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Figura 1: Vila de Sendim 

 
 

PR9 - ROTA DO FORCALEIRO 
  

 

SENDIM 

Elevada a vila em 

1989, é parte integrante 

da área em que se fala o 

mirandês, na sua 

variedade sendinês. 

A freguesia de 

Sendim está inserida na 

zona do Parque Natural 

do Douro Internacional, 

uma zona rica em fauna e flora, sendo denominada a "Capital das Arribas". 

É muito provável que neste local tenha existido uma "villa" romana que 

os Visigodos ocuparam e dela fizeram uma povoação medieval. Junto da igreja 

e na zona envolvente, na direção da rua do Baiunco e rua da Frágua 

encontramos vários vestígios dessa época e até pré-romanos. 
 

 

  Pontos de Interesse e/ou Monumentos nas Proximidades: 

 

 Igreja Matriz de Sendim (Ponto A) 

 

Igreja Matriz de Sendim, edificação do 

século XIV. Também conhecida como 

Igreja de Santa Bárbara. É de planta 

longitudinal, de uma só nave e capela-mor 

retangulares. 

Figura 2: Igreja Matriz de Sendim 
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Figura 3: Fonte do Lugar 

Figura 4: Capela de São Sebastião 

 

 Fonte do Lugar (Ponto B) 

 

Trata-se de uma construção em 

granito da Idade Média, mas de estilo 

românico já que foi a reconstrução de 

uma fonte romana. Fonte de mergulho 

de planta rectangular, coberta 

externamente com telhado de 2 águas e 

internamente abobadada, tendo átrio 

rebaixado. Fontaínhas na base da 

parede fundeira do tanque; escadas de 

acesso ao interior do tanque no lado 

esquerdo da fachada.  

 

 

 Capela de São Sebastião (Ponto C) 

 

A Capela de São Sebastião está 

localizada na Rua de São Sebastião e 

é um dos templos católicos da aldeia. 
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Figura 5: Capela de Nosso Senhor da Boa 

Morte 

Figura 6: Arribas do Douro 

 

 Capela de Nosso Senhor da Boa Morte (Ponto D) 

 

 Construída no séc. XVIII, mais 

concretamente no ano 1759, sob um estilo 

barroco e rococó. De planta longitudinal, é 

formada por uma só nave e capela-mor mais 

estreita com coberturas diferenciadas em 

falsas abóbadas de berço em estuque. A 

sacristia está anexada à fachada lateral 

direita. 

A fachada principal é rasgada por um 

portal de arco abatido, assente em dupla 

pilastra e encimado por arquitrave e sobrepujado por frontão curvo, flanqueado 

por óculos ovais. 

O interior apresenta-se com um arco triunfal, as cornijas da nave. O 

pavimento da capela é formado com lajes de xisto e granito.  

 

 

 Arribas do Douro (Ponto E) 

 

O Parque Natural de Arribas do 

Douro é uma área verde protegida 

situada as orlas do rio Douro no trecho 

fronteiriço entre Espanha e Portugal. 

Faz parte da rede de Parques Naturais 

de Castela e Leão e no lado português 

corresponde-se com o Parque Natural 

do Douro Internacional.  

Nas mesmas, existem os vestígios 

dos fornos da cal, que dão nome à rota. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Douro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castela_e_Le%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_do_Douro_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_do_Douro_Internacional
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Figura 9: Capela de Nossa Senhora dos 

Remédios 

Figuras 7 e 8: Cais Fluvial e Parque de Merendas 

 

 Cais Fluvial e Parque de Merendas (Ponto F) 

 

Pequeno cais fluvial no rio Douro 

nas proximidades de Sendim. Inserido 

num local único, onde existe um 

parque de merendas com equipamento 

útil para recreio e muito procurado por 

pescadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capela de Nossa Senhora dos Remédios (Ponto G) 

 

É um dos locais religiosos da aldeia 

de Sendim. Data do século XVIII. Junto 

desta existe um cruzeiro em pedra.  
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Figura 10: Estação Ferroviária de 

Sendim 

 

 

 Estação Ferroviária de Sendim (Ponto H) 

  

A Estação Ferroviária de Sendim foi uma 

gare de caminhos de ferro da Linha do 

Sabor, que servia a localidade de Sendim, 

no Distrito de Bragança, em Portugal. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Sabor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_Sabor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sendim_%28Miranda_do_Douro%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Bragan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal

