas uma capela, mas com 4 capelas públicas, o motivo pelo qual
escolhi as alminhas foi porque na minha freguesia existem 10, o que é de facto
maravilhoso para o património religioso da freguesia de Várzea Aliviada e Folhada
e do concelho de Marco de Canaveses.
Decidi pela criação de um roteiro, porque é um projeto antigo da senhora
Presidente da Junta de Freguesia, Maria José, que consiste em recuperar, valorizar
e divulgar o velho caminho da via-sacra.
O caminho da via-sacra de Várzea tem cerca de 970 metros, desde a Igreja
de S. André ao calvário, é constituído por cerca de 13 cruzes, (neste momento só se
encontram 4 cruzes) e o calvário. Cada uma das cruzes foi mandada edificar pelas
várias casas nobres da freguesia.
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Abstract
4

Mon épreuve d'aptitude professionnelle présente un projet pour la création
d'un itinéraire touristique religieux qui se tiendra dans la paroisse de Várzea
Aliviada et Folhada, dans la municipalité de Marco de Canaveses.
Le parcours promet la connaissance du patrimoine religieux à travers la visite des
chapelles, des “alminhas”, de deux croisières et de l'ancien chemin de la croix de
l'église de S. André au calvaire.
La raison du choix de créer une feuille de route par à Várzea, Aliviada et Folhada c’
est parce que c'est ma paroisse et ont l'intention de faire connaître aux parties
intéressées.
J'ai choisi de faire l'itinéraire des chapelles, des “alminhas”, car ma paroisse n'a pas
qu'une seule chapelle mais 4 chapelles publiques, la raison pour laquelle j'ai choisi
les “alminhas” c’est parce que dans ma paroisse il y en a 10, ce qui est en effet
merveilleux pour le patrimoine religieux de la paroisse de Várzea Aliviada et
Folhada et de la municipalité de Marco de Canaveses.
J'ai décidé d'opter pour la création d’un routier, car c'est un vieux projet de
Madame la Présidente du conseil paroissial Maria José qui este n train

de

retrouver l'ancien chemin de la croix.
Le chemin de la croix de Várzea est à environ 970 mètres, de l'église de S. André au
calvaire. Le chemin se compose d'environ 13 croix (et à ce moment précis il n'y a
que 4 croix) et le calvaire et chacun a une référence de chaque noble qui ont une
maison à ce lieu.
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Resumen
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My Professional Aptitude Test presents a project to create a religious tourist
itinerary to be held in the parish of Várzea Aliviada e Folhada, municipality of
Marco de Canaveses.
The itinerary promotes the knowledge of the religious heritage through the visit to
chapels, alminhas, two standing crosses and the old path of The Way of the Cross of
the church of S. André to the Calvary.
The reason for choosing to create an itinerary in Várzea Aliviada e Folhada
is because it is my parish and I want to make it known to those interested.
I chose to make the itinerary of the chapels, alminhas, because my parish
has not only one chapel, but 4 public chapels, the reason why I chose the alminhas
is because in my parish there are 10 of them, which is really wonderful for the
religious heritage of the parish of Várzea Aliviada e Folhada and the municipality of
Marco de Canaveses.
I opted for the creation of a route, because it is an old project by Madam President
of the parish council, Maria José, which is to recover and enhance the old path of
The Way of the Cross.
The Way of the Cross of Várzea is about 970 meters long, from the Church of S.
André to the Calvary, it consists of about 13 crosses, (at the moment there can only
be found 4 crosses) and the Calvary. Each of the crosses was ordered to be built by
the various noble houses in the parish.
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Introdução
8

Várzea Aliviada e Folhada é uma Freguesia do concelho de Marco de Canaveses que
reúne uma grande diversidade de património, desde o natural ao arquitetónico.
A freguesia de Várzea Aliviada e Folhada está inserida no meio rural e possui uma
diversidade de vestígios da arquitetura religiosa que constituem um património
extraordinário e que por vezes são alvo de abandono, incúria ou vandalismo.
Com o desenvolvimento do projeto pude constatar a importância patrimonial que,
como aluno do curso de gestão do património da Escola Profissional de
Arqueologia achei de interesse promover a sua divulgação.
Com este trabalho proponho a criação de um roteiro de turismo religioso, que
denominei de “Roteiro das Cruzes”, na freguesia de Várzea Aliviada e Folhada,
concelho Marco de Canaveses.
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Metodologia
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A metodologia utilizada no trabalho foi: Pesquisa bibliográfica e recolha de
informações orais; Registo fotográfico de pormenor e enquadramento geral e
Preenchimento de uma ficha de sítio geral para as capelas, cruzeiros e alminhas.
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Freguesia de Várzea Aliviada e Folhada
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Localização

A freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada é uma das 16 freguesias do concelho de
Marco de Canaveses e é limitada por dois concelhos, a norte pelo município de
Amarante e a leste pelo Concelho de Baião, é também banhada por dois rios o rio
Ovelha e o rio Tâmega. Localiza-se na vertente leste da serra da Aboboreira. A
freguesia tem 2 771 habitantes e tem 23,19 km² de área.

Imagem 1- Mapa Concelho de Marco de Canaveses
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Origem
D. Afonso Henriques e sua mãe D. Teresa, concederam-lhe vários privilégios. Deramlhe couto, doando-a, em 1125, ao convento de Águas Santas (Maia), dos cónegos do
Santo Sepulcro e atribuindo-lhe uns diminutos impostos a pagar ao dito convento.
Segundo Pinho Leal (Portugal Antigo e Moderno, vol. II, pág. 313), Fernão de Sousa,
descendente de Martim Afonso Chicorro, filho ilegítimo de D. Afonso III e de D.
Aldonça Rodrigues de Sá, foi o primeiro senhor de Gouveia.
Foi dotado com carta de foral pelo rei D. Manuel I, aos 22 dias de novembro de 1513.
O foral abrangia apenas uma grande parte da freguesia de S. Simão e os povoados da
Lomba e Salvador do Monte.
A vila de Gouveia (também sede do concelho de Gouveia) devia ter sido constituída
por uma pequena rua de casas, com cerca 60 fogos, sita no lado nordeste da atual
Igreja de S. Simão.
O concelho de Gouveia foi constituído pelas seguintes sete freguesias: Aliviada, Várzea
de Ovelha, Folhada, S. Simão de Gouveia, Salvador do Monte, Lomba e Cepelos.
Pertenceu à comarca de Guimarães. Ainda hoje, a toda a encosta que se estende
desde a Aboboreira ao rio Ovelha (antigo Mendo), entre S. Simão de Gouveia,
inclusive, e o Memorial, de Várzea de Ovelha, se denomina genericamente Gouveia.
D. José I ordenou a 1 de julho de 1776, que «da comarca de Guimarães se separassem
o concelho de Gouveia de Riba Tâmega, o de Gestaçô, a Honra de Vila Cahize a vila de
Canaveses e Tuias, e se unissem e agregassem à de Penafiel».
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O concelho de Gouveia de Riba Tâmega, foi extinto no século XIX e parte das suas
freguesias passaram para o concelho e comarca de Santa Cruz de Riba Tâmega e a
outra parte, formada pelas freguesias de Várzea de Ovelha e Folhada, para o concelho
e comarca de Soalhães.
A freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, foi criada aquando da reorganização
administrativa de 2013 e resultou da agregação das antigas freguesias de Várzea de
Ovelha e Aliviada e Folhada. Tem atualmente uma área de 23,19 km² e 2 771
habitantes (censos de 2011). Hoje é uma das maiores freguesias do concelho de Marco
de Canaveses.
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Património Religioso
13

Definição do âmbito
As Alminhas
Sabe-se que os romanos erigiam altares em honra das almas dos mortos e que os
deuses Manes presidiam a esse culto.
Sabe-se ainda que esse povo colocava ao longo
das estradas os larários que eram nichos onde
se

adoravam

as

divindades

Viales,

que

presidiam ás estradas, e, igualmente, a deusa
Virilia, que era invocada pelos viandantes,
todas as vezes que se viam perdidos nos
caminhos.
Terá o cristianismo adotado este uso pagão de
reverenciar

