
 

Consagrada a Stª Luzia na passagem do século XVII 
para o XVIII, a igre-
ja foi dotada de 
tribunas de talha 
dourada, com colu-
nas e arcos salomó-
nicos (em espiral).           
 
40.85829183049755  

7.655389308929443 

6-Igreja Matriz de 
Águas Boas 
 
Recheada de valiosa 
arte sacra, infeliz-
mente é a única 
informação disponí-
vel.    
   

 

De origem românica, 
esta igreja datada 

do séc. XII foi reedifi-
cada no séc. 
XVIII.O portal 
lateral é românico, 
com duas arquivol-
tas, capitéis e ába-

cos 

decorados comelemen-
tos fitomórficos e zoo-
mórficos. O tímpano é 
decorado com um 
animal simbólico. No 
interior merecem des-
taque os altares em 
talha dourada. 
 
40.8072885614242 -

Obra do fim do 
século XVIII, foi 
construída no local 
da aparição de uma 
imagem de Cristo 
Crucificado.   
40.818518655280236-

7.627043724060059 

 

3A-Capela de São Miguel Mioma 
“Fontainhas”  

 

Não existe nenhum comentário    
 
40.763958163559295 -
7.716715335845947 

3-Igreja matriz Mioma  

A Igreja Paroquial é fruto dessa generosidade. Cons-
truída no século 
XVII e melhorada 
no século XVIII com 
a execução dos 
retábulos colaterais, 
está consagrada a 
S. Pedro. A fachada 
do templo termina 
em empena, sineira 
adossada do lado 
direito da fachada. 

40.749492159833444 -7.721339464187622  

 

 

17-Igreja Matriz de 
Rio de Moinhos 
Esta igreja matriz de estilo 
românico, na qual se desta-
ca a rica tribuna do altar-
mor, encontra-se em bom 
estado de conservação. 

17A-Capela da Nª Srª dos Prazeres 
Podemos ver a imagem da Nossa Senhora dos Praze-

res, que pelo seu 
tamanho, dinamismo 
e expressão, se insere 
no estilo Barroco - 
Século XVIII. Esta 
capela foi escolhida 
para sede da irman-
dade do mesmo 
nome.      
40.70807598994821-

7.692478895187378 

Freguesia Ferreira de Aves 

8-Convento de Santa Eufémia 
A Igreja do Convento de Santa Eufémia, do século 

XII, conserva os 
portais românico-
góticos originais. O 
interior é revestido 
de azulejos do tipo 
tapete do século 
XVII, que merecem 
um olhar atento. Nos 
cinco altares de talha 
dourada (século 
XVIII) mantêm-se 

expostas algumas 
imagens seiscentistas. 
Viria a ser extinto em 
1891, data em que 
faleceu a última reli-
giosa professa, Dona 
Joana Carolina de S. 
José. Deste, que foi 
um dos mais antigos 
conventos da Beira, 
resta, hoje, apenas a 
capela.                                                         
40.78455459440155 -7.675763368606567 

Na Beira interior o românico surge com uma densidade relativamente baixa e os monumentos que subsistem 
encontram-se bastante dispersos. A rota que aqui se propõe compreende algumas freguesias do Concelho de 
Sátão. A região é facilmente acessível a partir do litoral (tomando a A25 perto de Aveiro, a IP3 em Coimbra, a 
A24) e saindo no nó de Sátão, onde tem início o percurso proposto.  Número de pontos religiosos: 32;                                                                                 
Percurso total: xx km               Duração recomendada: ?? horas                   

 

15-Igreja 
Matriz de Avelal 
Não existe nenhum 
comentário   
 
40.75341779675359-
7.682104110717773 

5-Igreja Matriz de Forles 

Não existe nenhum 
comentário  
 
40.75525862119608- 
7.678638696670532 

 
O Sr. da Agonia é 
uma festa antiquíssi-
ma, perdendo-se 
pelos tempos a sua 
origem, aparecendo 
em alguns livros, que 
também se terá cha-
mado Sr. dos Aflitos.      
40.76234917942164 

7.684003114700317 

15-B-Santuário Sr. Agonia  

Falta outra foto 

4-Igreja Matriz de Ferreira de Aves—

7-Convento da Fraga       

15A-Capela de Stª Bárbara  

17B-Capela de Nª 
Srª dos Milagres  
Não existe nenhum 
comentário   

17C-Capela de Nª Srª da 
Conceição 
Não existe nenhum comentário    

17D-Capela de Santa Luzia 
Não existe nenhum comentário    

17E-Nicho do Sagrado Coração de Maria 

Freguesia de Aguas Boas e Forles 

Freguesia de AVelal 

Freguesia de Ferreira de Aves 

Freguesia de Mioma 

Freguesia de Rio de Moinhos 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

10-Capela de Nª 
Srª da Ajuda   
Não existe nenhum 
comentário      
 
40.75496197964258 -
7.624779939651489 

12 – Capela do Barrocal 
 
Comemora-se no dia 2 
de Fevereiro de cada 
ano, a romaria de 
Nossa Senhora do 
Barrocal, em honra de 
Nossa Senhora das 
Candeias, orago da 
capela ali existente, a 
que o povo chama 
Capela das Candeias. 

