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RESUMO 

 

A paisagem do Douro está classificada desde 2001 pela UNESCO como Cultural, 

Evolutiva e Viva. A sua integridade e autenticidade revelam-se no seu mosaico, que envolve 

extensas áreas de vinha, manchas de matos e matas mediterrânicas, linhas de água, 

povoados, culturas diversificadas, muros, casais e quintas.  

A Quinta, objeto de estudo desta dissertação, destaca-se pela posição que foi 

marcando ao longo dos séculos, a par das crises e expansões que se faziam sentir. Hoje 

comporta um valor essencialmente patrimonial, histórico e cultural. A quinta do Douro não 

apresenta somente funções e estruturas de produção, engloba ainda em algumas 

propriedades, funções de deleite. As Quintas de Recreio são hoje testemunho da Arte 

Paisagista em Portugal, das paisagens, culturas e movimentos que marcaram épocas e a 

sociedade. Por se revelarem fundamentais na preservação da memória e identidade da 

região, torna-se necessário a identificação e divulgação deste património. Assim, com esta 

dissertação pretende atribuir-se novos usos como contributo à sua preservação, 

requalificação e valorização, ao ser proposto um roteiro entre as Quintas de Recreio. 

Durante a investigação foram selecionados casos, segundo métodos de identificação e 

seleção, suportados através da articulação de parâmetros e critérios obtidos durante a 

investigação, para além das visitas aos locais, o que permitiu a obtenção de um conjunto 

final de quintas no Alto Douro Vinhateiro. Como resultado, foi possível definir um roteiro no 

qual foi integrado o conjunto de quintas, tendo em vista a sua divulgação e conservação. 

Esse roteiro apresenta diversos usos e funções para além do valor intrínseco das quintas. 

 

Palavras-chave: Alto Douro Vinhateiro, Quintas de Recreio, Património, Roteiro. 
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ABSTRACT 

 

Since 2001, the Alto Douro Wine Region has been honoured by UNESCO as 

Heritage Landscape, and recognized as cultural site, reflecting its evolution and human 

activity over time. The integrity and authenticity of the Alto Douro Wine Region is revealed in 

its mosaic, which includes extensive vineyards, Mediterranean forests and groves, water 

lines, villages, diverse cultures, stone walls, estates and quintas.  

The Quinta, the object of study of this work stands out for its values in constructing 

this landscape throughout the centuries, following and adapting to its the crises and 

expansions. Today it has a heritage of its own and a historical and cultural value. Many of 

these estates aren’t exclusively associated with wine, but stand out also as places of leisure. 

As result, they are seen as Recreation Quintas, where a testimony of the Portuguese Garden 

Art can be found. The recreation quintas reflect cultures, and trends that were epoch-making 

for the society at the time and forever defined the identity of the region. Taking into account 

what was said, it is easy to understand why it is so important to identify preserve and divulge 

such a heritage in order to give it a new lease.  

During our research it was necessary to create methods of identification and selection 

based upon the articulation of certain parameters and criteria. On site research was a 

valuable tool which allowed us to come to a final set of quintas encompassed in an route of 

the in the Alto Douro Wine Region. Such an route has other uses and functions besides the 

disclosing of the value of the quintas and its conservation. 

 

Keywords: Alto Douro Wine Region, Quintas de Recreio, Heritage, Route. 
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1.1  Enquadramento da dissertação 

 

A presente dissertação desenvolve-se em torno do Vale do Douro, mais 

concretamente no Alto Douro Vinhateiro (ADV), a paisagem que melhor representa e 

carateriza a vasta Região Demarcada do Douro (RDD), estando hoje classificada como 

Paisagem Cultural Evolutiva e Viva. O estudo centra-se em torno das Quintas no ADV, 

propondo-se um roteiro entre as Quintas de Recreio. 

Intrinsecamente ligada à vinha e ao vinho, esta paisagem é o testemunho do esforço 

sobre-humano modelado ao longo dos vales encaixados acidentados de solo xistoso pouco 

produtivo, onde a pedra foi convertida em terra, sobre temperaturas extremas, muito 

manifestadas pela escassez de água. Toda a sua extensão é rasgada pelo curso natural e 

sinuoso do rio Douro, elemento fundamental no desenvolvimento da história desta região, 

pois tornou-se uma das principais vias de acesso. Além destas características também faz 

parte um conjunto singular de elementos “(…) que são uma referência importante na 

paisagem (…)” e que marcam “(…) uma presença referencial em toda a região (…)” (Aguiar 

2000: 58). Deste conjunto, do qual fazem parte muitos elementos de valor excecional 

destacam-se, para este estudo, as quintas da região. 

