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Caracterização Geográfica

Carrazeda de Ansiães

O concelho de Carrazeda de Ansiães, 
pertence ao distrito de Bragança, atualmente 
vivem cerca de 5730 habitantes distribuídos 
por 14 freguesias.

O concelho desenvolve-se num interfluvial, 
estando demarcado a Sul e a Oeste pelos 
encaixados vales dos rios Douro e Tua e 
a Norte e Nordeste pela amplidão de um 
planalto, onde emerge uma paisagem 
uniforme e aquietada.

Trata-se de um concelho tipicamente rural 
que explora economicamente uma grande 
variedade de recursos agrícolas, onde o 
vinho, o azeite e a maçã constituem os 
produtos de maior rentabilidade.
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Descrição Geográfica

O território é marcado por significativos contrastes 
paisagísticos que podem ser agrupados em três unidades 
morfológicas principais, nomeadamente, a vasta área 
planáltica acima dos 700m na área central e oriental do 
concelho, o alinhamento de relevos que a cotas superiores 
a 800m de altitude delimitam o planalto a ocidente e 
oriente e ainda os vales encaixados dos rios Douro e Tua 
que delimitam o concelho a sul e a oeste.

O território integra-se na unidade morfo-estrutural 
designada de Zona Centro Ibérica, as principais rochas 
existentes no território são os granitos e os xistos.

São distinguidos três microclimas:
- Os vales dos rios Douro e Tua, - microclima da Terra Quente – de características 
mediterrâneas, com menor pluviosidade e temperatura média anual mais elevada.
- O planalto de Carrazeda com registo de maior pluviosidade e menor temperatura 
média anual, enquadrando-se no microclima de Terra Fria, de características 
continentais.
-Registos de transição entre os microclimas acima referidos – microclima de 
montanha – nas áreas de transição entre as encostas do Douro e do Tua e a área 
planáltica.

Os vales e o planalto
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O Projeto Rede  Municipal  de Miradouros, can-
didato ao Prémio Nacional de Paisagem 2020, 
consiste num conjunto de ações que foram de-
senvolvidas, nos últimos anos, pelo Município de 
Carrazeda de Ansiães com vista a dotar os pon-
tos naturais de observação da paisagem de con-
dições de visitação que permitam o seu usufruto 
total e pleno. 

O Projeto iniciou-se com a identificação do con-
junto de sítios que informalmente funcionavam 
como locais de contemplação tendo-se atendido 
igualmente às características geomorfologias do 
território concelhio onde se privilegiou a observa-
ção dos vales dos rios Douro e Tua e do Planalto.

Para alguns destes sítios foram desenvolvidos 
projetos que visaram a criação de plataformas de 
observação, por um escultor, em função de ele-
mentos culturais que caracterizavam os locais no 
espaço e o no tempo, desta forma permitimos 
que os componentes identificativos da história e 
da natureza estivessem na base do desenho dos 
elementos constitutivos da estrutura de apoio à 
visitação.

Projeto Rede Municipal de 
Miradouros
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Além da criação destes elementos estruturais, os locais foram 
também dotados de leitores de paisagem que tiveram como 
objetivo permitir identificar e interpretar o espaço envolvente.  
A estes constituintes juntou-se ainda a enumeração dos recursos 
patrimoniais existentes nas proximidades e que podiam ser objeto 
de visita por parte dos turistas, promovendo desta forma integrada 
a valorização da paisagem e do património arquitetónico, 
arqueológico e cultural. 

Por fim foi criado um itinerário de visitação formal designado por 
Rota dos Miradouros que se encontra materializado em vários 
sites e páginas municipais, assim como através da edição de uma 
brochura promocional.

Este projeto teve como objetivos primordiais:

- A valorização, promoção e usufruto e do património natural, 
paisagístico e cultural existente no território de Carrazeda de 
Ansiães;

- A valorização do território através da criação de elementos 
estruturais que permitam percecionar e interpretar a paisagem;

- Promover o conhecimento e a interpretação da paisagem, a 
valorização e a difusão alargada dos valores patrimoniais assim 
como a criação de serviços turísticos com eles associados;

- Promover o aumento da oferta cultural e turística de Carrazeda 
de Ansiães. Miradouro do Douro
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Localização dos miradouros

1. Miradouro da Senhora da Graça 
situa-se a cerca de 2km de Carraze-
da de Ansiães.

2. Miradouro da Brunheda - Loca-
lizado na Brunheda, trata-se de um 
lugar por excelência para contem-
plar a paisagem do Vale do Tua.

