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As manifestações de fé são a marca de um 
povo e o poveiro vive de um modo sentido 
e orgulhoso as suas devoções, em demons-
trações genuínas que são importantes car-
tazes turísticos da cidade. Nos momentos 
festivos, o empenho dos locais nota-se na 
forma como sentem o momento, como 
enriquecem as procissões, como decoram 
as ruas.

Do conjunto dos festejos religiosos, pela 
tradição e riqueza das celebrações, poder-
-se-á destacar a Semana Santa, o S. Pedro 
– a grande festa da cidade - a Senhora da 
Assunção - padroeira dos pescadores - e, 
em Setembro, a Senhora das Dores. 

A Semana Santa corresponde a um perío-
do particularmente intenso para todos os 
cristãos. Apesar da passagem do tempo, 
são muitas as tradições que na Póvoa de 
Varzim se mantêm vivas e que proporcio-
nam uma atmosfera de profundo sentido 
espiritual, como as cerimónias litúrgicas, as 
sumptuosas procissões, a concorrida visita 
às igrejas na 5.ª feira Santa ou a visita pascal 
que, no Domingo de Páscoa, leva a Cruz às 
casas católicas.
Os Santos populares são também celebra-
dos de forma particularmente sentida. O 
S. Pedro é a grande festa da Póvoa de 
Varzim. O momento por excelência é o da 
«noitada» de 28 para 29 de Junho quando, 
ao som das rusgas de cada bairro se canta, 
dança e comem sardinhas assadas à volta 

das fogueiras. No dia 29, feriado municipal, 
o poveiro dedica a S. Pedro a majestosa 
Procissão dos Santos Populares, fazendo 
jus ao grande apego que sente por este san-
to pescador. Por outro lado, os festejos em 
honra de N.ª Senhora da Assunção marcam 
a maior enchente anual à cidade, no dia 15 
de Agosto, quando a Virgem é venerada 
com todo o fervor. O momento auge da 
grandiosa procissão acontece quando, 
frente ao porto de pesca, os andores são 
voltados para o mar e milhares de foguetes 
lançados dos barcos engalanados, criando 
um cenário inesquecível.

Cada Paróquia da Póvoa de Varzim tem 
uma devoção predileta e, apesar de cada 
celebração possuir características próprias, 
não anula a unidade religiosa e cultural de 
fundo. Merece particular relevo, pela sua 
dimensão, o culto à Irmã Alexandrina, bea-
tificada a 25 Abril de 2004 e que faz da 
freguesia de Balasar um importante ponto 
de peregrinação para nacionais e estrangei-
ros, especialmente concorrido nos dias 13 
de cada mês. Os devotos visitam a sepul-
tura, na Igreja, e a casa onde a «Santinha de 
Balasar» viveu e morreu.
Por todo o concelho se encontram, aqui e 
ali, marcas de profunda religiosidade, que 
vale a pena visitar. 
Percorrer os caminhos de Santiago é tam-
bém um apelo à religiosidade, para além da 
vertente do mistério e aventura, pelo que é 
obrigatória a referência a S. Pedro de Rates 

no roteiro religioso do concelho e à sua 
encantadora Igreja Românica, na encruzi-
lhada do caminho português para Santiago 
de Compostela.

A Póvoa de Varzim convida,
Visite-nos!
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  Aguçadoura 
Orago da paróquia: 
Nossa Senhora da Boa Viagem

Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem
de Aguçadoura
Rua Central- Aguçadoura-Póvoa de Varzim
GPS: N 08º 46’ 42,184’’   W41º 25’ 44,324’
Horário: das 6 às 18.30 h

Templo projetado pelo Eng.º Guilherme de Almeida Fernando, edifi-
cado entre 1952 e 1962.
É uma igreja contemporânea de grande dimensão, seguindo um 
gosto neo-gótico estilizado. Apresenta uma planta longitudinal, com 
uma ampla nave única. A decoração interior é discreta, utilizando 
materiais característicos do século XX, como o cimento armado, 
mármores polidos, vidro e metais. As imagens, naturalistas, ilustram 
as principais devoções do povo da freguesia.

Fachada da antiga Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem

A capela foi inaugurada em 1874 e ampliada em 1908. A torre foi cons-
truída em 1904.
Este edifício de cariz eclético, foi considerado desnecessário quando 
se construiu a nova Igreja, que se localiza ao seu lado. Foi deixada 
apenas a fachada e a torre, como testemunho do edifício que foi 
fundamental na história da autonomização da freguesia criada em 
14.10.1933, por desanexação de Navais. A paróquia surge em 1934 e 
teve, nesta capela, a sua primeira igreja paroquial.

Festividades: Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem (último domin-
go de Julho), Corpo de Deus, Festa de Todos os Santos

Simbologia Turística num raio de 1 Km



  Amorim 
Orago da paróquia: 
S. Tiago Apóstolo

Igreja de S. Tiago de Amorim 
Rua Comendador Francisco Lima
Amorim - Póvoa de Varzim
GPS: N-08º 44’ 38,057’’    W41º 24’ 18,126’
Horário: 2.ª a 6.ª feira das 19 às 20h
  domingo: das 7.30 às 12.30h. 

Templo projetado por Arnaldo Redondo Adães Bermudes - um dos 
mais reputados arquitetos portugueses, à época - por encomenda 
da abastada família dos “Bonitos” de Amorim, “brasileiros de torna-
viagem”. Foi construído a partir de 1904 e inaugurado em 1920. 
O edifício foi edificado propositadamente para ser uma nova e pres-
tigiante igreja paroquial, situando-se mais próximo do centro da 
freguesia (que incluía, ainda, Aver-o_Mar) e orientando-se no sentido 
Este/Oeste, para melhor se enquadrar com a nova estrada Póvoa / 
Barcelos, que passa em frente. 
Edificada num erudito estilo neo-românico, possui uma requintada 

decoração interior, num estilo eclético, destacando-se o gosto e 
motivos decorativos neo-românicos, apesar de terem por base uma 
estrutura neoclássica. 
A igreja tem planta longitudinal, nave única e uma altíssima cober-
tura, em abóbada de berço. Os retábulos de talha, em madeira pin-
tada num tom castanho muito escuro - para aparentar a utilização de 
valiosas madeiras tropicais -, albergam belas imagens naturalistas, 
também de inícios do séc. XX.
Em 1998 recebeu um restauro exterior e interior, todo ele suportado 
por Manuel Moreira Giesteira, emigrante no Brasil, sendo que este 
restauro ficou completo com o arranjo dos jardins envolventes em 
2003



Antiga Igreja Matriz de S. Tiago de Amorim (ou Igreja Velha de Amorim)
Templo edificado em 1595, conforme está gravado num arco da nave, 
em estilo maneirista. Provavelmente construído sobre uma antiga igreja 
românica. Foram sendo realizadas obras de beneficiação (documentadas 
em 1698), a torre foi construída em 1797 e a capela-mor refeita entre 1799-
1804. Apresenta alguns aspetos maneiristas (nos balaústres e púlpito), bar-
rocos (o arco de N.ª S.ª das Dores e imagens) e neoclássicos, nos retábulos, 
grades e pinturas.
O programa construtivo de três naves, com cobertura de madeira e telha, 
em duas águas, revela alguma erudição, em particular na fachada e nos ar-
cos formeiros sustentados por colunas jónicas romanas (com fuste liso). 
Lino da Costa Nilo, um pintor da Póvoa de Varzim, realizou a pintura 
oval de S. Tiago, as Almas do Purgatório e repintou as imagens, em 
1892.
Entre 1993 e 1995 realizaram-se diversas obras de restauro. Arran-
jou-se o adro, renovou-se a igreja e fez-se uma nova mesa de altar, 
que foram benzidos em 24-9-1995.

