
 Datas/Horários:  

1 junho: 08h00 – 14h00  

 

Organização: DOURO PULA CANHADA; Guias: Pedro 

Cordeiro, Ângelo Arribas e Luciano Martins 

  

Ponto de partida e chegada: Largo da Igreja de 

Freixiosa (concelho de Miranda do Douro). 

 

NOTA: Possibilidade de transporte ida-e-volta Miranda 

do Douro – Freixiosa com a DOURO PULA CANHADA 

(até 6 participantes). Caso queira usufruir deste 

transporte indique-o na ficha de inscrição.  

  

N.º participantes: mínimo – 10 adultos;  máximo – 40.  

 

Idade Mínima: 11 anos. 

 

Recomendações: Roupa e calçado adequado para 

caminhadas no campo/natureza e às condições 

meteorológicas do dia; Binóculos; Máquina fotográfica; 

Caderno e lápis, ou outro meio de registo de 

observações de aves; Chapéu; Protetor solar; Uma 

pequena mochila com farnel e água. 

 

Inclui: Guia de natureza, binóculos (até 3), almoço 

campestre e seguros obrigatórios. 

 

Preço por participante: 15,00 €.  

Inclui 53% de desconto face aos preços habituais. 25% 

de desconto sobre o preço da atividade para menores 

dos 11 aos 15 anos de idade, inclusive. 

 

Pagamento: Após a confirmação da sua inscrição, 

receberá as instruções de pagamento por parte da 

Organização responsável por esta atividade. 

 

Inscrição: Através do formulário em 

www.observarribas.com (menu Inscrições) 

«Las Abes, la Tierra y Sues Gientes» - Passeio pedestre, 

birdwatching, cultura mirandesa, convívio e almoço campestre 

Cláudia Costa 

Breve descrição:  
Percurso circular (9-10 km) com múltiplos 

pontos de interesse, e dificuldade média. 

Um convite para os visitantes conhecerem a 

avifauna característica das Arribas do Douro e 

do Planalto Mirandês, através de uma 

caminhada nos termos da aldeia de Freixiosa, 

mas também a história, as vivências e a 

cultura popular deste território muito singular, 

na companhia de um guia de natureza e de 

populares, nomeadamente um músico 

tradicional Mirandês e um marceneiro, que 

muitas histórias terão para nos contar, desde 

a atividade pastoril,  o contrabando, o salto, as 

alterações do território com as atividades 

humanas e muitas outras memórias de uma 

vida moldada pelas realidades desta Tierra de 

Miranda. Ao longo da manhã observaremos 

aves, visitaremos um Pombal tradicional em 

atividade, serão contadas histórias e tocadas 

músicas tradicionais ao som da Fraita (flauta 

pastoril) e da Gaita Mirandesa, 

nomeadamente durante o convívio no almoço 

campestre que terá lugar num Lameiro nas 

proximidades das Arribas do Douro. 

Pedro Cordeiro / DOURO PULA CANHADA 

http://www.douropulacanhada.com/pt-pt
http://www.observarribas.com/

