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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A Associação Comercial e Industrial de Miranda do Douro coordena o projeto E-Turism // 
Reforço e Promoção do Turismo de Miranda do Douro. Este projeto enquadra-se no domínio 
da competitividade e internacionalização, do Programa Operacional Regional do Norte, no 
âmbito no concurso de ações coletivas para a Promoção do Espírito Empresarial e é 
financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Região Norte, no 
montante de 141.279,95 mil euros, dos quais 120.087,95 mil euros são provenientes do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional. O presente projeto tem como objetivos estratégicos 
das respostas aos desafios: 

• Fomentar o espírito de partilha e cooperação entre os agentes de dinamização do 
território e do turismo na promoção de Miranda do Douro como destino turístico; 

• Munir os empresários do setor do turismo com ferramentas digitais de promoção de 
atividades e serviços; 

• Comunicar os produtos e os recursos turísticos locais de forma integrada, valorizando 
a diversidade da oferta disponível por forma a captar as várias estruturas etárias que 
procuram novas formas de turismo; 

• Conhecer os turistas e visitantes, as suas motivações e a avaliação das expetativas da 
sua experiência de turismo em Miranda do Douro; 

• Contribuir para a competitividade coletiva da região, quer pela redução de custos 
associados à promoção (duplicação de custos e economias de escala), quer pela 
panóplia de serviços oferecidos. 

O presente estudo pretende contribuir para a caracterização da oferta existente a nível de 
atrativos turísticos em Miranda do Douro, designadamente, numa divisão por Atrativos 
Naturais, Atrativos Histórico-Culturais, Manifestações e Usos Tradicionais e Populares, 
Realizações Técnicas/Científicas Contemporâneas e Eventos/Acontecimentos Programados. 

O principal objetivo não foi realizar um levantamento exaustivo de todos os atrativos turísticos 
do concelho, mas sim identificar os mais representativos do ponto de vista da procura. A 
Câmara Municipal de Miranda do Douro, através da Carta Arqueológica e de Património 
Cultural, apresenta um documento no qual o levantamento do património histórico edificado 
é apresentado na sua totalidade, sendo portanto um estudo de grande relevância para o 
turismo, e com informação complementar à presente Recolha de Informação sobre os 
Atrativos Turísticos de Miranda do Douro. 

A identificação dos pontos turísticos teve em consideração a perceção de valorização e 
utilização de modo diferenciador, capaz de proporcionar experiências diferentes para o 
potencial visitante. 
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1. ATRATIVOS NATURAIS 

 
 

a) PONTOS DE INTERESSE DE OBSERVAÇÃO E CONTEMPLAÇÃO DA NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Arribas do Douro, local de observação de restos de floresta tropical atlântica, juntamente 
com flora subestépica ou com diferentes tipos de vegetação esclerófila. 

 

- Meandros do Douro, encaixados e controlados tectonicamente, e geomorfologia nas       
albufeiras de Bemposta, Picote e Miranda do Douro. 

 

MIRADOURO DE SÃO JOÃO DAS ARRIBAS: 

Local de extraordinária beleza que permite ter uma visão única sobre o rio Douro. Na 
envolvente encontra-se também o castro de Aldeia Nova e a pequena Capela devota a São 
João. 

O espaço conta ainda com um pequeno Parque de Merendas.   

Altitude: 646m 

Localização: Lugar de Aldeia Nova, caminho vicinal São João das Arribas 

GPS: N 41º32´22.75” W6º13´19.94” 

Ilustração 1 - Arribas do Douro Fotografia: Acervo projeto E-Turism 



 ............................................................................  

 

5 

MIRADOURO DA FRAGA DO PUIO: 

No fundo da aldeia de Picote, há indicação para o miradouro da Fraga do Puio (em mirandês 
Peinha de L Puio), de onde se desfruta uma excecional vista marcada por uma curva cerrada 
sobre o Rio Douro, que aqui corre encaixado sobre as arribas quase verticais que marcam a 
fonteira politica entre Portugal e Espanha.  

Altitude: 610m 

Natureza: Parque Natural do Douro Internacional 

Localização: Aldeia de Picote 

GPS: N41º23´50.80” W6º22´3.06 

Ilustração 2 - Miradouro de São João das Arribas e Miradouro da Fraga do Puio 

Fonte: Acervo projeto E-Turism  
 

MIRADOURO DE VALE DE ÁGUIA/CASTRILHOUÇO: 

O miradouro está localizado junto ao Castro de Vale de Águia, edificado na Idade do Ferro. O 
local permite a observação de uma arriba em cotovelo sobre o Douro. O castro é Imóvel de 
Interesse Público e está integrado na Rota dos Castros e Berrões. Possui vestígios de uma 
espessa muralha, que circunda o topo do monte e trata-se da única plataforma bem 
conservada do povoado. 

Altitude: 639m 

Localização: Caminho Vicinal Miranda – Vale d´Águia 

GPS: N71º30´5890” W6º15´37.08” 

 

MIRADOURO DA FRAGA AMARELA: 

Situa-se junto do Castro da Cigaduenha. Este castro é um povoado do 1º milénio A.C. e ocupa 
uma extensa plataforma, cujos rebordos a sul caem a pique, sobre o Douro, proporcionando 
assim uma imagem magnifica do canhão do rio. Outro trecho da fabulosa paisagem geológica 
construída pelo Douro eficazmente aproveitada como inexpugnável muralha pelo castro, que 
sendo muito vulnerável na outra ponta, obrigou a preceder a muralha com um grandioso 
campo de pedras fincadas, autenticas navalhas afiadas de pontas para cima, defendendo a 
porta do povoado. 
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Altitude: 645m 

Localização: Situado no limite das Freguesias de Vila Chã de Braciosa e Picote 

GPS: N41º23.330” W6º19.317” 

Ilustração 3 - Miradouro de Vale de Águia e Miradouro da Fraga Amarela 

Fonte: www.rotaterrafria.com   Acervo projeto E-Turism 
 

MIRADOURO DA PENHA DAS TORRES, PARADELA (PONTO MAIS ORIENTAL DO 
TERRITÓRIO PORTUGUÊS): 

Situado no extremo nordeste do território, no ponto mais oriental de Portugal, local de onde 
se avistam os primeiros raios de sol. Deste local podemos ver o rio Douro a entrar em Portugal, 
iniciando o seu percurso enquanto rio internacional. 

Altitude: 675m 

Localização: Situado na aldeia de Paradela, tem acesso por caminho vicinal. 

GPS: N41º34´30.52´´ W6º11´27.30´´ 

MIRADOURO DO CABECITO DA VINHA EM VILA CHÃ: 

Situado numa zona de vinhas e olival, junto á capela de Sto. Albino avistam-se terrenos 
cultivados e as arribas do Douro do lado de lá da fronteira. Este local está associado aos 
festejos do vinho e das colheitas, sendo possível encontrar alguns lagares rupestres cavados 
na rocha. 

Altitude: 678m 

Localização: Situado na Aldeia de Vila Chã de Braciosa, tem acesso por caminho vicinal 

GPS: M-349630,22/P-495516,97 
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Ilustração 4 - Miradouro da Penha das Torres e Miradouro do Cabecito da Vinha 

Fonte: Acervo projeto E-Turism   
 

 

MIRADOURO DA SENHORA DA LUZ: 

Situado no monte arredondado da Senhora da Luz, único relevo que quase fura os 900m, e 
onde se realiza no último domingo de Abril uma das romarias de maior estrondo de Miranda e 
das terras vizinhas de Leão. A capelinha está no miolo do castro dividido a meio pela fronteira. 
O renque de carvalhos que encerra o adro a poente, ergue-se sobre um pano da muralha, 
correndo o outro circuito da fortificação, mais conservado a nascente.  

Altitude: 892m 

Localização: Aldeia de Constantim, junto á fronteira com Espanha. 

GPS: N41º37´59.11” W6º15´17.35” 

 

MIRADOURO DA FREIXIOSA: 

Do Miradouro da Freixiosa pode ser observado o vale encaixado e escarpado do Douro, 
observando-se vários afloramentos rochosos de granito que brotam do rio, cujas águas 
levantadas pela Barragem de Picote correm aqui serenas e largas. 

Altitude: 610m 

Localização: Situado no Parque Natural do Douro Internacional, Aldeia de Freixiosa. 

GPS: N 41º25´21.17´´ W6º18´36.54´´ 
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Ilustração 5 - Miradouro da Senhora da Luz e Miradouro da Freixiosa 

Fonte: Acervo projeto E-Turism   
 

MIRADOURO DO CHAPÉU: 

Situa-se no lugar de Freixiosa em pleno Parque Natural do Douro Internacional, sendo 
gigantescos batólitos de granito, empinados sobre o Douro. O nome “chapéu” resulta do facto 
do bloco de granito que se debruça sobre o rio ter este formato. 

Altitude: 580m 

Localização: Situado em Pleno Parque Natural do Douro Internacional da Aldeia de Freixiosa 

GPS: N 41º26´02,82´´ O 6º17´52,06´´ 

 

MIRADOURO DO CARREIRÃO DAS ARRIBAS: 

Situado no caminho das vinhas em direção ao cais fluvial, no Rio Douro, é possível contemplar 
a maior capa de zimbros de Portugal com vista para as magníficas arribas. 

Altitude: 410m 

Localização: Situado junto ao Rio Douro na Vila de Sendim tem acesso pelo caminho vicinal 
dos Pisões 

GPS: N 41º20´46,66´´ O 6º25´21,37´´ 

Ilustração 6 - Miradouro do Chapéu e Miradouro do Carreirão das Arribas 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism   
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MIRADOURO DA CAPELA DE SÃO PAULO: 

Situa-se junto às Ruínas da Capela de São Paulo, em plenas arribas do rio Douro, pensa-se ter 
sido no Séc. XVI um eremitério cujos guardiões são os autores de frescos encontrados perto 
deste local. 

Altitude: 460m 

Localização: Situado no termo da Vila de Sendim, tem acesso por caminho vicinal 

GPS: N41º23´1.42´´ W6º23´33.30´´ 

MIRADOURO DA CAPELA DE SANTA ANA: 

Situado a sul do concelho, no cimo do lugar da Granja, o miradouro é um local de onde se 
podem avistar os sobreirais mirandeses e o concelho de Vimioso. No meio do adro da capela, 
ergue-se uma cruz, designada pelo povo de cruz lastra de Santa Ana, mas não é mais que uma 
estátua – menir, do Bronze final, com mais de trinta séculos – tratando-se de um monumento 
único. 

Altitude: 685m 

Localização: Situado no Lugar da Granja, tem acesso pela estrada municipal Silva/ Granja 

GPS: N 41º 30´43.36´´ W6º28´26.64´´ 

Ilustração 7 - Miradouro da Capela de São Paulo e Miradouro da Capela de Santa Ana 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism   
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MIRADOURO DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO TURÍSTICO E AMBIENTAL: 

Situado Junto ao Centro de Interpretação Turístico – Ambiental, no marco geodésico, avista-
se o aproveitamento hidroelétrico de Miranda do Douro, bem como o Douro Internacional e 
as suas arribas. 

Altitude: 591m 

Localização: Situado Junto à Estrada Nacional 218, direção fronteira. 

GPS: N 41º29´23.28´´ W6º16´3.35´´ 

LOCAIS PARA OBSERVAÇÃO DE AVES:  

Paradela, Lamoso, Urrós, Vale de Águia, Miranda do Douro, Cércio, Barragem do Picote e 
Barragem da Bemposta e o último troço da albufeira de Miranda do Douro, onde as famosas 
Arribas do Douro se impõem.  

LOCAL PARA OBSERVAÇÃO DE MORCEGOS:  

Em Santo Adrião, as Minas são um sítio classificado (PTCON0042), destaca-se a maior área de 
calcários do Norte de Portugal, onde se reproduzem várias espécies de morcegos 
cavernícolas, entre elas a colónia de criação do morcego-rato pequeno e cinco outras 
espécies, a maioria em perigo de extinção. 

Ilustração 8 - Miradouro do CITA e Morcego nas Minas de Santo Adrião 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism  www.valesdevimioso.pt 
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b) PRINCIPAIS MOSAICOS DE HABITATS COM INTERESSE TURÍSTICO 
  

De acordo com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas – ICNF1, no Parque 
Natural do Douro Internacional ocorre uma grande diversidade de Habitats Naturais, incluindo 
quatro habitats prioritários. 

O Parque possui uma elevada importância florística e manchas de vegetação extremamente 
bem preservadas, com realce para as que ocupam as arribas, cuja composição e estrutura 
refletem o declive e a exposição solar. 

Em contraste, os planaltos e vales de relevo suave são marcadamente cultivados ou 
pastoreados, surgindo a vegetação natural quer nas sebes e limites de propriedade, quer sob a 
forma de maciços ou bosquetes confinados aos barrocais ou ainda nas parcelas agrícolas 
recentemente abandonadas. 

Verifica-se, assim, a existência de uma dicotomia paisagística pautada pela alternância de 
zonas de mosaico agrícola e de formações naturais. 

Os habitats dominantes são os bosques, com diferentes classes etárias, de carvalho-negral 
Quercus pyrenaica (9230), carvalho-cerquinho Quercus faginea subsp. faginea, azinheira 
Quercus rotundifolia (9340) e sobreiro Quercus suber (9330), bosques de lodão Celtis 
australis, giestais, piornais e estevais. 

Merecem referência especial os matagais arborescentes de Juniperus oxycedrus s.l. (5210), 
com um caráter reliquial, e o habitat prioritário de florestas endémicas de Juniperus spp. 
(9560), cuja composição florística é francamente original. 

Outros habitats importantes são as charnecas, com as comunidades orófilas de caldoneira 
Echinospartum ibericum (4090), as comunidades de leitos de cheia (3250 e 6160), que, 
devido aos sistemas hidroelétricos, viram a sua área severamente reduzida, e os bosques 
ripícolas de diversos tipos (freixos, salgueiros, ulmeiros, amieiros, tamargueiras). 

Os principais habitats do PNDI estão abaixo apresentados em destaque, e com uma breve 
descrição das suas correspondentes espécies. 

                                                           
1 Fonte; ICNF, disponível em http://www2.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pndi/habit, acesso em 20/02/2018. 

http://www2.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pndi/habit
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Ilustração 9 - Zimbrais e Lameiros 

Fonte: Banco de imagens www.visualhunt.com  Câmara Municipal de Bragança 
  
HABITATS DE ÁGUA DOCE 

* Águas paradas: 

- 3130 Águas paradas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae 
e/ou da Isoëto-Nanojuncetea; 

- 3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition; 

- 3170 Charcos temporários mediterrânicos. 

* Águas correntes – troços de cursos de água com dinâmica natural e seminatural (leitos 
pequenos, médios e grandes), em que a qualidade da água não sofre mudanças significativas: 

- 3250 Cursos de água mediterrânicos permanentes com Glaucium flavum 

As cascalheiras de leitos de cheias são frequentemente encontradas em todos os grandes rios 
de Portugal continental, porém só nos leitos de cheias do rio Douro Internacional se 
detetaram comunidades bem estruturadas da aliança Glaucion flavi. São portanto excluídas 
deste habitat todas as comunidades derivadas de Thlaspietea rotundifolli de leitos de cheias. 

- 3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da 
Callitricho-Batrachion; 

- 3280 Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas 
arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba. 

 

CHARNECAS E MATOS DAS ZONAS TEMPERADAS 

- 4030 Charnecas secas europeias; 

- 4090 Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas. 

Comunidade permanente arbustiva de baixo grau de cobertura. 

Estritamente heliófila, própria de cristas rochosas e outros relevos convexos (“meios em fase 
de morfogénese”), particularmente expostos ao vento, com solos esqueléticos derivados de 
rochas ácidas; muitos biótopos de caldoneira culminam vales apertados onde as massas de ar 
são aceleradas pelo “efeito de Venturi”. 
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MATOS ESCLERÓFILOS 

* Matagais arborescentes mediterrânicos: 

- 5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp.; 

Assentes em solos pouco profundos derivados de substratos rochosos compactos, quer 
silicosos, quer calcários, que ocupam tipicamente as arribas e alcantilados, quer litorais e sub-
litorais, quer interiores nos canhões dos grandes rios e onde representam o clímax infra-
florestal estável desses biótopos edafoxerófilos. 

Este habitat ocorre sobretudo em territórios termo e mesomediterrânicos sub-húmidos 
inferiores e secos, se bem que por ocuparem biótopos declivosos e expostos, se podem 
considerar topograficamente semi-áridos. 