Capela de S. António de Cadilhe

Templo construído antes de 1736, ampliado em 1907 e restaurado 
recentemente.
É uma capela barroca de planta longitudinal, com nave única, capela-
mor e sacristia. 
Apesar das reduzidas dimensões, dispõe de um excelente desenho, 
com um elaborado portal barroco, frontão e diversos elementos de-
corativos, como pináculos e cruzes, rematando os cunhais.
Sobre a porta da sacristia desenvolve-se uma cartela, com a data - 
1907 - que revela a época da sua construção, ou arranjo, sendo este 
corpo rematado pela sineira. O interior dispõe de talha dourada em 
estilo rococó e neoclássico.

Festividades: Santo António (13 de Junho), Procissão dos Passos (3.º 
domingo antes da Páscoa); Procissão do Santíssimo (Julho)



  Argivai 
Orago da paróquia: 
S. Miguel o Anjo

Igreja de S. Miguel o Anjo de Argivai  
Largo da Igreja
Argivai - Póvoa de Varzim
GPS: N -08º 43’ 48,332’’   W41º 22’ 32,517’’
Horário: sábado das 14 às 19h
                    domingo das 8 às 10h 

O templo - totalmente renovado no século XIX (1866), apresenta 
capela-mor e uma nave única, retangulares. Tem interessantes es-
tuques policromados nos tetos, com motivos vegetalistas na nave 
central e temas simbólicos eucarísticos na abside. Os retábulos de 
talha dourada e policromada são neoclássicos, um deles protegendo 
a preciosa imagem gótica de Cristo crucificado – O Senhor dos Mila-
gres. Esta escultura recorda-nos o período em que esta Argivai incluía 
a zona da atual cidade da Póvoa de Varzim, a qual só se tornou au-
tónoma, do ponto de vista religioso, com a criação de uma vigararia 
no século XV.

Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso

A capela, datada de 1767, é um pequeno edifício de cariz barroco, 
com nave única e capela-mor retangulares. É um edifício de boa 
construção, que conserva as paredes rebocadas e pintadas a branco, 
contrastando vivamente com o granito dos cunhais e outros elemen-
tos decorativos, num gosto tradicional português.
Os retábulos de talha e restante mobiliário (sanefas e púlpito) são 
neoclássicos, com alguns aspetos decorativos ecléticos, barroqui-
zantes, característicos das obras e restauros nos séculos XIX e XX, na 
arquidiocese de Braga.

Festividades: Senhor dos Milagres (6.º domingo depois da Páscoa), 
Nossa Senhora do Bom Sucesso (1.º domingo depois da Páscoa).



  Aver - o - Mar
Orago da paróquia: 
Nossa Senhora das Neves

Igreja de Nossa Senhora das Neves de Aver-o-Mar 
Largo Dr João Amorim
Aver-o-Mar-Póvoa de Varzim
GPS: N -08º 46’ 10,140’’   W41º 24’ 11,320’’
Horário: das 6.30 às 10h e das 17.30 às 19h 
                    domingo: das 6.30 às 12.30 h

A primitiva capela de N.ª S.ª das Neves foi ampliada e recebeu uma 
nova frontaria entre 1881 e 1883. Com a criação da nova paróquia de 
Aver-o-Mar - por desanexação da de Amorim -, em 1922, este tem-
plo passou a cumprir as funções de Igreja paroquial, sofrendo várias 
adaptações ao longo dos anos. O edifício de arquitetura eclética, com 
preponderância para o estilo neoclássico, tem planta longitudinal e 
nave única. Apresenta uma torre sineira a flanquear a fachada do lado 
direito (do observador), mas a torre do lado oposto ficou interrompida 
ao nível do segundo corpo. Toda a decoração interior foi profunda-
mente alterada na segunda metade do século XX, sendo retirados os 
retábulos e colocadas novas imagens naturalistas, sobre mísulas.

Capela de Santo André

Ermida de origem provavelmente medieval, referenciada em 1546, no 
Tombo de Amorim (freguesia a que pertencia) e outros documentos 
anteriores. Edifício de arquitetura religiosa popular, dispondo de nave 
única, capela-mor retangular e pequena sacristia anexa. 
Os retábulos são neoclássicos, mas abriga imagens mais antigas, do 
século XVII em diante. No Museu Pio XII, em Braga, conserva-se uma 
Nossa Senhora do Leite, do séc. XV, proveniente desta capela.
A comunidade piscatória nutre uma especial devoção a Santo André e 
a esta capela, continuando a realizar romagens - sobretudo nas noites 
de Novembro - para a encomendação das Almas do Purgatório.

Festividades: Nossa Senhora das Neves (2.º Domingo de Agosto), 
Santo André (30 de Novembro).



  Balasar
Orago da paróquia: 
Santa Eulália de Balasar

Igreja de Santa Eulália de Balasar   
Largo do Senhor da Cruz
Balasar -  Póvoa de Varzim
GPS: N -08º 37’ 26,393’’   W41º 24’ 17,692’
Horário: das 7 às 20h 

A antiga igreja paroquial foi deslocada para o local atual em 1892. 
Em 1906, é construído o novo edifício, o qual, a partir de 1978, sofreu 
grandes alterações, sendo restaurado e ampliado.
O templo, com planta cruciforme e nave única, é de construção ecléti-
ca, em que se destaca o estilo neoclássico. O interior assumiu um estilo 
despojado, “contemporâneo” (no último quartel do século XX), tendo 
sido retirados os altares e decorações de talha neoclássica, ficando as 
imagens (do séc. XVII ao XX) colocadas em mísulas. Também foram 
aplicados novos vitrais, com temática alusiva à Beata Alexandrina.
Uma “capela” retangular, ao lado do altar-mor, abriga o túmulo de Ale-
xandrina de Balasar, beatificada a 25 de Abril de 2004.

Capela do Senhor da Cruz de Balasar

No século XIX e 1.ª metade do XX, era a esta capela que se dirigiam os 
peregrinos e romeiros a Balasar. Sacraliza o sítio onde surgiu uma cruz 
de terra, em 1832, que se tornou local de culto muito procurado por 
fiéis da região. A construção foi financiada pelo devoto Custódio José 
da Costa, de Balasar (que foi piloto de carreira no Brasil) como agra-
decimento de uma graça recebida, tendo ainda colocado no mesmo 
espaço um ex-voto pintado, com o seu retrato a segurar uma cruz.
É uma pequena capela de feitura popular, de planta retangular, com os 
cantos correspondentes à “capela-mor” chanfrados. 

Festividades: Beata Alexandrina: Festa Litúrgica (13 de Outubro); 
Comemoração Beatificação (25 Abril), Senhor da Santa Cruz ( realiza-
-se de 2/2 anos, no 2.º domingo de Julho); São Sebastião (domingo a 
seguir ao dia 20 de Janeiro).



