
Miradouros, praias e quedas de água
Na  região  que  deu  nome  aos  miradouros  (mirar  o
Douro :) ) é fácil encontrar um ponto alto para usufruir
da paisagem. Destacamos o miradouro do Carrascalinho
(Lagoaça,  a  14  km – o  acesso  é  em terra  batida)  e  o
miradouro do Penedo Durão (Poiares, a 25 km), ambos
com vistas largas. No que toca a praias fluviais destaca-
se a sossegada e confortável praia da Congida (Freixo de
Espada à Cinta,  a  16 km)  e a  praia da Foz do Sabor
(Cabeça Boa, a 39 km).  Na Rota dos Moinhos existem
inúmeras quedas de água, sendo a mais próxima da Casa
(e uma das mais bonitas) o Feixo do Lixandre. Situa-se a
2,7 km da Casa e o caminho é feito por terra batida. É
possível chegar lá a pé (atenção às subidas) e de carro
(com um caminho difícil).

Comer
Na  Estalagem  Soeiro  Meireles (Lagoaça,  a  12  km),
aconselha-se o bacalhau. O Artur (Carviçais, a 15 km) é
famoso pela posta.  O Lagar (Torre de Moncorvo,  a 32
km) serve comida regional, com grande variedade. N’A
Lareira (Mogadouro, a 38 km), para além duma ementa
variada,  servem cogumelos  silvestres  o ano inteiro.  Na
estrada de acesso à Foz do Sabor (37 km) pode comprar-
se fruta e hortaliça do vale da Vilariça.

Visitar
Todas  as  sedes  de  concelho  da  região  têm  centros
históricos  que  merecem  a  visita:  Freixo  de  Espada  à
Cinta,  Torre  de  Moncorvo,  Mogadouro,  Miranda  do
Douro. Em Vila Nova de Foz Côa o  Museu e o Parque
Arqueológico do Vale do Côa colocam a região no mapa
mundial  da  arqueologia.  O  Parque  Natural  do  Douro
Internacional, que vai de Miranda a Figueira de Castelo
Rodrigo  (e  faz  parte  da  Reserva  da  Biosfera
Transfronteiriça  Meseta  Ibérica)  é  um ponto  quente  da
biodiversidade,  com  destaque  para  as  aves  rupícolas,
como o abutre e a águia-real. No vale do Côa é possível
visitar  a  Reserva  da  Faia  Brava,  a  primeira  reserva
natural  privada  em  Portugal.  Na  aldeia  de  Atenor
(Miranda do Douro) existe  o  Centro de Valorização do
Burro de Miranda.

Percursos Pedestres
São  cada  vez  mais  os  percursos  pedestres  na  região,  e  em
Moncorvo o número destes tem aumentando nos últimos anos. Na
antiga  Linha  do  Sabor  existe  a  Ecopista  do  Sabor (24  km,
linear),  que  liga  a  vila  de  Torre  de  Moncorvo  à  aldeia  de
Carviçais. Nesta aldeia existe também a Rota da Cigadonha (6,5
km, circular), que acompanha o percurso de calçadas antigas e
nos leva ao Castro da Cigadonha. Mais a norte existe o percurso
da Cascata da Faia da Água Alta (700 m, circular), em Lamoso,
que convém visitar depois duma chuvada. Virando a sul fica um
dos ex-líbris caminheiros da região – o  Ribeira de Mosteiro –
Calçada de Alpajares, em Poiares (7,6 km, circular), que cruza o
vale  deste  afluente  do  Douro  e  percorre  as  suas  calçadas
medievais,  com  destaque  para  as  formações  quartzíticas
enrugadas. 

Observação Astronómica
As condições para a observação astronómica em Martim Tirado
são excecionais, o que já foi confirmado por um pequeno estudo
(https://tinyurl.com/y8qp8mvv)  da  autoria  de  Raul  Cerveira
Lima. A observação pode ser feita quer à vista desarmada, quer
utilizando binóculos (disponíveis na biblioteca da sala),  quer
utilizando telescópio. À entrada de Martim Tirado existe uma
Plataforma  de  Observação  Astronómica,  ainda  em  terra
batida,  que  com  a  sua  orientação  a  sul  e  ausência  de  luz
pública permite uma ótima observação. Na estrada para Freixo
(N221), atrás da antiga casa do Guarda Florestal, existe outra
plataforma de grande amplitude, desta feita orientada a norte.