* Matos termomediterrânicos pré-estépicos: 

- 5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos. 

 

FORMAÇÕES HERBÁCEAS NATURAIS E SEMINATURAIS 

* Prados naturais: 

- 6160 Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta. 

Comunidades permanentes com dependência de um forte regime de perturbação cíclica 
pelas cheias invernais. 

* Formações herbáceas secas seminaturais e fácies arbustivas: 

- 6220 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. 

* Florestas esclerófilas sujeitas a pastoreio (montados): 

- 6310 Montados de Quercus spp. de folha perene. 

* Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas: 

- 6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion 
caeruleae).  

 

HABITATS ROCHOSOS E GRUTAS 

* Vertentes rochosas com vegetação casmofítica: 

- 8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica; 

- 8230 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-
Veronicion dillenii. 
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FLORESTAS 

* Florestas da Europa temperada: 

- 91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifólia; 

- 91E0 Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae); 

* Florestas mediterrânicas caducifólias: 

- 9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica; 

Árvores dominantes de bosques maduros com crescimento lento, lenho denso e tolerantes à 
sombra. Grau de cobertura do estrato arbóreo, normalmente, próximo dos 100%. 

Frequentemente, dispõem-se em mosaico com etapas subseriais como sejam os giestais, os 
urzais mesófilos e, pontualmente, os estevais. Ocorrem em territórios de alguma 
continentalidade. 

- 9260 Florestas de Castanea sativa; 

- 92A0 Florestas-galeria de Salix alba e Populus alba; 

- 92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae); 

* Florestas esclerófilas mediterrânicas: 

- 9330 Florestas de Quercus suber; 

Comunidades florestais predominantemente perenifólias, de copado denso e cerrado, 
dominadas pelo sobreiro, com sinúsias lianóide, arbustiva latifoliada/espinhosa, herbácea 
vivaz ombrófila e por vezes muscinal e epifítica bem desenvolvidas; assentes em todos os tipos 
de substrato, excepto os de reação básica, com nenhuma ou escassa intervenção humana 
recente. 

- 9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia; 

Comunidades florestais predominantemente perenifólias, de copado denso e cerrado, 
dominado pela Quercus rotundifólia, com sinúsias lianóide, arbustiva latifoliada/espinhosa, 
herbácea vivaz ombrófila e por vezes muscinal e epifítica bem desenvolvidas; assentes em 
todos os tipos de substrato, excepto os de reação básica, com nenhuma ou escassa 
intervenção humana recente. 

* Florestas de coníferas das montanhas mediterrânicas e macaronésicas: 

- 9560 Florestas endémicas de Juniperus spp. 

Mesobosques perenifólios de copado com frequência completamente fechado, 
caracterizados pela dominância de árvores latifólias esclerofilas do género Quercus e pela 
presença, por vezes co-dominante, de gimnospérmicas acicufólias ou escamiformes do género 
Juniperus. 
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c) CULTURAS PRODUTIVAS RELEVANTES DO PONTO DE VISTA ESTRUTURAL DA 
PAISAGEM  

 

O território de Miranda do Douro é uma zona de minifúndio, com explorações de pequena e 
média propriedade, do tipo familiar. Nas arribas, predominam as culturas mediterrânicas a 
vinha, o olival, o amendoal, o laranjal e os pequenos ruminantes autóctones – ovinos - Churra 
Galega Mirandesa e Churra da Terra Quente -, e caprinos - Cabra Serrana. No planalto, 
predominam os sistemas cerealíferos, sobretudo trigo e centeio, e forrageiros (lameiros) 
associados à criação de bovinos da raça Mirandesa. Também há grande produção de leite. 
 
 

 
d) VIDA ANIMAL 
 
O PNDI2, apresenta também um elevado valor faunístico, especialmente no que se refere à 
avifauna, constituindo os vales escarpados um local de excelência para a nidificação de aves 
rupícolas, a exemplo de: 

- Cegonha Preta (Ciconia nigra); 

- Abutre-do-Egito (Neophron percnopterus); 

- Águia-Real (Aquila chrysaetos); 

- Águia de Bonelli (Aquila fasciata); 

- Falcão-Peregrino (Falco peregrinus); 

- Chasco-preto (Oenanthe leucura). 

Ilustração 10 - Grifo Gyps fulvus no Penedo Durão e Abutre-do-egito Neophron percnopterus juvenil 

Fonte: ICNF, fotógrafa Cristina Girão Vieira  
 

De referir também outras espécies com o estatuto de "Quase Ameaçadas": 

                                                           
2 http://www2.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pndi/fauna, acesso em 20/02/2018. 

http://www2.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pndi/fauna
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- Grifo (Gyps fulvus); 

- Bufo Real (Bubo bubo); 

 - Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax); 

Entre as aves florestais observáveis, destaca-se: 

- Milhafre-real (Milvus milvus), espécie muito ameaçada que possui um efetivo populacional 
importante nesta área; 

- Açor (Accipiter gentilis) 

- Milhafre-preto (Milvus migrans) 

- Felosa-de-bonelli (Phylloscopus bonelli) 

- Mocho-de-orelhas (Otus scops). 

 

Nos terrenos de cultura cerealífera podemos encontrar aves estepárias, a exemplo de: 

- Sisão (Tetrax tetrax); 

- Alcaravão (Burhinus oedicnemus); 

- Calhandra (Melanocorypha calandra); 

- Calhandrinha (Calandrella brachydactyla); 

- Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), espécie ameaçada que sobrevoa os campos de 
cereal na busca de alimento.  

 

No inverno, estes campos são utilizados por várias espécies invernantes, em particular: 

- Petinha-dos-campos (Anthus campestres). 

 

As aves aquáticas ocupam os planos de água existentes, podendo encontrar-se nestes 
biótopos várias espécies de patos: 

- Corvos-marinhos-de-faces-brancas (Phalacrocorax carbo); 

- Mergulhão-de-crista (Podiceps cristatus), nidificante habitual na barragem de Sta. Maria de 
Aguiar. 

 

O mosaico de habitats (lameiros rodeados por sebes arbóreas, terrenos de cereal, vinhedos, 
etc.) que caracteriza a zona do planalto, constitui local de refúgio para numerosas espécies de 
mamíferos das quais se destacam: 

- Lobo ibérico (Canis lupus); 

- Corço (Capreolus capreolus);  
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- Gato-bravo (Felis silvestres); 

- Rato de Cabrera (Microtus cabrerae); 

- Javali (Sus scrofa). 

Ilustração 11 - Morcego-rato-pequeno e lobo ibérico 

 Fonte: ICNF, Carlos Carrapato e Luís Moreira. 
 

 

Existem também importantes colónias, tanto de hibernação como de criação, de morcegos 
cavernícolas, muitos dos quais ameaçados, em minas abandonadas e nos túneis das barragens: 

- Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) – em perigo; 

- Morcego-rato-pequeno (Myothis blythii) - em perigo; 

- Morcego-rato-grande (Myotis myotis); 

- Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii). 

No Parque Natural ocorre um elevado número de espécies de Répteis e Anfíbios, do total 
presente em Portugal e na Península Ibérica. São de referir, pelo seu estatuto de ameaça: 

- Cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis); 

- Víbora-cornuda (Vipera latastei). 

 

O grupo das espécies de peixes presentes na área do Parque sofreu, nas últimas décadas, 
alterações no seu número e composição, sendo atualmente constituído por 14 espécies, entre 
elas: 

- Panjorca (Chondrostoma arcasii) - em perigo; 

- Barbo-comum (Barbus bocagei),  

- Boga-do-norte (Chondrostoma duriense) 

- Escalo-do-norte (Squalius carolitertii). 
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Os invertebrados são o grupo faunístico menos conhecido, apesar de o Parque ter sido alvo 
de um estudo sobre este grupo alargado de animais, realizado pelo CIBIO - Centro de 
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. 

Atualmente são conhecidas algumas centenas de espécies de diversos grupos de insetos, 
nomeadamente, Coleópteros (escaravelhos, carochas e besouros), Colêmbolos, Dermápteros 
(tesourinhas ou bichas-cadela), Dípteros (moscas e mosquitos), Himenópteros (vespas e 
abelhas), Lepidópteros (borboletas e traças), Odonatos (libélulas e libelinhas) e Ortópteros 
(gafanhotos, grilos e saltões). 

 

RAÇAS AUTÓCTONES 

 

BURRO MIRANDÊS 

O burro mirandês possui pelagem comprida e grossa de cor castanha escura, apresenta 
manchas claras nas costas e na região inferior do tronco. Suas orelhas são peludas, grandes, 
largas na base e redondas na ponta. De estatura elevada, em torno de 1,35 m, ele é fisicamente 
robusto e com patas grossas. Seu temperamento é extremamente dócil. 

A Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino - AEPGA possui três centros 
habitados por burros: na aldeia de Atenor o Centro “O Palheirico”; na Aldeia de Pena Branca, 
o Centro de Pena Branca; e na aldeia de Duas Igrejas, o Centro de Acolhimento do Burro. 

No Percurso Miranda do Douro – São João das Arribas, no PNDI, o itinerário atravessa o 
casario tradicional em Vale de Águia e em Aldeia Nova, passa junto ao centro dedicado ao 
burro mirandês da AEPGA, em Pena Branca, e é bordejado por campos onde campeiam as 
raças autóctones, o burro e vaca mirandeses.  

Miranda do Douro conta ainda com o Centro de Acolhimento do Burro em Pena Branca, a 
CAB é uma Associação sem Fins Lucrativos. Funciona como um refúgio onde os animais 
recebem todos os cuidados veterinários necessários ao seu bem-estar, garantindo-lhes um 
final de vida digno e seguro. 

É apoiado pela fundação The Donkey Sanctuary e orientado pela AEPGA. O CAB aceita 
marcações de visitas, que são sempre acompanhadas por um guia. Pode ser ainda realizado 
trabalho voluntário, no auxílio prestado ao cuidado dos animais. 

RAÇA BOVINA MIRANDESA 

O antepassado seria o Bos Taurus Primigénius, opinião que não é partilhada por Lima Pereira 
(1976) segundo o qual, esta raça de núcleo de origem fortemente heterogénea e que ainda 
hoje se pode ver devido à sua diversidade feno-genotípica resultaria de um cruzamento do 
tronco Bos Taurus Bragycerus com o tronco Bos Taurus Primigénius. Do ano 1955 até 1972, 
verificou-se uma forte expansão da raça, aumentando o solar para Vimioso, Mogadouro, 
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Bragança, Vinhais e Macedo. Esta expansão e consequente aumento do número de 
cruzamentos deram origem às raças Marinhoa e Maronesa.  

Em 1989 foi criada a Associação de Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa que assumiu, a 
partir de 1993, todas as responsabilidades de gestão do livro genealógico e do melhoramento 
da raça. Em 1994, foi atribuída a Denominação de Orígem Protegida (DOP) à “Carne 
Mirandesa”, produzida nos concelhos de Bragança, Vinhais, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, 
Mogadouro e Miranda do Douro3. 
 
Ilustração 12 - Burros da Raça Asinina Mirandesa e touro da Raça Bovina Mirandesa 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism. 
 

 

RAÇA OVINA CHURRA GALEGA MIRANDESA E CHURRA DA TERRA QUENTE  

A raça churra galega mirandesa é de pequena estatura e reduzida corpulência, de cor branca 
ou, menos frequente, preta. Distingue-se da Bragançana pela sua menor estatura e velo seu 
pelo mais comprido e extenso que cobre o bordo inferior do pescoço, o peitoral, o cilhadouro 
e a barriga. 

Animal de grande importância do que diz respeito à gastronomia de Miranda do Douro. Como 
produto DOP é único no sabor, aroma e textura. A carne tenra e suculenta do "cordeirico" 
pode ser apreciada em diversos pratos, entre os quais, a caldeirada de cordeiro e as deliciosas 
"costelheticas" assadas na brasa e temperadas com uma pitada de sal grosso que lhe dá o 
paladar inconfundível das pastagens verdejantes do concelho.      

Em Miranda do Douro está a Associação Nacional de Criadores de Ovinos de raça Churra 
Galega mirandesa. 

Já a raça Churra da Terra Quente tem estatura média e cor branca; velo extenso, de madeixas 
compridas e pontiagudas, que não reveste a cabeça, tem a extremidade livre dos membros e, 
por vezes, a barriga. 

                                                           
3 Fonte: Câmara Municipal de Miranda do Douro, disponível em https://www.cm-mdouro.pt/pages/230, 
acesso em 20/12/2017. 

https://www.cm-mdouro.pt/pages/230
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A partir da criação destes ovinos obtêm-se produtos devidamente qualificados, como o 
Borrego Terrincho DOP e o Queijo Terrincho DOP, constituindo-se como importantes meios 
de valorização da raça e da região e também da gastronomia da região. 

 

CÃO DE GADO TRANSMONTANO 

Em épocas remotas, este cão fixou-se nas regiões altas de Portugal, nomeadamente em Trás-
os- Montes, região montanhosa, que se caracteriza por campos íngremes de pastos e de difícil 
acesso rodoviário, esta raça adaptou-se às condições da região e ao tipo de gado ovino e 
caprino, evoluindo, até se fixar morfologicamente. 

Trata-se de uma raça autóctone que se encontra espalhada por todo o nordeste 
transmontano, desempenhando ainda hoje a função de guarda dos rebanhos. 

A origem desta raça une-se à história de todos os mastins ibéricos e a sua evolução está ligada 
à rota da transumância na Península, portanto, a sua origem é muito semelhante à das outras 
raças de cães de defesa de rebanhos (Cão da Serra da Estrela e o Rafeiro do Alentejo), no 
entanto, devido à particular situação do meio onde se insere, é o único que continua a 
desempenhar primordialmente a tarefa que inicialmente esteve na sua origem, a defesa dos 
rebanhos contra os lobos. 

 
Ilustração 13 - Raça Ovina Churra Galega Mirandesa e Cão de Gado Transmontano 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ............................................................................  

 

21 

 
e) ATIVIDADES NA NATUREZA (CRUZEIRO AMBIENTAL / PASSEIOS PEDESTRES / 

BTT, OBSERVAÇÃO DE FLORA E FAUNA, FOTOGRAFIA, ETC.) 
 

 
CRUZEIRO AMBIENTAL NO DOURO INTERNACIONAL E ATIVIDADES NÁUTICAS 

O Cruzeiro Ambiental da Estação Biológica Internacional - EBI no Parque Natural de Arribes 
del Duero, entra na secção vertical mais espetacular do "Grand Canyon Europeu", navegando 
pelas águas internacionais da cidade fronteiriça de Miranda do Douro até Vale de Águia e 
Villardiegua de la Ribera. Durante a viagem, os técnicos da Estação Biológica interpretam os 
recursos etnográficos, fauna, flora e geologia das falésias espetaculares do parque. Após o seu 
regresso, os passageiros realizam uma degustação de vinhos do Porto, juntamente com 
atividades educativas e interativas com lontras e outras espécies selvagens dos programas de 
natureza terapêutica e reprodução em cativeiro do EBI. 

No que diz respeito às atividades náuticas, é realizada também a canoagem, com passeios 
organizados por empresas de animação turística. 

 
PASSEIOS PEDESTRES 

 
Em Miranda estão demarcados diversos percursos pedestres, entre os quais importa destacar 
os percursos dinamizados pela Frauga (GR1: Miranda do Douro – Picote, PR3: Picote - 
Barrocal – Picote, PR4: Picote - Eiras – Picote e PR7: Picote - Fonte de Aldeia – Picote) e pela 
gestão do Parque Natural do Douro Internacional, através da página do ICNF (Percurso 
Almofala - Santo André das Arribas, Percurso Miranda do Douro – São João das Arribas, 
Percurso da Cascata da Faia d'Água Alta e Perc. Ribeira do Mosteiro – Calçada de Alpajares). 

De referir ainda que 3 dos 11 troços da Rota da Terra fria tem passagem pelo concelho de 
Miranda do Douro: Troço 2 | Avelanoso – Constantim; Troço 3 | Constantim – Sendim e Troço 
4 | Sendim – Mogadouro. 

Além dos percursos pedestres e troços demarcados da Rota da Terra Fria, é possível realizar 
passeios pedestres, com o recurso a um guia responsável pela interpretação da paisagem e 
património associado. Neste âmbito, destaca-se a empresa de animação turística Douro Pula 
Canhada. 
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Ilustração 14 - Cruzeiro no Douro Internacional e passeio pedestre com a Douro Pula Canhada 

 Fonte: www.visitportugal.com www.douropulacanhada.com 

 

POTENCIAL PARA BTT 

É realizado anualmente em Miranda do Douro, no âmbito do Festival dos Sabores Mirandeses, 
realizado no mês de setembro, um Passeio BTT - L'Crenque, que conta com maratona e meia 
maratona e em 2018 chegou a sua 18 edição. O passeio é organizado pela L’Crenque – 
Associação de Cicloturismo de Miranda do Douro. 

