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Da capela da Srª da Assunção, no cume da Serra da Castanheira (a NE de Mogadouro), aprecia-se
deslumbrante panorama. A vila é de origem muito antiga pois era relevante no início da monarquia.
O castelo do séc. XII localiza-se ainda num extremo da vila. A forte implantação dos Távoras levou
a que sofresse devastações no séc. XVIII.
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Este concelho planáltico entre os rios Sabor e Douro, de solos graníticos e xistosos que alimentam
uma flora diversificada mais exuberante na Primavera, pode constituir uma interessante surpresa se
se dispuser a ir visitá-lo. A zona virada ao Douro internacional integra o respectivo Parque Natural
com a espectacularidade das paisagens, da fauna (grifos, abutres, águias) e da flora, assim como
das barragens de Bemposta e Picote.

O recente parque de campismo (tel. 279 340 100), organizado em socalcos com amplos alvéolos e
com óptimas instalações sanitárias preparadas também para o inverno, fica anexo às piscinas e a
um pulo do centro histórico da vila. Também possui área de serviço e lavagem de viaturas!
A agricultura tradicional produz alimentos de boa qualidade, assim como a pecuária (bovinos
mirandeses, ovelhas churra). A culinária é, portanto, recomendada!

No artesanato, relevo para bordados e rendas, e reprodução de casas típicas em barro.
Testemunhos arqueológicos desde o Neolítico (IV milénio a.C.) são frequentes.

Monumentos: castelos
de Mogadouro e
Pena Roias; igrejas matriz de Mogadouro, Algosinho e Azinhoso; solar em Castelo Branco;
monoptero de São Gonçalo (escultura numa única pedra gigante) na Quinta da Nogueira (arredores
da vila); pelourinhos de Mogadouro, Azinhoso, Bemposta e Castro Vicente.
Gastronomia: posta de vitela, marrã, casulos, folar da Páscoa, presunto, enchidos, queijo de ovelha,
mel.
Feira quinzenal (2 e 16, passando para 2ª-feira quando ao fim-de-semana) e anual dos Gorazes (15
e 16-Out). Romarias no último domingo de Maio, 2º domingo de Julho e último de Agosto.
Para mais informações, contactar o turismo: 279 343 756 ou cmm.turismo@mail.telepac.pt .

