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É uma acolhedora cidade situada no limite serrano do distrito de Aveiro.  Está a 30 km das 
praias da Barra e da Costa Nova, a cidade do Porto fica a 70 km a N, Coimbra a 40 a S e Lisboa 
a 220. Não é uma cidade monumental, mas merecem uma visita o Museu da Fundação 
Dionísio Pinheiro, a Igreja Matriz onde são muito admirados os seus altares em talha 
dourada, e o Parque de Alta Vila. 
Em volta da cidade, desenvolvem-se actividades em várias zonas industriais, salientando-se o 
fabrico de ferragens para a construção civil e mobiliário e a de cerâmica. 
Não é difícil estacionar em Águeda, nem são conhecidos quaisquer impedimentos impostos 
pelas autoridades.  Algumas sugestões: estacionamento marcado pela chaminé de uma extinta 
fábrica; estacionamento que fica do lado poente do centro de saúde;  traseiras do novo quartel 
dos bombeiros e em volta do pavilhão do Ginásio Clube, mas estes não são aconselháveis aos 
sábados até por volta das 14h;  mais recatados podem encontrar-se junto à Capela de São 
Pedro e na Praceta Capitão Ferraz da Silva no mesmo bairro. 
Uma vez na cidade, percorra as ruas pedonais da baixa e desfrute do bom e simpático 
acolhimento nas lojas e lojinhas, saboreie os deliciosos pastéis de Águeda e, se quiser, 
adquira-os embalados em poesia popular numa loja de frutas que fica no topo poente da Rua 
Luís de Camões, havendo aí outras especialidade da doçaria local.  Na mesma rua, mas no 
topo oposto, existe um “Pague e leve” onde poderá adquirir uma refeição quente. 
Todos os sábados realiza-se um grande mercado e feira desde manhã cedo até por volta das 
14 h, onde se vende de tudo, desde o ramo alimentar até ao pronto-a-vestir, ferramentas, 
mobiliário, etc.  Vende-se o belo leitão assado à moda da Bairrada, inteiro ou a retalho, e o 
saboroso pão de canela fabricado pelas padeiras de Berrô.  Se vier na 6ª-feira da parte da 
manhã, pode adquirir um bolo de Águeda na banca da D. Piedade – é muito bom comido às 
fatias e aguenta-se vários dias com a mesma frescura se conservado fechado na embalagem 
em que é fornecido. 
Passeie na Rua da Venda Nova que vai do Largo da Capela de São Sebastião até à esquina 
do Tribunal.  Tome uma bebida ou uma refeição ligeira nos pequenos “snacks” que por ali 
existem. 

 
Desfrute do grande espaço de lazer existente à beira do rio, na margem direita logo acima da 
ponte. 
No segundo domingo de cada mês, realiza-se uma grande feira de antiguidades que se 
espalha por todo o espaço na zona da Câmara Municipal.  Dura quase todo o dia. 
Se vier na época estival e trouxer um transporte acessório (bicicleta ou outro) pode dar 
passeios até às praias fluviais do Souto do Rio e Bolfiar a cerca de 10 km, e à do 
Alfusqueiro a cerca de 15.  Nas imediações da praia do Bolfiar há um restaurante que fica no 



cimo de uma rampa, mesmo à beira da estrada, que serve refeições a preços muito aceitáveis, 
recomendando-se a chanfana.   
Há um outro passeio a não perder:  é uma ida a Ois da Ribeira, freguesia que fica na margem 
do lado nascente da grande lagoa conhecida por Pateira de Fermentelos.  É um bom passeio 
para bicicleta, de uns 12 km por estrada asfaltada estreita serpenteando por entre campos 
cultivados, de certa maneira sempre paralela ao rio e à linha de caminho-de-ferro do Vale do 
Vouga.  Este também é um bom lugar para ir de autocaravana, mas pela estrada que liga a 
Aveiro via Travassô.  Nas margens da lagoa há bons lugares para estacionamento.  Também há 
um restaurante que fornece boas refeições por preços módicos. 
Se passar uns dias em Águeda, não se esqueça de comprar um ou os dois semanários às 
quintas-feiras: a “Soberania do Povo” e “Região de Águeda”.  Poderá inteirar-se dos assuntos 
da terra e ver que filmes estão nos cinemas ou, até, se haverá qualquer actividade cultural que 
lhe possa interessar, como uma exibição do Cancioneiro de Águeda ou da Orquestra 
Típica ou, quem sabe, um sarau pelo órfeão ou, ainda, uma peça no teatro de bolso da Casa 
do Adro.  As rádios locais são a Rádio Botaréu em 100 e 101,8 e Rádio Soberania em 99,3. 