Durante todo o ano, a oferta turística de touring BTT é disponibilizada pela Douro Pula 
Canhada, com os programas de touring aventura (meio dia) e de touring rural (um dia). 

OBSERVAÇÃO DE FAUNA E FLORA / FOTOGRAFIA 

Atualmente, em Miranda do Douro, a Oriolus tem uma oferta diversificada de programas, 
voltados especialmente para o ecoturismo, observação de fauna (mamíferos/aves), fotografia 
de fauna e passeios fotográficos. As atividades têm duração de meio dia ou um dia. 

Com a Douro Pula Canhada é possível realizar a atividade de birdwatching, com duração de 
meio dia um dia, ou ainda usufruir da mesma incluída em programas com a duração de dois 
dias: “As aves e os Burros Mirandeses”, “Um olho nas aves e outro no rio” e “Tesouro Cultural e 
Ornitológico de Miranda do Douro”. 
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Ilustração 15 - Touring BTT e birdwatching em Miranda do Douro 

 Fonte: Trip Advisor empresa Douro Pula 
Canhada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook da empresa Oriolus 
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2. ATRATIVOS HISTÓRICO - CULTURAIS 
 

 
a) PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 

No que diz respeito aos atrativos histórico-culturais de Miranda do Douro, importa num 
primeiro momento (tabela 15), referir o património que se encontra atualmente classificado 
ou em vias de classificação, obedecendo as tipologias de Monumentos Nacionais (MN), 
Imóveis de Interesse Público (IIP), Conjunto de Interesse Público (CIP) e Monumentos de 
Interesse Público (MIP). 

Tabela 1 - Património classificado ou em vias de classificação em Miranda do Douro 

Designação Proteção 

Monumentos Nacionais (MN) 

Castro de Aldeia Nova Decreto de 16-06-1910 DG nº 136, de 23-06-1910 

Igreja de Miranda do Douro Decreto de 16-06-1910 DG nº 136, de 23-06-1910 

ZEP: Portaria de 09-08-1957, DG, II Série, nº 185 

Imóveis de Interesse Público (IIP) 

Imóvel sito no Largo da Sé, nº 2 e 2ª Portaria nº 339/2007, DR, II Série, nº 59, de 23-03-
2007 

Castelo Miranda do Douro Decreto nº 40361 DG nº 228, de 20-10-1955 

ZEP: Portaria de 09-08-1957, DG, II Série, nº 185 

Cruzeiro de Malhadas Decreto nº 40361 DG nº 228, de 20-10-1955 

Igreja da N. Sra. da Expectação, Paroquial de 
Malhadas 

Decreto nº 39521 DG nº 21, de 30-01-1954 

Abrigo Rupestre da Solhapa Decreto nº 28/82 DG nº 47, de 26-02-1982 

Ermitério “Os Santos” Portaria nº 443/2006, DR, II Série, nº 49, de 09-03-
2006 

Conjuntos de Interesse Público (CIP) 

Empreendimento Hidroelétrico do Douro 
Internacional/Picote 

Portaria nº 623/2011, DR, II Série, nº 49, de 09-03-
2006 

Monumentos de Interesse Público (MIP) 

Igreja de S. Cristóvão, paroquial de Vila Chã 
de Braciosa, incluindo o cemitério 

Portaria nº 145/2013, DR, II Série, nº 49, de 15-03-
2013 

Imóveis em Vias de Classificação 

Castro de Vale de Águia ou Castrilhouço Despacho de Junho de 1984 

Igreja de Santa Eufémia Despacho de homologação de 29-05-2003 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Miranda do Douro, 2014. 
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b) TURISMO RELIGIOSO 

 

CONCATEDRAL DE MIRANDA DO DOURO 

Classificado como Monumento Nacional, pelo Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-
1910, a Concatedral de Miranda do Douro, antiga Sé de Miranda do Douro, é um templo 
católico cuja construção teve início em 1552, inserindo-se na tipologia de sés mandadas 
construir por D. João III, com uma fachada harmónica, em que um corpo central é ladeado por 
duas poderosas torres, e um interior em três naves abobadadas à maneira gótica, com cruzaria 
de ogivas de nervuras visíveis. O templo foi concluído na última década do século XVI. O 
projeto foi feito por Gonçalo de Torralva e Miguel de Arruda. Igualmente digno de nota é o 
retábulo de Nosso Senhor da Piedade, em talha barroca de boa qualidade e o órgão do século 
XVIII, de igual modo profusamente decorado com talha dourada. 

A transferência da sede da diocese poderá estar ligada à história de Miranda do Douro que, 
pela sua condição de fronteira, caiu por duas vezes em poder espanhol no século XVIII. 
Bragança era uma cidade menos exposta a ameaças externas. 

Localização: Largo da Sé, em Miranda do Douro 

Horário: Terça-feira: 14h00 - 17h30; quarta-feira a domingo: 09h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30. 

Ilustração 16 - Concatedral de Miranda do Douro 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism. 
 

 

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO NASO 

O Santuário está situado no lugar da Cruz das Lombardas, a Nossa Senhora é conhecida por 
"Rainha dos Mirandeses". Segundo as lendas sobre a origem deste culto, neste local, à beira de 
um caminho romano e medieval, no período asturo-leonês, já os soldados da Reconquista 
teriam homenageado a Nossa Senhora. Existem quadros valiosos no interior do templo. No 
recinto existem cinco capelas (dedicadas aos cinco mistérios do terço, construídas já no 
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século XX) e uma capela principal com retábulo monumental de talha barroca para a 
celebração das missas. 

Festividades: Setembro (romaria da Nossa Senhora do Naso), festas solenes, Domingo de 
Pascoela, Ofício Geral no último sábado de Agosto, Jubileu no 1.º Domingo de Novembro, no 
3.º Domingo da Quaresma e no dia 25 de Março. 

Localização: Naso - Póvoa 5210 - 001 Miranda do Douro 

 
CAPELA DE NOSSA SENHORA DA LUZ 

Localizada em Constantim, a capela é uma ermida antiga, ainda com contrafortes, já a 
configuração da fachada é bastante mais recente, devendo remontar já ao séc. XVIII ou 
mesmo XIX. Ocupa uma posição privilegiada, no monte arredondado de N. S. da Luz, com 
cerca de 900m de altitude, sobranceiro.  

Ocorre todos os anos, no último domingo de abril, a romaria transfronteiriça em honra de 
Nossa Senhora da Luz, entre as aldeias de Constantim em Portugal e Moveros em Espanha, 
onde, após a Eucaristia é realizada uma feira de comércio. 

Esta Romaria atrai naturalmente muitos espanhóis, em função da localização do santuário 
junto à fronteira. 

Localização: Aldeia de Constantim, junto á fronteira com Espanha. 

Ilustração 17 - Santuário de Nossa Senhora do Naso e Capela de Nossa Senhora da Luz 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism. 
 

 

IGREJA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDA DO DOURO 

A Santa Casa da Misericórdia foi fundada pelo Bispo D. Rodrigo de Carvalho, entre 1554 e 
1559. A construção da sua igreja terá ficado pronta em 1589. A janela neoclássica da fachada é 
do séc. XVIII. Depois da Sé, que ainda não estava concluída, o maneirismo está presente 
também neste templo, no arco de meio ponto do portal, ladeado por duas colunas toscanas, 
com capitéis dóricos. No interior merece destaque o retábulo do altar-mor, o das almas e o da 
Senhora da Misericórdia, todos do séc. XVII. 
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Numa capela anexa, pode admirar-se uma bela imagem do Senhor dos Passos, dos fins do séc. 
XVIII. O revestimento a azulejos da frontaria é da segunda metade do séc. XIX. 

Localização: Largo da Misericórdia, Miranda do Douro. 

 
IGREJA PAROQUIAL DE CONSTANTIM 

Igreja medieval remodelada, constituída por duas naves, uma fachada de tipo torre escalonada 
e um alpendre lateral. No interior, destaque para alguns retábulos de talha datados do século 
XVIII. Foi construída na Idade Média e remodelada e ampliada entre o século XVI e o século 
XVII.  

Ilustração 18 - Igreja da Misericórdia de Miranda do Douro e Igreja Paroquial de Constantim 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism. 
 

 

IGREJA MATRIZ DE SENDIM 

Também conhecida como Igreja de Santa Bárbara. É de planta longitudinal, de uma só nave e 
capela-mor retangulares. 

A sua fachada é rasgada por um portal de arco completo assente em duas pilastras, encimado 
por arquitrave, sobrepondo-se um nicho com a imagem de Santa Bárbara ladeado por dois 
pináculos. Está encimado por uma dupla sineira, sendo estas por uma mais pequena. 

 

SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO MONTE – MATRIZ DE DUAS IGREJAS 

É uma igreja construída no século XVI de uma só nave, com cinco tramos divididos por quatro 
arcos-diafragma, que exteriormente correspondem a contrafortes. A cabeceira é mais elevada 
do que a igreja. O arco triunfal está ladeado pelo retábulo do Senhor da Piedade e da Senhora 
da Soledade, uma obra de talha barroca setecentista. Possui vestígios diversos de pinturas 
quinhentistas.  
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Ilustração 19 - Igreja Matriz de Sendim e Santuário de Nossa Senhora do Monte 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism 
 

 

 

c) TURISMO HISTÓRICO 

CENTRO HISTÓRICO MIRANDA DO DOURO  

O Castelo e a Igreja de Miranda (bens classificados) estão integrados na mesma zona especial 
de proteção (Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de Miranda do Douro), 
coincidindo esta com a área de intervenção do plano de pormenor do centro histórico. 

CASTELO DE MIRANDA DO DOURO 

O castelo de Miranda do Douro foi edificado num segundo momento de povoamento de Trás-
os-Montes, ocorrido no reinado de D. Dinis, que em 1286 que terá mandado edificar um 
castelo numa das extremidades da vila, a que se associava uma cerca urbana destinada a 
proteger a população.  

Nos séculos posteriores foram introduzidas diversas alterações na estrutura e em Maio de 
1762, no decurso da invasão espanhola, uma violenta explosão desfigurou partes 
fundamentais da obra gótica. Ao que tudo indica, o castelo tinha a forma retangular e as suas 
muralhas ligavam "a formidável torre de menagem, situada num dos ângulos, a três outras 
torres mais baixas também em posição angular, duas delas quadrangulares e uma hexagonal". 

Esta descrição anuncia uma fortaleza tipicamente gótica, com portas e ângulos defendidos 
ativamente por altas torres que permitiam o tiro vertical sobre os pontos mais sensíveis. A 
porta principal, a que se associava uma das torres, era em forma de cotovelo, desenho 
igualmente característico da arquitetura militar do século XIV. 

A vila de Miranda do Douro era muralhada e o seu traçado urbanístico revela uma planificação 
de raiz. Duas portas, voltadas a nascente e a poente e flanqueadas por duas torres 
quadrangulares formando um conjunto harmónico, permitiam o acesso à vila. Estas portas 
encontravam-se ligadas por uma rua direita que confluía, ao centro, numa praça, a atual Praça 
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de D. João III. Esta artéria era atravessada por outras vias secundárias, formando uma trama 
ortogonal, da qual se destaca a atual Rua Mouzinho de Albuquerque, que ligava a praça central 
à porta que levava ao rio. Uma das particularidades da vila medieval consistia na existência de 
uma couraça (ainda desenhada por Duarte d'Armas nos inícios do século XVI), que protegia o 
acesso dos moradores ao rio. Esta estrutura foi desmantelada durante a época moderna4. 

Ilustração 20 - Castelo de Miranda do Douro 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism. 
 

 

CASTRO DE SÃO JOÃO DAS ARRIBAS 

O Castro de São João das Arribas é um sítio arqueológico classificado como Monumento 
Nacional em 1910. A ocupação deste povoado fortificado aparente iniciou-se durante a Iª 
Idade do Ferro (século VIIIº a Vº a. C.). Todavia, poderia existir uma presença antrópica 
anterior a este momento, uma vez que existe espólio proveniente deste sítio do início da Idade 
do Bronze no Museu Nacional de Arqueologia (COD_MNAE 0257). No início do século Iº da 
nossa Era o castro, tal como a maioria deste tipo de povoado, sofre um processo de 
romanização5. 

O sítio da Idade do Bronze foi dotado de um sistema defensivo, constituído por duas linhas de 
muralha construídas com silhares graníticos, irregularmente aparelhados e assentes em seco, 
ostentando uma espessura máxima de dois metros e meio, aproveitando, no entanto, as 
condições naturais de defesa presentes no local, nomeadamente através das arribas aí 
existentes. Além disso, o muralhado foi ainda reforçado com a edificação de um torreão de 
planta circular, junto ao qual foi identificada uma zona de acesso ao interior, originalmente 
efetuada mediante uma rampa. Transpondo-a, acedia-se à zona habitacional, delimitada pela 
cinta interna de muralha. A segunda fase ocupacional, correspondente ao período de 
ocupação romana do atual território português, está bem documentada na presença de 
inúmeros fragmentos de materiais de construção, como tegulae e imbrices, a atestar, no fundo, 

                                                           
4 Direção Regional de Cultura do Norte, disponível em 
http://www.culturanorte.gov.pt/pt/patrimonio/castelo-de-miranda-do-douro/, consultado a 15 de 
Dezembro de 2017. 
5 Câmara Municipal de Miranda do Douro, disponível em https://www.cm-mdouro.pt/pages/267, 
consultado a 15 de Dezembro de 2017. 

http://www.culturanorte.gov.pt/pt/patrimonio/castelo-de-miranda-do-douro/
https://www.cm-mdouro.pt/pages/267
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o carácter de longa permanência das estruturas então erigidas, ao mesmo tempo que a 
importância estratégica do local. 

 

CASTRO DE VALE DE ÁGUIA OU CASTRILHOUÇO 

Localiza-se num topo de um esporão, a 680 m de altitude, sobranceiro ao rio Douro e foi 
classificado como "Imóvel de Interesse Público", em 1984. Trata-se de um povoado edificado 
durante a Idade do Ferro e apresenta um sistema defensivo constituído por uma única linha 
muralha de pedras de granito (até ao momento), reforçada por dois torreões circulares e pelas 
condições naturais de defesa proporcionadas pelas escarpas do rio Douro, que circundam o 
povoado. Existia um campo de pedras fincadas, destruído no século XX. No interior não são 
detetados vestígios estruturais de superfície a qual abrange cerca de 1,5, ha. 

Ilustração 21 - Castro de São João das Arribas e Castro de Vale de Águia 

Fonte: Acervo projeto E-Turism. 
 

 

ABRIGO RUPESTRE DA SOLHAPA  

Imóvel de Interesse Público, situado a cerca de três quilómetros da localidade de Duas Igrejas 
num ermo granítico, sobranceiro ao rio Douro. 

Foram descobertas na década de 50 as suas insculturas rupestres, distribuídas por três séries 
de representações dispostas horizontal e verticalmente. Uma das particularidades das 
gravuras consiste numa representação esquemática de uma figura humana, cuja cabeça, de 
configuração trapezoidal, termina em pontas semelhantes um par de galhos e as duas linhas 
gravadas ao nível da bacia, assemelham-se a uma cauda e a um falo ereto, com aparentes 
paralelos em insculturas de Espanha e França, onde tem sido interpretada como feiticeiro. 

No interior da gruta abriga, nas paredes e no próprio solo, regista-se grande diversidade 
iconográfica: covinhas, traços perpendiculares, semicírculos e barras retilíneas e interligadas, 
de forma quase labiríntica, a par de um elemento serpentiforme e de figurações humanas. As 
gravuras são dos finais do Neolítico e o início do Calcolítico/Idade do Bronze. 
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CASTRO DA CIGADUENHA 

Localiza-se em Picote, a 680m de altitude, numa plataforma natural sobre o rio Douro, que 
rodeia o castro pelos seus lados este e sul, com uma abrupta arriba que proporciona a sua 
melhor defesa, tem uma extensão aproximada de 10 ha. Recinto fortificado constituído por 
uma potente muralha e a NE por um campo de pedras fincadas. Apesar de ser considerado um 
povoado fortificado da Idade do Ferro, poucos vestígios materiais foram encontrados, alguns 
fragmentos de olaria de fabrico manual atípicos. 