  Beiriz
Orago da paróquia: 
Santa Eulália (de Mérida)

Igreja de Santa Eulália de Beiriz 
Largo da Igreja
Beiriz - Póvoa de Varzim
GPS: N -08º 43’ 18,521’’   W41º 23’ 50,486’’
Horário: das 19 às 20h 
                    domingo das 6.30 às 12h

Em 1868, deu-se início à construção da nova igreja - à frente do antigo 
edifício -, sendo o corpo benzido em 1872. É um igreja neoclássica de 
planta longitudinal e nave única, com frontaria flanqueada por duas 
torres sineiras e rematada por frontão “andulado”. O interior é deco-
rado com retábulos de talha neoclássica, com boa imaginária barroca 
e naturalista, nomeadamente esculturas de João d’ Affonseca Lapa. 
Destacam-se, ainda, as pinturas do teto da capela-mor (com motivos 
alegóricos) e o pano da tribuna com a Ascensão de Cristo (1918) do 
Mestre Joaquim Lopes.  Um “alizar” (rodapé alto) de azulejos azuis 
e brancos, de figura avulsa, com símbolos religiosos, rodeia a nave. 
Já as paredes laterais da capela-mor estão totalmente revestidas de 
azulejos, também em tons de azul, apresentando motivos decorativos 

vegetalistas, arquitectónicos e cenas da vida de Cristo, datados de 1923 
e produzidos na Fábrica da Fonte Nova, Aveiro. O batistério dispõe, 
ainda, de um painel datado e assinado por Silvestre Silvestri (pintor 
de azulejos, como os realizados no exterior da Ordem do Carmo, do 
Porto, em 1912).

       Capela do Cemitério

A edificação da capela do cemitério de Beiriz foi iniciada em 1878 
(dois anos após o início da construção do cemitério). Em Julho de 
1881, é aberta ao público e benzida sob a invocação de «Capela de 
Nosso Senhor dos Aflitos». 
Nas últimas obras realizadas (1996 – 1997), retiraram-se o retábulo 
neoclássico, o reboco e a pintura no exterior. Edifício muito simples, 
formado por três volumes: nave, capela-mor e pequena sacristia. 

Festividades: Festa de S. Gonçalo (2.ª feira a seguir ao 7.º domingo 
após a Páscoa), Festa de N.ª Senhora do Rosário (7.º domingo a se-
guir à Páscoa).



  Estela
Orago da paróquia: 
Nossa Senhora da Expectação da Estela

Igreja de Santa Maria da Estela   
Rua D. Daniel Junqueira
Estela- Póvoa de Varzim
GPS: N -08º 45’ 10,025’’    W41º 26’ 39,744’’
Horário: 2.ª a 6.ª das 8 às 20 h
                    sábado: das 14 às 20 h – domingo: das 9 às 12 h 

A antiga igreja paroquial, que antes se localizava próxima do ribeiro 
denominado Rio Alto, foi para aqui deslocada em 1800. O edifício foi 
todo restaurado entre 1982 – 1985. É um templo neoclássico, de planta 
longitudinal, que dispunha de nave única, a que os restauros recentes 
adicionaram duas naves laterais, na zona contígua ao arco cruzeiro. A 
frontaria é marginada por torre sineira do lado esquerdo (do observa-
dor), rematada por frontão triangular, revestida de azulejos brancos e 
decorada com três registos azuis e brancos: um com a imagem de Ima-
culada Conceição e duas cenas da vida de Cristo. A capela-mor apre-
senta retábulo e mobiliário de talha neoclássica e teto de caixotões pin-
tados (com cenas da vida da Virgem e motivos decorativos vegetalistas 

e geométricos). Os retábulos neo-barrocos no corpo da igreja, assim 
como quase todas as imagens, são obras da 2.ª metade do século XX. 
De destacar, na zona do coro baixo, uma interessante tela com a re-
presentação das Almas do Purgatório, com Cristo Crucificado e Santos, 
do século XVII ou XVIII.

       Capela de S. Tomé

Capela de arquitetura eclética, com uma nave e capela-mor retan-
gulares. Recentemente foi construída uma pequena torre sineira e 
adicionado mais um corpo para ser utilizado como capela mortuária. 
Decoração interior em talha de estilo neoclássico profusamente 
colorida.

Festividades: São Tomé e Nossa Senhora do Alívio (1.º domingo de 
Julho).



  Laundos
Orago da paróquia: 
São Miguel de Laundos

Santuário de Nossa Senhora da Saúde de Laundos 
Rua São Félix
Laundos - Póvoa de Varzim
GPS: N -08º 43’ 10,796’’   W41º 26’ 03,597’’
Horário: domingo: das 8.30 às 18h

A capela de Nossa Senhora da Saúde foi construída no sopé do monte, 
após 1825 e antes de 1845. Foram realizadas grandes obras de amplia-
ção e renovação já concluídas em 1907, nomeadamente a construção 
de uma nova fachada neo-gótica com torre central, paga por um emi-
grante “brasileiro de torna-viagem”, do Rio de Janeiro, José Martins da 
Silva. O arranjo do adro e o teatral escadório foram financiados pelo 
negociante em Manaus, Alberto Ventura. A igreja, com uma nave e 
capela-mor retangulares, adota, no geral, o estilo neo-gótico. A deco-
ração interior tem talha de estilo eclético (com motivos decorativos 
neo-românicos e neo-góticos sobre estruturas neoclássicas). 
No arco cruzeiro e tetos estão pintadas: estrelas sobre fundo azul claro 
(ao gosto revivalista medieval de finais do séc. XIX e inícios do XX); mo-
tivos vegetalistas neoclássicos; anjos e Nossa Senhora da Saúde.

Igreja Matriz de S. Miguel de Laundos

O templo, provavelmente de origens medievais, foi sofrendo alte-
rações ao longo dos séculos. As obras mais recentes de beneficiação 
e restauro realizaram-se no final do século XX. É uma igreja paroquial 
de fábrica algo popular, curiosa porque reflete as profundas obras que 
foram sendo realizadas no período barroco e épocas posteriores. 
Apresenta planta longitudinal, com capela-mor retangular e peque-
na sacristia. Todas as imagens e a decoração interior de estilo neo-
clássico foram recentemente restauradas. 
O campanário é independente e apresenta-se à face da estrada.



Capela de S. Félix de Laundos 

Capelinha documentada já em 1431. Sempre mereceu especial aten-
ção pela sua localização, no alto do monte de S. Félix, com uma vista 
ímpar sobre o mar. No século XX, foi sofrendo constantes arranjos e 
ampliações, a última das quais entre 1996 - 2000. É um templo popular, 
de planta longitudinal e capela-mor retangular. O interior está deco-
rado com imagens e retábulos de talha neoclássica, os quais foram 
sendo renovados e restaurados. 

