	
  

ITINERÁRIO NW
DESCRIÇÃO:
O trajeto deste itinerário percorre a zona noroeste do concelho de Miranda do Douro, passando
pelas povoações de Palancar, Malhadas, Póvoa, Sra. do Nazo, São Martinho de Angueira,
Especiosa, Genízio até às Minas de Santo Adrião, onde se podem visitar grutas que foram utilizadas
durante a Pré-História recente e onde se situam os célebres jazigos de mármores e alabastros de
Santo Adrião, seguindo depois para a povoação de Caçarelhos. Estas duas últimas localizadas no
concelho de Vimioso, mas igualmente integrantes do Planalto Mirandês. Nesta zona do Planalto
Mirandês os campos agrícolas, os lameiros e densas áreas de floresta de Carvalhos (Quercus
pyrenaica), Freixos (Fraxinus angustifolia), Azinheiras (Quercus rotundifolia) e alguns PinheirosBravos (Pinus pinaster) e Castanheiros (Castanea sativa) dominam a paisagem, que em alguns
sítios é serpenteada por ribeiras e pequenos cursos de água.
PONTOS DE INTERESSE:






















Antiga Sé Catedral de Miranda do Douro (sécs. XVI, XVII e XVIII);
Igreja paroquial de Malhadas (séc. XV);
Touro de Malhadas (séc. I);
Cruzeiro medieval, em Malhadas;
Igreja paroquial de Póvoa;
Azinheira secular (árvore de interesse público);
Santuário da Nossa Sra. do Nazo;
Igreja de São Martinho de Angueira;
Castro de São Martinho (idade do Ferro / Romanização);
Igreja de Especiosa;
Príapo da Especiosa, o pai de todos nós...;
Museu Rural de Genízio;
Igreja paroquial de Genízio;
Capela medieval de São Ciríaco, em Genízio;
Minas de Santo Adrião;
Cabanais, em Caçarelhos;
Cruzeiro de Caçarelhos;
Igreja paroquial de Caçarelhos;
Capela de São José ou da Sagrada Família, em Caçarelhos;
Capela de Sto. Cristo ou capela de São Bartolomeu, em Caçarelhos.

	
  
CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO:









Localização – a noroeste de Miranda do Douro / freguesias de Miranda do Douro, Malhadas,
Póvoa, São Martinho de Angueira, Genízio e Caçarelhos / concelhos de Miranda do Douro e
Vimioso / distrito de Bragança / Trás-os-Montes / Portugal
Percurso – circular / generalista
Ponto de partida e chegada – Parque de estacionamento junto à antiga Sé Catedral de
Miranda do Douro
Duração – entre 7 a 8 horas
Tipo de percurso – desportivo, panorâmico, ambiental e cultural
Caminhos – rural, estradas nacional e municipal
Época mais favorável – não há

PARA MELHOR USUFRUTO DA ATIVIDADE, ACONSELHAMOS O USO DE:






Calçado cómodo e adequado para caminhadas no campo/montanha;
Proteção para a cabeça, roupa adequada ao estado do tempo;
Binóculos;
Máquina fotográfica;
Uma pequena mochila com farnel e água.

PREÇO:
 1 dia = 90,00 €/pessoa (*)
(*) Inclui: Viatura Todo-o-Terreno conduzida por guia especializado, seguro obrigatório, e almoço campestre.

Para mais informações consulte por favor os Termos e Condições.

Aconselhamos a leitura da secção de
Boas Práticas

	
  

