
 
Locais de interesse turístico do Concelho de Sátão: 
Places of touristic interest in the County of Sátão:  
Lieux d'intérêt touristique du comté de Sátão:  
1-Capela Nossa Senhora da Esperança  
Abrunhosa - S. Miguel Vila Boa  

40.706327390743425  -7.738924026489258  
2-Pelourinho e Museu Etnográfico de Rio de Moi-
nhos  Rio de Moinhos  

40.708710354123774  -7.704087495803833 
3-Santuário do Senhor da Agonia - Avelal  

40.76234917942164 -7.684003114700317 
4-Santuário de Nosso Senhor dos Caminhos Rãs 

 40.771198110156234 -7.645411491394043  
5-Convento do Senhor Santo Cristo da Fraga   

40.818518655280236 -7.627043724060059 
6-Orca de Forles - Forles   ??????????????????????? 
7-Convento de Santa Eufémia  

 40.78455459440155  -7.675763368606567  
8-lgreja do antigo Convento de Nossa Sra da Oliva  
Tojal          40.753190229927284 -7.7254486083984375 
9-Antigo Solar dos Albuquerques, actual BibMunici-
pal - Sátão     40.7410447525374 -7.736429572105408 
10-Museu Municipal - Sátão  

40.740642371511 -7.735429108142853        
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A Capela de Nossa Senhora 
da Esperança, situada na 
localidade de Abrunhosa, 
freguesia de S. Miguel de 
Vila Boa, no município de 
Sátão é uma jóia de incal-
culável valor de todo o dis-
trito de Viseu. Foi construí-
da nos meados do século 
XVIII, em estilo joanino, 
onde a talha dourada, os 
azulejos trabalhados, as 
pinturas que enaltecem o 
tecto e o órgão de tubos 
formam um conjunto 
 

Altar Órgão de Tubos 

Baseado em Terras do Concelho de Sátão e A Capela de 
Nossa Senhora da Esperança. A Obra de Arte Total num 
Depoimento de Fé. 

Aberta às sextas-feiras, sábados e domingos.  
Horário 10-12h 14 –16h 
Pode marcar uma visita durante a semana através do 
telefone 232980000  
Open on Fridays, Saturdays and Sundays. 
Time 10-12h 14 –16h 
May schedule a visit during the week by calling 
232980000 

harmonioso e de inigualável riqueza. 
Este verdadeiro tesouro artístico surpreende-nos tam-
bém com a riqueza dos paramentos  guardados na 
Sacristia, bem como uma conjugação de cores e brilhos 
que nos fazem sonhar e vaguear pela espiritualidade 
existente em cada um de nós. A Capela de Nossa 
Senhora da Esperança é uma preciosidade artística que 
deslumbra os olhos e a mente de quem a visita. Cente-
nas de pessoas acorrem a este monumento religioso, 
não só por devoção como também por interesse artísti-
co. A procissão das velas que se realiza no âmbito das 
festas de Nossa Senhora da Esperança, em 8 de Setem-
bro, mostra-nos a devoção que os fiéis têm por esta 
Senhora, que os atende nos momentos mais difíceis das 
suas vidas. A grandiosidade desta Capela é enaltecida 
em diversos documentos publicados, como por exemplo: 
Santuário Mariano, de Frei Agostinho de Santa Maria, 
1716, Terras do Concelho de Sátão, de Albano Martins 
de Sousa, 1991, A Capela  de Nossa Senhora da Espe-
rança, A Obra de Arte Total num Depoimento de Fé, de 
Maria de Fátima Eusébio, 2006. As gentes de Abrunhosa 
e das localidades circundantes à Capela, bem como os 
seus visitantes são incansáveis na explicação de tama-
nha beleza que quase não há palavras para a descrever. 
Os poderes miraculosos da Virgem são enaltecidos fre-
quentemente e já no tempo de Frei Agostinho de Santa 
Maria, em 1716. Os.milagres eram surpreendentes: 
"Todos aquelles que em suas doenças, dores & acha-
ques se valem do manto da Senhora da Esperança, logo 
com a fé com que implorão o seufavor. conseguem per-
feyta saúde. E já se tem por experiência, que todos os 
que são devotos desta Senhora, nenhum morre sem se 
confessar, por mais perigosos accidentes, que padeça, 
ou lhe venhão” 
 
Sofreu obras de requalificação entre 2007 e 2009, a 
inauguração das obras de restauro foi feita por sua Exª 
o Sr. Presidente da Republica Dr. Prof. Cavaco Silva, 
acompanhado pelo Sr. Presidente da CMSátão Dr. Ale-
xandre Vaz, em XX-08-2009   

The chapel ‘Nossa Senhora da Esperança’, located in 
Abrunhosa, parish of S. Miguel Vila Boa, in the town of 
Sátão is a jewel of incalculable value in the district of 
Viseu. It was built in the mid eighteenth century, Johan-
nine style, where the gilt, the tile work, paintings that 
highlight the ceiling and the pipe organ form a harmonious 
set of unparalleled richness. This real artistic treasure also 
surprises us with the richness of the vestments stored in 
the sacristy, as well as a combination of colours and 
brightness that make us dream and wander for spirituality 
that exist in each one of us. The Chapel ‘Nossa Senhora 
da Esperança’ is an artistic gem that dazzles the eye and 
mind of those who visit it. Hundreds of people visit. this 
religious monument, not only because of devotion but also 
because of artistic interest. The procession of candles that 
takes place in the feasts ‘Nossa Senhora da Esperança’, on 
September 8,  shows the devotion and faith in this Lady, 
who helps people in difficult moments of their lives. The 
grandeur of this chapel is enhanced in various published 
documents, such as: Santuário Mariano of Frei Agostinho 
de Santa Maria, 1716, Terras do Concelho de Sátão, of 
Albano Martins de Sousa, 1991, A Capela  de Nossa 
Senhora da Esperança, A Obra de Arte Total num Depoi-
mento de Fé, of Maria de Fatima Eusébio, 2006. The peo-
ple from Abrunhosa and places surrounding the Chapel 
and its visitors are relentless in explaining of such beauty, 
that almost no words to describe it. The miraculous pow-
ers of the Virgin are praised often and already in time of 
Frei Agostinho de Santa Maria in 1716,  
 
He suffered a requalification works between 2007 and 
2009, the inauguration of the restoration work was done 
by his Excellency the President of the Republic Prof. Dr. 
Cavaco Silva, accompanied by the President of CMSátão 
Dr. Alexandre Vaz, on 14-08-2009  