Ilustração 22 - Abrigo Rupestre da Solhapa e Castro da Cigaduenha 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism   Câmara Municipal de Miranda do Douro 
 

EREMITÉRIO OS SANTOS 

Constituído por uma capela em ruínas e por um abrigo com frescos hagiográficos (que relatam 
a vida de Santos) executados no século XVI. O local é conhecido por São Paulo. O eremitério 
ostenta a data de 1553 e a capela o ano de 1596. Encontra-se nos limites das freguesias de 
Sendim e Picote, num local ermo onde foram identificados esculturas e sepulturas rupestres, 
sinal de carácter sagrado da zona e da continuidade de rituais e cultos que ali ocorreram. 

A construção destas pequenas ermidas estava associada à prática da vida eremítica, mas 
também aos itinerários de devoção. 

Localização: no limite das freguesias de Sendim e Picote, GPS: 41.388611, -6.395258. 

AQUEDUTO DO VILARINHO 

Construção com cerca de 500m desde a mãe d’água, localizada no termo de Vale de Mira até 
ao chafariz junto da ponte dos Canos (Fonte dos Canos). A parte de maior relevo é constituída 
por seis arcos de meio ponto, de dimensões variadas, quer em largura quer em altura. As 
aduelas são em cantaria e os estribos foram construídos de alvenaria e cal. 

Em 1545, a população de Miranda do Douro cresceu bastante, originando maiores 
necessidades de abastecimento de água. Deste modo, foi assinado um contrato, em fevereiro 
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de 1587, para a construção de um aqueduto para abastecimento da povoação. A sua 
desativação ocorreu no século XIX6. 

Localização: Vilarinho, Miranda do Douro, GPS: 41.4919248 / -6.2869056. 

Ilustração 23 - Eremitério Os Santos e Aqueduto do Vilarinho 

Fonte: Acervo projeto E-Turism.   
 

 

EMPREENDIMENTO HIDROELÉTRICO DO DOURO INTERNACIONAL EM 
PICOTE 

Conjunto classificado como CIP - Conjunto de Interesse Público Portaria n.º 623/2011, DR, 
2.ª Série, n.º 123, de 29-06-2011. 

Os aproveitamento hidroelétrico de Picote, exemplar do Movimento Moderno, o primeiro dos 
três escalões (em conjunto com Miranda e Bemposta) a entrar em funcionamento (1958), cujo 
Edifício de Comando e Descarga, implantado à cota do coroamento da barragem de dupla 
curvatura, supera a ideia convencional de edifício técnico, quer pelo tratamento texturado e 
colorido da superfície das fachadas, quer pela modulação dos volumes que enfatizam a 
articulação das suas funções internas. 

À variedade plástica deste conjunto, que insinua o legado moderno da experiência brasileira, 
acrescenta-se o rigor geométrico da estalagem para pessoal dirigente, articulada por dois 
corpos encastrados, cuja depuração formal prolonga a imagem da notável capela, concebida 
como uma "caixa" em tijolo dentro de um recetáculo porticado. Este avança sobre o espaço 
exterior e enquadra entre o ritmo dos pilares a grandiosidade de uma paisagem agreste, 
redefinida e domesticada para a construção de um sistema autossuficiente, urbanamente 
capaz de comportar o quotidiano de uma população de 4000 pessoas7. 

                                                           
6 Câmara Municipal de Miranda do Douro, disponível https://www.cm-mdouro.pt/pages/289, acesso 
em 20/12/2017. 
7 Direção Geral do Património Cultural, disponível em 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/328786/, acesso em 20/12/2017. 

https://www.cm-mdouro.pt/pages/289
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/328786/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/328786/
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O conjunto habitacional da Central Hidroelétrica do Picote, que constitui a aldeia de Barrocal 
do Douro, construída de raiz. Trata-se de um conjunto de pequena dimensão de função 
(Eletricidade de Portugal - EDP), composto por casas geminadas unifamiliares térreas com 
logradouro à frente e no tardoz, formando quarteirões. Construído para dar apoio aos 
funcionários da barragem hidroelétrica, como "aldeia ideal", de características modernas, com 
casas e serviços, como escola, posto médico, cinema, teatro, peixaria, talho, mercado, 
barbearia, estação de correios, pousada, as "casas dos engenheiros", piscinas e parque 
desportivo, tendo-se estudado os materiais e espécies arbóreas compatíveis com o clima e 
planeado os percursos. As casas foram as primeiras do Nordeste Transmontano a terem água 
canalizada e tratada8. 

Ilustração 24 - Empreendimento Hidroelétrico do Douro Internacional em Picote 

 Fonte: Fotografias DE/IPPAR   
 

 

CAPELA DE SANTO CRISTO EM PICOTE 

Situada no alto de uma pequena elevação, de onde se pode obter uma vista panorâmica da 
aldeia e arredores, esta capela foi construída em estilo românico (com poucas alterações 
posteriores, exceto no pórtico principal), sobre uma necrópole romana. A capela de Santo 
Cristo desempenhou o papel de igreja paroquial de Picote até à construção da atual igreja. 

Recentemente foi descoberto um painel de frescos com mais de quatro metros de 
comprimento e cinco de altura que retrata episódios alusivos à figura de S. João Baptista, 
desde a visitação (encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel) passando pelo baptismo de 
Jesus, até à decapitação do profeta. 

De acordo com notícia publicada pela Rádio Renascença, "a descoberta foi feita no âmbito de 
um pedido de intervenção no altar-mor do templo religioso. 

O retábulo foi desmontado e, para surpresa dos técnicos, surgiu um grande e importante 
“painel decorativo do século XVI, cheio de cor, de vermelhos e ocres intensos e zonas 
decorativas com imitação do tecido da época, como brocados, de um lado e do outro, criando 

                                                           
8 Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, disponível em 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=24859, acesso em 20/12/2017. 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=24859
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um certo ambiente de maior conforto, quase deslumbramento”, realça Joaquim Caetano, 
especialista em pintura mural. 

Além da pintura mural, no templo foram descobertas “uma pedra de ara e uma estela 
funerária”, revela a diretora do Centro de Conservação e Restauro de Arte Sacra, adiantando 
que este “património pode ser deslocalizado para o centro interpretativo de Picote ou ficar na 
capela".  

Ilustração 25 - Capela de Santo Cristo em Picote 

 Fonte: www.aldeiasdeportugal.pt   www.rotadaterrafria.com 
 

IMÓVEL SITO NO LARGO DA SÉ, N.º 2 E 2-A – MIRANDA DO DOURO 

De acordo com as informações contidas na Carta Arqueológica e de Património Cultural de 
Miranda do Douro, o edifício possui planta longitudinal, de dois registos, com três portas e seis 
janelas no primeiro registo. O segundo registo apresenta no lado direito quatro janelas 
ladeadas por mísulas enquanto no lado esquerdo existem cinco janelas de ângulo reto e 
avental. Algumas das salas do imóvel apresentam tetos de madeira com ligeiros relevos de 
forma geométrica, tal como o que é visível na loja de fotografia existente numa das portas do 
primeiro registo.  

Características particulares: os tetos do primeiro registo em madeira trabalhada são similares 
ao teto da igreja paroquial de Malhadas. 

CRUZEIRO DE MALHADAS 

Imóvel de Interesse Público, "Classificado como medieval, (…) é difícil uma maior precisão 
cronológica, dada a ausência das peças de escultura que, pela sua tipologia e iconografia, 
forneceriam dados mais seguros, sobretudo no que respeitaria à figura de Cristo" (ROSAS, 
2000). 

A rudeza do trabalho no granito e a perda de todos os elementos escultóricos exentos gera 
grandes dificuldades na catalogação deste cruzeiro. É natural que ele pertença ao período 
tardo-medieval, altura em que foram construídos muitos cruzeiros de caminhos. 
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O facto de se apresentar como uma obra integralmente realizada em granito, e de a sua 
qualidade não ser assinalável, todavia, não invalida que seja já uma realização de época 
moderna, eventualmente associada à renovação da própria igreja matriz, que foi objeto de 
uma parcial remodelação no século XVI, com acrescento de uma capela lateral a Sul.  

A estrutura do cruzeiro é muito simples. A base é troncocónica, de ligeira moldura inferior 
saliente, decorada numa das faces por pequena cruz inscrita, de terminações patadas e com 
quatro minúsculas circunferências de esgrafitos a ladeá-la. Nas faces laterais existem duas 
figuras, de difícil interpretação mas que, de acordo com Ernesto Jana, uma delas parece 
representar um touro (DGEMN, on-line), o que abre novas perspetivas a respeito da possível 
representação dos Evangelistas (…). 

Ilustração 26 - Imóvel no Largo da Sé de Miranda do Douro e Cruzeiro de Malhadas 

 
Fonte: Carta Arqueológica e de Património  
Cultural de Miranda do Douro.   

  
www.rotadaterrafria.com 

 

IGREJA DE SÃO CRISTÓVÃO (IGREJA PAROQUIAL DE VILA CHÃ) E CEMITÉRIO 

De acordo com a Nota Histórico-Artística de Catarina Oliveira9, a igreja matriz de Vila Chã de 
Braciosa será de fundação medieval, vindo já referenciada nas inquirições afonsinas de 1258. 
Este imóvel sofreu no entanto obras significativas no século XVIII, que alteraram de forma 
substancial a estrutura medieval, da qual restam alguns vestígios estruturais nas fachadas 
laterais e no interior. Uma inscrição gravada no frontão indica "1733" como a data de 
reedificação.  

O templo, de planta retangular, é composto pela nave e cabeceira, com torre sineira à direita.  

O interior, de nave única, é marcado por dois arcos apontados, subsistentes da construção 
original. Nas paredes laterais possui altares de talha dourada e policromada, de estrutura 

                                                           
9 Fonte: DIDA / IGESPAR, Abril de 2012., disponível em 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/341952, acesso em 20/12/2017. 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/341952
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/341952
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semelhante aos retábulos colaterais que ladeiam o arco cruzeiro da capela-mor. A capela-mor, 
elevada em relação ao espaço da nave, possui um imponente altar que ocupa toda a parede 
testeira, em talha dourada joanina.  

IGREJA DE SANTA EUFÉMIA 

Este templo, classificado como Imóvel de Interesse Público, localiza-se no centro da povoação 
de Duas Igrejas. A norte situa-se o cruzeiro e a torre relógio e do lado oposto, um terreiro 
cujos degraus acompanham o declive da rua. 

A fachada principal é em cantaria, com portal de volta perfeita e termina em empena 
escalonada onde se abrem duas sineiras. A igreja desenvolve-se em planta longitudinal, com 
nave única, capela-mor e sacristia. Supõe-se que a edificação do templo remonte ao século 
XVI, mas são escassos os dados relativos às fases de construção/remodelação. 

Apesar de se acreditar que a sua edificação remonte ao século XVI, são poucos os dados que 
se conhecem sobre as suas campanhas arquitetónicas. É possível que tenha sido objeto de 
intervenções nas centúrias seguintes, pelo menos a nível decorativo.  

O mais importante elemento desta igreja são as pinturas murais do seu interior, situadas na 
capela-mor e nave junto à capela do Senhor dos Passos, executadas na primeira metade do 
século XVI. 

Ilustração 27 - Igreja de São Cristóvão e Igreja de Santa Eufémia 

 Fonte: www.trynordest.in    www.rotadaterrafria.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ............................................................................  

 

37 

 

d) ARTESANATO 

 

CUTELARIA 

Na freguesia de Palaçoulo atualmente as facas são feitas com o auxílio de máquinas, para as 
fazer usa-se a madeira, como matéria-prima, levam também aço, dentes de javali e cornos de 
veado. Há artesãos que, além das facas produzem espadas, punhais e lanças. Estes conservam 
uma arte que faz uma das maiores honras e glória da terra de Miranda. 

A freguesia conta com 3 empresas que fabricam a cutelaria de forma industrial (Cutelaria 
Martins, Facas Pires e Filmam) e ainda diversos artesãos. O setor tem uma importância 
significativa para o concelho e os produtos já são maioritariamente produzidos para 
exportação. 

Em qualquer evento de artesanato e gastronomia realizado no município, conta com a 
exposição e comercialização da cutelaria tradicional de Palaçoulo. 

INSTRUMENTOS MUSICAIS TRADICIONAIS  

Os instrumentos musicais são uma componente muito importante na tradição do concelho de 
Miranda do Douro. Aqueles mais conhecidos são a gaita-de-foles, a caixa e o bombo, pelo 
facto de acompanharem a dança dos pauliteiros. 

A gaita-de-foles, a clássica pastoril ou gaita galega são feitas tradicionalmente e manualmente 
por artesãos. É um trabalho muito minucioso, a sua matéria-prima é à base de pelos de animais, 
(como o carneiro) madeira e palheta. 

Outro instrumento tradicional de Miranda do Douro é a flauta pastoril, que faz conjunto com o 
tamboril, usada no acompanhamento vocal e nas danças mistas. O seu aspeto simples com três 
orifícios esconde a complexidade de interpretação desse instrumento, no qual o músico faz a 
melodia com uma mão, enquanto toca tamboril com a outra. 

Para o acompanhamento vocal eram muitas vezes usados os pandeiros, pandeiretas, conchas 
de Santiago, triângulos, castanholas e pequenos objetos de uso diário, como a saranda, as 
garrafas, os testos de panelas, os tachos, etc. Tradicionalmente, cada músico construía o seu 
próprio instrumento.  
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Ilustração 28 - Cutelaria tradicional de Palaçoulo e instrumentos musicais 

 
Fonte: acervo projeto E-Turism   

 
www.cm-mdouro.pt 

 

TRAJES REGIONAIS 

A confeção dos trajes regionais é elaborada em saragoça, buréis e linho, entre os quais se 
destaca a capa de Honras, os coletes, o traje da mulher Mirandesa e o traje de Pauliteiros. 

A “capa de honras” é uma das peças de artesanato mais ilustres do planalto mirandês, que 
tinha como finalidade proteger os “boieiros” (guardadores de vacas) e pastores de todas as 
intempéries nos meses mais rígidos, nomeadamente no inverno. 

É uma peça com grande valor etnográfico e que requer um trabalho minucioso por parte do 
artesão devido à sua grande complexidade e é feita de lã, fiada, urdida, tecida e pisoada. 

COLCHAS, TAPETES E RENDAS 

A confeção de colchas, tapetes, carpetes, alforges é feita com lã de ovelha ou com linho. A 
utilização de fibras de origem animal é antiga, esta matéria-prima provem dos rebanhos ovinos, 
que existem nesta região, perde-se no passar dos tempos os saberes de trabalhar a lã, pois em 
tempos era impensável que uma mulher não soubesse cardar, fiar, tecer e utilizar nas suas 
várias formas a lã. 

Com a lã fazem-se meias, tapetes, mantas, ou nas suas formas mais elaboradas como colchas 
cobertas tecidas, que geralmente são espessas e pesadas. 



 ............................................................................  

 

39 

Ilustração 29 - Traje regional e colcha em lã 

 Fonte: acervo projeto E-Turism 
 

 
POSTA À MIRANDESA 

A posta de vitela mirandesa é um produto certificado com denominação de origem protegida. 
Os animais alimentam-se apenas de pastagens das terras frias transmontanas. O naco deve ser 
cortado com dois dedos de espessura contra os veios da carne. Depois é grelhado em brasas 
vivas e temperado apenas com sal. 

A garantia de qualidade do prato está na carne, que deve ser certificada, a posta, para ser à 
mirandesa, tem de ter origem na raça bovina de Miranda do Douro. O segredo está, portanto, 
na qualidade mirandesa da vitela, e no golpe feito na carne, que deve evitar os veios e garantir 
uma grossura considerável, no mínimo de 2 a 3 centímetros. 

O acompanhamento tradicional da posta são as batatas (normalmente a murro) e salada de 
pimentos ou grelos salteados. 

BOLA DOCE 

Trata-se de um bolo doce, com sabor intenso a canela, especialmente consumido na Páscoa. A 
massa, semelhante à do folar mas mais fina, é intercalada com camadas de recheio de açúcar e 
canela. Os ingredientes utilizados são: farinha de trigo, ovos, açúcar, canela, manteiga, 
fermento de padeiro, azeite e sal. 

