
 

 

 

 
«Mangualde, o nosso património!» 

SANTUÁRIO DE SANTA LUZIA 
EM DESTAQUE NO MÊS DE JANEIRO 

AUTARQUIA APROXIMA A POPULAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
MANGUALDENSE 

 
A campanha «Mangualde, o nosso património!» destaca, no mês de janeiro, o Santuário de Santa Luzia, 
em Freixiosa. Promovida mensalmente pela autarquia, esta campanha tem como objetivo aproximar a 
população do património mangualdense do mais belo que existe no concelho. 
 

SANTUÁRIO DE SANTA LUZIA, EM FREIXIOSA 
A Igreja Matriz de Freixiosa é de invocação a Santa Luzia. Arquitetonicamente, exibe planta de uma 
só nave, capela-mor e torre sineira. A sacristia, paralela à capela-mor, prolonga um corpo que, no 
sentido longitudinal, se acrescenta à nave central. 
A fachada principal é limpa de qualquer elemento decorativo. Destaca-se o frontão triangular que, à 
feição clássica, é debruado por cornija granítica. Alberga um óculo de entrada de luz, através de 
vitral, seguido de uma cartela anepígrafa. A cruz surge no vértice.  
Ao portal sobrepõe-se uma janela de grandes dimensões, ambas retangulares. A torre é de três 
corpos, diferenciados por cornija de silhares graníticos, com relógio no segundo e com quatro 
janelas sineiras abertas no último corpo, mais estreito, como que antecipando a pirâmide que 
remata o conjunto que termina encimado por cruz em granito. 
Beneficiando de várias obras de valorização, salienta-se a ocorrida em 2002, que se estendeu ao 
adro. 
No século XVIII, a pena do padre António da Rocha do Amaral, dá-nos conta que a paróquia de 
Freixiosa era curato e que aquele pároco era apresentado pelo reitor de São Julião de Mangualde. 
Coordenadas geográficas: 40°36'30.36"N | 7°40'48.96"W 
 
 

António Tavares 
Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural 

 
 

Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho. 
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o 
monumento/património apresentado.  
 
Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos anos. A título de 
exemplo, em 2017, destacamos os Refrigerantes Condestável de Abrunhosa do Mato, os Bordados de 
Tibaldinho, a Casa dos Condes de Mangualde, a Fonte de Ricardina, vestígios arqueológicos ao tempo do 
Império Romano em Pinheiro de Tavares, a Capela de São Domingos de Ançada, a Carvalha, a Capela de 



 

Santo António em Mesquitela, a Fundação de Nossa Senhora da Saúde de 
Cunha Alta, os símbolos maçónicos e o Solar de Santa Eufémia. 
 
 

Mangualde, 15 de janeiro de 2018 
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