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telúricas de Reve Marandicus e de Serápis, nos limites
de Vila Real, começamos aos poucos a impregnarnos das ambiências transmontanas, nas quais, os
planaltos luminosos de Alijó, as suas chãs sagradas
dos mortos e os seus cabeços graníticos dos castros,
fazem sentir os primeiros estremecimentos do Reino
Maravilhoso. De um lado os gigantes, as divindades
pétreas e o cerco montanhoso da grande fortaleza
telúrica, do outro o Douro sublimado e os seus
musicais em forma de vinhedos. Mas olhando pela
varanda aberta a oriente, mergulhamos na Terra
Quente por onde se espreguiça o rio das ancestrais
e esbatidas fronteiras tribais da fase proto-histórica.
Entramos nos domínios ribeirinhos do Tua, dos seus
precipícios e dos seus mistérios.
Somos assim recebidos em Alijó, emblemática terra
de produtores de grandes vinhos, de uma crescente
atividade turística que potencia o dinamismo das
gentes e dá notoriedade à região e a sua bacia
JARDIM DAS LARANJEIRAS

do Mundo. Famosa pelas suas hortas, laranjais e
produtos de montanha, contudo o destaque vai para
a produção vitícola de afamados vinhos do Douro e
Porto, sem esquecer o característico moscatel de Alijó
e Favaios, que é uma particularidade dos planaltos
de transição. A eles liga-se a tradicional produção de
pão, que se pode degustar e ver na última localidade
onde funciona o Museu do Pão e do Vinho.
A medieva Alijó e seu termo, tiveram um conjunto
de forais que atestaram a evolução daquelas
comunidades e o cuidado dos primeiros reis em
favorecerem o povoamento e criar condições para
a atração da burguesia mercantil e da nobreza
fundiária, que tutelaram a terra durante longos ciclos
históricos. Tal aconteceu com o Marquês de Távora,
que veio a ser o primeiro donatário de Alijó e seus
termos, até voltarem à posse da coroa portuguesa,
no período Pombalino, após o trágico aniquilamento
daquela poderosa família, nos meados do séc. XVIII.
As capelas, os miradouros, o edifício da Câmara
Municipal, o pelourinho, a antiga casa dos Távoras
e o centenário plátano, considerado monumento
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nacional, compõem grosso modo, o conjunto dos
patrimónios materiais. A gastronomia, as raízes
da história, a hospitalidade das suas gentes, os
miradouros de suster a respiração e o mágico/
lendário, completam o quadro da oferta alijoense.
Uma Lenda
A Lenda da Senhora da Cunha
O espaço da Srª da Cunha acolhe uma romaria
muito associada à sesta e às refeições comunitárias
à volta da Capela e Cabeço, ambos sacralizados.
Tradicionalmente, ocorreram disputas, através das
quais as diversas freguesias revindicavam a pertença
da protetora, cujo simbolismo estava muito ligado ao
início das ceifas e às festas da agricultura. Diz-se que os
habitantes da Chã tentaram, um dia, virar a imagem da
Santa para esta localidade e que ela, tendo adquirido
vontade, se virou para Alijó, mantendo-se a disputa
do local de pertença da padroeira entre as duas
localidades, bem como o facto de as sete irmãs (sete
santas) obrigatoriamente se verem umas às outras.
São elas Santa Eufémia, da Lavandeira, Senhora da
PICA-PAU-MALHADO-GRANDE

Assunção em Vilas Boas, Senhora dos Remédios em
Lamego, Santa Comba no Franco, Santa Bárbara em
Favaios e Senhora das Dores no Castedo.
A romaria da Srª da Cunha é singular, pelo modo
como se encontram os grupos das freguesias na
base do cabeço, encimados pelas suas cruzes e
indumentárias.
Curiosidades
O Teleférico do Amieiro ou o “engenho e arte à
transmontana”.
Para galgar as margens abruptas do Vale do Tua, a
população do Amieiro construiu, há décadas, um
teleférico que permitia ter acesso entre as duas
margens, a cerca de 40 pessoas por dia, para apanhar
o comboio e para os trabalhos agrícolas de terrenos
de cultivo existentes nas encostas de Carrazeda. Este
serviço de transporte era ainda complementado com
o transporte da Barca, que trabalhava de sol a sol e
ambos, prenúncio de modernos interfaces modais,
eram concessionados, por arrematação, em leilão no
dia de Natal.
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Quem estivesse avençado pagava esta “taxa” Festa relevante
anualmente, de acordo com o número de pessoas Senhora dos Prazeres ou Senhora da Cunha
Proporciona um cenário grandioso no cimo de um
outra margem, os animais que possuísse, entre monte, provavelmente antes associado ao culto da
outros. Os ferroviários pagavam mais porque faziam Lua e bem evidenciado na pintura rupestre da Pala
Pinta. É um espaço milenarmente sagrado a que, a
mais viagens.
Em 1954, as avenças iam de 30 a 100 escudos e, em partir do Séc. XVIII, se associou a veneração da Sra
dos Prazeres, cuja festividade decorre no primeiro
1985, de 40 a 500 escudos por ano.
Descrevem-se os preços das “avenças” associadas a domingo de Julho.
esse antigo transporte:
Gastronomia
Correio:
Desde os peixinhos do rio das aldeias ribeirinhas
Não pagava nada;
do Tua, às amêndoas de Stª Eugénia, ou ao cabrito
Pessoas:
Até 1954: 50 centavos por viagem no tempo mínimo; com arroz de forno dos planaltos do Pópulo, Alijó
Entre 1955 e 1984: de 2 escudos e meio até 15
gastronómica. Com vinhos de eleição, onde se
escudos, conforme o tempo de viagem;
insere o distinto Moscatel, a afamada bola de carne,
A partir de 1985: 20 escudos por viagem;
os derivados dos enchidos e o emblemático pão de
Animais:
A partir de 1954: 50 centavos por cabeça e por Favaios, fazem de Alijó um espaço de perdição para
os paladares.
viagem;
A partir de 1985: 7 escudos e meio por cabeça e por Venha e comprove!
viagem.
SENHORA DA CUNHA
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Lugares imperdíveis
Pala Pinta: “Um lugar Transcendental”
plasmada na morfologia rochosa da pala granítica
que manifesta e regista um conjunto integrado
de paisagens, motivos humanos e serpentiformes,
visíveis a partir do local, evidenciando, acima da linha
do horizonte, singulares e inesperadas conjunturas
astronómicas.
impressionante observatório terrestre e celeste. Tratase de um lugar especial onde o sol, as estrelas ou
quiçá um cometa, com diferentes intensidades de luz
e respetiva cauda, assumem uma grande visibilidade,
integrada numa unidade espacial onde coabitam
humanos, as linhas do horizonte, as encostas e o