A bola leva seis ou sete camadas de açúcar e canela, como ingredientes mais específicos. A 
quantidade de ingredientes depende do peso de cada Bola e as camadas não podem ficar com 
buracos, para evitar que o açúcar e canela escapem. 
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Ilustração 30 - Posta à Mirandesa e Bola Doce Mirandesa 

 Fonte: acervo projeto E-Turism   
 

ROSCOS 

Os roscos são biscoitos simples, em forma de argola, estaladiços e muito saborosos. Os 
ingredientes utilizados são: ovos, gorduras (manteiga e azeite), açúcar, farinha, leite, 
aguardente, fermento em pó e bicarbonato de soda e anis. 

Os ingredientes dos roscos variam muito de aldeia para aldeia. Em algumas aldeias substituem 
a aguardente pelo anis, noutras também adicionam laranja e noutras ainda, os roscos apenas 
levam as gemas dos ovos, açúcar, farinha, anis e fermento em pó. 

É de significativa importância para a União de Freguesias de Silva e Águas Vivas, nas Festas do 
Reis e da Nossa Senhora das Candeias. Nestas festas, além da forma típica de argola, são 
também feitos andores com roscos de diferentes formas, que são depois leiloados. 

FUMEIRO E ENCHIDOS 

Os enchidos/ fumeiro mirandês tem a origem nas receitas da gastronomia tradicional. 
Distingue-se do de outras regiões principalmente pelos temperos usados, desde logo porque 
em vez de vinho, como se faz em muitos locais, é utilizada água. 

Os enchidos típicos desta região de Miranda do Douro são a alheira (ou tabafeia), butelo (ou 
bulho), chouriça, salpicão (ou chouriço), bocha e chabiano. 

A alheira ou tabafeia, é um enchido feito com pão regional de trigo, carnes de aves e porco 
cozidas e desfiadas, azeite, condimentada com sal, alho, colorau e salsa. 

O pão é cortado em fatias muito fininhas e amolecido com o caldo que resulta da cozedura das 
carnes, de seguida mistura-se as carnes, o azeite, o pimentão-doce e a salsa até formar uma 
pasta. A pasta final é introduzida em tripa delgada de vaca ou porco e sujeita ao processo de 
secagem, de cerca de uma semana. 

O butelo ou bulho é feito de carne com ossos, eventualmente as vértebras do porco e as 
cartilagens das costelas. 
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A carne é temperada com uma mistura de água, alho, louro, sal e pimentão-doce, que durante 
aproximadamente 24 horas é mexida várias vezes, sendo depois introduzida nas tripas (ou 
ainda bexiga e estômago) mais largas do porco. Após este processo são pendurados no 
fumeiro, sofrendo o processo de secagem durante aproximadamente um mês. 

O Butelo é muito apreciado cozido com as designadas cascas ou casulas (vagem de feijão, 
seca) e também no tradicional cozido com couves. 

A chouriça é obtida a partir da carne do pescoço, pá e barriga. A carne depois de partida em 
pequenos pedaços é condimentada com a mistura de água, sal, alho, louro e pimentão-doce, 
sendo depois mexida várias vezes durante 24 horas. Depois, é introduzida no intestino 
delgado do porco e passa para um processo de secagem de aproximadamente 2 meses. 

Para o salpicão (chouriço) é utilizado o lombo do porco e o lombinho. Esta carne é 
condimentada com uma mistura de alho, sal, louro, água e pimentão-doce, sendo a mistura 
mexida várias vezes durante cerca de 24 horas, depois faz-se o enchimento das tripas grossas 
(de porco) e de seguida passa ao processo de secagem, de aproximadamente 2 meses. 

A bocha é feita a partir de pedaços pequenos de pulmão e coração, sendo adicionada alguma 
carne da barriga ou da espádua. É condimentada com uma mistura de alho, sal, louro, água e 
pimentão-doce. Esta mistura é mexida várias vezes durante 24 horas. Depois é introduzida no 
intestino delgado do porco e passa para o processo de secagem, que dura aproximadamente 1 
mês. 

O chabiano é um enchido feito com pão de trigo fatiado, que por sua vez é amolecido com um 
caldo que resultou do cozimento de carnes. Depois do pão amolecido é introduzido um pouco 
de azeite, sangue de porco, açúcar e/ou mel. Também se podem adicionar amêndoas e/ou 
nozes e mexe-se bem o preparado, que depois é introduzido em tripas finas e procede-se à 
secagem que é de, aproximadamente, 1 mês.  

Ilustração 31 - Roscos e Enchidos mirandeses 

 Fonte: acervo projeto E-Turism  www.viajarentreviagens.pt 
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e) TURISMO CULTURAL 
 

MUSEU DA TERRA DE MIRANDA 

O Museu da Terra de Miranda está situado no centro histórico de Miranda do Douro, instalado 
na antiga Domus Municipalis da cidade, edifício do século XVII. Fundado em 1982, o museu 
evoca o tempo longo do planalto mirandês. A visita permite descobrir traços característicos da 
vida social e cultural de uma região cuja forte identidade, manifesta na presença da língua 
mirandesa e ancorada na agricultura, na pecuária e no comércio de fronteira, passa hoje por 
evoluções profundas e rápidas.  

Ilustração 32 - Museu da Terra de Miranda 

 Fonte: www.culturanorte.pt   
 

 
TERRA MATER - ECOMUSEU DA TERRA DE MIRANDA EM PICOTE 

O Ecomuseu deve ser um laboratório que permita experimentar, sob o pretexto do 
património, novas formas de turismo cultural. As questões abertas pela prática do Ecomuseu 
devem dar lugar a intercâmbios de experiências entre todos aqueles que pensam e agem de 
forma a permitir ao público ocupar o centro das preocupações.  

Centra-se nos quatro elementos primordiais – a água, a terra, o fogo e o ar – propondo 
atividades de dinamização e de valorização relacionadas com estes elementos e com as 
práticas tradicionais desenvolvidas na região10. 

                                                           
10 www.frauga.pt, acesso em 12 de dezembro de 2017. 

http://www.frauga.pt/


 ............................................................................  

 

43 

Ilustração 33 - Exterior e interior do Museu Terra Mater 

 Fonte: www.aldeiasdeportugal.pt   
 

 

CASA DA CULTURA MIRANDESA 

Em 2004, o edifício foi restaurado, tendo sido conservadas as marcas fundamentais da sua 
longa história (desde o século XV). Alfândega, primeiro, posto da Guarda, depois, é hoje a 
Casa da Cultura Mirandesa. 

Este espaço apresenta uma agenda bastante preenchida com exposições de etnografia, 
musica, língua e outras temáticas sempre associadas à cultura local. 

Ilustração 34 - Casa da Cultura Mirandesa 

 Fonte: www.trynordest.in   www.rotaterrafria.com 
 

SERANOS CULTURAIS E OFICINAS – ASSOCIAÇÃO LÉRIAS  

Os Seranos Culturais da Lérias já fazem parte da dinâmica sociocultural anual do planalto 
mirandês. Inicialmente dinamizados nas aldeias, estas iniciativas mensais já chegaram também 
à cidade de Miranda, revelando um interesse crescente e cada vez mais abrangente pela 
música e instrumentos tradicionais mirandeses. Com os Seranos Culturais pretende-se 
mostrar o trabalho desenvolvido pela Escola de Música Tradicional da Lérias e propiciar um 
momento de convívio através da música. É neste contexto que os alunos da Escola de Música 
Tradicional da Lérias podem conviver com alunos de outras aldeias e tocadores de outros 
instrumentos.  
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A associação organiza ainda oficinas de gaita-de-foles, percussão, fraita, pauliteiros e danças 
mirandesas.  

APRESENTAÇÕES DOS PAULITEIROS - MIRANDANÇAS  

O conhecido baile dos paus bem como os bailes mistos e os jogos típicos do Concelho 
ganharam uma nova roupagem com a criação da Mirandanças: toda essa cultura, 
tradicionalmente associadas ao mundo rural, recebeu um novo impulso, a tradição encontrou 
o seu espaço no tecido urbano. 

Grupos que pertencem à Mirandanças 

- Danças mistas de adultos e danças mistas infantis  

- Grupo de Pauliteiras  

- Grupo de Pauliteiricos  

- Grupo de Gaiteiros 

Ilustração 35 - Apresentação do grupo de Pauliteiros e Seranos Culturais 

 Fonte: Acervo projeto E-Turism www.lerias.pt 
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f) ALDEIAS 

 

CONSTANTIM 

Está inserida no Parque Natural do Douro Internacional e possui características 
marcadamente rurais. 

O aglomerado é atravessado pelo rio Fresno, marcada por uma sucessão de casas de 
habitação com pátio para apoio agrícola, fechado por grandes portas carrais. Na margem 
esquerda da ribeira, um número considerável destas habitações criam um conjunto ainda 
homogéneo de casas tradicionais em que a utilização de xisto nas paredes e o granito nos vãos 
e cunhais, se equilibra nas construções em grande número desocupadas e débil estado de 
conservação. 

Como património importa destacar: a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção (românica); 
vestígios de um castro romanizado; fontes e Fontanários; Senhora da Luz (povoado 
romanizado com capela/santuário); Capela da Santíssima Trindade (Séc. XVII/XVIII); Casa do 
Gaiteiro; cruzeiros; Museu da Associação Cultural e Recreativa; Capela de Nossa Senhora das 
Dores (Séc. XVIII); Capela de Santo Cristo; pombais e Parque de Lazer dos Lagonalhos. 
 

PICOTE  

A aldeia ergue-se sobranceira ao Douro e integra o PNDI, tem origem num povoado proto-
histórico como o comprovam os inúmeros vestígios rupestres pré-históricos, dos quais se 
destaca a inscultura rupestre de um caçador com arco, descoberta na Fraga do Puio.  

Património que importa destacar: No Largo do Toural, o núcleo de casas rurais antigas, em 
granito; Igreja Matriz e sepulturas medievais; Capela de Santo Cristo (origem medieval); 
Capela de Santa Cruz; cruzeiros e fontes; lagares de azeite; Vestígios arqueológicos da 
existência de três castros; esculturas rupestres e esculturas em pedra; Eco-Museu da Terra de 
Miranda –  Terra Mater; moinho recuperado; Barragem do Picote e o Barrocal do Douro, 
aldeamento construído para os funcionários da barragem.  

ALDEIA NOVA   

Aldeia Nova está integrada no PNDI e na Zona de Proteção Especial do Douro Internacional. 

É das localidades mais visitadas, devido à capela de São João (1833) e o Castro de S. João das 
Arribas (da Idade do Bronze, Monumento Nacional).  

Importa ainda fazer referência ao património edificado: Igreja Matriz; fontes; lagar recuperado 
e arquitetura tradicional. 
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PALAÇOULO  

A freguesia é abrangida pelo PNDI e possui um património notável, a exemplo das gravuras 
rupestres no Passadeiro; os vestígios de um castro romano – “Penha de Castro” e de uma 
povoação romana, as ruínas da Capela de Macieira, a Igreja Matriz e a Capela da Senhora do 
Carrasco; Capela de São Sebastião; Toural; Casa Grande (casa senhorial); Igreja e Capela de 
Santo Cristo; chafariz das Eiras do Prado; fonte romana em Vale das Latas; 
Centro de artesanato; Museu Rural e fábricas de Tanoaria e Cutelaria. 

PARADELA 

Este aglomerado está inserido no PNDI, na Zona de Proteção Especial do Douro Internacional 
e Vale do Rio Angueira (Diretiva Aves) e no Sítio Douro Internacional (Lista Nacional de Sítios). 

As minas de estanho que existem na localidade foram, no passado atividade de grande 
importância. 

Como património, importa referir: Igreja Matriz; Capela de São Martinho; Capela do 
Cemitério; Cruz do Pendonico; Fonte da Pregriça; Casa do Dízima; Penha do Mouro; Moinhos 
de água; vestígios de um castro; o maior castanheiro do PNDI e a paisagem sobre o Douro no 
Miradouro da Penha das Torres (onde o rio Douro entra em Portugal). 

ATENOR  

Como património desta aldeia importa destacar; Igreja Matriz de N. Sra. da Purificação; 
Capela de Santo Cristo; arte Rupestre na Fraga da Lapa; abrigos rupestres; Fonte do cabo do 
Lugar; vestígios de um Castro – Ervideiros e povoado Romano. 

No que diz respeito ao trabalho cultural, Atenor conta com a Sede da Associação AEPGA e do 
Centro de Valorização do Burro de Miranda, assim como a empresa Tomelo (linha cosmética 
produzida com leite de burra) e a Sede da Associação Lérias. 

VILA CHÃ DE BRACIOSA 

O património cultural de referência desta aldeia inclui: Igreja Matriz de São Cristóvão 
(classificada como Imóvel de Interesse público); Casa Paroquial; Capela de Santa Cruz; 
Capela da Santíssima Trindade; Capela de Santo Albino; Capela de São Domingos; vestígios 
arqueológicos da existência de dois castros; vestígios rupestres (lagares, altar de sacrifícios e 
sepulturas); Casa da Frágua; Forja Comunitária; Estrada e calçada Romana. 

IFANES 

Existem nesta freguesia bons exemplos de edificações características da arquitetura popular 
e algumas de carácter religioso e feição erudita, assinalando-se a este nível a igreja Matriz de 
São Miguel, as duas capelas (São Bartolomeu e São Roque) e alguns cruzeiros. 
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Há achados de valor histórico-cultural, de que são exemplos uma povoação castreja 
(Castrilhouço), um povoado romano (Touro) e esculturas rupestres, o santuário proto-
histórico / romano “a Fraga da Rodela”. 

DUAS IGREJAS 

É constituída pelos lugares de Duas Igrejas, Cércio, Vale de Mira e Quinta do Cordeiro.  

É muito remoto o povoamento do território desta freguesia como atesta a sua rica e variada 
arqueologia. Desde muito cedo a povoação de Duas Igrejas começa a ser citada em 
documentos medievais; também muito antiga é a povoação de Cércio, freguesia há muito 
extinta, que aparece por várias vezes nas inquirições de D. Afonso III, no ano de 1258.  

Duas Igrejas possui como património: a igreja medieval; os vestígios de arte rupestre no Abrigo 
da Solhapa; Igreja Matriz de Cércio; fontanários, de salientar a Fonte a Baixo; Capela de Santa 
Marinha; Castro de Cércio e Santa Marinha, povoado romano medieval; ruínas da capela de 
Santo André e Capela do Divino Espírito Santo. 

GENÍSIO 

A existência de Genísio como povoação é de origem medieval. Em 1262, Ruy Pays e Orroca 
Afonso doavam ao mosteiro de Moreruela tudo quanto tinham em Genísio. Assim, a povoação 
passou a pertencer ao mosteiro de Moreruela até à criação da diocese de Miranda em 1545. 

Património da freguesia: Igreja Matriz de Santa Eulália; Igreja da Especiosa, as capelas de 
Santa Cruz e São Ciríaco e o Museu Rural (lagar) da freguesia. 

MALHADAS 

Malhadas é uma povoação alicerçada na agricultura e na pecuária, possui um posto zootécnico 
que faz a riqueza pecuária da região. Esta aldeia possui como património cultural: Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Expectação (Imóvel de Interesse Público) Capelas de São Bartolomeu e 
de Nossa Senhora das Dores, Atalaia Medieval, esculturas rupestres e lápides, cruzeiro e 
alminhas, Caminho Mourisco, e o Lugar da “Marmolina”. 

SÃO MARTINHO DE ANGUIERA 

O povoamento desta freguesia remonta, segundo estudos arqueológicos, à época proto-
histórica. Os vestígios encontrados tratam-se de dois castros, conhecidos por gago e Cocoia e, 
para além destes, supõe-se que no Loval, onde assenta a capela de Santa Cruz, terá existido 
um terceiro castro.  

Em termos de património a freguesia conta com um conjunto arquitetónico, do qual se 
destaca: a Igreja Matriz, a capela de Santa Cruz ou a Capela de Santo Cristo e os cruzeiros. 

SILVA  
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A comunidade começou a aumentar em finais do século XV, com a entrada dos judeus em 
Portugal, depois de serem expulsos de Espanha pelos reis católicos em 1492. Em 1497 
deixaram Portugal por ordem de D. Manuel, muitos ficaram disfarçados de cristãos novos. 

A sua igreja pertenceu à ordem de Malta, que tinha a capital da comenda na vila de Algoso, a 
cuja freguesia Silva pertencia.  

Como património, importa destacar: Santuário de Nossa Senhora do Rosário; Capela de Santa 
Ana; Igreja Matriz de São Pedro; Granja e Fonte Ladrão; cruzeiros e fontes. 
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3. MANIFESTAÇÕES E USOS TRADICIONAIS E POPULARES 
 

a) REVELAR O MIRANDÊS COMO LÍNGUA OFICIAL 

 
ENSINO DA LÍNGUA 

O mirandês, ou língua mirandesa, é o nome de uma língua falada no Nordeste de Portugal, já 
desde antes da fundação da nacionalidade portuguesa. Quanto à estrutura é uma língua 
românica, que teve a sua principal origem a partir do latim. Historicamente pertence à família 
de línguas astur-leonesas, onde também se incluem o asturiano e o leonês. 

