
Próximo da estrada municipal que liga Pombal de Ansiães ao lugar 
de São Lourenço, oferece uma vista privilegiada sobre o vale do 
Tua convidando o observador a entrar na silhueta de São Lourenço, 
da autoria do escultor Paulo Moura, para usufruir da magní�ca 
paisagem envolvente.

Near the municipal road that connects Pombal de Ansiães to the 
village of São Lourenço, it offers a privileged view over the Tua valley, 
inviting the observer to enter the silhouette of São Lourenço, by the 
sculptor Paulo Moura, to enjoy the magni�cent surrounding 
landscape.

MIRADOURO DE S. LOURENÇO6

Enquadrado num espaço religioso do qual se pode ter uma vista 
panorâmica sobre as encostas agrestes do rio Tua e onde se 
evidenciam as espécies botânicas tradicionais de cariz 
mediterrânico numa paisagem que desce de forma abrupta até 
ao vale ribeirinho.

Set in a religious space where the chapel of Senhor da Boa Morte 
stands, from where you can have a panoramic view of the rugged 
slopes of the Tua River and where you can see the traditional 
botanical species of Mediterranean nature in a landscape that 
descends abruptly down to the river valley.

MIRADOURO DO SENHOR DA BOA MORTE4

          

MIRADOURO DA BRUNHEDA7

No limite nordeste da aldeia do Castanheiro do Norte proporciona 
uma excelente vista panorâmica sobre um amplo troço do vale do 
rio Tua. A estrutura do miradouro, projetada pelo escultor Paulo 
Moura, representa a quilha de um barco numa alusão à recente 
navegabilidade deste curso �uvial.

At the northeast border of the village of Castanheiro do Norte, the 
place provides a great panoramic view over a large section of the Tua 
River valley. The structure of the viewpoint, designed by the sculptor 
Paulo Moura, represents the keel of a boat in an allusion to the recent 
navigability of this river course.

MIRADOURO DOS OLHOS DO TUA5

CARRAZEDA
DE ANSIÃES

Localizado no lugar de Brunheda, este miradouro trata-se de um 
local de excelência para contemplar a paisagem do vale do Tua. 
Daqui é possível observar as margens e o rio Tua, que se assume 
como um delimitador natural da área geográ�ca da extremidade 
oeste do concelho de Carrazeda de Ansiães.

Located in the village of Brunheda, this viewpoint is a place of 
excellence to admire the landscape of the Tua valley. From here, you 
can see the Tua river banks, that is taken as a natural delimiter of the 
geographical area of the west end of the Carrazeda de Ansiães county.
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Localizado no local de Pinhal do Douro, é constituído por estrutura 
metálica, daqui pode-se observar a famosa queda de água da 
Fraga da Ola assim como uma extraordinária paisagem 
panorâmica, da qual se destaca um amplo troço do vale do rio 
Douro e do vale do Ribeiro da Vila.

Located in the parish of Pinhal do Douro, consists of a metallic 
structure from which one can enjoy a far-reaching panoramic view 
and contemplate the famous waterfall of Fraga da Ola, as well as a 
large section of the valley of the Douro river and the Ribeiro da Vila 
valley.

Partindo à descoberta do concelho de Carrazeda de 
Ansiães a Rota dos Miradouros permite-lhe desfrutar 
das magní�cas e diversi�cadas paisagens deste 
território delimitado a sul pelo singular e icónico vale do 
rio Douro, a oeste pelas deslumbrantes paisagens 
graníticas do vale do rio Tua, a par da imensidão do 
planalto a norte e nordeste. 
O itinerário proposto integra sete miradouros e permite 
aceder a alguns dos pontos de observação únicos, e 
deleitar-se com deslumbrantes panoramas que o 
território oferece.

MIRADOURO DA FRAGA DA OLA2

Situado num espaço religioso a cerca de 2km da vila de Carrazeda 
de Ansiães, numa elevação granítica com cerca de 900m de 
altitude. Deste local é possível visualizar uma vasta área do 
planalto carrazedense e parte do vale do rio Tua.

Located next to the shrine of Our Lady of Grace, about 2 km from the 
village of Carrazeda de Ansiães, lies on top of a granite elevation at 
about 900 meters above sea level. From this site, it is possible to see a 
vast area of the Carrazeda de Ansiães plateau and part of the valley of 
the Tua river.

MIRADOURO DA SENHORA DA GRAÇA1

Implantado a meia encosta possui um espaço de lazer próprio e 
está perfeitamente integrado na paisagem. Deste local é possível 
observar toda a envolvente da paisagem duriense, as vinhas 
desenhadas nos socalcos as quintas, os povoados ribeirinhos e o 
rio Douro.

Located in a land of half hillside, it has its own leisure space and is 
perfectly integrated into the landscape. From this site, you can 
observe all the surroundings of the Douro landscape, the vineyards 
designed in the terraces, the typical architecture of the farms that 
produce Port wine, the riverside villages and the Douro river.
.

MIRADOURO DO DOURO3

1 - Miradouro da Srª da Graça/Viewpoint of Srª da Graça  
2 - Miradouro da Fraga da Ola/Viewpoint of Fraga da Ola
3 - Miradouro do Douro/Viewpoint of Douro   
4 - Miradouro do Srº da Boa Morte/Viewpoint of  Srº da Boa Morte
5 - Miradouro dos Olhos do Tua/Viewpoint of Olhos do Tua  
6 - Miradouro do S. Lourenço/Viewpoint of S. Lourenço
7 - Miradouro da Brunheda/Viewpoint of Brunheda

Discovering the region of Carrazeda de Ansiães, the Route 
of the Viewpoints allows you to enjoy the magni�cent and 
diversi�ed landscapes of this territory bounded to the 
south by the unique and iconic Douro river valley, to the 
west by the dazzling granite slopes of the Tua river valley, 
as well as the vastness of the plateau to the North and 
Northeast.
The proposed itinerary includes seven viewpoints. It gives 
you access to some of the unique observation points and 
the opportunity to enjoy the breathtaking landscapes that 
the territory has to offer.

ROTA DOS MIRADOUROS

ROUTE OF VIEWPOINTS
4