motivos cósmicos pelos céus, como era o caso da
passagem de um cometa.
Assim se perpetua o lendário fascínio das ermas
fragas das arribas do Tua e o seu caráter mágico
e tocante, que perpetua o histórico fascínio dos
homens perante os fenómenos celestes.
Sítio de Interesse Público em 2010, por se constituir
como um dos exemplos mais notáveis de abrigos
com pintura esquemática da área transmontana.
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E se a representação global se associa à passagem de
um cometa que cruzou os céus há 7 milénios, este
recanto do Tua suplantará, em vários séculos, os mais
antigos textos do crescente fértil babilónico, que
referiram expressamente a passagem de fascinantes
PALA PINTA
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Fragas da Botelhinha
paisagem ampla e airosa, virada à depressão da Terra Quente e todo um ambiente castrejo e telúrico, disperso
pelos municípios envolventes.
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Phi grego e outras geometrias.
Localizadas na Serra da Botelhinha, na freguesinha de Pegarinhos, são um conjunto arqueológico e artístico
incontornável na compreensão do mágico do Vale do Tua.

FRAGAS DA BOTELHIINHA
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A NÃO PERDER > PATRIMÓNIO

MUSEU DO PÃO E DO VINHO

ABRIGO RUPESTRE DA PALA PINTA

CARLÃO - AMIEIRO / GPS: 41°19’01”N, 7°24’13”O

Arqueologia / Sítio de Interesse Público

ANTA DE FONTE COBERTA

VILA CHÃ / GPS: 41°20’05”N, 7°28’17”O

Arqueologia / Monumento Nacional

CAPELA N.ª Sª DA BOA MORTE OU DO
PÓPULO E CRUZEIRO

PÓPULO / GPS: 41°22’18”N, 7°29’18”O

Arq. Religiosa / Monumento de Interesse Público

CASTRO DO PÓPULO

PÓPULO, ALIJÓ / GPS: 41°22’18”N, 7°29’19”O

Arqueologia / Imóvel de Interesse Público

CONJUNTO ARQ. LARGO PRAÇA E RUA
DIREITA DE FAVAIOS

FAVAIOS / GPS: 41°15’56”N, 7°30’04”O

Arq. Civil / Conjunto de Interesse Público

IGREJA DE SÃO MAMEDE DE RIBATUA

SÃO MAMEDE DE RIBATUA / GPS: 41°14’53”N, 7°25’47”O

Arq. Religiosa / Imóvel Interesse Municipal

NECRÓPOLE MEGALÍTICA DO ALTO DAS
MADORRAS

VILA VERDE (ALIJÓ), FIOLHOSO (MURÇA) / GPS:
41°23’35”N, 7°30’59”O

Arqueologia / Sítio de Interesse Público

PELOURINHO DE ALIJÓ

ALIJÓ / GPS: 41°16’35”N, 7°28’29”O

Marco Jurisd. / Imóvel de Interesse Público

PELOURINHO SÃO MAMEDE DE RIBATUA

SÃO MAMEDE DE RIBATUA / GPS: 41°15’01”N, 7°25’55”O

Marco Jurisd. / Imóvel de Interesse Público

SANTUÁRIO DO SENHOR DE PERAFITA

PERAFITA / GPS: 41°23’19”N, 7°32’31”O

Arq. Religiosa / Conjunto de Interesse Público
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Utilidades & Informações > Como chegar > Alijó

Local de Partida

Tempo

Distância

Itinerário

Carrazeda de Ansiães

20 min

35 km

IC5 / N212

Mirandela

35 min

50 km

A4 / IC5 / N212

Murça

20 min

25 km

A4 / IC5 / N212

Vila Flor

30 min

45 km

IC5 / N212

Bragança

1h 10 min

110 km

A4 / IC5 / N212

Chaves

1h 5 min

95 km

A24 / A4 / IC5 / N212

Vila Real

30 min

40 km

A4 / IC5 / N212

Porto

1h 30 min

135 km

A4 / IC5 / N212

Lisboa

3h 45 min

410 km

A1 / IP3 / A24 / A4 / N212

Saúde e Segurança Número Nacional de Emergência 112 • Bombeiros – Linha Verde: 800 202 425
Centro de Saúde de Alijó Largo do Tapado • Alijó • Tel. 259 959 210 • csalijo@srsvreal.min-saude.pt
Guarda Nacional Republicana de Alijó Rua do Pombal • Alijó • Tel. 259 950 543
Informação Turística Avenida 25 de Abril • Alijó •Telefone: 259 950 095
PONTE ROMANA
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