Até 1884 foi uma língua apenas oral. Desde então, tem sido também escrita, dispondo de uma 
Convenção Ortográfica desde 1999, uma vez que, com a lei nº 7/99, de 29 de Janeiro, o 
mirandês foi oficialmente reconhecido como língua regional de Portugal. 

O espaço onde se falou mirandês ou outras variedades do astur-leonês já foi bastante mais 
vasto, incluindo, em traços gerais e grosseiros, toda a zona do distrito de Bragança que se situa 
entre a margem esquerda do rio Sabor e a fronteira com Espanha. Terá sido assim na Alta 
Idade Média, regredindo progressivamente em direção à fronteira. 

Apesar de já não se falar mirandês nessa região mais vasta, ainda pode falar-se de uma cultura 
comum, em particular na área correspondente à medieval Terra de Miranda (concelhos de 
Miranda do Douro, Vimioso, Mogadouro e parte dos concelhos de Freixo de Espada à Cinta, 
de Bragança e de Macedo de Cavaleiros), cultura essa que se manifesta pelo ar de família que 
o vocabulário usado continua a manter, pela fonética e muitas construções sintáticas do 
português falado nessa zona, pela similitude de festas, tradições, música e dança11. 

Embora esta língua seja lecionada desde o ano letivo 1987/88, foi o Despacho Normativo n.º 
35/99, de 5 de Julho de 1999 que veio regulamentar o direito à aprendizagem do mirandês, 
bem como o necessário apoio logístico, técnico e científico. 

No presente ano letivo (2017/2018), cerca de 60% dos alunos do Agrupamento de Escolas de 
Miranda do Douro frequenta a disciplina de Língua e Cultura Mirandesa, a qual tem caráter 
opcional, o que demonstra o interesse dos alunos nesta disciplina12. 

 
 
 

 

                                                           
11 https://studosmirandeses.blogs.sapo.pt/1294.html, acesso em 12 de Dezembro de 2017. 
12 Câmara Municipal de Miranda do Douro. Carta Educativa do concelho de Miranda do Douro – 
Atualização 2018. 

https://studosmirandeses.blogs.sapo.pt/1294.html
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b) POTENCIALIDADES DA GAITA-DE-FOLES E OUTROS “SONS DE MIRANDA” 
 
 

ARTESÃOS, OFICINAS DE APRENDIZAGEM PARA APRENDER A TOCAR OS 
INSTRUMENTOS TRADICIONAIS E GRUPOS MUSICAIS  

 

• Locais e entidades responsáveis pelo ensino da música a partir de instrumentos 
tradicionais, nomeadamente gaita-de-foles, flauta pastoril, caixa e bombo: 

Centro de Música Tradicional Sons da Terra 
Rua da Ermida, 55 - 5225-112 Sendim  
273 739 148 / 919 000 651 - sonsdaterra@sapo.pt  

Lérias Associação Cultural 
Miguel Schreck: 938 482 057 
André Viegas: 961 040 265 
Ana Ramalho: 938 657 052 
lerias.associacao@gmail.com / www.lerias.pt  

 
• Artesãos que trabalham na conceção de gaitas-de-foles e outros instrumentos 

tradicionais: 

Célio José Pires – artesão 
Trav. do Bairro Alto, nº 2 – 5210-030 Constantim 
963 448 137 
Gaita-de-foles e flauta pastoril. 

Desidério Luís Afonso – artesão 
Rua das Eiricas, nº1 - 5210-080 Especiosa 
939 368 416 
Gaita-de-foles e outros trabalhos em madeira. 

Paulo Meirinhos – artesão 
Largo do Espírito Santo, s/n - 5210-189 Miranda do Douro 
934 261 972 - paulomeirinhos@gmail.com  
www.pandeiromirandes.blogspot.com  

António Raposo - artesão 
Bairro da Terronha, 43 – 5210-198 Miranda do Douro 
939 432 828 
Gaita-de-foles. 

Al Som de Las Arribas del Douro de Freixenosa 
Angelo Arribas – artesão 

mailto:sonsdaterra@sapo.pt
mailto:lerias.associacao@gmail.com
http://www.lerias.pt/
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5210-333 Freixiosa 
273 739 108 / 273 739 445 
Gaita-de-foles e flauta pastoril. 
 

• Grupos de música caracterizadores do património linguístico e musical: 

Pauliteiros de Miranda 
Fonte de Aldeia, 5210-330 Miranda do Douro 
933 308 739 / 936 440 439 
geral@pauliteiros.com / www.pauliteiros.com  

Galandum Galundaina 
O trabalho do grupo inclui a padronização da gaita-de-foles mirandesa, a construção 
de instrumentos tradicionais (usados em concerto), a organização do Festival 
itinerante de cultura tradicional “L Burro i l Gueiteiro”, bem como a produção e 
programação de outros festivais/eventos relacionados com a cultura tradicional. 
919 245 070 / 934 574 179 / 934 261 972 
galandumgalundaina@gmail.com / http://www.galandum.co.pt  

Anda Camino 
Miguel Schreck: 938 482 057 
André Viegas: 961 040 265 
Ana Ramalho: 938 657 052 
lerias.associacao@gmail.com / http://www.lerias.pt/anda-camino/  
Grupo de animação musical que congrega professores e alunos da Lérias – Associação 
Cultural. 
Grupo eclético e inclusivo que tanto anima festas, terreiros e bailes, como cumpre 
uma função social ligada à tradição local, participando em práticas sociais, recreativas 
e religiosas, tais como as Alvoradas, Peditórios, Passacalhes e Procissões. 

Yerba Lhoba 
yerba.lhoba@gmail.com / www.facebook.com/Yerba.Lhoba  
Grupo de música de raiz tradicional das Terras de Miranda constituído por elementos 
da Lérias – Associação Cultural. Este projeto utiliza instrumentos musicais mirandeses 
tais como a gaita de fole, a fraita, a sanfona e as percussões para recriar temas da 
tradição musical do planalto Mirandês. 
Através da música, são apresentadas algumas das práticas sociais tradicionais que 
acontecem ao longo do ano em Terras de Miranda; alvorada, romances, modas de 
trabalho, cantos de natal e reis, sem nunca esquecer o baile. 

Las Çarandas 
968 648 412 
lascarandas@gmail.com / www.facebook.com/las.carandas  
Grupo de música de Terras de Miranda que tem vindo a desenvolver um trabalho na 
área da Música Tradicional dando-lhe um ar fresco e renovado. As características que 

mailto:geral@pauliteiros.com
http://www.pauliteiros.com/
mailto:galandumgalundaina@gmail.com
http://www.galandum.co.pt/
mailto:lerias.associacao@gmail.com
http://www.lerias.pt/anda-camino/
mailto:yerba.lhoba@gmail.com
http://www.facebook.com/Yerba.Lhoba
mailto:lascarandas@gmail.com
http://www.facebook.com/las.carandas
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o provam são muitas e vão desde os figurinos com que se apresentam, que aliam um 
design atual usando os materiais de outros tempos, ao repertório que tocam que é 
vasto, original e que inspira o Baile. 

T.R.E.T.A.S. – Teatro Rural Experimental em Terreiros, Auditórios e Salões 
www.facebook.com/teatrotretas  
O grupo de teatro da Lérias-Associação Cultural pretende trazer as artes 
performativas ao planalto. Inspirados em lendas de trasgos, marimantas e outros seres 
do imaginário português em geral e mirandês em particular, criam e recriam histórias 
que nos transportam para um misto de quotidiano, tradição e imaginação. 
O grupo, responsável também pela cenografia, emprega na conceção das suas peças 
técnicas e conhecimentos multidisciplinares, tais como a música, a dança e a utilização 
de fantoches, sombras chinesas e marionetas. 
 
 

 
• Locais de realizaçãoficinas de danças 

Lérias Associação Cultural 
Miguel Schreck: 938 482 057 
André Viegas: 961 040 265 
Ana Ramalho: 938 657 052 
lerias.associacao@gmail.com / www.lerias.pt  
Obs.: A Associação também realiza oficinais de aprendizagem dos passos elementares 
das coreografias de algumas danças tradicionais mirandesas: Repasseado, Pingacho, 
Jota e Senhor Galandum. 

Associação Mirandanças 
939 357 270 (Presidente Sr. Vitor Manuel Rodrigues Domingues) 
mirandancas@gmail.com 
A grande preocupação da Mirandanças é estimular, é incutir nas camadas mais jovens 
(a partir dos cinco anos) o gosto pela divulgação e promoção de uma cultura genuína, 
plena de uma riqueza invulgar de saberes acumulados ao longo de séculos e que têm 
sido transmitidos de geração em geração. 
Grupos que pertencem à Mirandanças 
- Danças mistas de adultos e danças mistas infantis  
- Grupo de Pauliteiras  
- Grupo de Pauliteiricos  
- Grupo de Gaiteiros 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/teatrotretas
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PRODUTOS E PRODUTORES DE MIRANDA DO DOURO 

 

• Vinho, aguardentes e licores  

Cooperativa Agrícola Ribadouro 
Estrada Nacional 221, Ap. 9 - 5225-103 Sendim 
273 739 252 - coop.ribadouro@mail.telepac.pt 
Fundada em 1959, a produção está distribuída por quatro marcas de vinho - 
Pauliteiros, Mirandum, Lhéngua Mirandesa IGP e Ribeira do Corso DOC. Cada marca 
de vinho está associada a história da região. 

Vinhos José Preto 
Rua da Ermida, nº 31 – 5225-112 Sendim 
919 562 501 / 273 739 134 - vinhojosepreto@gmail.com 
Vinhas que pertencem à família a três gerações. Castas: Touriga Nacional, Touriga 
Franca, Tinta Roriz e Tinta Amarela. 

Destilaria L’Alma Penada 
Rua do Canzedo nº 8 - 5225-126 Sendim 
933 271 844 - destilarialalmapenada@gmail.com 
Produção de aguardentes bagaceira e vínica, licores e vinho licoroso. 

Anselmo Marcelino Almendra Rodrigues 
Rua do Canzelo nº 8, 5225-126 - União Freguesias Sendim Atenor 

 
• Cosmética de leite de burra  

Tomelo, Eco Desenvolvimento, Lda. 
Rua da Igreja, 46 - 5225-011 Atenor  
932 001 625 / 273 739 230 - comercial@tomelo.pt 
www.tomelo.pt 
 
• Bolas doces  

Adília Sales 
Rua da Costanilha – 5210-176 Miranda do Douro 
938185942 / 919009103 - adiliasales.boladocemirandesa@gmail.com 

Pastelaria Mirandesa 
Largo Moagem 6 - 5210-183 Miranda do Douro 
273 431 278 

Cimo da Quinta – Casas de Campo 
Largo do Chafariz – Pena Branca 5210-172 Miranda do Douro 
273 431 485 / 937 766 777 - cimodaquinta_casacampo@sapo.pt 

Gina Seixas 
Rua do prado, 8 – 5210-126 Ifanes 

mailto:coop.ribadouro@mail.telepac.pt
mailto:vinhojosepreto@gmail.com
mailto:destilarialalmapenada@gmail.com
mailto:comercial@tomelo.pt
mailto:adiliasales.boladocemirandesa@gmail.com
mailto:cimodaquinta_casacampo@sapo.pt


 ............................................................................  

 

54 

273 499 210 / 937 156 347 

Cantinho da Teresa 
Rua do Espirito Santo, Cércio – 5210-041 Miranda do Douro 
273 432 340 / 931 168 295 

Manuel António Martins- Fumeiro e doçaria tradicional 
Rua Camilo do Prado, 108 - 5225-999 Sendim  
273 739 177 

• Roscos  

Cimo da Quinta – Casas de Campo 
Largo do Chafariz – Pena Branca 5210-172 Miranda do Douro 
273 431 485 / 937 766 777 - cimodaquinta_casacampo@sapo.pt 

Gina Seixas 
Rua do prado, 8 – 5210-126 Ifanes 
273 499 210 / 937 156 347 

Manuel António Martins- Fumeiro e doçaria tradicional 
Rua Camilo do Prado, 108 - 5225-999 Sendim  
273 739 177 

Piedade Gonçalves Rodrigues - Doçaria e fumeiro tradicional 
Rua dos Caçalões, 1 Paradela, 5210-264 Miranda do Douro 
273 499 194 

• Posta mirandesa  

Restaurante O Mirandês 
Rua Dom Dinis, nº 7 5210-244 Miranda do Douro 
273 432 823 – info@omirandes.net  

Restaurante São Pedro 
Rua Mouzinho de Albuquerque, 20 - 5210-225l Miranda do Douro 
273 431 321 - restaurante.pedro@hotmail.com  

Restaurante e Pizzaria O Moinho 
Rua do Mercado, nº 47 – 5210-210 Miranda do Douro 
273 431 116 - geral@restaurantemoinho.com  

Restaurante Hotel Parador Santa Catarina 
Largo da Pousada 5210-183 Miranda do Douro 
273 431 005 - info@hotelparadorsantacatarina.pt  

Restaurante Balbina 
Rua Rainha Dona Catarina, nº 1 – 5210-228 Miranda do Douro 
273 432 394 

mailto:cimodaquinta_casacampo@sapo.pt
mailto:info@omirandes.net
mailto:restaurante.pedro@hotmail.com
mailto:geral@restaurantemoinho.com
mailto:info@hotelparadorsantacatarina.pt
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• Cutelaria  

Cutelaria Martins Lda. 
Rua da Industria - 5225-032 Palaçoulo 
273 459 128 – comercial@cutelariamartins.com 
Empresa fundada em 1954. 

Facas Irmãos Pires Lda. 
Rua Eiricas, nº23 – 5225-032 Palaçoulo 
273 459 358 – 966548854 – geral@facaspires.com 

Fábrica de Cutelarias Filmam Lda. 
Rua da Industria, 19 - 5225-032 - Palaçoulo 
273 459 136 - comercial@filmam.com  
Empresa fundada em 1870. 

Serralharia Cutelaria Palácio Lda. 
Rua Latas nº 40 – 5225-032 Palaçoulo 
273 459 321 

Tibério Delgado – artesão 
Rua do Vilarinho, 33 – 5210-090 Genísio 
273 417 198 
Artesão de navalhas, facas, tenazes, pica portas. 

José da Cruz Pêra Macias – artesão 
Rua das Eiricas nº 69 - 5225-032 Palaçoulo 
273 459 324 - facasjosedacruz@hotmail.com  

Francisco Cangueiro – artesão 
Rua Coronel Beça - 5225-032 Palaçoulo 
273 459 266 / 919 258 568 / 919 416 916 
Talha em madeira e chifre, cutelaria tradicional. 

• Outros  

 

Fumeiro e Enchidos 

Forno e cozinha regional de Filomena Antão 
Rua da veiga, 13 – 5210-150 Malhadas 
963 884 074 

Cozinha Regional – Maria Natalina Lopes 
Rua do Castelo – 5210-210 Miranda do Douro 
965 724 339 

Piedade Gonçalves Rodrigues - Doçaria e fumeiro tradicional 
Rua dos Caçalões, 1 Paradela, 5210-264 Miranda do Douro 

mailto:comercial@cutelariamartins.com
mailto:geral@facaspires.com
mailto:comercial@filmam.com
mailto:facasjosedacruz@hotmail.com


 ............................................................................  

