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Aguada de Cima foi sede de concelho até 1834, data em
que foi englobada no então criado concelho de Águeda. Foi
recriada como concelho em 17/07/1835 até 31/12/1836, quando
foi definitivamente extinta como concelho.
É centenária a sua história, aparecendo já mencionada
“Aqualata” no ano de 132 A.C. Aparece mencionada numa doação ao Mosteiro do Lorvão, no ano de 961, com o nome da sua
padroeira, S.ª Eulália.
Foi Vila Romana. Foi doada ao Mosteiro da Vacariça, cujos
monges foram quem desbravaram as suas terras... Passou para a
Coroa em 1128.
Em 1132, D. Afonso Henriques couta esta vila à Sé de Coimbra.
Passou depois para a Universidade de Coimbra, tendo foro
especial de justiça. D. Manuel I concedeu-lhe foral em 23 de
Agosto de 1514. Foi sede de Capitania-Mor. Pertenceu, durante
o liberalismo, aos Duques de Lafões. Foi julgado de Paz.
Teve pelourinho, forca e tribunal.

Em 12 Julho 1997 foi elevada a Vila.
Em 12 Julho 2007 foi inaugurada a réplica do
Pelourinho,, comemorando-se esta data todos os anos com

Aguada de Cima é uma freguesia do concelho de
Águeda. Foi elevada a vila no ano de 1997. Tem cerca
de 27,55 km² de área e 3 952 habitantes, uma densidade
de: 143,4 h/km². Localizada na parte sul do concelho, a
freguesia de Aguada de Cima tem por vizinhos as freguesias da Borralha a norte, Belazaima do Chão a nordeste, Aguada de Baixo e Barrô a oeste e Recardâes a
noroeste e a Sul as freguesias de Avelãs Cima e Sangalhos do concelho de Anadia. É a 7ª freguesia do concelho em área, a 3ª em população e a 13ª em densidade

actividades de índole cultural e gastronómica..

As terras de Aguada de Cima estão demarcadas desde, pelo menos 1520, por marcos
(em pedra) que ainda hoje são mantidos.

Aguada de Cima possuiu uma vasta zona Industrial,
onde predomina a metalomecânica e a cerâmica.
Tem um artesanato cerâmico característico de uma
região rica em subsolo argiloso.

Correio electrónico: geral@jf-aguadadecima.pt]
Site: www.jf-aguadadecima.pt

Património, Gastronomia e Actividades

Património

Antiga Escola Primária
(Construída no ano de 1937)

- Leitão assado.
- Cabidela de Leitão
- Rojões
- Filhoses
- Papas de abóbora

Igreja Matriz

Sugestão de Restaurantes: Restaurante Vidal
(Almas da Areosa), Adega do Fidalgo (Almas da
Areosa), Restaurante T-Bone (Almas da Areosa),
churrascaria Vilama (Cabeço da Lama) e restaurante Sandro (Vale do Grou).

A Igreja Matriz, foi construída em 1711. A última restauração foi em finais de 2002, ano em
que se iniciaram as obras de conservação e
ampliação e que terminaram com a inauguração
e bênção no dia 11 de Dezembro de 2004. A
grande preocupação foi valorizar o passado e
poder usufruir, no presente, de um espaço que
ajudasse a melhor celebrar a liturgia.

Capela das Almas
Santas da Areosa

A festa das Almas da Areosa é a maior Romaria
do concelho e é celebrada em volta do mosteiro,
Templo octogonal, pertencente ao período poligonal barroco, construído em 1769.

Gastronomia

.

Parque do Sabugueiro

É um parque sossegado e com majestosas árvores de sombra. É sem dúvida, uma excelente opção para passar uma
tarde, comemorar aniversários ou outros eventos. Dispõe de
uma área coberta para eventos, de quartos de banho, churrasqueiras, bancas da loiça, forno a lenha, mesas, bancos e
ainda de um parque infantil.

Fonte Romana
Situa-se no lugar da Forcada e é parte
importante do nosso Património. É um
marco da histórica romana na freguesia.

Actividades
- Passeio de Motos Antigas da LAAC
- BTT da LAAC
- Feira todos os dias 2 e 17 de cada mês
- Distribuição de Tremoços nas festas do Espírito
Santo e da Senhora
- Festa dos Palmitos no Domingo de Ramos
- Escarpelada Típica
- Volta ao Termo

Festas e Romarias
Romaria das Almas Santas da Areosa, que é
considerada a maior Romaria do Concelho de
Águeda, começa sempre no Domingo de Pascoela
e dura oito dias.

