Descubra mais sobre a Vila de São Torcato
clicando aqui (pt.wikiloc.com):

Vila de São Torcato

Para mais informações
Localizada somente a 6 km do centro histórico da
“cidade berço”, São Torcato constitui-se como uma das
maiores freguesias do concelho de Guimarães.
Envolvida por uma paisagem inspiradora, destacam-se
as vinhas de enforcado, características da região
minhota, e o verde dos campos de cultivo, irrompidos
pelo serpenteado dos muitos riachos e ribeiros que
atravessam a freguesia e mergulham no rio Selho.
Terra de fé, de fortes tradições e cultura seculares, a
freguesia possui um património cultural e religioso
singulares, centrado no culto a São Torcato, santo
português aclamado arcebispo de Braga e mais tarde
do Porto e de Dume. Descendente de uma família
nobre romana, o Santo Torcato é conhecido por
proteger agricultores e pescadores e por aliviar os
males do corpo e da alma.
Construídos em memória deste santo, o Santuário de
São Torcato, o Museu Etnográfico de São Torcato, a
Capela de Fonte Santo e a Igreja Velha de São Torcato
apresentam-se como locais de grande relevância
histórica e cultural, paragem obrigatória numa visita à
freguesia a São Torcato.

Junta de Freguesia de São Torcato
Localização
Largo Conde de São Bento, n.º 81
4800-854 São Torcato
Horário de Funcionamento Geral:
2.ª - 6.ª Feira (9.00-12.30 | 14.00-17.00)
Contactos
Telefone: +351 253 551 857
E-mail: geral@jf-storcato.com
http://www.jf-storcato.com

Vila de São Torcato

A Romaria Grande de São Torcato, que se celebra no
primeiro fim-de-semana de Julho desde 1852, é a maior
festividade da freguesia, sendo mesmo considerada por
muitos como a “Maior Romaria entre Douro e Minho”.
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Santuário de São Torcato

A sua construção teve início no ano de 1871. Esta imponente
obra do arquiteto alemão Bohnfledt, é o principal ponto de
interesse da freguesia. O Santuário de São Torcato contribuiu
para o desenvolvimento de uma vasta tradição regional na arte
da cantaria. Horário de Funcionamento: Todos os dias – 09h0012h00 | 13h00-19h00
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Museu Etnográfico e de Arte Sacra

O seu espólio, referente à construção do templo, às romarias e
ao culto ao santo Torcato, reparte-se por várias salas do
edifício. Horário de Funcionamento: mediante marcação
prévia. Contacto: Irmandade de S. Torcato Tel. 351 253 551 150
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Capela da Fonte do Santo

Construída no local onde, reza a lenda, foi encontrado o corpo
do Santo Torcato, no ano de 719. Horário de Funcionamento:
sem visitas guiadas.

A Feira dos 27, realizada a 27 de fevereiro, é organizada
pela Irmandade de São Torcato, sendo outro motivo para
uma vista à freguesia. Esta feira conta com a bênção do
gado e concurso pecuário, entre muitas outras
iniciativas.

Fafe

4 Igreja Matriz de São Torcato (Igreja Velha de São
Torcato)
O seu maior atrativo é o espólio pré-romântico,
nomeadamente os frisos de calcário que decoram a parte
interna da capela-mor. Horário de Funcionamento: Todos os
dias – 09h00-12h00 | 13h00-19h00
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Parque do Lago

Espaço verde de lazer, onde é possível observar a diversidade
florística da freguesia, com destaque para os carvalhos,
pinheiros, castanheiros e choupos.
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Campo d’Ataca (aprox. 2 km)

Camélias Park Flavius

Viveiros de camélias onde pode ser observada uma fabulosa
coleção de mais de 2000 variedades de camélias.
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Campo d’Ataca

Diz a lenda que foi aqui que se deu a Batalha de São Mamede, a
24 de Junho de 1128. Horário de Funcionamento: entrada
livre.