os

deuses

Manes

e

outras

Imagem 2- Alminhas Purgatório

divindades mitológicas, dando-lhe, nas alminhas, uma iconografia própria?
O aparecimento das alminhas é uma consequência do Concílio de Trento (1546-1562),
reunião promovida pelo Papa no contexto da Contra Reforma.
O Purgatório, o sofrimento das almas, a purificação pelo fogo, torna-se recorrente da
Iconografia quer das telas quer dos pequenos painéis das alminhas. Os condenados, de
tronco desnudo, clamam, de braços abertos, à figura celestial de Cristo crucificado; à
Virgem do Carmo; à Santíssima Trindade, a S. Miguel Arcanjo, com a balança; a Santo
António e a S. Francisco.
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O clero foi incentivado a chamar a atenção para a existência de almas no Purgatório,
passíveis de serem ajudadas pelas orações dos fiéis. A partir daqui, foi-se
generalizando, nos países católicos, a prática de rezar pelas almas do Purgatório.
Ao longo dos caminhos, foram sendo criados pequenos santuários, destinados a fazer
lembrar aos viandantes a existência de almas que estavam a sofrer no Purgatório. As
atuais alminhas são as sobreviventes dessa prática muito incentivada pela Igreja
Católica.
No século XX, após um período de diminuição deste culto, foi lançada uma forte
campanha, a nível nacional, tentando incentivar os fiéis a retomar essas práticas
antigas. O seu grande incentivador foi o Padre Francisco Babo, autor de um pequeno
livro sobre o tema, alvo de repetidas reedições. Nos textos nele inseridos,
incentivavam-se os católicos a preservar ou recuperar as antigas “alminhas”, manter as
práticas religiosas a elas associadas e a erguer novas “alminhas” nos locais onde não
existissem ou em que se encontrassem em adiantado estado de degradação. Variando
muito na sua forma e elementos componentes, podemos caraterizar uma “alminha”
como um monumento votivo composto por um bloco encimado por uma cruz e
contendo um nicho onde, tradicionalmente, se encontram representadas as almas do
Purgatório e Cristo (ou um santo). Esta descrição genérica sofre muitas variantes,
podendo mesmo estar ausente a cruz ou o nicho.
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Os elementos constituintes de uma “alminha”:
No que diz respeito ao material em que são produzidas, podemos dizer que o granito é
a matéria-prima preferencial. Uma alminha é um bloco paralelepipédico, decorado na
sua face anterior, podendo apresentar algum recorte nas suas superfícies laterais.
A cruz é um elemento decorativo indispensável, que torna inquestionável o carácter de
local associado a práticas de fé. No entanto, pode estar colocada na parte superior da
“alminha”, constituindo como que um elemento decorativo adicional, ou estar
integrado no bloco daquela, em baixo ou em alto relevo. Em qualquer dos casos,
podem possuir a imagem do Cristo crucificado em relevo (ou simplesmente recortada),
embora esta seja mais frequente nas “alminhas” encimadas pela cruz. O formato desta
pode também variar: o mais frequente é serem os braços direitos (regra quando está
presente a imagem de Cristo crucificado) ou trilobados.
Embora possa haver mais algumas variantes, estes dois formatos são, de longe, os
mais frequentes. Há ainda casos em que a cruz tem alguns elementos meramente
decorativos.
Logo abaixo da cruz, encontramos o nicho. As suas dimensões e profundidade são
variáveis, tal como o formato. A base é sempre direita, podendo a cabeceira ser direita
ou semicircular, com ou sem recortes adicionais. O nicho era o local onde,
tradicionalmente, se colocava uma imagem. Como acima se referiu, esta podia ser
pintada na pedra, ou numa madeira colocada dentro do nicho. Os efeitos da ação do
tempo ou dos homens levaram ao seu desaparecimento total, na melhor das
hipóteses, apenas se conseguem detetar vagos vestígios da pintura. Por vezes, o
espaço foi preenchido com uma imagem sobre azulejo, fosse desde o início, fosse
numa fase posterior.
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A parte da alminha abaixo do nicho é aquela que pode apresentar elementos mais
variados e, de certa forma, mais interessantes, pela informação que nos fornecem.
Aqui, podemos encontrar:
16

- uma data, geralmente indicadora do ano da morte associada à “alminha”. Na sua
maior parte, correspondem aos séculos XIX e XX;
- um texto incluindo o nome do morto ou mortos aqui relembrados, ou apenas as
iniciais;
- reprodução de instrumentos de trabalho: escada, martelo, ou outros.
Podem ainda encontrar-se alguns elementos decorativos, como custódia, coração ou
simples motivos geométricos.
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Cruzeiros
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Até à morte de Cristo, a cruz era vista como símbolo pejorativo, nada digno e tão
pouco dignificante, mas tudo mudou com os primeiros cristãos. A cruz passou a ser
símbolo de fé, de salvação, de orgulho, mas também de proteção e de definição de
espaços territoriais de comunidades.
A sacralização do espaço de uma paróquia medieval foi incentivada com a construção
de cruzeiros. Estes foram erguidos nos altos dos montes para purificar espaços tidos
como nocivos, nas encruzilhadas dos caminhos, nos sítios onde houve morte humana e
nos espaços próximos às capelas e à igreja paroquial. Foram as diretivas do Concílio de
Trento, que os cruzeiros passaram a estar presentes em todas as paróquias
portuguesas. Foi a partir dessa altura que no espaço adjacente e normalmente frontal
à porta principal da igreja e das capelas mais representativas, passou a haver um
cruzeiro que remata quase sempre na figura de Cristo Crucificado.
Foi a devoção moderna quem fomentou a ideia de se criarem réplicas do Calvário de
Jerusalém, foi dentro deste misticismo, plenamente assumido que ao longo dos
séculos XVII e XVIII, que nasceram os calvários e as vias-sacras.
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Via Sacra
Designa-se por Via Sacra o trajeto que foi percorrido por Jesus carregando a cruz desde
Pretório (residência do governador romano) até ao Calvário onde foi crucificado e
faleceu.
A Via Sacra, consiste na prática devocional religiosa católica na qual os fiéis percorrem,
mentalmente ou por via de orações próprias, o percurso de Jesus, meditando
simultaneamente na Paixão de Cristo.
Muito usual no tempo da Quaresma, teve origem na época das Cruzadas (do século XI
ao XIII): os fiéis que percorriam a Terra Santa e os lugares sagrados da Paixão de Cristo.
O número de estações, passos ou etapas dessa caminhada foi sendo definido
paulatinamente, chegando à forma atual, de catorze estações, no século XVI. A prática
da via-sacra tem sido muito recomendada pelos Sumos Pontífices da Igreja Católica,
pois proporciona uma frutuosa meditação da paixão e morte de Jesus Cristo.
A Via Sacra são baseadas nas tradicionais 14 estações ou etapas em que se apresentam
as cenas da Paixão de Cristo a serem meditadas pelos Seus seguidores e devotos:
I. Estação: Jesus é condenado à morte
II. Estação: Jesus carrega a cruz às costas
III. Estação: Jesus cai pela primeira vez
IV. Estação: Jesus encontra a Sua Mãe
V. Estação: Simão de Cirene ajuda Jesus
VI. Estação: Verónica limpa a face de Jesus
VII. Estação: Jesus cai pela segunda vez
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VIII. Estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém
IX. Estação: Jesus cai pela terceira vez
X. Estação: Jesus é despojado de Suas vestes

19

XI. Estação: Jesus é pregado na cruz
XII. Estação: Jesus morre na cruz
XIII. Estação: Jesus é descido da cruz
XIV. Estação: Jesus é sepultado

Imagem 3- XIII Estação Calvário de
Várzea
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Capelas
A sacralização do espaço de uma paróquia também foi conseguida com a construção
de capelas ou ermidas. A capela, é basicamente um pequeno templo religioso erguido
num espaço fora da igreja, mas na sua origem está a palavra que designava o manto de
São Martinho, a “capella”, relíquia sobre a qual os reis Francos faziam os seus
juramentos e que era guardado num edifício designado por capela.
Mais de acordo com a realidade está a palavra ermida, que na sua origem designa um
sítio ermo. (Almeida; 2014)
Ora muitas das capelas do território do Entre-Douro-e-Minho foram inicialmente
levantadas em lugares ermos, sob a invocação dos santos mais em voga e das muitas
invocações de Nossa Senhora. As capelas surgiram para a apoio do culto, mas
sobretudo porque os moradores mais distantes da igreja sentiam-se desprotegidos e à
mercê das forças negativas que se supunham habitar em locais onde o símbolo da cruz
não se fazia sentir. Por isso não será de estranhar que muitas destas ermidas/capelas
tenham sido erguidas sobre velhos castros e castelos, sítios tidos como habitados por
mouras encantadas e forças destruidoras.

Imagem 4- Capela de S. Lourenço
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Património Arquitetónico
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Capela de Nossa Senhora da Aparecida

Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
Tipo: Capela
Cronologia: Moderno
Coordenadas: Lat.: 41º11’59.6976”, Long.: 08º4’27,1668”
Estado de conservação: Bom
Descrição: Capela construída no séc. XVIII, na sequência de várias aparições marianas a
um grupo de pastorinhas, que por surgir numa zona elevada, se viria a conotar com as
festividades do Calvário, assumindo uma das tipologias mais comuns, resultando em
pequenos templos, com amplos vãos de acesso, permitindo a entrada da imagem do
Crucificado.
A amplitude do portal axial, tornando os espaços desconfortáveis, leva a que estes
sejam parcialmente entaipados em datas posteriores, o que aconteceu neste caso
específico, provavelmente no séc. XIX. O portal é alvo de uma decoração rica, com
vários nichos para imaginária, atualmente vazios.
O interior encontra-se completamente despojado. A capela consiste numa planta
retangular simples com cobertura homogénea em telhado de duas águas. Fachadas
rebocadas e pintadas de branco, exceto a principal com os paramentos mais antigos
em cantaria de granito, flanqueadas por cunhais apilastrados, firmados por pináculos
bolbosos, e rematadas em frisos e cornijas.
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Fachada principal virada a sudeste, rematada em entablamento e frontão triangular,
truncado por urna e cruz latina, tendo no tímpano, nicho em abóbada de concha,
envolvido por querubins e volutas. É rasgada por amplo vão de volta perfeita, assente
em pilastras, com o fuste e arco ornado por losangos, parcialmente entaipado,
integrando portal em arco abatido, com fecho saliente. É ladeado por dois postigos
curvos, com avental almofadado, encimados por nichos em abóbada de concha,
rematados por querubim. Fachada lateral esquerda cega, surgindo, na fachada lateral
direita, porta de verga reta. Fachada posterior rematada em empena truncada por
sineira de volta perfeita, sobre pilastras, ladeada por volutas e encimada por cruz
latina e pináculos piramidais; é cega.
O interior tem as paredes rebocadas e pintadas de branco, com socos de cantaria,
tendo cobertura em abóbada de berço, sobre friso e cornija, e pavimento em lajeado.
A ladear o portal, pia de água benta, em cantaria de granito, embutida no muro e em
concha.
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Capela de S. Lourenço

Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
23

Tipo: Capela
Cronologia: Moderno
Coordenadas: Lat.: 41º12’14.256”, Long.: 08º5’53.5632”
Estado de conservação: Bom
Descrição: Capela construída no séc. XVI, de que subsiste parte da estrutura, a sineira e
o portal, reformada ao longo do tempo, sofrendo obras no séc. XVIII, com ampliação e
introdução da estrutura retabular. No séc. XIX ou início do XX, terá surgindo o coroalto. O retábulo-mor, com estrutura barroca, sofreu um acrescento no séc. XX, com a
feitura de orelhas recortadas, que se unem aos nichos laterais. Planta retangular
composta por nave e capela-mor, de volumes articulados e escalonados com
coberturas diferenciadas em telhados de duas águas, rematadas em beiradas simples.
Fachadas em cantaria de granito aparente em aparelho isódomo e rematadas em
cornijas. Fachada principal virada a noroeste, rematada por sineira de volta perfeita e
remate angular com cruz latina no vértice; sobre os cunhais, pináculos piramidais. É
rasgada por portal dintelado, encimado por pequena fresta descentrada.
Fachada lateral esquerda rasgada por porta travessa dintelada e pequena fresta,
surgindo, no corpo da capela-mor, janela retilínea. No lado direito, escadas em
cantaria e com guarda metálica, de acesso ao coro-alto, por porta de verga reta.
Fachada lateral direita rasgada por porta de verga reta no corpo da capela-mor.
Fachada posterior rematada em empena cega, com cruz metálica no vértice.
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O interior com as paredes rebocadas e pintadas de branco, percorridas por silhares de
azulejo de padrão azul e branco, de colocação recente, com tetos de masseira, em
caixotões. Coro-alto de madeira pintada de castanho, com guarda de falsos balaústres
pintados de azul, com acesso pelo exterior. Arco triunfal de volta perfeita, em cantaria.
Na parede testeira, o retábulo-mor, de talha pintada de branco, azul e dourado, de
corpo côncavo e um eixo definido por duas colunas coríntias, assentes em plintos
paralelepipédicos, ornados por folhagem.
Ao centro, nicho de perfil curvo, com moldura saliente e protegido por vidraça,
flanqueado por mísulas com imaginária. A estrutura é rodeada por orelhas recortadas
e dois nichos, resultantes de um acrescento, com imaginária e remate de acantos.
Remata em volutas, que centram espaldar curvo, encimado por cornija interrompida
por florão e ornado por enrolamentos e festões. Na base, banco e armários laterais,
pintados de verde, sobre os quais surge o sacrário em forma de caixa, com a porta
ornada por motivos eucarísticos.
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Capela do Divino Espirito Santo

25

Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
Tipo: Capela
Cronologia: Moderno
Coordenadas: Lat.: 41º13’5.6892”, Long.: 08º6’27.6192”
Estado de conservação: Bom
Descrição: Capela bastante comprida, com capela-mor de tamanho desproporcionado
à nave e com aparelhos distintos nas suas fachadas, revelando que se trata de
construções datadas de épocas distintas. É possível que o corpo original fosse apenas
constituído pela atual capela-mor, com porta travessa e pequenas frestas, construído
no séc. XVI. No séc. XVIII, foi remodelada, com o provável acrescento do corpo da nave
e, possivelmente, da sacristia. Nesta data, surge o retábulo-mor, de linhas clássicas.
Planta retangular composta por nave, capela-mor e sacristia adossada ao lado
esquerdo, de volumes articulados com cobertura homogénea em telhado de duas
águas, que se prolonga em aba sobre a sacristia, rematadas em beiradas simples.
Fachadas em cantaria de granito aparente em aparelho isódomo, percorridas por
socos de cantaria e rematadas em cornijas. Fachada principal virada a sudeste,
rematada em frontão sem retorno, em cortina e truncado por cornija que sustenta
sineira de volta perfeita, assente em impostas salientes e com cruz latina no topo; o
frontão apresenta óculo circular com moldura saliente; sobre os cunhais, pináculos
piramidais com bola. É rasgada por portal de verga reta e moldura saliente. Fachada
lateral esquerda marcada pelo corpo da sacristia, com duas frestas e porta dintelada
virada à face sudeste. Fachada lateral direita rasgada por porta dintelada e pequena
fresta jacente, protegida por grades. Fachada posterior rematada em empena cega,
com cruz latina no vértice.
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O interior com as paredes em cantaria de granito aparente, com cobertura em falsas
abóbadas de berço, com forro rebocado e pintado de branco, e pavimento em ladrilho
cerâmico. No lado da Epístola, a mísula do antigo púlpito sustenta imaginária. Arco
triunfal de volta perfeita, assente em pilastras toscanas com falso almofadado,
gravado nos silhares.
Capela-mor com supedâneo de dois degraus, onde assenta a mesa de altar. Na parede
testeira, o retábulo-mor, de talha pintada de branco, azul e dourado, de corpo reto e
três eixos definidos por duas colunas coríntias assentes em plintos paralelepipédicos
com as faces decoradas por folhagem. Ao centro, nicho de perfil curvo, com moldura
saliente e encimada por friso fitomórfico, contendo peanha com imaginária. Cada um
dos eixos laterais possui nicho de perfil contracurva contendo imaginária. Altar em
forma de urna, encimado por sacrário em forma de caixa. A estrutura retabular é
ladeada por mísula de madeira pintada. No lado do Evangelho, a parede foi demolida,
abrindo a capela-mor diretamente para a sacristia.
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Capela de Santa Luzia
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada

27

Tipo: Capela
Cronologia: Moderno/Contemporâneo
Coordenadas: Lat.: 41º12’38.808”, Long.: 08º5’0.8376”
Estado de conservação: Bom
Descrição: A capela de Santa Luzia é um edifício simples construído em alvenaria de
granito, a sua estrutura é do período moderno/Contemporâneo, com cruz latina no
vértice do frontão.
Sobre a porta da fachada, virada a noroeste, encontram-se as datas 1723 e 1978
gravadas em cartela de cimento. A primeira corresponde à sua construção, e a de 1978
ao seu restauro.
O interior tem as paredes rebocadas e pintadas de branco, com um altar de madeira
em branco e frisos dourados, com as imagens de Santa Luzia e Santa Eufémia.
A capela pertenceu à Casa de Portas Fronha e só há poucas décadas é que se abriu ao
culto público.
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Calvário da Folhada

Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Calvário
Cronologia: Moderno
Coordenadas: Lat.: 41º12’44.5176”, Long.: 08º4’20.154”
Estado de conservação: Bom
Descrição: O calvário é composto por quatro cruzes e o cruzeiro central, que possui
uma base decorada, um quarto cruzeiro assente numa caixa pétrea brasonada, que
aparenta ser um sarcófago, mas não possui dimensões para tal, daí afirmar-se tratar-se
de um ossário.
O calvário com o passar do tempo sofreu abandono e vandalismo, o percurso da viasacra na Folhada deixou de existir há cerca de 40 anos, após o restauro a setembro de
2017 voltou-se a poder realizar a via-sacra. Além do restauro, foi construída uma
escadaria em granito, e o espaço foi murado.
O caminho foi calcetado, e em 2008 colocou-se 5 cruzes que devido ao vandalismo
tiveram que ser substituídas por novas em granito.
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O Calvário de Várzea
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Calvário
Cronologia: Moderno
Coordenadas: Lat.: 41º12’3.9636”, Long.: 08º7’4.4688”
Estado de conservação: Bom

Descrição: Outras que se encontram junto á estrada, devido ao alargamento, tiveram
que ser retiradas e acabaram por desaparecer, há quem afirme que muitas das pedras
das cruzes estão em paredes de casas, como também quem afirme que uma das cruzes
encontra-se numa das casas senhoriais, talvez devido ao receio que também fosse
roubada ou destruída.
O caminho da via-sacra neste preciso momento só tem 4 cruzes e o calvário,
resumidamente são 5 estações, a primeira encontra se junto á igreja de Santo André a
sua descrição representa “Conde de Leiria” representando a Casa do Cabo umas das
casas nobres da freguesia e talvez a mais importante de todas.
Na cruz também tem uma descrição da data em que foi feita “Maio” “1904”, isto leva a
supor que a cruz tenha sido substituída, visto que a segunda estação (cruz) encontra se
com uma descrição com data mais antiga.
A segunda estação, ainda existente, encontra-se perto do edifício da Junta de
Freguesia, a cruz representa a Casa do Rego que é uma das casas senhoriais da
freguesia, situada no lugar de Gouveia, a cruz tem uma descrição de “1701” “R.M.M
Rego”.
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Isto leva a supor que o caminho da via-sacra existe, pelo menos, desde o início do
século XVIII, não se sabe se alguma das cruzes que desapareceram teriam data mais
antiga, visto que poderá existir a possibilidade de serem do século XVII.
Existe uma outra cruz, não se sabe qual é a estação, mas pelo verificado, suponho ser a
estacão VIII, ela representa Casa de Navarra, no lugar no lugar Gouveia, a descrição é a
seguinte “António. R Guidão M.M.M. Navarra”.
A XIII estação também existe, e representa o local de Quintã, lugar de Gouveia, a
descrição na cruz diz “M.A.S. Quintã”.
O calvário, ainda existente, é composto por três cruzes, a cruz central possui cerca de 3
metros e 20cm as outros duas cruzes, com a mesma medida, com 2 metros e 37 cm, já
a estrutura do calvário tem de altura 5 metros e de cumprimento 7 metros.
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Alminhas do Purgatório
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Alminhas
Cronologia: Idade Contemporânea
Coordenadas: Lat.: 41º12’9.8136”, Long.: 08º8’5.2044”
Estado de conservação: Bom