40.73872188308023 -7.643587589263916 

13-Igreja Matriz e 
de S. Jerónimo 
Não existe nenhum 
comentário.       
 
40.72317303081292 -
7.667158842086792 

11-Igreja Matriz 
de Vila Longa  
Templo construído 
em 1844 e dedicado 
a Nossa Senhora da 
Graça. O interior 
apresenta talha dou-
rada, com traços do 
estilo barroco.                                            
40.74970348366515 -

7.587572336196899  

11A-Capela de S. Tiago        
Na Igreja Paro-
quial e na Capela 
de S. Tiago há 
duas imagens de 
muito valor artís-
tico.  
A primeira, de 
pedra é, segundo a opinião do Dr. Pedro Dias, profes-
sor de História da Arte em Coimbra, do Séc. XVI, 
obra da escola de João de Ruão, não posterior a 
1570, notável pela sua feição naturalista e inspirada 
nos trajes das tricanas de Coimbra. A segunda, de 
madeira, é a de Nossa Senhora da Graça, padroeira 
de Vila Longa. 
Construída em 1765, situa-se numa zona airosa don-
de se observa grande parte da povoação. O interior 
apresenta talha dourada, com traços do estilo barro-
co; Capela de S.Tiago, Construída em 1765, situa-se 
numa zona airosa donde se … 
40.7524973654192 -7.58344441652298 

11B-Nichos de Nª Srª da Boa Viagem e de 
Nª Srª de Fátima 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

14b-Mártir S. Sebastião e túmulos roma-
nos (em Decermilo) 
A capela do Mártir São Sebastião seria talvez a igre-
ja paroquial antes da 
actual ser construída, 
dai ser já bastante 
antiga. Esta capela 
tem uma Irmandade 
que data de 1726 e 
que ainda existe.                                                           
40.755429291079096 -

7.6595547795295715  

14A-Capela de 
Santo António  
Nem Decermilo  
Não existe nenhum 
comentário.  
 
40.756668666371866-
7.6592302322387695 

14-Igreja Matriz 
de Decermilo 
Não existe nenhum 
comentário      
40.75616072847235 

7.661612033843994 

 20-Igrela 
Matriz de 
S.M.Vila Boa 
Não existe 
nenhum comentá-
rio.      

Freguesia de Decermilo, Romãs 
e Vila Longa 

Romãs 
9-Santuario Sr. dos Caminhos 
Santuário do N. Sr. dos 
Caminhos, sendo este o 
mais conhecido e visi-
tado de todo o conce-
lho.      
            
40.771198110156234 -

7.645411491394043  

Decermilo 

Vila Longa 

Romãs 

 

18-Capela do 
Ladário           
Não existe nenhum 
comentário  

19-Capela de Nª 
Srª da Esperança 

 
Construção do século 
XVIII, de traça manei-
rista e barroca e que 
conjuga, de forma 
harmoniosa, a arqui-

tectura e a estética                                               
40.70807598994821-

7.692478895187378 

 

1-Igreja matriz de 
Sátão   
Esta Igreja é do Séc. 
XII. No seu interior 
destaca-se a sacristia e 
a talha.      
                  
40.740896400220024 -
7.735927999019623 

Igreja Sr.a da 
Graça   
Esta Igreja  …. 

Capela Stº 
António — 
Tojal   
Esta capela …. 

Sátão 

Capela São 
Silvestre   
Serrazela  
Esta Capela  …. 

São Miguel de Vila Boa 



 

   2-Antigo Convento da Nossa Srª da 
Oliva do Tojal 

 
Prosseguimos para Tojal e vamos encontrar a igreja 
do antigo Convento Nª Srª da Oliva, onde nos espera 
um dos mais inte-
ressantes templos 
da região: Esta 
igreja de estilo 
maneirista tem no 
seu interior o seu 
principal ponto de 
interesse. De nave 
única e com teto 
em madeira, o 
realce, no interior, 
vai sobretudo para 
a Capela-mor em 
que o teto é ornado 
com caixotões poli-
cromados e o altar é revestido de talha dourada.      
 
40.753190229927284  -7.7254486083984375 

16-Igreja paroquial de Silvã de Cima  

 
A igreja da Silvã de Cima, 
tal como agora está, é do 
século XVIII e no arco do 
cruzeiro pode ler-se a data 
de 1791. No entanto, a sua 
tribuna dourada, com o 
valioso sacrário, é mais 
antiga, pois data dos finais 
do século XVI ou princípios 
de XVII. 
                                                      

 

40.72467319608747 -
7.675082087516785 

Freguesia de Silva de Cima 

Capela Nª Srª 
Boa Viagem 
Esta capela  …. 

          
 
 

 

Capela Stº Amaro — 
Muxos   
Esta capela …. 

Capela- Pedrosas   
Esta capela …. 

 Capela Sº António  
- Pereiro   
Esta capela  …. 

Capela Stº 
António  - 
Sátão  
Esta capela …. 


