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CABEÇA DE MOURO

A Cabeça de Mouro foi freguesia até 1884, data que foi anexada à
Cabeça Boa. Teve a sua importância no cultivo de amoreiras e na criação do
bicho-da-seda que prosperava em 1758.

Figura 1: Aldeia de Cabeça de Mouro

CABEÇA BOA

A freguesia Cabeça Boa, com 428 habitantes, está situada entre serras
e sobranceira ao vale da Vilariça e ao Rio Douro, no extremo ocidente do
concelho. O povoamento deste local remonta a tempos pré-históricos. Possui 4
lugares anexos: Cabeça de Mouro, Cabanas de Cima, Cabanas de Baixo e Foz
do Sabor.

Figura 2: Aldeia de Cabeça Boa
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CABANAS DE BAIXO

Cabanas de Baixo é uma pequena povoação situadas muito perto da
Foz do Sabor. O seu nome "cabanas" é um termo que deriva de barracas ou
choupanas que eram usadas na altura pela população para guardar as
plantações junto ao rio.

Figura 3: Cabanas de Baixo

- Pontos de Interesse e/ou Monumentos nas Proximidades:
 Capela do Divino Espírito Santo (Ponto A)

Capela

transladada,

recentemente,

de

junto da escola primária para o cimo do
monte. A transladação foi efetuada pelos
habitantes da aldeia, sendo que a trave
mestra da capela é um zimbro.

Figura 4: Capela do Divino Espírito Santo
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 Chafariz/ Bebedouros (Ponto B)

Chafariz/Bebedouros e lavadouros públicos – em 1952 foram construídos
os tanques que servem de fontanário e de bebedouros dos animais e os
lavadouros públicos onde a população vai ainda lavar a roupa.

Figura 5: Chafariz/ Bebedouros

 Igreja de Nossa Senhora das Neves (Ponto C)

Nossa Senhora das Neves,
em 1950 e 1951 sofreu obras
de

remodelação

sendo

ampliada para Igreja. Para
esta

remodelação

foram

usadas as pedras das ruínas
da Igreja de S. Salvador,
nomeadamente as colunas do

Figura 6: Igreja de Nossa Senhora das Neves
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telhado, torre do sino e a cabeça de mouro, cuja lenda dá nome à aldeia.
Cruzeiro – foi edificado em 1944 por uma senhora da aldeia que gostaria de
deixar um marco na freguesia.

 Igreja Matriz de S. Brás (Ponto D)

Igreja Matriz de S. Brás – no seu interior é
constituída por 4 altares sendo o mais importante
o altar-mor e altar do Santíssimo onde está
também S. Brás, padroeiro da aldeia. A igreja foi
construída durante o século XVIII, sendo até então
o culto praticado na Capela de Nossa Senhora do
Rosário.

Figura 7: Igreja Matriz de S. Brás

 Capela de Santa Catarina (Ponto E)

Capela de pequenas dimensões, de
construção simples, situada em Cabeça
Boa.

Figura 8: Capela de Santa Catarina
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 Capela de S. Luís (Ponto F)

Localizada em Cabanas de Baixo,
a Capela de S. Luís – construída no
início do século XIX, sofreu obras de
ampliação e criação da sacristia em
1969 e mais recentemente com a
construção da torre sineira. A capela
é dedicada a S. Luís e usada para
celebração de missa na aldeia.

Figura 9: Capela de S. Luís

 Praia Fluvial da Foz do Sabor (Ponto G)

A praia fluvial da Foz o Sabor reúne condições únicas para a prática de
desportos náuticos e de Lazer.
A sua localização onde o rio Sabor desagua no Douro, disponibilizando um
imenso e apetecível lençol de água, onde o Douro se abre e penetra pelo
extenso vale da Vilariça, possibilitando uma paisagem rica de contrastes.
presenta uma área plana pavimentada para a manobra de veículos de reboque
e embarcações, um cais de desembarque e atracagem, incluindo outros
serviços

de

arrecadações,

apoio,
um

como
bar

e

sanitários.
Abarca ainda um Parque
de

Merendas,

arborizada,

com

numa

zona

equipamento

indispensável para esse fim, bem
como dispõe de estacionamento
de modo a facilitar as condições

Figura 10: Praia Fluvial da Foz do Sabor

de acesso ao local.
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