Festividades: Nossa Senhora da Saúde de Laundos (1.º domingo de 
Agosto), São Miguel (Setembro), Desfolhada de São Miguel (Setem-
bro/Outubro), São Félix (1.º domingo de Setembro), Peregrinação (úl-
timo domingo de Maio)



  Navais
Orago da paróquia: 
Divino Salvador de Navais

Igreja do Divino Salvador de Navais 
Av. Padre Ribeiro Castro
Navais -Póvoa de Varzim
GPS: N -08º 45’ 43,806’’     W41º 25’ 51,415’’
Horário: sábado das 8 às 19h e domingo das 8 às 12h

Há notícias relativas à igreja de Navais - no “Livro de Visitações” - desde 
o século XVI, mas o atual edifício é, em grande parte, o produto do acres-
cento realizado em 1840 e das obras de finais do XVIII, nomeadamente 
a fachada e a torre. É um edifício de uma só nave, bem proporcionado, 
com sacristias e arrecadações. A fachada, com certo cariz barroco - na 
leveza dos seus frontões curvilíneos e interrompidos - é revestida de 
azulejos mais tardios. O facto de se situar sobre um “pódium”, com o 
adro rodeado de pequenos muros e escadaria, permite uma boa visão, 
transmitindo-lhe, mesmo, uma certa imponência. A porta principal vi-
rada a Oeste, seguindo a orientação canónica, re-vela a sua construção 
tradicional. Os retábulos neoclássicos abrigam as imagens das princi-
pais devoções da freguesia: Santa Luzia, Almas do Purgatório, Santo 
André, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima.

Capela de Santo António de Navais

A capela de Santo António de Navais foi concluída em 1895 e situa-
-se face à estrada nacional Póvoa de Varzim / Viana, próxima do  local 
do antigo cruzeiro paroquial, o qual foi demolido aquando da cons-
trução daquela via, por se encontrar no seu trajeto. 
O edifício, eclético, tem a fachada virada para a estrada, orientada 
para Noroeste. Situa-se sobre um “pódium”, que lhe acentua a 
elegância e o valoriza como construção religiosa, que cumpre a 
função de cruzeiro paroquial.

Festividades: Santa Luzia (13 de Dezembro),



  Póvoa de Varzim / Paróquia da Matriz
Orago da paróquia: 
Nossa Senhora da Conceição da Póvoa de Varzim

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição da Póvoa de Varzim  
Rua da Igreja
Póvoa de Varzim
GPS: N -08º 45’ 24,867’’     W41º 22’ 51,900’’
Horário: 8.30 às 12h e das 17 às 20h 

Edifício construído entre 1743 e 1756, teve como responsável até 1751 
o mestre de pedraria de Braga, Manuel Fernandes da Silva e, depois 
desta data, Domingos da Costa, João Moreira e José Fernandes Lucas.
É uma igreja barroca de planta longitudinal, nave única e capela retan-
gular. Apresenta volumes escalonados com coberturas diferenciadas 
em telhados a duas águas. 
Dispõe de uma imponente fachada barroca, com duas torres sineiras a 
flanquear o corpo central, frontão recortado e portal rococó. Sobrepu-
jando o brasão régio do remate do pórtico, encontramos um nicho - 
que abriga uma N.ª S.ª da Conceição, em pedra - e que está envolvido 
por volutas e ladeado por janelões. 

No interior, destacam-se os retábulos em talha dourada rococó, que 
abrigam belas imagens de médias e grandes dimensões, do séc. XVII 
ao XX.
A porta de bronze – Janua Coeli (Porta do Céu) – da autoria de Rui 
Anahory, é decorada com figuras e símbolos religiosos e temas lo-
cais (como as siglas poveiras, peixes e outros motivos marítimos), em 
baixo-relevo. Foi inaugurada em 6 de Janeiro de 2008.



  Póvoa de Varzim / Paróquia da Matriz

Igreja de Misericórdia da Póvoa de Varzim

Templo desenhado pelo Arquiteto Arnaldo Redondo Adães Bermudes, 
teve 1.ª pedra lançada em 1909 e foi benzido em 1914. 
Foi construído nas imediações do local onde se encontrava a primitiva 
capela de S. Tiago que, no século XV, foi adoptada para Igreja Matriz do 
povoado e transformada, em 1757, em Igreja da Misericórdia.
Igreja – eclética - de planta longitudinal e capela-mor retangular. A sua 
fachada conjuga vários estilos, refletindo, principalmente, o gosto neo-
clássico. Concilia uma bela colunata no pórtico (lembrando um templo 
dórico), com uma composição complexa, algo barroquizante, no ático, 
composto por um frontão interrompido (que envolve uma erudita 
cartela, com N.ª S.ª da Misericórdia e as “Armas” de Portugal), tudo 
rematado por outro frontão retilíneo, fogaréus e a cruz axial. 
Os retábulos são também neoclássicos, refletindo o gosto revivalista 
da época, em madeira de tom escuro, ornamentada com “filetes” e 
alguns motivos decorativos dourados. No seu interior conservam-se 
grandes imagens naturalistas e algumas barrocas, provenientes da 
antiga igreja.

Capela de Nossa Senhora das Dores

No local onde se situava a antiga ermida do Senhor do Monte foi cons-
truída, a partir de 1768, uma nova capela dedicada a Nossa Senhora 
das Dores.
Em 1799, trabalhava-se na construção de duas torres, mas proble-
mas do ordem técnica motivaram uma revisão do projecto, tendo 
sido consultado o arquiteto do Porto, Joaquim da Costa Lima, que, 
em 1805, aconselhou a que se edificasse uma só torre. À volta do 
templo, de cariz barroco, com nave hexagonal e capela-mor retan-
gular, foram adicionadas seis capelinhas, já depois de 1866. 
Em 1875, pediu-se autorização para construir a escadaria em frente 
à porta principal. 
Em 1964, foram restaurados, ampliados e dourados os retábulos 
de talha eclética e colocados os painéis de azulejos desenhados por 
Alves de Sá e realizados na Fábrica da Viúva Lamego.
Ainda no século XX, foi colocado um muro e balaústres a envolver o 
edifício.



é bom
viver aqui
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  Póvoa de Varzim / Paróquia da Matriz

Igreja do Sagrado Coração de Jesus  

Basílica de grandes dimensões e desenho eclético ambicioso, de 1889, 
foi concebida pelo padre António Domingues Ferreira, professor de 
desenho no Colégio do Espírito Santo, em Braga.
O granito é utilizado com profusão, quer nos elementos construtivos 
exteriores e interiores (pilares, pilastras, colunas e portais), quer na 
decoração escultórica. A sua construção levada a cabo pela comuni-
dade de Jesuítas, com o apoio da população, foi paralisada em 1910, 
aquando da expulsão da ordem e só recomeçou em 1927. 
Em 1948 estavam praticamente terminadas as obras exteriores. 
No conjunto, destaca-se a cúpula na zona do cruzeiro, que é encimada 
pela escultura de grandes dimensões do Sagrado Coração de Jesus, 
em mármore.
Possui retábulos neoclássicos de madeira escura, que abrigam ima-
gens naturalistas de grandes dimensões, de afamados santeiros da 
Maia, nomeadamente José Ferreira Tedim e Oficina dos Irmãos Maia.

Capela de Nossa Senhora de Belém

Pequena capela característica de uma localidade rural - como era Belém 
no séc. XIX - com quintas de exploração agrícola, mas onde também 
residiam operários da Póvoa. Ficava à face da antiga estrada para Bar-
celos, pelo que era ponto de passagem para os almocreves e animais 
que transportavam os bens para a vila da Póvoa, em crescimento. 
A capela foi construída sobre uma antiga ermida já dedicada a Nossa 
Senhora de Belém, que justifica a origem do topónimo. Foi benzida 
em 1826 e a sua construção tradicional, de muros de granito aparente 
e alvenaria de granito rebocado, é típica das construções neoclássicas 
e ecléticas do séc. XIX.
Os retábulos são neoclássicos e possui alguma boa imaginária do sécu-
lo XIX, nomeadamente a Sagrada Família de Belém. 