Descrição: As Alminhas da Aliviada estão construídas numa estrutura de cimento com
um painel em azulejo com a representação do “Purgatório”.
São uma construção do século XX.
Localizam-se na parede de uma casa, no lugar de Aliviada.
No painel de azulejo pode ler-se uma inscrição: "Vós que ides passando, lembrai-vos
de nós que estamos penando".
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Alminhas do Purgatório
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Alminhas
Cronologia: Idade Contemporânea
Coordenadas: Lat.: 41º13’7.6476”, Long.: 08º6’22.428”
Estado de conservação: Bom

Descrição: As Alminhas da Légua localiza-se no lugar da Légua inseridas numa parede
granítica de uma casa.
É uma construção do séc. XX.
Construída em cimento com um painel em azulejo com a representação do
“Purgatório”.
No painel pode ler-se uma inscrição: "Vós que ides passando, lembrai-vos de nós que
estamos penando".
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Alminhas Aparição de Maria aos Pastorinhos
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Alminhas
Cronologia: Moderno/ Idade Contemporânea
Coordenadas: Lat.: 41º13’20.2944”, Long.: 08º5’17.3112”
Estado de conservação: Bom

Descrição: As Alminhas do Arco são duas alminhas sobrepostas, a que se encontra por
cima é mais recente e constituída por um painel em azulejo com a representação da
“Aparição de Maria aos Pastorinhos” a estrutura é de rocha granítica datada de 1959
(século XX). A que se encontra na parte inferior é construída na própria rocha granítica
da parede.
Não existe nenhuma imagem e admite-se ser do século XIX.
Localiza-se no lugar da Folhada junto à ponte do Arco.
No painel da "alminha" mais recente pode ler-se uma inscrição: "Ao passar numas
alminhas. Deixa Esmola e oração; Porque pedem as almas A quem tem bom coração".
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Alminhas Nossa Senhora do Carmo
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Alminhas
Cronologia: Idade Contemporânea
Coordenadas: Lat.: 41º13’19.0524”, Long.: 08º4’23.9448”
Estado de conservação: Bom
Descrição: As Alminhas de Quintã localiza-se no lugar da Folhada à frente de uma casa,
junto à estrada N101-5
Construída em cimento e pintada a azul e branco com um painel em azulejo com a
representação do “Nossa Senhora do Carmo”, do ano de 1946 (século XX).
No painel pode ler-se uma inscrição pintada: N.sa S.ra do Carmo.

404366 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA
Largo da Igreja n.º 58 4630-092 Freixo – Marco de Canaveses
Tel. 255531293 Fax: 255531533
www.epa.pt info@epa.pt

Alminhas Santo António
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
35

Tipo: Alminhas
Cronologia: Idade Contemporânea
Coordenadas: Lat.: 41º12’45.6696”, Long.: 08º4’25.1832”
Estado de conservação: Bom

Descrição: As Alminhas da rua da Corredoura localiza-se no lugar da Folhada junto à
escola primária, perto da igreja de S. João Batista.
Possui uma estrutura em rocha granítica e possui um painel em azulejo com a
representação de “Santo António”, do ano de 1959 (século XX).
No painel podemos ler uma inscrição: "Vós que outrora nos amastes com a mais terna
afeição; Pais, Irmãos, Filhos, Amigos, tende de nós compaixão".
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Alminhas Ascensão de Maria aos Ceus
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Alminhas
Cronologia: Idade Contemporânea
Coordenadas: Lat.: 41º12’43.4844”, Long.: 08º4’50.4984”
Estado de conservação: Bom

Descrição: As Alminhas da rua de S. João Batista localiza-se no lugar da Folhada
próximo à igreja de S. João Batista e à estrada N101-5.
Possui uma estrutura em granito com um painel em azulejo onde se encontra
representado a “Ascensão de Maria aos Ceus”. Foi construída no ano de 1958 (século
XX).
O azulejo tem uma inscrição: "Qualquer um nicho de «alminhas» É como Pobre
chapéu, Estendido ás esmolinhas que devem comprar o céu".
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Alminhas Purgatório
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Alminhas
Cronologia: Idade Contemporânea
Coordenadas: Lat.: 41º12’26.0028”, Long.: 08º5’23.1432”
Estado de conservação: Bom

Descrição: As Alminhas de Aldegão localiza-se no lugar da Folhada junto á estrada
N101-5.
Construída em rocha granítica possui um painel em azulejo com a representação do
“Purgatório”. Datada do ano de 1958 (século XX).
No painel pode ler-se uma inscrição:
"Vós que ides passando, lembrai-vos de nós que estamos penando".
Num segundo painel pode ler-se a seguinte inscrição:
"As Alminhas são de todos, ninguém diga: Não são minhas; É um dever sufraga-las,
pois são nossas irmãzinhas".
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Alminhas Purgatório
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Alminhas
Cronologia: Idade Contemporânea
Coordenadas: Lat.: 41º12’14.1768”, Long.: 08º6’8.478”
Estado de conservação: Bom

Descrição: As Alminhas de Gouveia localiza-se no lugar Gouveia numa estrutura em
ferro com um telheiro.
Construído em granito possui um painel em azulejo com a representação do
“Purgatório” (século XX).
No painel pode ler-se uma inscrição: "Vós que ides passando, lembrai-vos de nós que
estamos penando".
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Alminhas Purgatório
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Alminhas
Cronologia: Idade Contemporânea
Coordenadas: Lat.: 41º12’17.1”, Long.: 08º6’48.2508”
Estado de conservação: Bom

Descrição: As Alminhas de Várzea localiza-se no lugar de Várzea junto à igreja de Santo
André no início da ponte de Várzea.
Construído em rocha granítica possui um painel em azulejo com a representação do
“Purgatório” (século XX).
No painel pode ler-se uma inscrição:” Vós que ides passando, lembrai-vos de nós que
estamos penando”.
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Cruzeiro da Esperança
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
40

Tipo: Alminhas
Cronologia: Idade Contemporânea
Coordenadas: Lat.: 41º12’37.3428”, Long.: 08º7’5.9988”
Estado de conservação: Bom

Descrição: O cruzeiro da Esperança situa se no lugar de Várzea, a sua construção é do
ano 1940 (século XX), o programa de construção insere-se no programa de obras
públicas do Estado Novo.
No cruzeiro podemos observar, gravado na base do cruzeiro, “1940”, “VIII Cent. Da
Fundação”, “III da Restauração” e “Deus e Pátria”.
No painel podemos ler uma inscrição pintada:
“Virgem Imaculada Senhora Nossa, 1946, Há três Séculos vos proclamámos Padroeira”
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Cruzeiro de S. Gonçalo Dias
Freguesia: Várzea Aliviada e Folhada
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Tipo: Alminhas
Cronologia: Moderno
Coordenadas: Lat.: 41º12’54.4788”, Long.: 08º4’12.5256”
Estado de conservação: Bom

Descrição: O cruzeiro de S. Gonçalo Dias encontra-se no lugar do Barral na Folhada.
O cruzeiro não tem data de construção, mas deverá ser do século XVII/XVIII devido à
sua estrutura barroca.
O cruzeiro localiza-se no local onde a tradição atribui o nascimento de S. Gonçalo Dias.
A única imagem de S. Gonçalo Dias em Portugal encontra-se na igreja de S. João
Baptista da Folhada.
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Lendas e Histórias dos Santos
Lenda de S. Gonçalo Dias
42

O pai de S. Gonçalo Dias ensinou-o a
trabalhar a terra. Enquanto o pai esteve a
seu lado, Gonçalo plantava corretamente
as couves, com a raiz virada para baixo e
o olho para cima. O pai teve de se
ausentar e Gonçalo Dias plantou todas as
couves com a raiz virada para o ar e o
olho das couves para baixo.
Quando o pai regressou, viu que todas as
couves estavam plantadas ao contrário, e
começou a barafustar com o filho, e este
calmo e sorridente, respondeu: deixe-as
estar consoante elas estão.