 

56 

273 499 194 

Cozinha Regional Paula Sousa Marcos 
Rua das Escalavadas, 12 – 5225-116 Sendim 
273 739 412 

Enchidos Pera 
Rua Coronel Beça, nº28 – 5210-044 Duas Igrejas 
273 449 126 / 938 092 902 

100% Planalto Mirandês 
Rua do Baiunco, 11 – 5225-100 Sendim 
934 811 965 - martinafcastro@hotmail.com  
 
Azeite 

José Neves - produtor de azeite 
Rua 25 de Abril – Mercado Municipal de Miranda do Douro - 5210-237 
933 864 420 

100% Planalto Mirandês 
Rua do Baiunco, 11 – 5225-100 Sendim 
934 811 965 - martinafcastro@hotmail.com  

Mel 
Apícola Luís – mel Mirandês 
Aldeia Nova – 5210-170 Miranda do Douro 
273 431 084 / 928 215 816 - melmirandes@hotmail.com  

Cantinho da Teresa 
Rua do Espirito Santo, Cércio – 5210-041 Miranda do Douro 
273 432 340 / 931 168 295 
 
Compotas 

Cantinho da Teresa 
Rua do Espirito Santo, Cércio – 5210-041 Miranda do Douro 
273 432 340 / 931 168 295 

Sabores da Muralha 
Rua Dom Turíbio Lopes, 7 5210-218 - Miranda do Douro 
938 760 498 - saboresdamuralha@gmail.com  

Artesanato em Lã 

L´Pardo – Palmira Falcão 
Bairro S. Sebastião – 5225-121 Sendim 
273 739 253 / 936 969 010 - lpardo-falcao@sapo.pt  

mailto:martinafcastro@hotmail.com
mailto:martinafcastro@hotmail.com
mailto:melmirandes@hotmail.com
mailto:saboresdamuralha@gmail.com
mailto:lpardo-falcao@sapo.pt
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Confeção de artesanato em lã natural de ovelha, linho, burel e serrobeco. Artigos 
típicos de Miranda do Douro feitos à mão, desde carteiras, carpetes, casacos, meias. 

Aureliano António Ribeiro – artesão 
5210-030 Constantim 
273 499 125 
Artesão de capas de honra mirandesas e trajes regionais. 

Fátima Fernandes Lucas Raposo 
Póvoa – 5210-284 Miranda do Douro 
273 417 016 
Obras em tear artesanal, tapetes, carpetes, quadros e almofadas. 

Fátima Xastre – artesã 
Rua 1º de Maio, 20 – 5225-121 Sendim 
273 739 059 
Tecelagem artesanal. 
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4. REALIZAÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS 
CONTEMPORÂNEAS 
 
 

a)  POTENCIAL ARQUEOLÓGICO DE MIRANDA DO DOURO 

O concelho de Miranda do Douro desde cedo terá sido ocupado pelo Homo sapiens sapiens. 
Existem vestígios por toda a região, cuja cronologia está por determinar. O Abrigo da Solhapa, 
em Duas Igrejas, e os sítios arqueológicos Telhada e Silva Milana, ambos em Picote, surgem 
como vestígios arqueológicos que atestam a presença do Homem Moderno nesta vasta área. 
Trata-se dos períodos cronológicos Neolítico e Calcolítico. A Idade do Bronze é evidenciada 
pelo sítio arqueológico Aguçadeiras, em Atenor e pela presença de Castros, povoados 
fortificados, como o Castro da Cigaduenha em Picote e o Castro de São João das Arribas em 
Aldeia Nova. 

Estes estabelecem-se cronologicamente no final da Idade do Bronze. São as primeiras 
evidências dos povos sedentários, dedicados à pecuária e à pastorícia. Na Idade do Ferro, 
estes castros associam-se a outros localizados nos vales, de menor dimensão e espalhados 
pelas arribas do Douro. Plínio, historiador romano do Século I a.C., denomina os habitantes 
dos castros mirandeses como pertencentes à comunidade Zolae. Este povo posteriormente 
foi romanizado e a sua sede estaria localizada em Castro de Avelãs, concelho de Bragança.  

Temos como exemplos de ocupação do espaço na Idade do Ferro, os seguintes sítios 
arqueológicos: o Castro de São João das Arribas, em Aldeia Nova; Castro de Vale de Águia, 
em Vale de Águia; Casa do Quinteiro, em Duas Igrejas; Castralheiras, povoado fortificado; 
Castrilouço, em Paradela; Castrilhouço, em Vila Chã da Braciosa; Castro de São Martinho de 
Angueira, em São Martinho de Angueira; Coroa, em Miranda do Douro; arte rupestre, a Fraga 
do Puio, em Picote; Penhal da Torre, muralha, em Paradela; Penhal Castro, em Palaçoulo; Raio, 
em Miranda do Douro; Rodela, em Ifanes, arte Rupestre e o Castro da Nossa Senhora da Luz, 
em Constantim. Alguns destes castros terão sido romanizados. Existem sítios arqueológicos, 
estabelecidos cronologicamente na Época Romana: Castelo das Escaladas em Picote; Faceira, 
em Duas Igrejas; Fonte do Amador, em Duas Igrejas; Palaçoulo; Vila de Picote, em Picote; 
Senhora do Monte, em Duas Igrejas; Touro, em Ifanes; Trampas Carreiras, em Sendim; Urreta 
Malhada, em Malhadas e Vinha do Padre, em Duas Igrejas13. 

 
• Pontos onde foram feitas escavações arqueológicas, com potencial para programas de 

exploração arqueológica  

• Castro de São João das Arribas – Aldeia Nova (classificado como Monumento 
Nacional) 

                                                           
13 www.cm-mdouro.pt, acesso em 25 de Novembro de 2017. 

http://www.cm-mdouro.pt/
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Arquitetura civil residencial e militar, proto-histórica. Povoado fortificado proto-histórico 
(Castro) com duas linhas de muralha, com defesa reforçada por torreão pétreo e fosso 
exterior, com vestígios de ocupação em época romana. 

O povoado foi erguido durante a Idade do Ferro, à semelhança do que sucede com os 
restantes exemplares inseridos no conceito generalizado de "cultura castreja" do Noroeste 
Peninsular. O sítio foi dotado de um sistema defensivo, essencialmente constituído, neste 
caso, por duas linhas de muralha construídas com silhares graníticos. 

O muralhado foi ainda reforçado com a edificação de um torreão de planta circular, junto ao 
qual foi identificada uma rampa de acesso, transpondo-a acedia-se à zona habitacional, 
delimitada pela cinta interna da muralha. Também, neste povoado emergem vestígios de uma 
segunda fase ocupacional, correspondendo ao período de ocupação romana do atual 
território português, bem documentada na presença de inúmeros fragmentos de materiais de 
construção, como tegulae e imbrices, a atestar, no fundo, o carácter de longa permanência das 
estruturas então erigidas, ao mesmo tempo que a importância estratégica do local, não apenas 
em termos defensivos e, por conseguinte, administrativos, como, ainda, ao nível dos recursos 
cinegéticos, fortemente propiciados pela proximidade do rio Douro.  

Ocorreu ainda a descoberta neste sítio de uma lápide datável do século I d.C., de carácter 
honorífico, dedicado a um militar de origem indígena, a par de um número considerável de 
estelas romanas, onde os nomes autóctones evidenciam uma certa latinização. 

Dados atualizados em 2017: Os arqueólogos que integram o Projeto de Investigação S. João 
das Arribas sublinham que as escavações permitiram perceber que “o castro teve uma 
ocupação humana descontinuada, desde a Pré-História (Idade do Bronze) até ao século I, já no 
Império Romano, e depois da queda deste até ao século VII” 14. 

Segundo a arqueóloga Mónica Salgada, é possível ver o que resta de “quatro edifícios, uma 
calçada, um possível lagar, uma lareira e um conjunto de artefactos em bronze, moedas e muita 
cerâmica”. 

“Pretendemos criar um museu, onde possa ficar exposto todo o espólio encontrado e deixar 
no local e à vista de todos algumas das construções descobertas”, revela Mónica Salgado15. 

Espólio: O espólio deste povoado atualmente está depositado no Museu da Terra de Miranda 
e no Museu Nacional de Arqueologia. É constituído por fragmentos de cerâmica comum, da 
Idade do Ferro e romana, "tegula", "imbrex"; artefactos metálicos em ferro e bronze, se 
destacam duas pontas de seta, sendo uma de tipo Palmela, assim como duas fíbulas, uma de 
tipo Meseta, e outra anular. Deste povoado são provenientes doze estelas funerárias romanas, 
a maioria fragmentadas ou anepígrafas, em granito, calcário e mármore, com cabeceira 
semicircular, decoradas com suásticas ou com "portadas", cuja inscrição evidencia a adoção, 
por parte dos indígenas, de nomes e cognomes latinos. 

                                                           
14 Revisão do PDM do concelho de Miranda do Douro – Câmara Municipal de Miranda do Douro 2013. 
15 http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-09-15-Arqueologos-colocam-a-descoberto-povoado-medieval-
em-Miranda-do-Douro, acesso em 25 de Novembro de 2017. 

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-09-15-Arqueologos-colocam-a-descoberto-povoado-medieval-em-Miranda-do-Douro
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-09-15-Arqueologos-colocam-a-descoberto-povoado-medieval-em-Miranda-do-Douro
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Este é um dos locais mais indicados para a realização de programas de exploração 
arqueológica em Miranda do Douro, atividade já realizada pela PALOMBAR. 

 
Ilustração 36 - Exploração arqueológica no Castro de São João das Arribas e cartaz da Palombar 

 
Fonte: Sic Notícias e PALOMBAR.   

 
 

• Abrigo Rupestre da Solhapa 

Situado a cerca de três quilómetros da localidade de Duas Igrejas e nas proximidades de um 
povoado de altura proto-histórico, o "Abrigo rupestre da Solhapa" está situado num ermo 
granítico implantado no meio de escarpas sobranceiras ao rio Douro e a um vale, 
respetivamente propícios à atividade agrícola e ao pastoreio, e no interior da qual foram 
identificadas várias representações parietais. 

Francisco Manuel Alves refere que numa cortinha denominada Malrasca surgem fragmentos 
de cerâmica grosseira. A 100 metros a nascente da Solhapa, surgem restos de cerâmica 
grosseira, tegulae, 3 fivelas de bronze e 2 coissoiros de barro. Escantralhouço – topónimo de 
um montículo de terra com pedras de xisto, numa zona granítica, local a 200 m a poente da 
Solhapa e por cima da ladeira. Solhapa designa cabana16.  
 

• Picote 

Os investigadores acreditam que em Picote está concentrado o maior número de epígrafes 
romanas que são conhecidas em Portugal, num total de 22 peças. 

As últimas escavações arqueológicas resultam de um protocolo assinado entre a U. Porto e a 
Frauga - Associação para o Desenvolvimento Integrado de Picote. 

Foram identificadas uma habitação e um edifício que serviu de celeiro, que datam da segunda 
metade do século quarto e início do quinto. “Encontramos esta casa, que reflete a ocupação 

                                                           
16 Câmara Municipal de Miranda do Douro, 2013. Revisão do PDM do concelho de Miranda do Douro. 
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romana, e escavando mais certamente se encontrará mais vestígios”, refere Rui Morais, 
arqueólogo da Faculdade de Letras da U. Porto. 

A importância arqueológica da Fraga do Puio tem sido atestada ao longo dos anos através de 
diversas escavações arqueológicas que têm trazido à superfície alguns achados que 
despertam a curiosidade dos investigadores. 

Todo o espólio resultante das escavações está à guarda do ecomuseu ‘Terra Mater’, uma 
unidade museológica única na região do planalto mirandês. 

Este seria um dos locais mais indicados para a realização de programas de exploração 
arqueológica em Miranda do Douro. 

 
• Senhora da Luz – Constantim 

Pequeno povoado fortificado sendo ainda visível a muralha e um fosso, sobretudo no lado 
espanhol. No interior do seu recinto encontra-se a Capela da Senhora da Luz e entremuros 
apresenta cerca de 150 metros de diâmetro. A muralha parece ser construída com terras e 
pequenas pedras. Domina amplos horizontes. Surgem raros fragmentos de cerâmica de 
construção da época romana. A linha de fronteira separa ao meio o castro. 
 
 

TÉCNICAS DE RECONSTRUÇÃO DO PATRIMÓNIO 
 

• Reconstrução sustentável de Pombais  
 

A PALOMBAR – Associação de Proprietários de Pombais Tradicionais do Nordeste, sem fins 
lucrativos, tem como principal objetivo contribuir, para a recuperação, conservação e 
revitalização dos pombais tradicionais.  

No Nordeste de Portugal concentra-se um dos núcleos mais representativos de pombais, 
ainda que existam alguns dispersos um pouco por todo o país. Estes pombais caracterizam-se 
pela sua planta circular ou semicircular (ferradura), paredes grossas construídas em pedra, 
estucadas e caiadas de branco, uma única porta de entrada e saídas de voo em plano superior 
em geral associadas a patamares lajeados. 

A cobertura é em madeira, de uma água, coberto com telha ou com placas de ardósia, sendo 
comuns os adornos, estatuetas e pináculos. Esta concentração e similitude tipológica têm 
origem no facto da comunidade rural desta região ocupar um espaço ecológico muito 
favorável à criação de pombos, correspondente às cabeceiras das bacias do Sabor e Tua, e 
troço alto das Arribas do Douro. Nos planaltos e vales encaixados dessa zona, abaixo dos 
900m, nos terrenos pobres de xisto e granito, dominam, desde há muito, quatro culturas 
agrícolas: os cereais, a vinha, o olival e as hortas. É precisamente associado a esse cenário 
físico e socioeconómico que surgem, a partir de meados do século XVIII, os cerca de 1500 
pombais existentes nos concelhos de Vinhais (144), Bragança (617), Vimioso (237) e Miranda 
do Douro (366) - segundo dados do inventário realizado pela CoraNE – Associação de 
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Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina, denominados como pombais 
tradicionais. 

A entidade promove ações com o objetivo de, a imagem de atividades passadas, reconstruir o 
património rural, para combater o estado de abandono a que têm sido deixados nas últimas 
décadas. 

Pombais: Os voluntários têm a oportunidade de aprender e experimentar todas as técnicas 
tradicionais de construção que fazem parte do processo, nomeadamente picar o reboco, 
preparar e aplicar a argamassa ou reparar o telhado. Contudo, também os tempos livres são 
cuidadosamente planeados, para garantir que poderão descobrir a incrível paisagem natural 
do Planalto Mirandês. 

Muros: os participantes têm a oportunidade de aprender a trabalhar o xisto de acordo com as 
técnicas de construção em pedra seca, construindo um muro de divisão de terrenos agrícolas. 

Oficinas de carpintaria: nas quais são construídas caniças – portões de madeira para terrenos 
agrícolas que são posteriormente instalados em propriedades geridas pela Palombar – e cada 
participante pode escolher construir um banquinho ou uma pequena estante de balcão, para 
depois levar consigo.  

Escavações arqueológicas no Castro de São João das Arribas: foi declarado Monumento 
Nacional em 1910, porém sobre a ocupação deste local pouco se sabe, e é a essa lacuna que 
estas investigações, que decorrem ao longo de várias sessões de escavação, pretendem dar 
resposta.   

Realiza ainda outras atividades (encontros, formações, etc.). 

Criou o Centro Interpretativo dos Pombais em Uva. 

Antiga Escola Primária, 5230-232 Uva - 964 695 511 - palombar@palombar.pt  

Ilustração 37 - Recuperação de pombais e muros, atividades realizadas pela PALOMBAR 

 Fonte: PALOMBAR.   
 

 
 

  

mailto:palombar@palombar.pt
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5. EVENTOS / ACONTECIMENTOS PROGRAMADOS 
 

 
EVENTOS DIFERENCIADORES E MOBILIZADORES DE MASSAS PARA MIRANDA DO 
DOURO 
 

• Festival Intercéltico 

O Festival Intercéltico de Sendim ganha corpo anualmente no início de Agosto e atrai milhares 
de amantes da música folk. 

Existe um espaço complementar, a taberna dos celtas, no salão de festas de Sendim onde são 
servidas refeições e bebidas, atuam músicos, dança-se e canta-se ao som das gaitas. 

Para além dos concertos existem várias atividades como: passeios de burros, exposições, 
animação de rua e uma missa celta. 

O lema do festival é "O folk já merecia um festival assim". 

 

• L Burro i L Gueiteiro 

O L Burro I L Gueiteiro é um festival itinerante que decorre em 
Julho pelas aldeias do concelho de Miranda do Douro. 

O Festival Itinerante da Cultura Tradicional L Burro I L Gueiteiro 
surge como um esforço de revitalizar e valorizar dois elementos 
chave da cultura mirandesa – o Burro de Miranda e o tocador de 
Gaita-de-foles -, bem como enfatizar a relação tradicional 
existente entre ambos – era o primeiro quem transportava o 
segundo até aos arraiais que este ia animar pelas diferentes 
aldeias do Planalto Mirandês. Assim, este Festival planeado ao 
longo de meses toma forma em 5 dias de itinerância pelas aldeias 
de Miranda, levando burros, gaiteiros, teatro, dança e música ao 
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encontro das populações locais, geralmente desprovidas deste tipo de evento cultural. 

Este Festival caracteriza-se ainda por ter uma dupla missão: mostrar o melhor do Planalto 
Mirandês e quebrar, ao mesmo tempo, o estereótipo de uma cultura parada no tempo.  