3. Miradouro S. Lourenço - locali-
zado na estrada municipal que liga 
Pombal de Ansiães ao lugar de S. 
Lourenço.

4. Miradouro Olhos do Tua - loca-
lizado na aldeia de Castanheiro do 
Norte com uma excelente vista pa-
norâmica sobre o Vale do Rio Tua.

5. Miradouro  do Senhor da Boa 
Morte enquadra-se num espaço 
religioso localizado junto à capela/
santuário de devoção ao mesmo na 
aldeia de  Castanheiro.

6. Miradouro Rota do Douro encon-
tra-se localizado a meia encosta 
voltado ao Rio Douro na aldeia de 
Beira Grande.

1.

5.

6.

7.

2.

3.

4.

7. Miradouro Fraga da Ola localiza-
do no caminho municipal que liga a 
aldeia de Pinhal do Douro a Coleja.
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•	 Incremento do valor identitário do ter-
ritório, funcionando como polo de atra-
ção de visitantes locais e exteriores ao 
concelho.

•	 Promoção da divulgação e identifica-
ção cultural do património vernacular, 
ambiental e paisagístico, como catali-
sador da fruição destes elementos e da 
sua identidade local.

•	 Integração de mais-valias dos elemen-
tos naturais, históricos, arqueológicos, 
culturais e paisagísticos com valor pa-
trimonial.

•	 Criação de infraestruturas artísticas pú-
blicas de contemplação e interpretação 
da paisagem.

•	 Ações de divulgação e sensibilização 
para a preservação do património natu-
ral, consubstanciado em oportunidades 
educacionais para a sustentabilidade e 
importância da biodiversidade.

Resultados da criação da Rede Municipal de Miradouros
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Ao longo dos últimos anos o turismo do 
concelho de Carrazeda de Ansiães, tem 
vindo a aproveitar as potencialidades 
naturais e culturais que o território tem para 
oferecer. Neste sentido, a criação da Rota 
dos Miradouros foi uma mais-valia para 
ocupação dos momentos de lazer que o 
visitante possa usufruir.

Cada miradouro é um espaço único, onde 
o visitante pode desfrutar das magníficas e 
diversificadas paisagens deste território.

A Rota dos Miradouros tem tido muita 
afluência, neste sentido o município tem 
vindo a realizar várias ações promocionais, 
como a realização de visitas guiadas a 
grupos e a instituições. Outra ação de 
desenvolvimento e potencialidade turística 
é a realização de passeios pedestres, em 
que os miradouros fazem parte integrante 
da caminhada. 

Participação pública

Ações de promoção da Rede Municipal de Miradouros
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Criação da Rota dos Miradouros

Miradouro Olhos do Tua

Atendendo a diversidade paisagística que se ve-
rifica no território, o município criou uma rota que 
divulga e permite conhecer as deslumbrantes e 
diversificadas paisagens que marcam a região.

O itinerário proposto inclui sete locais que inte-
gram a mencionada rota e permite aceder a al-
guns dos pontos de observação únicos e delei-
tar-se com as paisagens que o território oferece.

O traçado proposto foi lançado digitalmente e 
num folheto em suporte papel, contendo a Rota 
dos Miradouros e uma sucinta descrição de cada 
um dos locais. 
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Alguns dos miradouros encontram-se integrados em percursos 
pedestres que fazem parte do Parque Natural Regional do Vale 
do Tua. 

O PR2 CRZ  Trilho  Senhor da Boa Morte, integra dois miradouros, 
o miradouro Olhos do Tua com uma vista panorâmica sobre o 
amplo troço do Vale do Tua e o miradouro do Senhor da Boa 
Morte com uma vista sobre o Vale do Douro. Os percursos 
pedestres pretendem promover o turismo de natureza com 
atividades físicas ao ar livre, fotografar a fauna e flora, pelas 
deslumbrantes paisagens em que estão inseridos.

No início e fim do percurso e durante o mesmo,  é possível 
também usufruir da paisagem urbanística das aldeias, com 
alguns traços de casas tradicionais e tipicamente transmontanas, 
assim como o contacto com as populações locais que tão bem 
sabem receber os visitantes e que permitem trocar ideias e 
histórias.

A rede de percursos pedestres contribui para atenuar a 
desertificação da região, estimulando o desenvolvimento 
social e económico, convidando a quem percorre os percursos 
pedestres a provar os produtos locais e a pernoitar na vasta 
oferta de alojamentos e restaurantes locais. 

Valorização da Rede de Percursos Pedestres
do PNRVT

Miradouro da Brunheda