Passeios de barco 
A partir do Cais da Congida parte, entre março e novembro, o
barco  “Douro  Internacional”,  que  realiza  uma  viagem  de
cerca  de  duas  horas  e  meia  na  albufeira  da  barragem  de
Saucelhe.  O  destaque  vai  para  as  arribas  e  as  suas  aves
(abutres e águias), mas também para a flora, luxuriante, como
é  o  caso  das  florestas  de  lodões,  carrascos,  zimbros  e
zambujeiros. Os bilhetes, com desconto (12 euros por adulto, 6
euros por criança até aos 14 anos), devem ser adquiridos junto
da dona Clementina.
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 Regras da casa
A  acomodação dos hóspedes é feita por uma senhora cha-
mada  Clementina. A Fidalga é a mascote da Casa mas pe-
dimos aos nossos hóspedes que não a deixem entrar. Não são
permitidos  animais de estimação no interior ou no exterior
da Casa. Junto à mesa da cozinha existe uma cama de rede,
que pode ser pendurada das árvores junto à Casa. O chão,
que está a ser reparado, é feito de barro afagado. Pedimos
um especial  cuidado já que por vezes um movimento mais
brusco duma cadeira pode danificá-lo. O microondas tem um
sistema  de  aquecimento  predefinido  bastante  simples,  que
consiste  em  carregar  no  botão  'on'  (risca  vertical)  para
aquecer durante um minuto. A  internet funciona ligando o
router  que  está  na  sala.  O  código  está  junto  à  tv  (rede:
39F057;  código:  6028870273).  Em cada  quarto  existe  um
varão para regular as cortinas interiores das claraboias, que
devem permanecer fechadas. Pede-se que se utilize o extrator
da casa-de-banho,  cujo botão está junto ao interruptor da
luz.  No quarto existe  uma  chave pendurada,  que  deve ser
deixada  assim  aquando  do  check-out.  Para  ligar  o  ar-
condicionado basta carregar no botão laranja no comando
(o aquecimento demora um pouco). O pátio é para usufruto
dos hóspedes, mas não para ser usado comoestacionamento
de veículos. Todo o  lixo ou papel higiénico usado deve ser
colocado no caixote de lixo. O sistema de  aquecimento de
água tem apenas  120 litros,  por  isso  pedimos  aos  nossos
hóspedes para não tomarem duche todos ao mesmo tempo. A
hora de  entrada (check-in)  é  a  partir  das 18h; a hora de
saída (check-out) é 11h. Se estes horários não se ajustarem
aos vossos planos, digam-me que faremos os possíveis por os
alterar.

 Martim Tirado
Martim Tirado  é  um  lugar  da  freguesia  de  Carviçais,  no
concelho de Torre de Moncorvo. A sua fundação é recente
(século XIX) e resulta da ocupação das cumeeiras da serra
por populações oriundas das vizinhas Mós e Carviçais.  As
culturas cerealíferas que há algumas décadas ainda ocupa-
vam montes  e  vales  foram substituídas  por  pomares  (com
destaque para cerejais, amendoais, olivais e souto) e pinhal.
Da história de Martim Tirado faz parte a exploração mineira,
já  abandonada,  e  o  processamento  de  cereal  em moinhos.
Muitos ainda se mantêm de pé. É uma povoação de altitude
(as casas estão entre as cotas 614 e 721) que varia entre a
cota 362, nas ribeiras, e a cota 823, na Porrinhela.

 Rota dos Moinhos
A Rota dos Moinhos (PR15-TMC) é uma Pequena Rota circular
sinalizada com 10,3 km. O sentido ideal para ser percorrida é
contrária aos ponteiros do relógio. É percorrível durante todo o

ano, mas deve ser evitada nos períodos mais quentes.
As  pendentes  são  consideráveis.  Destacam-se  os
moinhos, os feixos (cascatas artificiais), as formações
rochosas e a vegetação ribeirinha.