Imagem 5- Imagem de S. Gonçalo Dias na Paróquia
de S. João Baptista na Folhada

No dia seguinte as couves plantadas estavam viçosas e eram as melhores couves de
toda a região.
Ora é claro, que o pai viu que havia algo de errado, e pensativo refletia no que se
tinha passado de tão estranho.
Passado alguns meses, no dia da festa da Libração, festa muito importante em toda
a região, os pais de S. Gonçalo Dias decidiram ir, como o faziam todos os anos,
disseram ao filho para ficar em casa a vigiar os pardais que podiam comer o painço
que começava a despontar.
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S. Gonçalo Dias pediu insistentemente aos pais para os acompanhar à festa, mas os
pais não cederam à teimosia do filho, e foram sozinhos à festa.
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S. Gonçalo Dias apanhou todos os pardais que viviam nestes campos e meteu-os
num beiral, fechou-os e colocou uma grade na porta do beiral para impedir que os
pardais fugissem.
Apressadamente mudou de roupa e foi em direção à festa da Livração.
Para chegar à Livração teria que atravessar um rio no lugar de Cruéis, e os pais
sabendo da teimosia do filho, disseram ao barqueiro para não o passar.
S. Gonçalo Dias chegou ao barco e pediu ao barqueiro para o passar à outra
margem, ao que o barqueiro não acedeu e S. Gonçalo Dias tirou o casaco que levava
vestido, lançou o casaco ao rio, assim que o colocou na água, pôs-se em cima dele e
atravessou o rio, e o barqueiro perplexo, não acreditando no que os seus olhos
viam, exclamou – mas o que é isto?!?!
Este episódio de andar sobre a água, presenciado pelo barqueiro, levou as pessoas
a começarem a falar nos poderes milagrosos de S. Gonçalo Dias.
Quando chegou à Festa da Libração e encontrou os seus pais, estes ficaram muito
zangados e desapontados com a desobediência do filho.
Lembraram-no da recomendação que deveria ter ficado em casa, o filho disse para
não se preocuparem, pois, os pardais não comeriam o painço, pois estavam presos
numa gaiola.
No regresso a casa e quando chegaram junto do barqueiro este contou o que tinha
visto, exclamando que o filho era um santo.
A partir daquele momento os pais começaram a admitir que o filho talvez fosse um
homem santo.

404366 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA
Largo da Igreja n.º 58 4630-092 Freixo – Marco de Canaveses
Tel. 255531293 Fax: 255531533
www.epa.pt info@epa.pt

Quando chegaram a casa e viram que todos os pardais da região estavam fechados
no beiral, questionaram o filho, como é que os conseguiu apanhar e prender, a que
o filho respondeu que simplesmente os apanhou e fechou dentro do beiral, para
cumprir as ordens do pai.
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Poucos saberão que um folhadense do séc. XVII foi uma das figuras mais veneradas
na América Latina: o beato Gonçalo Dias.
Fez da sua vida um serviço de fé e percorreu o mundo a fazer o bem, sendo por
todo o lado admirado e considerado um santo.
No Peru, mais propriamente na cidade de Callao, conhecida na altura por Cidade
dos Reis, onde está sepultado, Gonçalo Dias tem fama de santo, sendo inúmeros os
milagres que lhe são atribuídos e inúmeros os pedidos de graças que lhe imploram.
Por cá, na terra onde nasceu, viveu a sua juventude e terá feito amigos, os silvados
escondem o cruzeiro que assinala a sua presença, no lugar do Barral, em S. João da
Folhada, junto às ruínas da modesta casa onde viveu. Na Igreja da paróquia existe a
sua imagem, única no País. O esquecimento a que foi atirado este Santo nosso
conterrâneo não tem justificação.
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Recordemos a vida e obra do beato Gonçalo
Dias, nosso conterrâneo de S. João da
Folhada.
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Sabemos que nasceu no lugar de Barral, não
muito longe da Igreja da Folhada, em 1548,
três anos após ter iniciado o Concílio de
Trento (1545-1563). É possível que o nome
Gonçalo

lhe

tenha

sido

dado

por

homenagem a S. Gonçalo de Amarante, cuja
fama de ter existido e feito muitos milagres
era já muito grande.
Segundo o seu biógrafo, Frei Filipe Colombo
(“Vida del siervo de Dios, Gonçalo Dias”), os

Imagem 6- Cruzeiro que assina o local onde nasceu
Beato Gonçalo Dias

seus pais eram Baltasar Dias e Antónia Barbosa.
A sua mãe enviuvou cedo. Os seus avós maternos, Aleixo Barbosa e Maria
Antanhez, já viviam no Barral e eram lavradores dependentes da Colegiada
(cónegos) de Guimarães.
Da parte do pai, os seus avós eram Gonçalo Peres e Polónia Dias. Residiam na
freguesia vizinha, Várzea de Ovelha, ele no lugar do Rego e ela no de S. Lourenço.
Tudo indica que eram proprietários abastados e fervorosos crentes. Só isso
justifica que se tenham recusado a aceitar que a antiga ermida de S. Lourenço, em
Gouveia, continuasse ao abandono e em ruína. Estimulados pela sua fé, os avós de
Gonçalo Dias decidiram, a expensas próprias, reconstruir a capela para que fosse
retomada a devoção ao Santo Mártir do séc. III.
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Aparição de Nossa Senhora da Aparecida
A freguesia de Folhada, localidade situada no
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sopé da serra da Aboboreira, em Marco de
Canaveses, ainda hoje existe a capela
construída

em

louvor

da

Senhora

da

Aparecida.
Nas Memórias Paroquiais, documento de
1758, três anos após o terramoto de Lisboa,
pois o cataclismo deixou marcas por todo o
país e tornava-se necessário conhecer a nova
realidade, o Marquês de Pombal mandou
fazer um levantamento do estado das

Imagem 7- Nossa Senhora da Aparecida

freguesias de todo o território nacional.
O então pároco da freguesia de Folhada, no Marco de Canaveses, relata
minuciosamente uma aparição mariana, semelhante às de Fátima.
No dia 13 de Maio de 1757, três pastorinhas com "menos de 12 anos" ouviram "uma
voz que as chamava" e viram, "num cabeço", uma mulher "de brilhante e
resplandecente rosto". Uma das meninas perguntou à Senhora quem era, ao que esta
respondeu, que o saberiam depois de fazerem, durante "nove dias contínuos, ao redor
daqueles penedos, uma romaria em louvor de Nossa Senhora".
E naquele mesmo sítio, a 14 de agosto de 1757, véspera da Assunção, "de noite se viu
uma luz tão resplandecente, quase à meia-noite, que afirmam se podia ler uma carta à
sua claridade".
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O relato que aqui resumimos, da autoria do padre José Franco Bravo, parece uma
versão das aparições de Fátima, mas não é, nem podia ser, já que o texto foi escrito
160 anos antes das alegadas aparições de Nossa Senhora a Lúcia e aos primos
Francisco e Jacinta Marto.
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As semelhanças entre os fenómenos da Folhada e da Cova da Iria são evidentes, a
grande diferença é que a aparição de Folhada foi pouco divulgada e poucos são os que
sabem dos relatos das aparições e consequentemente prestam culto à Nossa Senhora
da Folhada.
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Lenda de São Lourenço

Foi preso a 6 de agosto de 258 e morreu
quatro dias depois pelos guardas do
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imperador Valeriano. Sendo arquidiácono,
e, portanto, tesoureiro, foi torturado numa
grelha em brasa, segundo a tradição, antes
de morrer, para que entregasse os bens
que estavam na sua posse. O imperador
Valeriano tinha emitido um édito nos
princípios de agosto de 258 em que
condenava à morte todos os bispos, padres
e diáconos, ordem que foi executada
imediatamente.

De

acordo

com

o

Imagem 8- S. Lourenço

Almanaque de Filocalus de 354, o túmulo de São Lourenço estaria localizado na Via
Tiburtina, e os itinerários dos mártires romanos mencionam a Catacumba de
Ciríaca como o local do seu martírio.
Sendo um dos mais importantes mártires da Igreja Romana, desde o século IV,
Constantino o Grande foi o primeiro a honrá-lo construindo um pequeno templo
sobre o seu túmulo que foi mais tarde aumentado pelo Papa Pelágio II (579-90).
O Papa Sisto III (432-40) construiu uma grande basílica junto à antiga igreja, em
cima do monte onde São Lourenço foi enterrado, e, no século XIII, Honório III
juntou os dois edifícios num só, constituindo a atual Basílica de São Lourenço. O
Papa São Dâmaso (366-84) escreveu o panegírico em verso que está inscrito no
seu túmulo. Santo Ambrósio de Milão narra no seu De officiis que quando
perguntaram a São Lourenço pelos tesouros da igreja este indicou os pobres.
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Santo Ambrósio diz ainda, e segundo a tradição oral, que São Lourenço foi
queimado até à morte em cima de uma grelha, de onde, antes de morrer terá dito
ao seu carrasco: "deste lado já está bem tostado, vire-me do outro e depois sirvamse".
Não existem dúvidas sobre a existência de São Lourenço, sobre o seu martírio e
respetivo local e ainda sobre a data do seu enterro. O Papa Dâmaso construiu uma
basílica em honra de São Lourenço em Roma, que ficou a ser conhecida como a
igreja de São Lourenço de Dâmaso.
São Lourenço é representado com a grelha sobre a qual se supõe que terá sido
queimado até morrer.
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Lenda de Santa Luzia
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Segundo a tradição, Santa Luzia teria nascido de
pais ricos e nobres por volta do ano de 283, em
Siracusa, morrendo em 304, provavelmente
também em Siracusa. Quando o seu pai, patrício
romano, morreu, Santa Luzia ficou com a sua
mãe Eutychia, provavelmente de origem grega.
Como muitas das primeiras mártires, Santa Luzia
dedicou a sua virgindade a Deus e a sua vida ao
serviço dos pobres. Sofrendo durante muitos
anos de uma hemorragia, Eutychia resolveu
fazer uma peregrinação às relíquias da virgem e
mártir Ágata, para pedir a sua cura. A fama de
Imagem 9- Santa Luzia

