
                                                                       

          

A MAIS BELA FREGUESIA DO CONCELHO.

Ribolhos é uma freguesia portuguesa do concelho de Castro Daire, com 2,32 km² de área e 306 habitantes (2001). Densidade: 131,9 hab/km².

Constituiu até ao início do século XIX o couto de Ribolhos. Tinha, em 1801, apenas 125 habitantes.

Atualmente faz parte da Uniao de Freguesias de Mamouros , Alva e Ribolhos. Quando era apenas freguesia  de Ribolhos, era a mais  pequena 
freguesia do concelho de Castro Daire, apresentando no entanto uma das maiores densidades populacionais de todas as freguesias que compõem o 
concelho.

A aldeia de Ribolhos é composta por Ribolhos (sede de freguesia), São Domingos, uma pequena aldeia  situada na confluência dos rios Paiva e Paivô, e
a Soalheira, um pequeno lugar habitado apenas  por uma família, proprietária de uma das mais  antigas serrações de todo o concelho e a primeira a 
obter energia  de uma máquina a vapor, por volta dos anos 30 do século XX. 

Quando era apenas composta pela freguesia de Ribolhos, apesar de ser uma  freguesia  pequena , exercia bastante influência na vida quotidiana de 
habitantes de aldeias próximas mas pertencentes a outras freguesias, como é o caso dos habitantes de Grijó de Mões, Casais de D. Inês, Courinha e 
Vila Franca (todas pertencentes à freguesia de Mões).

Esta freguesia é também  sede de paróquia (como é tradição em Portugal), tendo como padroeiro Santo André. No entanto a sua maior festividade 
anual é dedicada à Nossa Senhora do Amparo, realizando-se a festa em sua honra no segundo domingo de Agosto.

      Carvalha Centenária



             

Nossa Senhora do Amparo                                                                               Fonte Estalagem

                

Mestre Ze Maria- Mestre dos Barros Negros                Peças de Barro Negro                                       Selo- Barros Ribolhos



                    

    Igreja Nova                                                                                                Igreja Velha- Atualmente usada  como casa mortuária

          

              Cruz no caminho Romano - Ribolhos a S. Domingos

         

 Antida Escola primária                                                              Atualmente Serve de Albergue - Caminheiro, Peregrinos        



Rio Paiva- Soalheira   e Porto Canal



Uma ótima opção de laser para os dias quentes do verão.    Água limpa e cristalina, espaços verdes e com sombra . 

Ideal para piqueniques .....
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