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Figura 1: Aldeia de Mazouco 

Figura 2: Igreja de Mazouco 

 
PR4 - ROTA DE MAZOUCO 

  

MAZOUCO 

 

Situada num local 

privilegiado, sobranceiro ao 

Douro, a pitoresca aldeia de 

Mazouco com as suas casinhas 

tradicionais, merece uma visita ao 

seu importante património 

arqueológico, histórico, 

arquitetónico e natural. 

Foi sede de 

uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa 

nacional, para, em conjunto com Freixo de Espada à Cinta, formar uma nova 

freguesia denominada União das Freguesias de Freixo de Espada à Cinta e 

Mazouco com a sede em Freixo de Espada à Cinta. 

 

- Pontos de Interesse e/ou Monumentos nas Proximidades: 

 

 Igreja Matriz de Mazouco (Ponto A) 

 

Igreja maneirista e rococó, 

provavelmente datada do início do 

século XVIII, onde se destaca a 

simplicidade da sua torre sineira. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo_de_Espada_%C3%A0_Cinta_(freguesia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Freixo_de_Espada_%C3%A0_Cinta_e_Mazouco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Freixo_de_Espada_%C3%A0_Cinta_e_Mazouco
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Figura 4: Capela de Santa Ana 

 

 Gravuras Rupestres de Mazouco (Ponto B) 

 

O cavalo de Mazouco foi o 

primeiro painel Paleolítico a ser 

descoberto na 

região Douro – Vale do Côa. 

 Com cerca de 62cm de 

comprimento e com quase 20000 

anos de existência, o equídeo parece 

ser a peça central de um quadro que 

se estende para além dele. No total, 

há quatro figuras, mas o facto de estarem expostas ao ar livre (coisa pouco 

habitual na arte rupestre glaciar, que habitualmente escolhia paredes de grutas 

como tela) desgastou as restantes três, sendo o cavalo a única imagem 

percetível. As outras, assume-se, eram também cavalos, ou pelos menos 

animais. 

 

 

 Capela de Santa Ana (Ponto C) 

 

Está implantada numa pequena 

plataforma junto ao Rio Douro com 

planta longitudinal irregular. De 

construção provável no séc. XVI é 

referida no Inquérito Paroquial de 

1758. Em 1911 um arrolamento 

refere que acapela se compõe de 

um altar com a imagem de 

Sant’Ana. 

 

 

Figura 3: Cavalo de Mazouco 
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Figura 5: Capela de Mazouco 

Figura 6: Pombal de Mazouco 

Figura 7: Parque de Merendas 

 

 Capela de Mazouco (Ponto D) 

 

É um dos locais religiosos da aldeia de 

Mazouco. Um local discreto, localizado no 

meio da povoação. 

 

 

 

 

 

 Pombais (Ponto E) 
 

Estruturas típicas da região. Na 

aldeia de Mazouco existem alguns, 

em diferentes estados de 

conservação. 

 

 

 

 

 Parque de Merendas (Ponto F) 

 

Local de lazer com vista 

privilegiada sobre o Douro. Zona de 

contraste entre os campos de cultivo e 

as arribas selvagens. 

 
 