Ágata, vítima da perseguição do imperador Décio e executada 52 anos antes, atraía
multidões de peregrinos e muitos milagres eram-lhe imputados. Tendo Eutychia sido
curada, Santa Luzia aproveitou para pedir à mãe que a permitisse distribuir uma
grande parte dos seus bens aos pobres. Durante o período da violenta perseguição aos
cristãos de Diocleciano, no ano de 304, Luzia foi denunciada por um noivo que
recusara - Pascácio, governador da Sicília - acusada de cristã e condenada à
prostituição, mas foi protegida pela força de Deus, ficando imóvel e não podendo ser
levada para o prostíbulo público. Tentaram então queimá-la em vão, acabando por ser
morta pela espada. Antes de morrer anteviu o castigo de Pascácio e o fim da
perseguição de Diocleciano, que não voltaria a reinar, e a morte de Maximino.
Fortalecida com o Sopro da Vida, ganhou a sua coroa de virgindade e martírio. Diz a
lenda que os seus olhos estropiados falaram, com o seu corpo já sem vida.
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Esta história, nascida provavelmente no século V, não é aceite como verdadeira, sendo
uma repetição de factos normais da vida e morte de uma virgem e mártir. No entanto,
o culto que lhe foi dedicado foi muito grande e está historicamente documentado. Já
no século VI eram-lhe dedicados mosteiros em Siracusa e Roma.
Santa Luzia é ainda mencionada no Tractatus de Laudibus Virginitatis e no poema De
Laudibus Virginum de Santo Aldheim. Segundo o monge Sigebert (1030-1112), de
Gembloux, no seu sermão de Sancta Lucia, dizia que o corpo de Santa Luzia tinha
ficado incorrupto durante 400 anos na Sicília, antes de o Duque de Spoleto conquistar
a ilha e o ter levado para Corfinium, na Itália. Mais tarde, em 972, o imperador Otão I
transferiu as relíquias da santa para a igreja de São Vicente, em Metz, de onde um seu
braço foi levado para o mosteiro de Luitburg, na diocese de Spire. Quando os francos
conquistaram Constantinopla encontraram algumas das relíquias da santa que o Doge
de Veneza levou para o mosteiro de São Jorge, em Veneza. Já no ano de 1513, os
venezianos presentearam Luís XII de França com a cabeça da santa que ele depositou
na igreja catedral de Bourges. O próprio Dante declarou-se um fiel devoto de Santa
Luzia.
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O culto ao Divino Espírito Santo
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Este culto, que remonta ao século XIV, é
uma das mais antigas manifestações do
catolicismo popular português, pensa-se
que teve origem, em 1320, num convento
franciscano,

em

Alenquer.

Recebeu,

então, a proteção da Rainha Santa Isabel,
que prometeu ao Divino Espírito Santo
espalhar a fé pelo mundo caso a segunda
figura

da

Santíssima

Trindade

intercedesse junto da sua família pondo
fim a desentendimentos entre o seu
marido, o Rei D. Dinis, e o seu filho

Imagem 10- Divino Espirito Santo

legítimo, D. Afonso (IV), por razões que se
prendiam com a sucessão.
D. Dinis teimava em entregar a coroa portuguesa, após a sua morte, a um filho
ilegítimo, D. Afonso Sanches, mas o filho Afonso reclamava o trono para si. A partir daí,
uma coroa encimada por uma pomba, símbolo do Espírito Santo, começou a viajar em
peregrinação por todo o território português de aquém e de além-mar, levada pelos
descobridores portugueses. A tradição acabou quase por morrer no continente
português, todavia persistiu no arquipélago dos Açores. Os festejos acontecem
cinquenta dias após a Páscoa, enaltecendo o Dia de Pentecostes, quando, segundo
reza a história católica, o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e os Apóstolos.
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Resultados
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Mapa da via-sacra

Imagem 11- Mapa da via-sacra de Várzea
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Catálogo fotográfico
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Imagem 13- Capela de Nossa Senhora da Aparecida

Imagem 12- Capela de Nossa Senhora da Aparecida
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Imagem 15- Capela de S. Lourenço

Imagem 14- Capela de S. Lourenço
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Imagem 17- Capela do Divino Espirito Santo

Imagem 16- Capela do Divino Espirito Santo
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Imagem 19- Capela de Santa Luzia

Imagem 18- Capela de Santa Luzia
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Imagem 21- Cruzeiro de S. Gonçalo Dias

Imagem 20- Cruzeiro da Esperança
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Imagem 22- Alminhas Precatório de Aliviada

Imagem 23- Alminhas Precatório da Légua
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Imagem 25- Alminhas Precatório de Várzea

Imagem 24- Alminhas Precatório de Gouveia
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Imagem 26- Alminhas Precatório de Folhada

Imagem 27- Alminhas Aparição de Maria aos
Pastorinhos de Folhada
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Imagem 29- Alminhas Ascensão de Maria aos Ceus de Folhada

Imagem 28- Alminhas Santo António de Folhada

404366 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA
Largo da Igreja n.º 58 4630-092 Freixo – Marco de Canaveses
Tel. 255531293 Fax: 255531533
www.epa.pt info@epa.pt

63

Imagem 31- Nossa Senhora do Carmo de Folhada

Imagem 30- Calvário da Folhada
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Imagem 33- Calvário de Várzea

Imagem 32- I- Estação do Calvário de Várzea
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Imagem 35- II- Estação do Calvário de Várzea

Imagem 34- VIII- Estação do Calvário de Várzea
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Imagem 36- XIII- Estação do Calvário de Várzea
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Roteiros
O roteiro pelo património religioso da freguesia de Várzea Aliviada e Folhada, que
denominamos de “Roteiro das Cruzes” tem cerca de 21 km, percurso a começar nas
alminhas da Aliviada e com termino no Calvário de Várzea.
O caminho demora a ser percorrido cerca de 5 horas, se começarmos às 9H00 nas
alminhas de Aliviada, com uma paragem para um lanche ao meio da manhã, junto à
Ponte do Arco, e outra paragem ao meio dia para um piquenique no parque de lazer
da capela da Senhora da Aparecida, podemos concluir este percurso no Calvário de
Várzea pelas 17H00 horas.
O “Roteiro das Cruzes” começa na Rua do Corucho junto às alminhas da Aliviada,
construídas numa estrutura de cimento com um painel em azulejo com a
representação do “Purgatório” são uma construção do século XX.
Na segunda etapa, já no lugar de Várzea, encontramos um belíssimo cruzeiro
conhecido como “cruzeiro da Esperança” situa-se junto da escola Básica da Esperança,
a construção é do ano 1940 (século XX).
A capela do Divino Espírito Santo, no lugar da Légua, uma construção do Séc. XVI, é a
terceira etapa. Nas Memórias Paroquiais de 1758, assinadas pelo pároco Pedro do
Paço, faz-se referência a esta capela, em que o corpo original foi constituído no séc.
XVI. Mais á frente, a cerca de 100 metros, ainda na rua da Légua encontramos a quarta
etapa as Alminhas da Légua, inseridas numa parede granítica de uma casa habitada, é
uma construção do séc. XX, em cimento com um painel em azulejo com a
representação do “Purgatório”.
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Na nossa quinta etapa paramos para lanchar, junto do belíssimo rio Ovelha, junto á
Ponte do Arco, onde podemos observar uma paisagem envolvente muito natural,
quase em estado puro. Numa das extremidades da ponte podemos observar as
alminhas do Arco, são duas alminhas sobrepostas, a que se encontra por cima é mais
recente e constituída por um painel em azulejo com a representação da “Aparição de
Maria aos Pastorinhos” a estrutura é em rocha granítica datada de 1959 (século XX). A
Alminha que se encontra na parte inferior é construída na própria rocha granítica da
parede, não existindo nenhuma imagem ou referência aquando foi edificada, admitese, contudo, ser do século XIX.
Partimos para a sexta etapa quase na fronteira com o concelho de Amarante, as
Alminhas de Quintã localiza-se no lugar da Folhada, na frente de uma casa, junto à
estrada N101-5, construída em cimento e pintada a azul e branco com um painel em
azulejo com a representação do “Nossa Senhora do Carmo”, do ano de 1946 (século
XX).
Na sétima etapa podemos visitar o belíssimo cruzeiro de S. Gonçalo Dias, encontra-se
no lugar do Barral, na Folhada, o cruzeiro não tem data de construção, mas deverá ser
do século XVII/XVIII devido à sua estrutura barroca,
A nossa oitava etapa, as alminhas da rua da Corredoura, localiza-se junto à Escola
Básica, perto da igreja de S. João Batista. Construída em granito, possui um painel em
azulejo com a representação de “Santo António”, do ano de 1959 (século XX).
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O calvário da Folhada é a nossa nona etapa, é composto por quatro cruzes, o cruzeiro
central, que possui uma base decorada, um quarto cruzeiro assente numa caixa pétrea
brasonada, aparenta ser um sarcófago, pela dimensão pensa-se tratar-se um ossário.
A última etapa da manhã, a décima etapa, acontece na Capela de Nossa Senhora da
Aparecida, edificada para comemorar a aparição da Virgem Maria na Folhada a 13
maio de 1757, que apareceu a três pastorinhas, com idades inferiores a doze anos.
A capela construída no ano de 1757, (séc. XVIII) e junto á capela encontra-se um
parque de lazer onde se realiza o nosso piquenique.
Após o almoço retomamos o nosso roteiro e seguimos diretamente para as alminhas
da rua de S. João Batista, a décima primeira etapa, próximo à igreja de S. João Batista e
à estrada N101-5. Construída em granito com um painel em azulejo onde se encontra
representado a “Ascensão de Maria aos Céus”. Foi construída no ano de 1958 (século
XX).
Perto das alminhas vamos ao lugar de Moins onde fica a nossa decima segunda etapa
temos a capela de Santa Luzia, construída em 1723 (século XVII) e restaurada em 1978
(século XX), possui uma estrutura em estilo moderno/contemporâneo e pertenceu à
Casa de Portas Fronha e só há poucas décadas se abriu ao culto público.
Para concluir o nosso roteiro pelo património religioso, no lugar da Folhada temos as
Alminhas de Aldegão são a décima terceira etapa, localiza-se no junto á estrada N1015. Construída em granito, possui um painel em azulejo com a representação do
“Purgatório”. Datada do ano de 1958 (século XX).
No lugar de Gouveia, na décima quarta etapa temos para visitar a capela de S.
Lourenço, construída no séc. XVI, e deste período subsiste parte da estrutura,
nomeadamente a torre sineira e o portal dentelado. Foi reformada ao longo do tempo,
teve obras de ampliação no séc. XVIII.
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Muito próximo da capela temos a nossa décima quinta etapa, na rua de Marmoiral as
Alminhas de Gouveia, numa estrutura em ferro com um telheiro, construída em
granito possui um painel em azulejo com a representação do “Purgatório” (século XX).
No lugar de Várzea podemos conhecer as Alminhas de Várzea, localizadas junto à
igreja de Santo André no início da ponte de Várzea, em granito, possui um painel em
azulejo com a representação do “Purgatório” (século XX).
Neste preciso local iniciamos o caminho da via-sacra, o Calvário de Várzea é
património privado, pertence à Casa do Cabo, que está ligado à igreja de Santo André.
O caminho do calvário tem cerca de 970 metros, da Igreja de S. André ao calvário, e é
constituído por de 14 cruzes, só se encontram atualmente 5 cruzes. Cada cruz tem
referência a uma casa nobre do lugar.
Não existe nenhum registo escrito do calvário, mas numa das cruzes está datada de
“1701” o que leva a supor que o calvário seja do século XVIII ou do fim do século XVII.
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Conclusão
71

