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Aguiar de Sousa 
  

A freguesia de Aguiar de Sousa é uma freguesia com uma área de 22,4 km² que 

faz fronteira com as freguesias de Recarei e Sobreira, do concelho de Paredes e com 

freguesias do concelho de Gondomar. 

  

 

 

 

 

 

(Brasão Junta de Freguesia Aguiar de Sousa) 

 

Pertencem a esta freguesia 1582 habitantes, sendo 810 do sexo feminino e 772 

do sexo masculino, dados recolhidos pelos Censos 2021. Esta população tem maior 

faixa etária entre os 25 e os 64 anos, com 896 habitantes. De seguida, a maior faixa 

etária, são as pessoas com 65 anos ou mais, sendo 308 pessoas. 192 pessoas 

compreendem o intervalo dos 15 aos 24 anos e por último mas não menos relevante, 

186 habitantes desta freguesia têm idades entre os 0 e os 14 anos. 

 No que diz respeito às habilitações literárias, segundo os Censos de 2021, o 

grau de escolaridade mais comum é o 1º ciclo, com 485 pessoas, seguindo-se o ensino 

secundário ou pós-secundário com 297, com 3º ciclo 255, com o 2º ciclo 243, sem saber 

ler ou escrever 168 e por fim com ensino superior 134 pessoas. 
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(Gráficos site Censos 2021) 

 

Esta freguesia, Aguiar de Sousa tem bastantes festas e romarias durante o 

período mais quente do ano, o Verão. A primeira a ser realizada é a Festa da Nossa 

Senhora do Salto que tem como data o 1º domingo de maio. No primeiro domingo de 

julho é a chamada Festa de St.ª Isabel/Nossa Senhora dos Remédios. Ainda no mesmo 

mês, no último domingo de julho ou no primeiro de agosto, há a Festa de St.ª Marta. A 

Festa de São Sebastião é celebrada no último domingo de setembro. Por último, a Festa 

de São Romão, padroeiro da freguesia, é realizada no dia 21 de novembro, no lugar de 

Senande, onde se encontra a Igreja Matriz.  
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Os pontos turísticos de mais interesse de Aguiar de Sousa são a Torre do 

Castelo de Aguiar de Sousa, o parque da Senhora do Salto, Centro de Interpretação da 

Senhora do Salto e a Mamoa de Brandião. 

A Torre do Castelo de Aguiar de Sousa foi algo que foi construído posteriormente 

ao antigo Castelo de Aguiar. De acesso difícil o antigo Castelo situava-se na rede 

defensiva do território, a que os reis Asturianos deram particular atenção nos séculos IX 

e X. A partir do século XI torna-se cabeça de Terra de Aguiar dominada pelos Sousas 

ou Sousões, convertendo-se em 1258, no centro administrativo judicial do “Julgado de 

Aguiar de Sousa”, um dos mais poderosos da região. Do Castelo ficaram visíveis restos 

de uma torre de planta quadrilátera, irregular, de construção em alvenaria de xisto e 

quartzito. Classificado como Monumento de Interesse Público a 20 de setembro de 2012 

e integrado na Rota do Românico, foi objeto de trabalhos de conservação e valorização. 

Os trabalhos arqueológicos revelaram a muralha primitiva com 150 cm de largura e 

exumaram-se objetos que faziam parte da vida quotidiana dos Homens do castelo, tais 

como, fragmentos de cerâmica de uso doméstico e uma ponta de seta das atividades 

bélicas ou de caça. Estes trabalhos fizeram com que a Torre se transformasse numa 

espécie de miradouro. As pessoas que a visitam têm assim acesso às vistas da 

natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

(Torre do Castelo de Aguiar de Sousa) 

 

 

 

 



 

        4 

  

O Parque da Nossa Senhora do Salto, talvez seja das zonas mais apreciadas do 

nosso concelho. Está localizado entre serras por onde passa o Rio Sousa. Neste local 

os visitantes podem usufruir da natureza com a prática de rappel, escalada, BTT ou 

caminhadas pedestres. Este lugar está envolvido numa lenda, em que um cavaleiro 

escapou à morte ao invocar a proteção da Senhora após um salto inadvertido para o 

abismo. Em sinal do agradecimento pelo milagre acontecido, o cavaleiro terá mandado 

construir a pequena Capela da Nossa Senhora do Salto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Parque Nossa Senhora do Salto) 

 

O Centro de Interpretação da Senhora do Salto é um espaço que está localizado, 

como o nome diz, no Parque da Nossa Senhora do Salto. O espaço está equipado com 

equipamentos interativos que levam o visitante a conhecer o passado e as lendas do 

Parque, interpretando o presente. A visita a este espaço deve ser feita através de uma 

marcação prévia, contactando a Loja Interativa de Turismo de Paredes 255 788 952 ou 

turismo@cm-paredes.pt . 

mailto:turismo@cm-paredes.pt
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(Centro de Interpretação Nossa Senhora do Salto) 

 

Mamoa de Brandião é um testemunho funerário pré-histórico. É uma 

monumentalidade bem visível no território que serviu como marco no limite de 

propriedade e denominação local nas inquirições de 1258 e no Tombo da Mesa Abacial 

do Mosteiro de Paço de Sousa de 1651. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mamoa de Brandião) 
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A nível educativo, a freguesia possui o Jardim de Infância de Pulgada, agrupado 

ao Agrupamento de Escolas de Sobreira (Rua da Ucha, nº112 4585-005 Telefone 224 

501 091 / ji.pulgada@agsobreira.org),  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jardim de Infância de Pulgada) 

 

Aguiar de Sousa tem o acesso da autoestrada, sendo ela a A41. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Freguesia Aguiar de Sousa  

224 500 415 | jf.aguiarsousa@gmail.com 

Rua Padre Rego, 36 4585-001 Aguiar de Sousa 

mailto:jf.aguiarsousa@gmail.com
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As informações descritas neste documento foram retiradas: 

Site Censos 2021: 

https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=censos21_main&xpid=CENSOS21&xlang=pt 

Site Câmara Municipal de Paredes: 

https://www.cm-paredes.pt/ 

Site Rota do Românico: 

https://www.rotadoromanico.com/pt/ 

 

https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=censos21_main&xpid=CENSOS21&xlang=pt
https://www.cm-paredes.pt/
https://www.rotadoromanico.com/pt/