• FAMI Douro – Feira de Artesanato e Multiatividades 

 Este é um evento que já vai na sua 18ª edição e 
anualmente no mês de agosto traz milhares de visitantes ao 
concelho mirandês. Uma iniciativa da Associação 
Comercial e Industrial de Miranda do Douro que promove o 
artesanato e produtos da gastronomia mirandesa. 

Conta com atuações diárias de grupos de Pauliteiros do 
concelho de Miranda do Douro. 

Na sua última edição contou com mais de 80 expositores. 
Está inserida na programação das Festas da Cidade de 
Miranda do Douro - Santa Bárbara. 

 

 

 

 

•  Ronda das Adegas 

Evento que já conta com 8 edições, realizado anualmente em 
Junho, é composto por três dias de tradições, música, baile, 
petiscos, vinhos, licores e outros sabores. Uma oportunidade 
de conhecer de perto o trabalho de artesãos e outros artistas 
que encontram a sua inspiração nas terras transmontanas. 

É um evento a pensar em todos os que gostam de caminhadas 
por percursos bonitos, de refeições apetitosas, de sestas 
burriqueiras, de oficinas instrutivas, de boa música e de muita 
festa.  
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• Festival dos Sabores Mirandeses 

O evento já conta com 19 edições. Este é o período forte do 
fumeiro, com a participação de vários produtores, sejam 
cozinhas regionais de fumeiro ou pequenas industrias, a 
qualidade é transversal nos enchidos apresentados. 

Mas nem só de enchidos se faz este festival, a bola doce 
mirandesa, os frutos secos, as compotas e doces também 
constam do cardápio, assim como tantos outros produtos. 

A Montaria ao javali – Encontro Cinegético é realizado 
anualmente em diferentes aldeias do concelho, o encontro 
cinegético reúne centenas de caçadores e está inserido na 
programação do Festival dos Sabores Mirandeses. 

O artesanato Mirandês também é um forte atrativo, 
representado pelas capas mirandesas, cutelria de Palaçoulo, gaitas-de-foles, e uma série de 
objetos que fazem parte do quotidiano destas gentes. 

A animação está garantida com atuações de vários grupos de pauliteiros e gaiteiros. 
 
 

•  Semana da Cultura Mirandesa (Comemorações do Dia da Cidade) 

Semana dedicada à cultura Mirandesa, 
realizada anualmente nos dias próximos a 10 de 
Julho, dia da cidade, onde a programação inclui 
animação musical, desfile de pendões, 
apresentações de danças típicas, gastronomia, 
artesanato, exposições, olimpíadas desportivas, 
etc. 
 
 
 

• Festival Geada 

Neste evento, realizados de 28 a 31 de Dezembro, pretende-se dar a conhecer ao público 
novas manifestações artísticas, desde as mais recentes tendências da música tradicional 
portuguesa, passando pelas músicas do mundo. 

A organização do festival cabe à Associação Recreativa da Juventude Mirandesa (ARJM), 
coletividade que "tenta dar a conhecer ao exterior" as tradições e os aspetos mais marcantes 
da cultura do Planalto Mirandês. 
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 O Geada tem como lema "Bamos derretir l carambelo!" - 
"vamos derreter o gelo", em língua mirandesa. 

Todos os anos o festival recebe jovens oriundos um 
pouco de todo o país e da vizinha Espanha e pretende 
festejar e divulgar a cultura, a língua e as tradições das 
Terras de Miranda. 

O programa do festival é preenchido com música e 
cultura mirandesa e uma ronda das adegas, para receber 
os convidados. 

Os participantes podem dançar à volta da tradicional 
fogueira do galo, e, ao som e das gaitas-de-foles, dançar 
com os pauliteiros ao som da música tradicional 
mirandesa, tocar instrumentos tradicionais, descobrir a 
língua mirandesa ou conviver nas típicas adegas do centro 
histórico de Miranda do Douro. 

https://www.facebook.com/geadafestival/  

 

 

 

• Festa da Bola Doce e dos Produtos da Terra 

A Bola Doce Mirandesa é um doce genuíno e um dos ícones 
gastronómicos de Miranda do Douro, tradicionalmente 
associado à Páscoa, é também o mote para a realização da 
Feira que se realiza anualmente nesta época, no largo do 
Castelo, em Miranda do Douro. Para além deste doce 
tradicional, têm de igual modo destaque o pão, fumeiro, 
licores e vinhos, entre outros. 

O saber ancestral está garantido em todos os produtos 
característicos desta altura do ano, como é o folar de carne, 
confecionado com o melhor fumeiro caseiro. 

Este é um evento que tem como principais objetivos 
contribuir para a divulgação, promoção e venda de produtos 
regionais e locais e fomentar o convívio e animação no Largo 
do Castelo de Miranda do Douro. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/geadafestival/
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• Festa dos Pendões - “Pendones alantre la mesma Tierra” 

Pelo quarto ano consecutivo em 2018, a C. M. de Miranda do 
Douro organizou a Festa dos Pendões, durante a qual 
desfilam pelas ruas da cidade cerca de 60 pendões, 
provenientes das aldeias mirandesas e das regiões espanholas 
de León, Aliste e Sayago. 

Com esta celebração, revitaliza-se a tradição e uso dos 
pendões mirandeses que, não há muito tempo, existiam e 
eram orgulhosamente ostentados em todas as aldeias da 
Terra de Miranda, mas que, no presente, tem vindo a perder 
visibilidade, apesar de consubstanciarem um dos traços 
identitários históricos mais vincados do Planalto. 

Os Pendões existentes nos povoados do antigo Reino de 
León, do qual a Terra de Miranda era integrante, teriam a sua 
origem nos pendões militares medievais que guiaram a 
reconquista cristã da Península Ibérica, os quais, ao perderem 
a sua função bélica, haveriam sido incorporados pela Igreja e integrados nos rituais religiosos. 
De cores predominam o vermelho carmesim (cor identitária do reino de León) e ainda o verde, 
o branco, o azul, amarelo e creme, as hastes e os panos podem atingir até 13 metros. 
 

• Exaltação Capas de Honra Mirandesa 

Evento que pretende valorizar as capas de honras mirandesas, 
onde, centenas de portugueses e espanhóis desfilam, 
envergando a Capa de Honras Mirandesa e também as Capas 
Alistanas. 

O número de capas de honra mirandesas é indeterminado, no 
entanto ao longo dos tempos muitos exemplares foram feitos por 
diversos artesãos e os mesmos transitaram de geração em 
geração, assumindo-se como um valor familiar de relevante 
importância. A capa de honras é um ícone da identidade 
mirandesa, é feita de pura lã de ovelha (burel) e requer um 
trabalho minucioso. É também o evento ideal para encontrar os 
melhores artesãos a comercializar capas. 
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• Magusto Musical “L Brano de San Martino” 

Evento promovido pela AEPGA, realizado anualmente, que 
pretende valorizar os produtos de Outono, como o vinho novo, 
as frutas, hortaliças, cogumelos e claro as castanhas, assadas ou 
cozidas acompanhadas pela jeropiga, que dão o mote para a 
realização do magusto, tendo sempre por perto o Burro de 
Miranda (em todas as edições é realizado um passeio com 
burros), e muita animação, fazem do "L Brano de San Martino" 
um momento único com um toque de inovação. 

A edição de 2017 foi realizada nas aldeias de Vilar Seco e 
Paradelas. 

 

• Romaria de Nossa Senhora do Naso e Feira do Naso 

De dia 2 a dia 8 de setembro de 2018 realizou-se a 
romaria da Nossa Senhora do Naso no santuário desta 
padroeira. Além das celebrações religiosas, houve, como 
já é tradição, um programa cultural associado, que incluiu 
um percurso pedestre de Miranda do Douro; animação 
musical pelos Gaiteiros e Pauliteiros de Póvoa; desfile e 
concurso com o "Burro Mirandês"; Feira anual e 
animação musical; Procissão e missa campal; e demais 
atuações musicais. 

Paralelamente à Romaria da Nossa Senhora do Naso 
realiza-se todos os anos a Feira do Naso. Em 2018 foi 
realizada no dia 06 de Setembro (16 edição) do evento. Do programa da Feira do Naso – 
Concurso Nacional da Raça Asinina de Miranda faz parte o tradicional almoço com os 
criadores da raça asinina de Miranda, o desfile de burros e uma mostra e concurso para eleger 
os melhores exemplares da raça, e respetiva entrega de prémios. 
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• Romaria Internacional Nossa Senhora da Luz 

Romaria transfronteiriça, entre as aldeias de 
Constantim em Portugal e Moveros em Espanha, onde, 
depois da Eucaristia é realizada uma feira de comércio. 

É no cimo do monte que esta feira acontece, com 
vendedores oriundos de Espanha e de Portugal, cada 
qual no território do respetivo país. 

Esta feira é visitada por centenas de pessoas. Realiza-se 
uma missa campal, seguida de procissão em torno da 
capela e este é o momento alto das festividades. Mas há 
quem vá também para reencontrar amigos, portugueses e espanhóis, para almoçar na romaria 
ou simplesmente para fazer compras. 

À noite a festa desce para a aldeia, onde se realiza o tradicional bailarico. 

Esta é uma das muitas romarias que se realizam no concelho de Miranda do Douro, neste caso 
o que a torna particular é o facto que acontecer na raia, no local exato onde se dividem os dois 
países, Portugal e Espanha, o que lhe confere um caracter internacional, já que a festa é vivida 
com a mesma intensidade dos dois lados da fronteira. 

•  ObservArribas 

Em maio de 2018 foi realizada a segunda edição do 
ObservArribas - Festival Ibérico de Natureza das Arribas do 
Douro, numa coorganização da Câmara Municipal de 
Miranda do Douro e dos parceiros do projeto Life Rupis. 

O ObservArribas realizou-se em Miranda do Douro, em 
pleno Parque Natural do Douro Internacional, entre 25 e 27 
de maio de 2017, reunindo natureza e cultura num evento 
onde se juntaram uma feira e um programa diversificado 
com atividades de observação de aves, passeios na natureza, 
palestras, atividades para os mais novos e ainda momentos 
culturais e gastronómicos. 

A organização, em conjunto com o Life Rupis, projeto 
transfronteiriço de conservação do britango e águia-
perdigueira, convidaram as empresas de turismo da região, 
de Portugal e Espanha, a participar no festival, e a contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e aumento da notoriedade das Arribas do Douro, ao nível nacional e ibérico. 
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• Concurso Nacional do Ovino de Raça Churra Galega Mirandesa 

No dia 14 de abril de 2018, no Mercado 
de Gado de Malhadas foi realizado o 
XXIII Concurso Nacional do Ovino de 
Raça Churra Galega Mirandesa, com vista 
a premiar os melhores exemplares da 
raça, divididos por secção e por género. 

Este é um evento que pretende divulgar 
esta raça autóctone de prestígio do 
planalto mirandês. É também um 
concurso que tem por objetivo o estímulo 
e a orientação dos criadores na produção 
e melhoramento animal de ovinos de Raça Churra Galega Mirandesa por contribuírem para a 
valorização e aproveitamento de recursos forrageiros de regiões desfavorecidas, bem como 
para a obtenção de carne de excelente qualidade, o cordeiro mirandês com DOP. 

 

• Festa da Velha e do Menino 

Em Vila Chã da Braciosa, no primeiro dia do ano celebra-se a Festa 
do Menino Jesus que faz parte dos ritos solsticiais de Inverno. Esta 
festa é também designada de festa do Ano Novo e de Festa da 
Velha. 

A ronda do Peditório e de saudações aos moradores decorre 
durante toda a manhã com música de gaita-de-foles, pauliteiros e 
danças protagonizadas pela velha, pelo bailador e pela bailadeira. 

A Velha transporta nas costas quadras de peditório. A missa solene 
acontece por volta do meio-dia e conta com a participação dos 
atores e do gaiteiro. Segue-se o arraial, com o acender da grande 
fogueira no largo da igreja e o bailarico pela noite dentro, enquanto 
os figurantes continuam a pedir a “esmola” a quem aparece na Festa 
do Menino. 
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• Festa do Velho e da Galdrapa (Festa de Santa Luzia) 

A festa do 'Velho e da Galdrapa' (em língua mirandesa 'L 
Bielho i la Galdrapa') esteve "adormecida" desde a década 
de 60 do século XX, com uma fugaz aparição na década de 
90, fruto de empenho de um grupo de pessoas, que 
recuperou durante dois anos esta tradição ancestral. E 
com o empenho de alguns investigadores ligados à 
temática das máscaras no Nordeste Transmontano, o ritual 
ganhou agora nova vida.  

Os Rituais do Solstício de Inverno, também conhecidos 
por Festa do Rapazes, são manifestações pagãs que se 
vivem um pouco por todo o Nordeste Transmontano e que 
simbolizam a emancipação dos jovens que neles 
participam. São rituais de "fecundidade" e de passagem. 

Evento que acontece em São Pedro da Silva. 
 

• A Festa dos Moços / Fieste de San Juan 

Já foi o Natal! Na noite de 27 de Dezembro (Die de Ls cepos) corre a 
folia na freguesia. Logo pela madrugada, vestem o "Carocho" com uma 
máscara de couro, um rosário de carretos de linhas pelo pescoço e 
um enorme garfo de madeira que há de recolher os salpicões ou fazer 
tropeçar as raparigas da aldeia. Juntam-se velhos gaiteiros, tocadores 
de bombo e de fraita e os Pauliteiros de Constantim. 

 

Percorrem todas as casas, uma a uma: comem e bebem, dançam e 
lançam a lascívia do "Carocho" sobre as filhas virgens do lar. E, porque 
na agonia do ano velho tudo se perdoa, trocam-se prendas e 
cumprimentos. A falsa fêmea do grupo da folgança (a "Tiê Vielha", de 
blusa de chita estampada e com um rosário de castanhas assadas pelo 
pescoço) vem despedir-se da dona da casa, enquanto o chefe da família tem direito a lançar 
um foguete, que há de dar sorte para o novo ano. 

No dia 28 há missa, o profano dá lugar ao sagrado, mas a gaita soa com um Lhaço divino dentro 
do lugar santo. Os pauliteiros dançam na hora do ofertório. Depois da procissão à volta da 
igreja, o ritual da mesclagem entre o sagrado e o profano cumpre-se, em frente do cruzeiro, 
com o "Carocho" e a "Tiê Vielha" ensaiando gestos de acasalamento17. 

 

                                                           
17 https://www.anterodealda.com/fotografia_festa_dos_rapazes.htm, acesso em 25 de novembro de 
2017. 

https://www.anterodealda.com/fotografia_festa_dos_rapazes.htm
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• Festa dos Reis e dos Roscos 

Festa de solstício de inverno, onde a principal atração são os 
roscos, desde a sua confeção ao leilão dos tradicionais 
"ramos". 

Nesta festividade, os mordomos, duas raparigas e um rapaz, 
todos solteiros, organizam os preparativos da festa: 
coordenar as cozinheiras dos roscos, para a construção do 
ramo; coleta de dinheiro para as despesas; e organizar o baile 
final. 

Faz-se um “ramo” decorado com os roscos que é levado para 
a igreja e no final da missa é leiloado, vendido ao público, 
provindo daqui receitas para fazer face às despesas da festa. 

Posteriormente há um baile que se prolonga pela noite.  

O evento é realizado na aldeia de São Pedro da Silva. 

• Festa de Santo Estevão e São João Evangelista 

Festa de Santo Estevão, também 
designada de festa dos casados e Festa 
de S. João Evangelista designada como 
festa dos solteiros.  

Eram as festas do Encerramento do 
Corregedor, como eram designadas, que 
constavam de lutas e disputas entre 
solteiros e casados, em tempo de 
celebração dos Santos jovens, com 
práticas rituais cristianizadas que 
emergem dos velhos cultos solsticiais. Os convivium gastronómicos constituíam momentos de 
reforço de coesão social da comunidade, mantendo-se ainda hoje como tempos de 
(re)encontro e de afirmação das entidades locais. 

Depois de celebrada a missa, o carro da lenha de São João (que é depois leiloado), puxado 
pelos moços, atravessa as ruas da aldeia, ao som dos gaiteiros tocando modas tradicionais, 
para chegar até ao Largo do Toural, onde decorre animado convívio com toda a população, 
com oferta pelos mordomos da festa de tremoços e de vinho aos presentes. 

Os Pauliteiros da terra dançam junto da fogueira de Natal, ainda fumegante e posteriormente 
inicia-se o baile popular. Evento que acontece em Duas Igrejas. 
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