O projeto de criação de um roteiro turístico religioso é acima de tudo uma proposta,
que procura centrar-se num património que chegou até nós e que devemos protege-lo
e divulga-lo.
Atualmente existe um despertar para conhecer e vivenciar os fenómenos religiosos
tradicionais como um elemento importante do património cultural. Também é visto
pelos políticos e promotores culturais como um foco de promoção turística de âmbito
regional. Mas o património religioso, como todos os outros patrimónios, só é
compreendido quando relacionado com o território e com a comunidade em que se
insere.
O concelho de Marco de Canaveses e mais especificamente a minha freguesia, possui
um património tão rico e tão diverso e muitas das vezes desconhecido, consideramos
que é urgente proceder à sua proteção, conservação e divulgação.
Para concluir, trabalhar o Património e neste caso concreto, o património religioso, é
criar novas oportunidades, permitindo alimentar novos desafios e desafiar as pessoas
para a (in)diferença.
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Ficha nº 1
Actividade /
Saída

Reunião na Câmara Municipal do Marco de Canaveses

Data

09-01-2020

Local

Câmara Municipal Marco de Canaveses

Objetivo
Conhecer os instrumentos de gestão do território de Marco de Canaveses

Pessoa de
contacto

Dr. Alexandre

Resultado
A reunião correu muito bem. Fomos recebidos pela Dr. Gorete Babo que nos
falou dos principais instrumentos de gestão do território bem como dos
projectos turísticos previstos para Marco de Canaveses no futuro.
A DR. Gorete sugeriu-nos algumas hipóteses de trabalho e sugeriu-nos que nos
dirigimos aos serviços da Câmara para consulta do PDM.

Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que
acompanhou

Ana Ferreira
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Ficha nº 2
Actividade /
Saída

Reunião na Câmara Municipal Marco de Canaveses

Data

09-01-2020

Local

Câmara Municipal Marco de Canaveses

Objectivo

Conhecer os instrumentos de gestão do território em concreto o PDM.

Pessoa de
contacto

Serviços da Câmara Municipal

Resultado

Os técnicos da Câmara sugeriram-nos que:
1-fossemos conhecer o projecto da linha de alta tensão que se prevê que
passe na freguesia de Várzea, Folhada e Aliviada.
2- Reuníssemos com a Presidente da Junta para saber quem são os
proprietários das casas abandonadas da freguesia
Ficamos a saber dos condicionantes à construção
A impossibilidade de construir de novo na serra da aboboreira
Que os edifícios que fiquem em reserva agrícola ou ecológica têm que ser
aprovados pelo ministério da agricultura / ambiente

Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que
acompanhou

Ana Ferreira
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Ficha nº 3
Actividade / Saída

Telefonema para agendamento de reunião
76

Data

28-01-2020

Local

Escola Profissional de Arqueologia

Objectivo

Marcar reunião com a Presidente e fazer perguntas sobre o património
local turismo e os serviços.

Pessoa de contacto

Maria José Cerqueira Presidente da Junta de freguesia

Resultado

Ficou agendado ás 14:00h 04/02/2020 Junta de freguesia Várzea Aliviada
e Folhada.

Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que
acompanhou

Ana Ferreira
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Ficha nº 4
Atividade /
Saída

Reunião na Junta de freguesia

Data

04-02-2020

Local

Junta de freguesia de Várzea Aliviada e Folhada

77

Objetivo
Conhecer as carências e necessidades da freguesia ao nível do turismo.

Pessoa de
contacto

Presidente Maria José
contacto: 917893480
email: jf.varzeafolhada@gmail.com

Resultado
A reunião correu muito bem. Fomos recebidos pela Presidente Maria José,
transmiti várias ideias minhas.
1- O penedo da rebeça com dimensões brutas algo bastante grande que no qual
tem dono e não se sabe as devidas normas de segurança para os vizinhos visto
que é muito grande e com superfície muito redonda e para além disso mesmo
que o quisesse possuir não poderia por normas do PDF.
2- O restauro de casas antigas com e sem brasão mas no qual a possível ideia de
as obter torna se bastante difícil pois cada casa tem muitos herdeiros e por isso
que muitas das casas ficam ao abandono ninguém avança.
3- Na zona de Várzea Légua e Aliviada maior parte das terras pertencem á casa
do cabo já existe mais abertura algumas casas importantes que pertencem e era