  Póvoa de Varzim / Paróquia da Matriz

Capela do Senhor do Bonfim

Capela construída no local onde, já em 1693, se menciona a existência 
de um cruzeiro. No século XVIII e XIX existem referências a um nicho 
com alpendre e duas colunas. Cerca de 1850 construiu-se uma peque-
na capela dedicada ao Senhor do Cruzeiro, que precedeu a Capela do 
Senhor do Bonfim, a qual foi edificada em 1891. Como este templo era 
muito pequeno e estava no meio do largo, no dia da festa do Senhor 
do Bonfim, erguiam dois paus com uma vela de barco para abrigar os 
fiéis do sol. No século XX foi reconstruída, ampliada e posta no actual 
alinhamento. 
No nicho da fachada foi colocada a cruz com Cristo, do cruzeiro origi-
nal. 
Possui profusa decoração interior, com coloridos retábulos ecléticos e 
imagens naturalistas.

Festividades: S. Pedro (29 de Junho – toda a semana), Semana Santa, 
Corpo de Deus, Nossa Senhora das Dores (dia 15 de Setembro – fim de 
semana mais próximo)



  Póvoa de Varzim / Paróquia da Lapa
Orago da paróquia: 
Nossa Senhora da Lapa da Póvoa de Varzim

Igreja de Nossa Senhora da Lapa da Póvoa de Varzim  
Rua 31 de Janeiro
Póvoa de Varzim
GPS: N  41º 22’ 25,71’’  W  8º 45’ 39,90 ‘’
Horário: 8 às 12h e das 16.30 às 19h 
 
Em 1770, os Mestres de Lanchas e barcos de pescar pediram licença 
para construírem uma Capela dedicada a Nossa Senhora da Lapa no 
espaço fronteiro à enseada, onde a comunidade piscatória estava a 
construir grande número de habitações. Em 15 de Agosto de 1772, a 
capela-mor foi benzida. O corpo foi inicialmente construído em madei-
ra e coberto com panos de velas das lanchas, até à sua edificação em 
pedra e cal, cerca de 1813. A capela-mor foi reconstruída em 1849, ano 
em que também se arrematou a construção de uma sacristia e Casa 
da Mesa.
A igreja apresenta traça e decoração neoclássica, desenvolvendo-se 
numa só nave, bem proporcionada, com sacristias e dependências, 

como a Casa da Mesa da Irmandade de N.ª S.ª da Assunção. A fachada 
e torre sineira, exibem pilastras, cornijas e decorações em granito.
A cabeceira encontra-se de frente para o mar, sendo encimada por um 
pequeno farolim (desativado), sob o qual se encontra um nicho com a 
imagem de Nossa Senhora da Lapa, em granito policromado, que en-
cima um painel evocativo da tragédia de 27 de Fevereiro de 1892 (em 
que naufragaram muitos pescadores da região).
No interior, dentro dos retábulos neoclássicos, conservam-se boas 
imagens naturalistas, de finais do séc. XIX,  em tamanho natural, do 
escultor João d’ Affonseca Lapa, que são utilizadas nas majestosas pro-
cissões que se realizam na Póvoa.



  Póvoa de Varzim / Paróquia da Lapa

Capela de Nossa Senhora da Conceição do Castelo
Fortaleza da Póvoa de Varzim

Capela integrada numa Fortaleza de costa, com início de construção 
em 1701. Foi benzida em 1743, por ordem e à custa do tesouro real, ten-
do, por isso, N.ª S.ª da Conceição como padroeira. Apesar da reduzida 
dimensão, com uma só nave, tem abóbada de pedra, destinada a pro-
teger o espaço dos possíveis ataques de artilharia e evitar os incêndios.
As imagens barrocas aí colocadas congregaram, desde o início, muita 
devoção, nomeadamente a Imaculada, S.ª Bárbara (protetora dos ar-
tilheiros e das trovoadas) e o Menino Jesus com o Coração na mão (em 
honra da qual se criou a confraria do Santíssimo Coração de Jesus, que, 
em 1758, tinha mais de 2.000 irmãos, mas que se extinguiu quando a 
ordem dos Jesuítas, sua fundadora, foi expulsa, em 1761).
O interior apresenta um retábulo barroco joanino modesto e mísulas 
com imagens do século XX.

Festividades: Nossa Senhora da Assunção (dia 15 de Agosto), Nossa 
Senhora do Castelo (8 de Dezembro).



  
Orago da paróquia: 
S. José de Ribamar da Póvoa de Varzim

Igreja de S. José de Ribamar da Póvoa de Varzim  
Avenida Mouzinho de Albuquerque
Póvoa de Varzim
GPS: N -41’ 22’ 49,20’’     W8º 46’ 00,63’’ 
Horário: 9 às 12h e das 14.00 às 19.30h 
 
A Igreja nova - construída no local da capela neo-românica do arquiteto 
Moura Coutinho de Almeida d’ Eça - sagrada em 1960, foi desenhada 
pelo Arquiteto Rufino funcionário superior das “Obras Públicas” e refor-
mada pelo Arquiteto Moreira da Silva, do Porto, na década de 70.
A igreja em estilo neo-gótico estilizado, na década de 60 tinha capelas 
separadas. Muito alta, pintada de branco, com frestas de vitrais simples 
em tons azuis e amarelos (cores do Bairro Norte), era fria e tornava-se 
difícil implementar as alterações litúrgicas recomendadas pelo Concílio 
Vaticano II.
O arquiteto Moreira da Silva tentou tornar a igreja mais prática para o 
culto. Forrou o teto de madeira ondulada, melhorando as condições 
acústicas, e foram colocados ventiladores para permitirem a renovação 

do ar evitando os constantes desmaios na época de “banhos”. As 
capelas tornaram-se comunicantes e a zona das antigas sacristias, ao 
lado da capela-mor, foi adaptada (como um pseudo-transepto) para 
aumentar o tamanho da igreja. Nas “naves laterais”, os santos, quase 
todos em tamanho natural, foram colocados em pequenas mísulas de 
granito, tendo sido retirados os retábulos que preenchiam as primiti-
vas “capelas”.

Póvoa de Varzim / Paróquia S. José de Ribamar



  

Capela de S. Roque / S. Tiago  
 
Capela instituída por Diogo Pires de S. Pedro e sua mulher Maria Fer-
nandes de Faria, edificada em 1582 e totalmente reconstruída em 
1887.
Foi construída em honra de S. Roque, numa época em que as pestes 
constituíam um cíclico flagelo das populações. Em meados do séc. 
XVIII já havia sido reconstruída pela confraria de S. Tiago. 
Composta por nave única e capela-mor retangular dispõe de diversos 
retábulos neoclássicos que abrigam imagens naturalistas. Destacam-
-se as esculpidas por João d’ Affonseca Lapa: S. Tiago Apóstolo e S. Se-
bastião (protetor da peste, fome e guerra), o qual, segundo a tradição, 
teve por modelo um belo jovem pescador.

