
O concelho de Vila do Conde, com a sua rica 

diversidade geográfica e topográfica, está pontuado com 

locais de onde se podem ter magníficas vistas 

panorâmicas que ajudam, igualmente, a narrar a sua 

história milenar. 

 

Desde o seu ponto mais alto, situado na freguesia de 

Bagunte, até ao marco geodésico junto à costa atlântica, 

em Labruge, muitas e variadas são as paisagens e as 

fotografias que poderá guardar nas suas memórias. 

 

Cada vez mais em voga, não deixe também de passar 

pelo Monte de Santo Ovídio, em Vairão, e experimentar 

o baloiço de madeira aí instalado e apreciar, em dias sem 

névoa, a linda paisagem que se estende até ao mar. 

 

 

"Lá de cima do seu monte, 

sobre o fundo do pinhal, 

Senhora Sant'Ana, ao longe, 

parece um lenço a acenar." 

José Régio in Romance de Vila do Conde 
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 >LOJA INTERATIVA DE TURISMO 

 Rua Cais das Lavandeiras | 4480-789 Vila do Conde 

 T. (+351) 252 248 445 

 

 >POSTO DE TURISMO 

 Rua 25 de Abril, 103 | 4480-722 Vila do Conde 

 T. (+351) 252 248 473 

 

 

 

  www.visitviladoconde.pt 

  turismo@cm-viladoconde.pt 

 

  www.cm-viladoconde.pt 

  facebook.com/cm.viladoconde 
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5. MIRADOURO DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

. (IIP) Implantada sob um maciço rochoso sobranceiro ao rio Ave, a Capela de N.ª Sr.ª do Socorro apresenta uma 

arquitetura peculiar, com uma planta quadrada, coberta por uma abóbada. Destaque para a decoração interior de 

belíssimos azulejos do século XVIII, representativos da vida de Maria, bem como para o retábulo de estilo rococó. Foi 

mandada construir por Gaspar Manuel, cavaleiro professo da Ordem de Cristo e piloto-mor das carreiras da Índia, 

China e Japão e por sua mulher Bárbara Ferreira de Almeida, que aí se encontram enterrados. Da plataforma que 

rodeia o templo desfruta-se de uma incomparável vista sobre Vila do Conde "espraiada entre pinhais, rio e mar", 

como lhe romanceava José Régio, ilustre vilacondense. 

 . Localização: Rua do Socorro |  . Latitude: 41.349314 . Longitude: -8.743969 

 

6. MONTE DA CIVIDADE DE BAGUNTE 

. Com uma cronologia conhecida de ocupação do século IV a.C. ao século IV d.C. (com base numa análise ceramológi-

ca), a Cividade de Bagunte é um povoado de enormes dimensões, com mais de 50 Hectares de área com interesse. 

Este povoado é objeto de um projeto de dinamização cultural - o campo arqueológico de Bagunte. De origem pré-

romana, possui um complexo sistema de muralhas. Em escavações arqueológicas, foram encontrados os “torques de 

Bagunte”, cinco joias de prata que atestam a importância e o nível artístico desta comunidade. A Cividade de Bagunte 

localiza-se a nordeste no Concelho de Vila do Conde, numa elevação (Monte da Cividade) que atinge os 206 metros 

de altitude e onde nascem linhas de água que na sua maioria drenam para o Rio Este. Constitui o ponto mais alto da 

freguesia, cumeada que separa as bacias do Rio Este e do Rio Ave (a noroeste e a sudeste respetivamente).  

. Localização: Bagunte, VCD |  . Latitude: 41.383492 . Longitude: -8.655649 

 

7. MONTE DE SANT’ANA 

. No largo onde se encontra a capela homónima, para além de uma pequena área de lazer, temos uma vista deslum-

brante sobre o Mosteiro de Santa Clara e a cidade de Vila do Conde.  

. Localização: Azurara, VCD  |  . Latitude: 41.350308 . Longitude: -8.735514 

 

8. MONTE DE SANTO OVÍDIO 

. O Monte de Santo Ovídio, onde se situa a capela homónima e um baloiço de madeira, é um excelente miradouro 

sobre a fisionomia dos campos agrícolas e de onde, em dias limpos, se pode alongar a vista sobre os pinhais de Minde-

lo e a costa atlântica. Neste local, encontra-se o Castro do Boi, uma importante fortificação na Idade Média, tendo 

sido o castelo que dominava militarmente praticamente todo o sul do concelho de Vila do Conde. A análise ceramoló-

gica do local permite no entanto perceber que foi um castro antes de ser castelo.  