possível uma abertura para uma situação dessas.
4-A casa do cabo possui p terreno e o calvário pertence á freguesia no qual tem
se vontade de melhorar o percurso o acesso e até a
zona envolvente ao calvário e repor as cruzes do calvário que são as cruzes da
via sacra que começa na igreja e vai até ao calvário e neste momento da igreja
ao calvário só existem duas ou três cruzes que as outras desapareceram e um
dos objectivos da junta e da presidente
também era refazer o percurso da via sacra e também melhorar a zona
envolvente ao calvário.
5-Existe um monumento muito interessante pequeno
mas com um valor de história e religiosa muito grande que é o cruzeiro de São
Gonçalo Dias que se encontra num terreno de cultivo que tem proprietário e é
único monumento aqui da religião baseado no São Gonçalo Dias.
6- A possível ideia de roteiro sobre as capelas e fontanários e alminhas da
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freguesia, pois a freguesia possui algumas capelas e fontanários muito antigos
com alguns que possui mais de 100 anos e alminhas também e seria um bom
aproveitamento.
7-A presidente já recuperou o calvário da Folhada e a possibilidade de recuperar
o de várzea seria um dos seus objetivos e seria a melhor ideia de contribuir para
a PAP, assim aproveitando para fazer uma entrevista a pessoas idosas que ainda
se lembram de passar no caminho antigo para via sacra.
8-As pessoas quando visitam a freguesia é ponte do arco e percurso perdeste e
depois vêm á gastronomia que tem excelentes tabernas e excelentes tascas vem
muito também ás capelas, á pessoas que também
vem pelo turismo religioso mas mais quando procuram é pela comida e pela
paisagem.
9-Á falta ao rio ovelha uma casa para receber as pessoas á chegada e á partida
ou por exemplo um bar ou café mas o problema é as casas em redor pertencem
á casa do cabo, a ponte do arco está a ser revitalizada aquilo seria para o futuro
se calhar também pensar.
10- Existem críticas muito positivas nas revistas de percurso e de caminhadas já
se leu coisas maravilhosas acerca da freguesia por isso devia se aproveitar mais
o que bom tem que é a natureza.
11-Na aldeia da aboboreira as casas tinham habitantes até á bem pouco tempo
agora o ainda tem morada fiscal mas os velhinhos de la estão em casa familiares
por questões de saúde haviam quatro famílias a residir e ainda continuam a ter
morada todas as outras casas ali á volta tem cada uma delas para ai cinquenta
herdeiros espalhados pelos quatro cantos do mundo já tentou se através da
dólmen também junta de freguesia tentou fazer um projecto para la para
recuperar a aldeia e ficar uma aldeia histórica uma aldeia turística.
12-Á historias da serra da aboboreira por exemplo era o lugar do ponto dos
alborque que vinham fazer o comércio de Cinfães, de Resende, Baião para
Amarante e os alborque tem la um espaço que a senhora dona Aninhas do
queijo e muitos outros contam que aquele espaço era o espaço onde
pernoitavam os alborque era muito interessante recuperar a casa do alborque
por exemplo.as pessoas estão a sair de la como já não tem ali residência têm
mas não vivem la era começar agora que os que vivem cá até podiam ser o
ponto de partida e até incentivar os outros, mas isso era um trabalho de anos.
13-Bungalow na serra da aboboreira mas isso o terreno já é mais fácil de se
arranjar nem que fosse através do contrato como dado e até compra se
houvesse essa possibilidade as pessoas vendem montes la no cima na
aboboreira baratíssimos um a dois
euros metro quadrado e os acessos para aboboreira não são famosos.
14- Criar alguma forma de eles depois virem até ao rio conhecer património da
nossa freguesia ou então criar um percurso perdeste porque têm na freguesia
mas pode se ter outro com uma freguesia tão grande, temos o percurso do rio
podia se fazer um percurso da serra
por exemplo a tasquinha do fumo em Almofrela ganhou muita fama inicialmente
por causa do percurso pedestre de Soalhães e pensar numa ideia dessas teria de
pensar em alguma coisa para lhes dar á volta, as
pessoas quando vêm para uma serra num á agua, á algumas zonas com água e ai
tinha que se tentar la á um percurso de agua muito bonito mas ai tinha de se
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tentar arranjar o terreno próximo, criar uma atracção de formas que as pessoas
podiam encher a horas do dia e depois também o restaurante e um café,Serra
da Aboboreira plantar muitos carvalhos que a terra é linda e tem muitos
carvalhos e é uma das árvores mais características da nossa religião plantar
carvalhos á volta para ter muita
sombra porque na serra da aboboreira tem pouca coisa tirando junto á linha de
água está tudo despido, as pessoas quando vão para fora
querem alguma experiência.

Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que
acompanhou

Ana Ferreira
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Ficha nº 5

Atividade / Saída

Email para agendamento de reunião
80

Data

14-02-2020

Local

Escola Profissional de Arqueologia

Objetivo

Disponibilidade de uma nova reunião e demonstração do antigo caminho
da via sacra.

Pessoa de contacto

Maria José Cerqueira Presidente da Junta de freguesia

Resultado

Ficou agendado ás 14:30h 11/03/2020 Junta de freguesia Várzea Aliviada
e Folhada

Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que
acompanhou

Ana Ferreira
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Ficha nº 6

Atividade / Saída

Email para agendamento de reunião
81

Data

15-02-2020

Local

Casa

Objetivo

Disponibilidade de uma nova reunião e demonstração das alminhas da
freguesia.

Pessoa de contacto

Maria José Cerqueira Presidente da Junta de freguesia

Resultado

Ficou agendado ás 09:00h 26/05/2020 Junta de freguesia Várzea Aliviada
e Folhada

Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que
acompanhou

Ana Ferreira
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Ficha nº 7

Atividade / Saída

Reunião na Junta de freguesia
82

Data

11-03-2020

Local

Casa

Objetivo

Demonstração do antigo caminho da via-sacra

Pessoa de contacto

Maria José Cerqueira Presidente da Junta de freguesia

Resultado

Conhecer todos os pontos do caminho da via-sacra, locais que
provavelmente existiam cruzes.

Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que
acompanhou

Ana Ferreira
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Ficha nº 8

Atividade / Saída

Demonstração das alminhas da freguesia.
83

Data

26-05-2020

Local

Casa

Objetivo

Demonstração das alminhas da freguesia.

Pessoa de contacto

Maria José Cerqueira Presidente da Junta de freguesia

Resultado

Conhecer todas as alminhas existentes e saber o que cada painel
representa.

Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que
acompanhou

Ana Ferreira
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Ficha nº 9
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Atividade /
Saída

Reunião com o meu avô

Data

21-06-2020

Local

Casa

Objetivo

Conhecer a lenda de Gonçalo Dias, a existência de doas antigas alminhas não
existentes no momento e como funcionava o antigo caminho da via-sacra.

Pessoa de
contacto

Manuel Monteiro Vieira

Resultado

O pai de S. Gonçalo Dias ensinou-o a trabalhar a terra. Enquanto o pai esteve a
seu lado, Gonçalo plantava correctamente as couves, com a raiz virada para baixo
e o olho para cima. O pai teve de se ausentar e Gonçalo Dias plantou todas as
couves com a raiz virada para o ar e o olho das couves para baixo.
Quando o pai regressou, viu que todas as couves estavam plantadas ao contrário,
e começou a barafustar com o filho, e este calmamente e a sorrir, respondeu:
deixe-as estar consoante elas estão.
No dia seguinte as couves plantadas estavam viçosas e eram as melhores couves
de toda a região.
Ora é claro, que o pai viu que havia algo de errado, e pensativo pensava no que se
tinha passado de tão estranho. Passado alguns meses, no dia da festa da Libração,
festa muito importante em toda a região, a que os pais de S. Gonçalo Dias iam
todos os anos, disseram-lhe, para ficar em casa a vigiar os pardais que podiam
comer o painço que começava a despontar.
S. Gonçalo Dias pediu insistentemente aos pais que também queria ir á festa, mas
os pais não o cederam à teimosia do filho, e foram sozinhos à festa. S. Gonçalo
Dias apanhou todos os pardais que viviam nestes campos e meteu-os num beiral e
fechou-os e colocou uma grade na porta do beiral para impedir que os pardais
fugissem.
Apressadamente mudou de roupa e foi em direção à festa da Livração.
Para chegar à Livração teria que atravessar um rio no lugar de Cruéis, e os pais
sabendo da teimosia do filho, disseram ao barqueiro para não passar o seu filho,
que o barqueiro já conhecia.
S. Gonçalo Dias chegou ao barco e pediu ao Barqueiro para o passar à outra
margem, ao que o barqueiro não acedeu e S. Gonçalo Dias tirou o casaco que
levava vestido, lançou o casaco ao rio, assim que o colocou na água, pôs-se em
cima dele e atravessou o rio, e o barqueiro perplexo exclamou – mas o que é
isto?!?!
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Este episódio de andar sobre a água, presenciado pelo barqueiro, levou as pessoas
a falarem nos poderes milagrosos de S. Gonçalo Dias.
Quando chegou à Festa da Libração e encontrou os seus pais, estes ficaram muito
zangados e desapontados com a desobediência do filho.
Lembraram-no da recomendação que deveria ter ficado em casa, o filho disse
para não se preocupassem, que os pardais não comeriam o painço, pois estavam
presos numa gaiola.
No regresso a casa e quando chegaram junto do barqueiro este contou o que
tinha visto, exclamando que o filho era um santo.
A partir daquele momento os pais começaram a admitir que o filho fosse um
homem santo.
Quando chegaram a casa e viram que os pardais estavam todos fechados no
beiral, questionaram o filho, como é que conseguiu apanhar e prender todos os
pardais, a que o filho respondeu que os apanhou e os fechou dentro do beiral,
para cumprir as ordens do pai.

O caminho da Via-sacra era realizado na parte da manhã a qualquer dia
da semana, uma vez que a maior parte das pessoas trabalhavam nos
campos ou em casa e tinham disponibilidade para o realizar.
As alminhas de Várzea aproximadamente á quase 70 anos eram no mesmo
local só que do outro lado da estrada, as alminhas da Légua era em outro
lugar gravadas numa rocha exactamente igual ás alminhas do arco.
Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que
acompanhou
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Ficha nº 10

Atividade / Saída

Email para agendamento de reunião
86

Data

02-07-2020

Local

Casa

Objetivo

Disponibilidade de uma nova reunião e demonstração e permissão de
fotografar um Santo.

Pessoa de contacto

255 522 408 – António Meireles Ribeiro de Matos

Resultado

Ficou agendado ás 12:00 na Igreja de S. João Baptista

Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que
acompanhou
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Ficha nº 11

Atividade / Saída

87

Fotografar a imagem de S. Gonçalo Dias

Data

04-07-2020

Local

Igreja de S. João Baptista

Objetivo

Fotografar a imagem de S. Gonçalo Dias

Pessoa de contacto

255 522 408 – António Meireles Ribeiro de Matos

Resultado

Na Igreja de S. João Baptista, fotografar a imagem de S. Gonçalo Dias

Aluno

Nuno Daniel Vieira Lima

Prof. que acompanhou

404366 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA
Largo da Igreja n.º 58 4630-092 Freixo – Marco de Canaveses
Tel. 255531293 Fax: 255531533
www.epa.pt info@epa.pt