Capela de Nossa Senhora do Desterro  

Entre 1870 e 1880, foi construída uma capelinha dedicada à Sagrada 
Família no Desterro, num local afastado do centro populacional, mas 
em que começavam a ser construídas algumas habitações.
Em 1903 - 1913, foi substituída pela actual capela, a qual foi sofrendo 
alterações até ao presente. 
Em 1946, armaram nesta capela cinco retábulos neoclássicos vindos 
da antiga Misericórdia: um na capela-mor (que foi muito alterado 
e acrescentado pelo entalhador António Gonçalves de Castro, o 
“Quilores”) e os outros na nave da capela. Na década de 80, recuaram 
os retábulos do corpo da capela e retiraram elementos decorativos 
dos áticos, para ampliação do espaço. Possui imagens naturalistas do 
século XX, algumas de José Ferreira Tedim.

Festividades: Nossa Senhora do Desterro (1.º fim de semana de 
Junho).

Póvoa de Varzim / Paróquia S. José de Ribamar



  
Orago da paróquia: 
S. Pedro de Rates

Igreja de S. Pedro de Rates  
Largo Conde D. Henrique
S. Pedro de Rates - Póvoa de Varzim
GPS: N -08º 40’ 20,135’’    W41º 25’ 23,940’’
Horário: 7 às 19h 
 
O conde D. Henrique e Dona Teresa, em 1100, doaram o “arruinado” 
Mosteiro de Rates  e sua igreja pré-românica (e vastas rendas) ao Prio-
rado de La Charité sur Loire, França, para que aqui fosse implantada 
a Regra Beneditina, favorecendo, assim, a edificação de um grande 
edifício de fábrica erudita. Terminado só no séc. XIII, destacam-se as 
remodelações de 1613 e 1824, bem como o profundo restauro dos 
Monumentos Nacionais entre 1930 – 1940.
É uma ampla igreja românica, com planta composta, de cruz latina, 
mas com pseudo-transepto, de três naves, com quatro tramos. A 
capela-mor (reconstruída no século XX) e os absidíolos são redondos. 
A frontaria encontra-se reforçada com contrafortes, tendo, no corpo 
central, o portal de cinco arquivoltas, assentes em colunelos com 

capitéis decorados. No tímpano, destaca-se a figura do Cristo Pan-
tocrator, rodeado por uma mandorla, ladeado por duas figuras de san-
tos. Nas aduelas das arquivoltas, estão representados os apóstolos e 
anjos, enquanto nos capitéis surgem animais míticos, sereias, figuras 
humanas, máscaras e outros motivos. Sobre o portal, existe uma rosá-
cea também reconstruída no século XX. 
O portal lateral do lado Sul tem arquivolta dupla, colunelos com capitéis 
historiados e, no tímpano, um baixo-relevo que representa o Agnus 
Dei, o qual também se encontra no interior do tímpano da fachada. 
A ábside, em hemiciclo, apresenta cinco arcadas assentes em colunas 
adossadas. Os absidíolos são reforçados por contrafortes. Sob a corni-
ja, corre um renque de modilhões com curiosas esculturas medievais. 
No interior, a nave central está separada das laterais por arcos desi-
guais, redondos ou quebrados, apoiados sobre robustos pilares de di-
ferente tipologia, um dos muitos indícios que revelam uma construção 
demorada e que sofreu várias alterações no programa. 
A cobertura das naves é de madeira. O pseudo-transepto e o tramo 
reto da abside estão cobertos com uma abóbada de berço quebrado, 
enquanto a zona fundeira tem abóbada em quarto de esfera.

Rates



  

Capela do Senhor da Praça  
 
Capela barroca edificada em 1745, de planta longitudinal, com nave 
única e capela-mor retangular. A sua porta principal está orientada 
para sudoeste, não seguindo a orientação canónica, devido ao facto da 
capela ter sido construída no local onde estava um nicho com a pintura 
da imagem de Cristo, da invocação de N. Senhor da Praça. Este local 
reveste-se de singular importância cívica e religiosa, pois situa-se no 
centro da praça principal da vila, balizado pela “Casa da Câmara” e de 
face para a rua que conduz à Igreja Matriz.
A decoração interior é em estilo barroco. O retábulo da ábside é ro-
cocó e as paredes laterais são revestidas de azulejos azuis e brancos, 
típicos do século XVIII. Dois retábulos na nave, bem como o coro-alto e 
a respectiva escada em caracol foram trazidos da Igreja de S. Pedro de 
Rates, aquando do restauro de 1930 / 1940.

Capela de S. António  

Em 1617, já existia uma capela dedicada a Santo António que se en-
contrava em ruínas. Tudo indica que terá sido ampliada e renovada 
em 1692 (data que se encontra sobre a porta da sacristia). É uma 
capela que apresenta alguns aspectos maneiristas, a par de elemen-
tos decorativos e acrescentos do período barroco. Tem planta longi-
tudinal, com nave única, capela-mor retangular e sacristia do lado 
do Evangelho. Na fachada, na zona superior e central da empena, 
encontra-se uma pequena sineira. Tem coro-alto (aproveitando 
fragmentos do coro-alto e escada de caracol trazidos da Igreja de S. 
Pedro de Rates). A decoração interior do período barroco, aproveita 
elementos de talha dourada de estilo maneirista, nacional e rococó, 
bem como painéis de azulejos encaixilhados (século XVII e XVIII), 
também provenientes da Igreja Matriz da freguesia.

Rates



  

Capela de S. Marcos  
 
A capela de S. Marcos já existia em 1758 e encontrava-se à entrada 
da Vila. No 1.º quartel do século XX, foi transferida para o “Campo da 
Feira”. 
É um pequeno templo maneirista, com nave única, de planta retangu-
lar, incluindo a capela-mor. 
A decoração interior é de estilo barroco, dispondo de um único retá-
bulo, na ábside, de estilo nacional, com o frontal pintado representan-
do os quatro Evangelistas. O retábulo foi restaurado, dourado e repin-
tado por uma oficina de Braga, em finais do século XX (c. 1989 – 1990). 
Nessa altura foi, também, acrescentado o remate superior (ático) do 
retábulo, bem como a pintura.

Festividades: Santo António (13 de Junho), Corpo de Deus, Senhor 
dos Passos (Domingo de Ramos) e S. Pedro de Rates (26 Abril).

Capela do Senhor dos Passos  

Edifício referido nas “Memórias paroquiais” de 1758, mas cuja edifi-
cação deve ser muito anterior, dado que os estatutos da sua confraria 
são de 1735 e, estando ligada com a obra petitória da remissão dos 
cativos (Ordem da S. Trindade), então a sua existência deverá recuar, 
pelo menos, ao século XVI.
É uma pequena capela barroca, de planta longitudinal, com nave úni-
ca, que inclui, no mesmo retangulo, a ábside. Na fachada, no ângulo 
superior da empena, encontra-se uma pequena sineira. Os azulejos 
da fachada são do séc. XX.
Apresenta decoração interior de estilo barroco, que, em 1994, se 
encontrava pintada de castanho escuro. Possui um conjunto de ima-
ginária barroca, neoclássica e naturalista (o Senhor dos Passos) he-
terogéneo, mas de excelente qualidade.