. Localização: Lugar de Crasto, Vairão, VCD |  . Latitude: 41.324047 . Longitude: -8.676635 

 

9. MONTE DO MOSTEIRO 

. O Monte do Mosteiro é uma elevação rochosa onde, estrategicamente, os primeiros habitantes da localidade se 

devem ter fixado, pois aqui existiu o Castro de São João e a primitiva Igreja Matriz. Hoje encontramos aqui o Mostei-

ro de Santa Clara, um dos mais emblemáticos monumentos de Vila do Conde e, desta enorme "varanda" sobre Vila do 

Conde, desfrutamos de uma panorâmica excecional sobre a cidade, o rio e o mar.  

. Localização: Largo D. Afonso Sanches |  . Latitude: 41.352635 . Longitude: -8.739743 

 

 

 

1. ESCADARIA DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DA GUIA 

. (IIP) Provavelmente esta ermida já existiria em 953, sendo referenciada, em 1059, no inventário dos bens pertencentes 

ao Mosteiro de Guimarães, mas designada como ermida de S. Julião. Para além da utilização de índole religiosa, a ermida 

funcionou, inicialmente, como ponto de apoio para defesa da barra. De planta composta irregular, apresenta no seu inte-

rior belos azulejos dos séculos XVII e XVIII e tetos apainelados em caixotões decorados com cenas bíblicas ou figuras de 

santos. No topo sul da capela localiza-se uma alta escadaria, encimada por uma plataforma, onde foi colocada uma cruz 

de pedra em 1940 e de onde se vislumbra uma bela panorâmica da cidade, da foz do rio e do mar.  

. Localização: Avenida Marquês Sá da Bandeira |  . Latitude: 41.339004 . Longitude: -8.749561 

 

2. JARDIM DA MEIA LARANJA 

. Este jardim convida a uma pausa e é uma autêntica "varanda" sobre o Rio Ave. Situa-se a jusante do açude que serviu a 

Azenha Quinhentista. Ao longo da segunda década do século passado, a Junta Patriótica do Norte procurou que as cida-

des e vilas de Portugal homenageassem os seus mortos durante a Primeira Guerra Mundial, erguendo um monumento em 

honra dos soldados que ali pereceram. Em Vila do Conde, a inauguração deste monumento neste jardim teve lugar a 10 

de abril de 1932, catorze anos e um dia passados sobre a batalha de La Lys. Foi também neste local que se situou a pri-

meira ponte de pedra sobre o Rio Ave, tendo durado poucos anos, devido à sua destruição aquando uma grande inunda-

ção. 

. Localização: Avenida Figueiredo Faria |  . Latitude: 41.351999 . Longitude: -8.738154 

 

3. MARCO GEODÉSICO DE SÃO PAIO 

. Também conhecido como Vértice Geodésico, o Marco Geodésico de São Paio, em Labruge, é um importante monu-

mento que servia para localização. Situa-se no topo de uma grande elevação rochosa, de onde se podem ter fantásticas 

vistas sobre o Oceano Atlântico e as praias adjacentes. Na sua penedia, encontraram-se vários tipos de gravuras rupes-

tres, relacionadas com a ocupação do Castro de São Paio, importante sítio arqueológico e o único exemplar de castro, 

em território nacional, em que o mar toca as defesas. O Castro de São Paio é um pequeno povoado da chamada Cultura 

Castreja do Noroeste Peninsular. Esta cultura, datável da Idade do Ferro e por vezes da Romanização, caracteriza-se pela 

edificação de povoados fortificados. O alto é encimado pela Capela de São Paio ou São Pelágio, o santo que, tendo sido 

entregue como refém ao Emir de Córdova, aí foi martirizado no ano de 925. O povo chamava ao alto da Capela de São 

Paio Lugar da Mota, termo que desde a Idade Média designa um lugar fortificado. A pequena praia encerrada entre as 

duas elevações é a chamada Praia dos Castros. 

. Localização: Labruge, VCD  |  . Latitude: 41.280608. Longitude: -8.729732 

 

4. MIRADOURO DA CAPELA DE SANTO AMARO 

. A Capela de Santo Amaro foi construída, provavelmente, por voto da família Pinheiro, de Barcelos, no século XVI/XVII 

e, neste local, existia uma torre que permitia vigiar o acesso norte do Monte do Mosteiro. Apresenta um traçado popular 

e neoclássico, com planta retangular e capela-mor quadrada. Hoje é um local privilegiado para desfrutar de uma agradável 

vista sobre o centro histórico.  

. Localização: Rua de Santo Amaro  |  . Latitude: 41.356294 . Longitude: -8.741284 
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