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Figura 2: Igreja Matriz de Poiares 

 
PR7 - ROTA DO PENEDO DURÃO 

  

POIARES 

 
Uma aldeia 

localizada na fantástica 

margem direita do Rio 

Douro, num vale paralelo 

a este importante rio, 

plena de história e beleza.  

O topónimo 

“poiares” poderá derivar 

do termo “Poio”, que 

significa na região "monte, outeiro ou colina mais alta". De facto, diz a lenda 

que nas margens do rio Douro existiria a povoação de Santo Estêvão, 

usualmente fustigada pelas cheias do rio, que terá sido mudada para terrenos 

mais altos e menos sofridos, e ido “poisar” mais acima, na atual Poiares.  

Poiares é uma localidade já com bem antigas referências históricas, 

crescendo a sua importância no século XIII, aquando o declínio da vizinha Vila 

de Alva.  

 

 

 

- Pontos de Interesse e/ou Monumentos nas Proximidades: 

 

 Igreja Matriz de Poiares (Ponto A) 

 

A Igreja Matriz de Poiares é uma das 

mais vistosas construções e data de 1962.  

 

Figura 1: Aldeia de Poiares 
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Figura 3: Capela de São Sebastião 

Figura 4: Miradouro do Penedo Durão 

 

 Capela de São Sebastião (Ponto B) 

 

Capela construída no século XVI ou 

XVII, sendo depois reconstruída entre 

1929 e 1930. No interior, destaca-se uma 

imagem de São Sebastião em madeira, 

provavelmente datada do século XVII.  

 

 

 

 Miradouro do Penedo Durão (Ponto C) 

 

Situa-se na margem direita do rio Douro 

com panorama maravilhoso, rico em fauna e 

flora.  Sobranceiro à barragem espanhola de 

Saucelle e à foz do rio Espanhol Huebra, este 

miradouro está equipado com um parque de 

merendas, um varandim e escadaria de 

acesso em pedra. 
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Figura 5: Miradouro do Assumadouro 

Figura 6: Fonte da Virila 

 

 Miradouro do Assumadouro (Ponto D) 

 

Deste local colhe-se uma magnifica 

vista que abrange a Quinta de Alva, local 

primitivo da povoação medieval, a 

indefinida amplidão planáltica de 

Salamanca, e a aldeia de Barca D’Alva, 

vislumbrando-se vastas plantações de 

oliveiras, amendoeiras, pomares e vinhas. 

 

 Fonte da Virila (Ponto E) 

 

Fonte de pedra presente na periferia 

da aldeia de Poiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 


