	
  

ITINERÁRIO SW
DESCRIÇÃO:
O trajeto deste itinerário percorre a zona sudoeste do concelho de Miranda do Douro, passando
pelas povoações de Vale de Mira, Duas Igrejas, Silva, Fonte Ladrão, Granja, Uva, Vale de Algoso e
Algoso. Nesta localidade podemos subir ao castelo, classificado como monumento nacional,
implantado sobre um castelo quartzítico, e deslumbrarmo-nos com a magnífica paisagem em volta.
O regresso efetua-se por Teixeira, Atenor, Palaçoulo, povoação famosa na arte da cutelaria e
tanoaria, seguindo depois para Águas Vivas e finalmente Miranda do Douro.
Nesta zona de itinerário o Planalto Mirandês, com o seu mosaico de campos agrícolas, lameiros e
floresta, é apenas interrompido pelo vale apertado onde corre a ribeira de Angueira, onde poderemos
observar a avifauna da região, que a qualquer momento poderá surpreender-nos com momentos de
rara beleza.
PONTOS DE INTERESSE:





















Antiga Sé Catedral de Miranda do Douro (sécs. XVI, XVII e XVIII);
Abrigo da Sollapa, em Duas Igrejas;
Púlpitos de Duas Igrejas;
Capelas de Duas Igrejas;
Estação de comboios de Duas Igrejas;
Igreja paroquial de Silva;
Igreja de Fonte Ladrão;
Campanário da Igreja de Granja;
Estátua-menir da Granja (final do período do Bronze);
Pombais de Granja;
Aglomerado de pombais, em Uva;
Castelo de Algoso (séc. XII);
Igreja de Teixeira (séc. XV);
Santuário de gravuras rupestres das Fragas da Lapa (IV milénio a.C.);
Igreja de Atenor;
Museu Rural de Palaçoulo;
Igreja paroquial de São Miguel, em Palaçoulo;
Capela da Nossa Sra. da Ascensão ou do Carrasco, em Palaçoulo (séc. XVI);
Igreja paroquial de Sta. Catarina, em Águas Vivas.

	
  
CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO:









Localização – a sudoeste de Miranda do Douro / freguesias de Miranda do Douro, Duas
Igrejas, Silva, Uva, Algoso, Atenor, Palaçoulo e Águas Vivas / 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 – 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.

Para mais informações consulte por favor os Termos e Condições.

Aconselhamos a leitura da secção de
Boas Práticas

	
  

