
 

 

 

 

   

 

 

 

VILA DE MESÃO FRIO 

 

 

 

 

  Localização     
 

 

 

 

Mesão Frio é um concelho que pertence ao distrito de Vila Real, região norte e 

sub-região do Douro, com aproximadamente 4423 habitantes. Este concelho é 

banhado pelo rio Douro, bem como pelos afluentes Teixeira e Sermanha. 

Geograficamente, este concelho marca o início da Região Demarcada do Douro 

Vinhateiro, considerado pela UNESCO como património da humanidade em 14 de 

Dezembro de 2001. 

O município encontra-se a cerca de 12 km do Peso da Régua, 36 km de Vila Real.   

O natural ou habitante de Mesão Frio denomina-se mesão-friense. 

    



 

 

 

 

 

   História  

 

Mesão Frio terá nascido no local onde foi edificada a Igreja de S. Nicolau, mandada 

construir, segundo se diz, pela rainha D. Mafalda, mulher de D. Afonso Henriques. 

 

   Monumentos 

 

 

   Igreja Matriz de S. Nicolau  

 
 
Templo, em estilo românico-gótico que, segundo a tradição 

local, foi mandado construir pela rainha D. Mafalda, esposa 

de D. Afonso Henriques. 

Foi reconstruído no século XVI e profundamente remodelado em 1877. 

 

   Convento de S. Francisco      

Fortunato de Almeida, conceituado autor da 

“História da Igreja de Portugal”, diz que “o 

Mosteiro de São Francisco de Mesão Frio foi 

fundado em 1724, para frades”, e Frei 

Henrique Rema dá o ano de 1744 como data 

provável da sua função. É muito possível que o edifício para alojar os frades 

franciscanos tivesse começado a ser edificado em 1724, e que o seu acabamento se 

tornasse um facto apenas vinte anos depois. Entre uma e outra data aparece ao lado 

da igreja do Convento a Ordem Terceira de São Francisco, em cuja direcção 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mafalda_de_Saboia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/1877


 

 

 

 

estiveram outrora os frades. No interior dos Claustros do Convento, podem ver-se 

umas escadas subterrâneas que vão dar a um túnel. O povo, sempre de imaginação 

fértil, criou a lenda de que nesse túnel subterrâneo existe um caminho por onde 

os mouros atravessam o Douro em direcção ao Convento de Barrô. Actualmente, e 

desde 1834, é neste edifício que funcionam as várias repartições públicas do poder 

judicial, administrativo e autárquico da vila de Mesão Frio. 

 

   Pelourinho    

O pelourinho, situado no centro da 

povoação. 

Talhado numa das matérias-primas mais 

abundantes na região - granito -, o 

pelourinho é formado por uma plataforma 

composta de três degraus octogonais, como octogonal é a base sobre a qual assenta 

directamente o fuste cilíndrico (com dois estrangulamentos bastante acentuados) da 

coluna, cujo capitel configura anel saliente encimado por bloco cilíndrico suportando 

tabuleiro quadrangular lavrado no topo, de entre os quais arrancam quatro elementos 

férreos de imagética zoomórfica.  

 

 
 

  Arcas Tumulares Românicas  
  

 

Conjunto de sete sarcófagos 

trapezoidais datados do final da Idade 

Média, colocados no adro da Igreja Matriz 

de Mesão Frio. Cada um deles é constituído 

por arcaz e tampa, dois dos quais descobertos, com a tampa ao lado, possuindo 

cavidade sepulcral de contornos antropomórficos. Cinco deles apresentam tampa de 

secção poligonal com seis planos e os outros dois possuem tampa de tipo diferente, de 



 

 

 

 

secção pentagonal com volume em duas águas. Três dos sarcófagos apresentam arcaz 

liso e tampa decorada, destacando-se outros dois pela decoração que preenche 

também as faces dos arcazes. 

 

 

 

    Busto de Conselheiro José Maria Alpoim       

         Estátua elevada em homenagem ao Conselheiro José 

Maria Alpoim. 

 

 

 

 

Capela de Nossa Senhora da Conceição         

    

 

 

Capela barroca datada do século XVIII. É usada ocasionalmente para pagar 

promessas e durante a festa anual, a 8 de dezembro. 

 

    

 

 

              Capela de Santo António     

Capela neoclássica que apresenta, na 

fachada, porta em arco de volta perfeita. 

http://www.igogo.pt/busto-de-conselheiro-jose-maria-alpoim/
http://www.igogo.pt/capela-de-nossa-senhora-da-conceicao-19/
http://www.igogo.pt/capela-de-santo-antonio-48/


 

 

 

 

        

 

 

  

 Chafariz de Fontainhas em Mesão Frio 

 

Chafariz oitocentista constituído por um espaldar rectangular e um tanque 

rectangular alimentado por duas bicas. 

  

 

 

 