Rates



  
Orago da paróquia: 
Nossa Senhora das Candeias ou da Purificação de Terroso

Igreja de Nossa Senhora das Candeias ou da Purificação de Terroso  
Rua da Igreja 
Terroso - Póvoa de Varzim
GPS: N -08º 43’ 39,910’’     W41º 24’ 51,0540’’
Horário: Sábado: das 8.30 às 19h e Domingo: das 8.00 às 12.00h. 
 
O edifício atual deve ter sido construído a partir do séc. XVI, pois a bela 
imagem da padroeira (renascentista /maneirista) e o arco canopial da 
empena, na fachada (do gótico final), são característicos deste período. 
Em 1718 (data inscrita na porta principal) o edifício deve ter sido restau-
rado, sendo, provavelmente desta época, a torre Norte, bem como o 
relevo das Almas do Purgatório, que são barrocas.
Em 1975, o interior foi alterado e os retábulos destruídos (exceto o 
retábulo das “Almas”, de talha neoclássica e relevo barroco) e as ima-
gens colocadas em mísulas. 
Em 1993, foi instalado um novo retábulo da capela-mor, revivalista, 
conjugando a estrutura neoclássica com elementos decorativos e
policromia ao gosto barroco e rococó.

A partir de 2000, foram realizadas novas obras de ampliação da igreja, 
criando-se naves laterais, novos retábulos revivalistas ecléticos (ins-
pirados no único pré-existente, das “Almas”). Também foi edificada 
outra torre no lado Sul, a flanquear a fachada.

Capela do Divino Salvador 

Capela provavelmente edificada cerca de 1670, data inscrita no inte-
rior.
É um pequeno templo maneirista, com um só volume que inclui nave 
e capela-mor retangular. No interior, no degrau que separa a zona da 
ábside e a pequena nave, tem uma inscrição: “RECTORE TEOTONIO 
1670”.   
Apresenta um retábulo maneirista com a pintura de D. Afonso Hen-
riques e o Milagre de Ourique e, ao centro, encontra-se a escultura do 
Divino Salvador, provavelmente do século XV - XVI.

Terroso



  

Capela de S. Lourenço  
 
Pequena capela rural edificada em finais do século XVII, como indiciam 
as datas inscritas: 1698, na porta lateral e 1699, na porta principal. Em 
1940, foi deslocada do local onde se encontrava, junto ao cruzeiro de 
S. Lourenço (no Caminho de Santiago) para se poder abrir a rua. A 
partir da década de 90 do século XX, o interior foi restaurado e um novo 
retábulo refeito. É formada por um só volume, de linhas geométricas 
simples.

Capela S. António da Estrada   

Capela edificada em 1907, de face para a estrada Póvoa – Barcelos, 
conhecida pela “Légua da Póvoa”.
Apresenta nave e capela-mor retangulares, com sacristia anexa.
Tem retábulos neoclássicos, com motivos decorativos exuberantes, 
dourados e policromias em que se destacam os marmoreados fin-
gidos.
Foi restaurada já no séc. XXI.

Festividades: Nossa Senhora das Candeias (2 de Fevereiro), Corpo de 
Deus.

Terroso



Caminhos de Santiago

Pelo Concelho da Póvoa de Varzim passam dois cami-
nhos em direção a Santiago de Compostela. Pela Vila de 
Rates temos o Caminho Central que ladeando a magní-
fica Igreja Românica, vai até ao Albergue onde repousam 
centenas de peregrinos todos o anos. Pela Póvoa e as 
freguesias litorais discorre o Caminho da Costa seguido 
pelos peregrinos que não querem perder a vista do mar.



  

Alojamento Turístico

Axis Vermar Conference & Beach Hotel ****
Rua da Imprensa Regional
4490-518 Póvoa de Varzim
Tel. 252 298 900 / Fax: 252 298 901
www.axishoteis.com
reservas@axisvermar.com
GPS: N 41º23’28,031’’ | W -08º46’23,688’’
 
São Félix Hotel Hillside & Nature ****
Monte de S. Félix
4570-345 Laúndos
Póvoa de Varzim
Tel.: 252 607 176 / Fax: 252 607 444
www.saofelixhotel.com
geral@saofelixhotel.com
GPS:  N 41º26’ 06,661’’ | W -08º 42’ 57,628’’
 
Estalagem Santo André ****
Avenida de Santo André
Aver-o-Mar
4495-012  Póvoa de Varzim
Tel. 252 615 666 / Fax 615 866
www.estalagemsantoandre.com
reservas@estalagemsantoandre.com
GPS:  N 41º24’56,532’’ | W -08º47’09,089’’

 
Grande Hotel da Póvoa ***
Largo do Passeio Alegre, 20
4490-428 Póvoa de Varzim
Tel.: 252 290 400 / Fax: 252 290 401
www.grandehoteldapovoa.com
grandehotelpovoa@elpohoteis.com
GPS:  N 41º22’ 44,919’’ | W -08º 46’ 00,862’’
 
Sol Póvoa Hotel ***
Rua José Morneiro, 100
Aver-o-Mar
4490-100 Póvoa de Varzim
Tel.: 252 290 510 / Fax: 252 290 519
www.solpovoahotel.pt
info@solpovoahotel.pt
GPS:  N 41º23’ 45,967’’ | W -08º 45’ 55,636’’

Hotel Avenida **
Avenida Mouzinho de Albuquerque, 54
4490-409 Póvoa de Varzim
Tel.: 252 683 206 / Fax: 252 617 295
www.hotelavenida-povoa.pt
hotelavenida.povoa@gmail.com
GPS: N 41º22’ 52,865’’ | W -08º 45’ 54,067’’

Alojamento



  

Hotel Contriz **
Lugar de Contriz / E.N. 13
4570-229 Estela
Póvoa de Varzim
Tel./Fax: 252 644 473
www.hotelcontriz.com.pt
geral@hotelcontriz.com.pt
GPS: N 41º27’ 42,942’’ | W -08º 44’ 57,742’’

Hotel Costa Verde **
Avenida Vasco da Gama, 56
4490-410 Póvoa de Varzim
Tel.: 252 298 600 / Fax: 252 298 609
www.hotelcostaverde.pt
info@hotelcostaverde.pt
GPS: N 41º23’ 12,228’’ | W -08º 46’ 10,270’’
 
Hotel Luso Brasileiro **
Rua dos Cafés, 16
4490-595 Póvoa de Varzim
Tel.: 252 690 710 / Fax: 252 690 719
www.hotellusobrasileiro.pt
info@hotellusobrasileiro.pt
GPS: N 41º23’ 50,935’’ | W -08º 46’ 01,171’’

 
Hotel Torre Mar **
Rua Gomes de Amorim, 2121
Aver-o-Mar
4490-091  Póvoa de Varzim
Tel.: 252 298 670 / Fax: 252 298 679
www.hotel-torre-mar.pt
info@hotel-torre-mar.pt
GPS: N 41º24’ 02,141’’ | W -08º 46’ 02,336’’

Campismo

Parque de Campismo e Caravanismo 
Orbitur Rio Alto ****
Lugar de Rio Alto
4570-275 Estela
Póvoa de Varzim
Tel.: 252 615 699 / Fax: 252 615 599
www.orbitur.pt
rioalto@orbitur.pt
GPS: N 41º27’ 47,456’’ | W -08º 46’ 22,756’’

Alojamento



  

Alojamento Local

Albergue de Peregrinos de São Pedro de Rates 
Rua de Santo António, Nº 189
4570-503 Rates
www.alberguederates.com
geral@alberguederates.com
 
Albergue de Peregrinos S. José de Ribamar
Av. Mouzinho de Albuquerque, 32
Tel. 252 622 314
4490-409 Póvoa de Varzim

Residencial Avô Velino
Avenida Vasco da Gama, 15
4490-410 Póvoa de Varzim
Tel.: 252 681 628
GPS: N 41º23’19,372’’ | W -08º45’58,077’’
 

Residência Rêve D’Or
Praça Marquês de Pombal, 18
4490-442 Póvoa de Varzim
Tel.: 252 613 870
geral@revedor.com.pt
GPS: N 41º22’52,766’’ | W -08º45’42,425’’
 
«Sardines & Friends» Hostel
Rua da Ponte, 4
4490-523 Póvoa de Varzim
Tel.: 913 048 648
www.sardinesandfriends.com
hostel@sardinesandfriends.com
GPS: N 41º22’43,245 | W -08º45’45,160’’
 

Alojamento



  

MORADIAS

Casa Ana Margarida     
Rua Quim Tenreiro, 13     
4490-545 Póvoa de Varzim     
T: 964 212 215      
GPS: N 41º 23’ 11,159’’  W -08º 46’ 09,507’’ 

Casa António      
Rua Latino Coelho, 912     
4490-650 Póvoa de Varzim     
T: 252 611 795      
GPS: N 41º 23’ 07,392’’  W -08º 46’ 15,203’’

Casa da Graça Lomba     
Rua Latino Coelho, 66     
4490-650 Póvoa de Varzim     
T: 910 504 222/252 684 374
GPS: N 41º 22’ 53,632’’   W -08º 46’ 07,020’’

Casa da Lurdes      
Rua Latino Coelho, 727     
4490-650 Póvoa de Varzim     
T: 252 692 062      
N 41º 23’ 03,414’’  W -08º 46’ 13,924’’

Casa Fátima Santos
Rua Latino Coelho, 752
4490-650 Póvoa de Varzim
GPS: N 41º 23’ 04,393’’ W-08º 46’ 13,749’’  

Casa Linda Inês      
Avenida Cidade de Montgeron, 132    
4490-402 Póvoa de Varzim     
T: 915 303 232      
GPS: N 41º 23’ 23,257’’  W -08º45’47,241’’

Casa Silva
Largo Bernardino da Ponte, 130, casa 3
Aver-o-Mar
4490-018 Póvoa de Varzim
GPS: N 41º 24’ 10,541’’ W -08º 46’ 33,236’’ 

Alojamento



Alojamento  

APARTAMENTOS

Casa Almerinda
I - Rua Latino Coelho, 967 - 1º
4490-650 Póvoa de Varzim
T: 922 175 082
GPS: N 41º 23’ 08,056’’  W -08º 46’ 16,306’’

II - Rua Latino Coelho, 967 - 2º
4490-650 Póvoa de Varzim
T: 922 175 082
GPS: N 41º 23’ 08,056’’  W -08º 46’ 16,306’’

Casa António Maio
Rua latino Coelho, 686 
4490-650 Póvoa de Varzim
GPS: N 41º 23’ 03,368’’ W -08º 46’ 13,168’’   

Casa Aurora Azevedo
Rua Dr. Caetano de Oliveira, 165 - 1º
4490-610 Póvoa de Varzim
T: 252 622 637 / 252 684 986
GPS: N  41º 22’ 54,529’’   W -08º 46’ 08,604’’

Casa da Glória
Rua Latino Coelho, 1000
4490-650 Póvoa de Varzim
T: 917 838 776
GPS: N   41º 23’ 08,869’’  W -08º 46’ 15,989’’

Casas Dª. Ana Margarida
I - Rua Latino Coelho, 708 - 1º
4490-650 Póvoa de Varzim
T: 252 684 206 / 964 212 215
GPS: N 41º 23’ 06,569’’  W -08º 46’ 14,913’’

II - Rua Latino Coelho, 708 - 2º
4490-650 Póvoa de Varzim
T: 252 684 206 / 964 212 215
GPS: N 41º 23’ 06,569’’  W -08º 46’ 14,913’’

III - Rua Latino Coelho, 848 - r/ch
4490-650 Póvoa de Varzim
T: 252 684 206 / 964 212 215
GPS: N 41º 23’ 10,998’’  W -08º 46’ 09,402’’

Casa João Fernandes
Rua Dr. Caetano de Oliveira, 204 - r/ch
4490-610 Póvoa de Varzim
T: 965 655 212
GPS: N   41º 22’ 55,929’’   W -08º 46’ 08,573’’



Alojamento  

Casas Dª. Luísa Vinagreiro
I - Rua Dr. Caetano de Oliveira, 221 - Fração Q
4490-610 Póvoa de Varzim
T: 252 684 681 / 936 810 331
GPS: N  41º 22’ 52,955’’  W -08º 46’ 06,409’’

II - Rua Dr. Caetano de Oliveira, 221 - Fração H
4490-610 Póvoa de Varzim
T: 252 684 681 / 936 810 331
GPS: N  41º 22’ 52,955’’  W -08º 46’ 06,409’’

III - Rua Dr. Caetano de Oliveira, 221 - Fração R
4490-610 Póvoa de Varzim 
T: 252 684 681 / 936 810 331 
GPS: N  41º 22’ 52,955’’  W -08º 46’ 06,409’’

IV - Rua Dr. Caetano de Oliveira, 221 - Fração G
4490-610 Póvoa de Varzim
T: 252 684 681 / 936 810 331
GPS: N  41º 22’ 52,955’’  W -08º 46’ 06,409’’

V - Avenida dos Banhos, 422 - 1º - Fração A
4490-407 Póvoa de Varzim
T: 252 684 681 / 936 810 331
GPS: N  41º 22’ 55,071’’  W -08º 46’ 10,872’’

Casa Miguel Moreira
Rua 27 de Fevereiro, 45, bloco3, 4.ºrec.
Beiriz
4490-452 Póvoa de Varzim
GPS: N 41º 23’ 31,441’’ W -08º 46’ 18,677’’    

Casa Teresa Campos
Avenida dos Banhos, 708 - 1º andar, norte/esquerdo
4490-407 Póvoa de Varzim
T: 933 477 106
GPS: N   41º 22’ 59,305’’   W -08º 46’ 13,242’’ 



Praça Marquês de Pombal
4490-442 Póvoa de Varzim
Tel: 252 298 120 252 617 872
pturismo@cm-pvarzim.pt
http://www.cm-pvarzim.pt/

Horário:
16 de Setembro a 14 de Junho
Segunda a Sexta-feira: 09h00 - 13h00 / 14h00 – 19h00
Sábado e Domingo: 09h30 – 13h00 / 14h30 – 18h00
15 de Junho a 15 de Setembro 
Segunda a Sexta-feira: 09h00 – 19h00
Sábado e Domingo: 09h30 – 13h00 / 14h30 – 18h00

Tur  smo
Pos    o de
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