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Miradouros

Nome / Localização

Miradouro de Casal de Loivos
CASAL DE LOIVOS
GPS: 41°11'55"N, 7°31'55"W

Miradouro de Nª Senhora da Piedade
SANFINS DO DOURO
GPS: 41°17'01"N, 7°30'48"W

ALIJÓ
Miradouro Senhora da Cunha
ALIJÓ
GPS: 41°16'58"N, 7°25'11"W

Senhora da Cunha ou Senhora dos Prazeres

Descrição

Sobrepõe-se à Vila do Pinhão e a uma das mais belas curvas do rio Douro dando
a oportunidade de conhecer um cenário deslumbrante do Douro Vinhateiro.
É um belo miradouro situado em San ns do Douro, situado a 750 m de altitude,
proporcionando uma vista abrangente sobre a região vinhateira, os territórios de
transição e a zona planáltica. Tem restaurante, espaço de merendas e uma
grandiosa romaria no segundo domingo de agosto.
Proporciona um cenário grandioso no cimo de um monte provavelmente antes
associado ao culto da Lua e bem evidenciado na pintura rupestre da Pala Pinta.
É um espaço milenarmente sagrado a que, a partir do Séc. XVIII se associou a
veneração da Sra. dos Prazeres. O antigo culto ao “Monte da Lua”, tradicionalmente
associado às práticas agrícolas, pelo que, dentro da mesma lógica, facilmente se
pode compreender a tradicional bênção do gado, outrora feita pelo pároco de
Pegarinhos, na festa do Senhor dos A itos.

Nome / Localização

Miradouro da Senhora da Boa Morte
MONTE DO SOUTO
GPS: 41°13'52"N, 7°23'37"W

Miradouro da Rota do Douro
BEIRA GRANDE
GPS: 41°09'25"N, 7°18'23"W

CARRAZEDA DE ANSIÃES
Miradouro do Castelo de Ansiães
SELORES
GPS: 41°12'13"N, 7°18'13"W

Descrição

Enquadra-se num espaço religioso, de onde se pode ter uma vista sobre as encostas
agrestes do rio Tua e onde se evidenciam as espécies botânicas tradicionais de cariz
mediterrânico. A paisagem desce de forma abrupta até o Vale Ribeirinho.
É um miradouro virado à paisagem vinhateira do Douro profundo com as suas
quintas emblemáticas, as vinhas desenhadas nos socalcos e ainda o espelho de
água do Douro, onde se espelham os povoados ribeirinhos das encostas. Está a
uma altitude de 400 m.
Corresponde ao espaço amuralhado do castelo e aos desenhos multicolores da
paisagem que desce em cascata até ao vale do Douro.
Além do encontro com uma história de 5.000 anos, o espaço exerce uma sedução
especial sobre o visitante.

Nome / Localização

Miradouro de Santa Catarina
ABREIRO
GPS: 41°20'54"N, 7°18'11"W

Miradouro de São Brás

MIRANDELA

TORRE DE DONA CHAMA
GPS: 41°39'16"N, 7°07'14"W

Miradouro Serra de Santa Comba
LUGAR DA PALA
GPS: 41°27'45"N, 7°17'23"W

Descrição

Situa-se em Abreiro que é um lugar incontornável do Parque Natural.
O miradouro permite uma vista sobre as vertentes cultivadas e sentir o
serpenteado do vale do Tua e da linha dos caminhos-de-ferro que conferem
uma atratividade natural deveras marcante.
Situa-se em Torre de Dona Chama e tem interessantes vistas sobre amplas terras
transmontanas e sobre a própria vila, cheia de história e de marcantes evidências
culturais e turísticas.
Con gura um verdadeiro deslumbramento, com vistas amplas e magní cas sobre
as serras transmontanas circundantes e as castelhanas serras de Sanábria.
A sua abrangência, confere uma centralidade única da identidade transmontana.

Nome / Localização

Miradouro Casa da Floresta Sobreira
SOBREIRA
GPS: 41°20'58"N, 7°20'40"W

Miradouro de Palheiros
PALHEIROS
GPS: 41°24'11"N, 7°22'49"W

MURÇA
Miradouro de S. Domingos
MURÇA
GPS: 41°25'05"N, 7°26'46"W

Descrição

O Miradouro da Casa da Floresta localiza-se em Sobreira, numa área recentemente
orestada, junto a uma antiga casa da oresta, com vista sobre o rio Tua.
Integra-se num vetusto castro com o mesmo nome e eleva-se sobre um espigão
quartezítico que emerge na depressão geológica da Terra Quente. É uma feliz
coincidência agrupar uma paisagem avassaladora, um contexto arqueológico
impressionante e um Centro de Interpretação no local.
Um lugar imperdível.
Localiza-se cerca da vila de Murça, da qual se obtém uma interessante panorâmica,
bem como da sua envolvente com os seus ondulantes vinhedos e olivais.

Nome / Localização

Miradouro de Nossa Srª da Assunção
VILAS BOAS
GPS: 41°20'56"N, 7°10'50"W

VILA FLOR

Miradouro de Nossa Srª da Lapa
VILA FLOR
GPS: 41°18'42"N, 7°08'59"W

Miradouro de Nossa Srª dos Remédios
VILARINHO DAS AZENHAS
GPS: 41°22'53"N, 7°12'12"W

Descrição

Situa-se em Vilas Boas e é o maior e um dos mais importantes santuários
marianos de Trás-os-Montes plasmado na milenar colina sagrada. O monte, no
qual está inserido, permite o domínio sobre uma ampla e avassaladora paisagem,
compreendendo vales, cercos montanhosos, vilas e lugares.
Está instalado num antigo castro, entretanto sacralizado e do qual foi retirado
assinalável espólio. O conjunto construído é diverso e em cima no alto com uma
igreja de nave única e capela-mor retangulares.
Sobranceiro à vila é de facto um dos mais belos espaços de contemplação, onde
verdadeiramente o silêncio fala, oferecendo uma larga vista para o Vale da Vilariça,
aldeias e lugares que pintam a paisagem e para as cercanias dos municípios
envolventes e tem associado ao local uma bela lenda do período liberal. O povo
chama ao local de “capelinhas”, onde impera o silêncio e se tem uma deslumbrante
vista sobre Vila Flor a quem se chama um “ramalhete de cravelinas e bem-me-queres”.
Situa-se no lugar histórico de Vilarinho das Azenhas, no Vale do Tua e ocupa um
cabeço vistoso e protetor da aldeia. Bem merece ser visitado.

