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Figura 1: Aldeia de Cércio 

Figura 2: Escultura dos Pauliteiros, Duas 

Igrejas 

 
PR7 - ROTA DOS NEGRILHOS 

 

  

CÉRCIO 

Freguesia há muito extinta, que 

aparece por várias vezes nas inquirições de 

D. Afonso III, no ano de 1258.  

Atualmente, Cércio é uma povoação 

que pertence à Freguesia de Duas Igrejas.  

  

 
 

 

DUAS IGREJAS 

      
Os primeiros vestígios conhecidos de 

habitação do povo em Duas Igrejas 

remetem ao século XVIII com a construção 

de habitações feitas em pedra. 

Desde muito cedo a povoação de 

Duas Igrejas começa a ser citada em 

documentos medievais. Durante a Guerra 

dos sete anos a casa paroquial de Duas 

Igrejas foi a sede do quartel-general do 

Marquês de Sárria. 

No século XX, a construção da linha férrea pública denominada “Linha 

do Sabor”, o que permitiu um bom desenvolvimento da região ao longo de 

décadas. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra
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Figura 3: Igreja Paroquial de Cércio 

Figura 4: Fonte Romana 

- Pontos de Interesse e/ou Monumentos nas Proximidades: 

 

 Igreja de Cércio (Ponto A)  

 

A Igreja Paroquial de Cércio terá 

sido alvo de obras de 

requalificação e reorganização no 

século XVI, que transformaram 

substancialmente o exterior. A 

fachada a norte, sobre o cemitério, 

mantém a cachorrada gótica 

enquanto que fachada principal da 

igreja é totalmente cega, 

apresentando uma verticalidade limpa e compacta e reservando o 

investimento arquitetónico e decorativo para outros planos e sobretudo para o 

seu interior. É o caso do interessante retábulo das almas, em talha 

policromada, também um motivo recorrente na região. 

Os frescos que representam S. Miguel Arcanjo e S. Francisco de Assis e, mais 

recentemente junto ao arco triunfal, foi restaurado um fresco que nos mostra o 

evangelista S. Marcos são pontos de observação obrigatória no interior do 

templo.  

Além destes, chamamos ainda a atenção para a parede norte da nave, onde 

está uma lápide funerária romana.  

 

 Fonte romana de Cércio (Ponto B) 

 

Fonte muito antiga, chamada de 

“Fonte romana”. 

 

F 
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Figura 5: Capela de Santa Marinha 

Figura 6: Pontão 

Figura 7: Parque de Merendas 

 

 Capela de Santa Marinha de Cércio (Ponto C) 

 

Pequena capela, bastante peculiar, 

com 5 pilaretes de granito em frente à 

fachada, fazendo lembrar um conjunto 

de menires. 

Consta-se que em volta desta capela 

existiu a povoação primitiva de Cércio. 

 

 

 Pontão e Parque de Merendas (Ponto D) 

 

Pontão é uma pequena ponte de pedra 

situada sobre o ribeiro de Cércio. Nesse 

local encontram-se vestígios cerâmicos 

e registos epigráficos do povoado tardo-

romano de Santa Marinha, que terá tido 

continuidade na Alta Idade Média. 

 

 

 Parque de Merendas (Ponto E)  

 

O Parque de Merendas situa-se à 

direita da Capela de Santa Marinha. 

Dotado com algumas mesas e bancos 

que ficam protegidos por algumas 

árvores, este poderá ser um local de 

paragem e descanso para quem está a 

fazer a rota em questão. 
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Figura 8: Capela do Espírito Santo 

Figura 9: Igreja de Santa Eufémia 

 

 Capela do Espírito Santo (Ponto F) 

 

Capela situada na aldeia de 

Cércio. 

 

 

 

 

 

 Igreja de Santa Eufémia (séc.XVI) (Ponto G) 

 

Este templo implantado no centro da 

povoação de Duas Igrejas, impõe-se 

na malha urbana não apenas pelas suas 

dimensões, mas também pelo isolamento 

do largo em que se insere. A norte situa-

se o cruzeiro e a torre relógio e do lado 

oposto, um terreiro cujos degraus 

acompanham o declive da rua. 

O mais importante elemento desta igreja são as pinturas murais do seu 

interior, situadas na capela-mor e nave junto à capela do Senhor dos 

Passos, executadas na primeira metade do século XVI.  
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Figura 10: Capela de São 

Bartolomeu 

Figura 11: Capela de Nossa Senhora do Monte 

Figura 12: Fonte Histórica 

 Capela de São Bartolomeu (Ponto H) 

 

Capela situada na aldeia de Duas Igrejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 Igreja da Nossa Senhora do Monte (Ponto I) 

 

Capela de grandes dimensões, com 

teto suportado por arcos de granito e 

de alteres com explendida talha 

dourada. Palco de inumeras 

celebrações, inserida num espaço 

natural e bem preservado. 

  

 

 

 Fonte Histórica (Ponto J) 

 

Fonte de pedra presente na aldeia 

de Duas Igrejas.  
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 Estação Ferroviária de Duas Igrejas (Ponto K) 

 

No século XX existiu uma ligação 

ferroviária que começava no Pocinho e 

terminava em Duas Igrejas (Miranda do 

Douro). Na altura o principal meio de 

transporte entre as regiões transmontanas 

era o comboio e, por isso, chegou-se a 

construir uma ligação ferroviária que 

facilitasse a travessia entre aldeias e, até 

mesmo, entre o planalto Mirandês e o 

Douro. Como principal objetivo o desenvolvimento. 

Esta linha era denominada como Linha do Sabor. 

 

 

 Cruzeiro de Vale de Monío (Ponto L) 

 

Cruzeiro oitocentista, do tipo encruzilhada, 

constituído por dois degraus quadrados, um fuste liso 

e, no cimo, um capitel compósito sobre o qual assenta 

uma cruz latina de secção circular. 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Estação Ferroviária de Duas 

Igrejas 

Figura 14: Cruzeiro de Vale 

de Monío 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pocinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miranda_do_Douro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miranda_do_Douro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Sabor