As quintas no Douro proliferaram principalmente com o desenvolvimento vitivinícola, 

sendo na sua maioria organizadas de acordo com as necessidades da prática da cultura da 

vinha. Adaptaram-se aos terrenos acidentados, através de terraços, ocupando na paisagem 

um lugar imponente e de destaque, que lhes confere vistas panorâmicas sobre a envolvente 

da paisagem onde estão inseridas. Em geral, a casa principal encontra-se no nível superior, 

seguindo-se as áreas ajardinadas vocacionadas ao lazer; na cota inferior, localizam-se as 

áreas ligadas à produção. Jardins, matas, hortas e pomares encontram-se também 

implantados nos terrenos de algumas quintas. Estes espaços evoluíram consoante os 

hábitos sociais e as próprias conceções estéticas próprios de cada contexto, ordenados por 

elementos e materiais nobres associados. De elevada diversidade cultural e paisagística, é 

esta a tipologia que se associa a uma Quinta de Recreio. Segundo Araújo as quintas que se 

inserem nesta tipologia apresentam “(…) características próprias da paisagem em que se 

integram. (…) Como só muito raramente a função recreativa constitui a determinante 

exclusiva do ordenamento de grandes espaços particulares, na maior parte dos casos eram 

os campos de cultura arvense, os prados, as matas, os pomares, tal como os hortos com as 

suas fontes e tanques de rega, as servidões carrais e acessos às folhas de cultivo, os 

estábulos e pombais, armações de vinha e outro equipamento, que eram dispostos e 

concebidos por forma a obter-se, de par com a produção de bens de consumo, um ambiente 



 
 
 

4 
 

repousante para o espírito, pela via de composição paisagística daqueles elementos 

(devidamente tratados) em um conjunto de agradável encanto par a vista e para os outros 

sentidos.” (1974: 8-9). 

 

 

Figura 1 – As quintas no Douro. Legenda da figura: a . As quintas como elemento predominante da 
paisagem do Douro; b . A Quinta do Vesúvio e a sua paisagem envolvente, Vila Nova de Foz Côa; c . 
Mata da Quinta de Vale de Abraão, em Lamego. Fonte: Autor 2016/ 17; d . Jardins e casa de fresco 
da Quinta das Brôlhas, em Lamego. Fonte: Proprietário da quinta, José de Castro Pereira Coutinho 
(s.d.); e . Pomar/ horta da Quinta de Travassos, no Peso da Régua. Fonte: Autor 2016/ 17. 

 

Porém, nos dias de hoje muitas destas quintas sofreram grandes modificações, até 

mesmo ao nível da sua completa destruição; fatos que advêm do desconhecimento do seu 

valor intrínseco e da importância que estas detêm sobre a identidade cultural da região em 

estudo. Desde o início do século XX, quer a nível nacional1 e internacional2, verificou-se um 

interesse crescente na produção e renovação de listagens, inventários, registos e estudos, 

                                                           
1 A proteção, conservação, salvaguarda e divulgação do património é da responsabilidade da Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC) (decreto-lei nº126-A/2011, de 29 de dezembro). 
2 A nível internacional, os documentos são produzidos essencialmente por Instituições e Organizações de grande envergadura 
como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) através do Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios (ICOMOS) e ICOMOS-IFLA (Comité Internacional de Jardins e Sítios Históricos) e Conselho da Europa 
(CE). 
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que na sua generalidade contribuem para evolução de conceitos, políticas de proteção e 

conservação do património. De forma a enquadrar estes temas, foram selecionadas, para o 

presente estudo, as principais cartas, convenções e recomendações a nível internacional. 

A Carta de Atenas, em 1931, foi o primeiro documento de enquadramento político-

institucional da problemática da salvaguarda, conservação e valorização do património 

cultural e incide sobretudo sobre a administração e legislação dos monumentos históricos; 

valorização de monumentos; técnicas e materiais no trabalho de restauro; degradação dos 

monumentos e técnicas de conservação3.  

Em 1954, realizou-se a primeira Convenção relativa à Proteção de Bens Culturais em 

caso de Conflito Armado e as medidas de salvaguarda para as paisagens e sítios, através 

da Recomendação relativa à Salvaguarda da Beleza e Caráter das Paisagens e Sítios, em 

1962.  

A Carta de Veneza, em 1964, veio consagrar um novo conceito de monumento que 

passou a integrar não só a criação arquitetónica isolada, como os conjuntos rurais 

representativos de uma civilização particular de um movimento significativo ou de um 

acontecimento histórico. Estende-se até às obras mais modestas que ganharam com o 

tempo uma significação cultural. Define monumento e sítio, conservação e restauro. 

A Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural, em 1972, 

estabeleceu um sistema de proteção coletiva (à escala universal) do património cultural e 

natural de valor universal excecional. Definiu como património cultural (consoante o art.1º) 

os monumentos, os conjuntos e os locais de interesse e como património natural (art.2º) os 

monumentos naturais, as formações geológicas e fisiográficas e os locais de interesse 

natural. Além destas definições foram referidas medidas para a proteção e conservação do 

património cultural e natural. Foi ainda criado um comité intergovernamental para a proteção 

do património cultural e natural de valor universal excecional denominado Comité do 

Património Mundial e um fundo para a proteção do património mundial, cultural e natural de 

valor universal excecional, denominado Fundo do Património Mundial.  

Em 1975, foi produzida a Carta Europeia do Património Arquitetónico, em que se 

reafirma a noção de património arquitetónico. No ano seguinte, a Recomendação para a 

Salvaguarda dos Conjuntos Históricos e a sua Função na Vida Contemporânea ou Carta de 

Nairobi, foi elaborada devido ao agravamento da degradação dos conjuntos históricos e da 

problemática da valorização e conservação desses conjuntos. Veio assim, complementar e 

                                                           
3 Ao se definirem, pela primeira vez, os princípios básicos contribuiu para um amplo desenvolvimento a nível internacional, 
traduzido na elaboração de vários documentos nacionais, a cabo do ICOM e da UNESCO, e na criação de um Centro 
Internacional para o Estudo da Preservação e Restauro dos Bens Culturais (ICCROM) (Carta de Veneza 1964). 
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ampliar o alcance das normas de conservação dos conjuntos históricos e a importância das 

populações na preservação da sua dimensão cultural e identidade. 

No mesmo ano é produzida a Carta de Turismo Cultural em que são promovidos 

meios para a conservação, realce e apreciação de monumentos e sítios, tendo em 

consideração a prática de turismo cultural assente, entre outros fins, fundamentalmente no 

conhecimento de monumentos e sítios histórico-artísticos; justificando e exigindo assim 

esforços na manutenção e proteção. Mais tarde, em 1999, foi produzida a Carta 

Internacional sobre o Turismo Cultural. 

A Carta dos Jardins Históricos ou Carta de Florença (1981) corresponde a um 

complemento à Carta de Veneza, em que reúne um conjunto de princípios fundamentais 

para proteção, conservação e intervenção nos Jardins Históricos. Um Jardim Histórico é 

considerado um Monumento Vivo, pois é representativo de uma composição arquitetónica e 

vegetal, que do ponto de vista histórico ou artístico, apresenta interesse a nível público. 

Todavia, como instrumento vivo, a sua salvaguarda requer regras específicas, além das 

operações de manutenção, de conservação, restauração ou reconstituição que são 

diferentes dos restantes monumentos arquitetónicos. 

Na Convenção de Granada para a Salvaguarda de Património Arquitetónico da 

Europa, em 1985), a inventariação começou a adquirir maior importância, por se considerar 

como instrumento principal de proteção, conservação, valorização e promoção do 

património (art. 2º - Identificação dos bens a proteger). Considera três categorias no 

património arquitetónico: monumentos, conjuntos e sítios. 

A Carta para a Salvaguarda das Cidades Históricas ou Carta de Washington em 1987, 

define princípios e objetivos, os métodos e os instrumentos de ação adequada para 

salvaguardar a qualidade das cidades e centros ou bairros históricos. 

Em 1992, a Carta para a Conservação dos Sítios de Valor Patrimonial Cultural ou 

Carta de Nova Zelândia, vai de encontro com o espirito da Carta de Veneza, em que expõe 

e explicita as linhas de orientação para a conservação do Património Cultural, 

essencialmente para quem está envolvido nos diferentes aspetos desse trabalho. 

O Documento de Nara sobre a Autenticidade, de 1994, foi concebido no espírito da 

Carta de Veneza, como resposta às preocupações e interesses relativamente ao património 

cultural contemporâneo. Transpõe para a atualidade, o conceito de Autenticidade.  

A Carta da Burra, de 19994, indica as linhas orientadoras para a conservação e gestão 

dos Sítios com Significado Cultural, que recaem sobretudo, sobre o significado cultural, 

políticas de conservação e procedimentos para a elaboração de estudos e relatórios a 

                                                           
4 Ao longo dos anos (1981, 1988 e em 1999 (texto atual)) foi adotando várias revisões, sendo a sua primeira redação em 1979 
e elaborada como adenda à Carta de Veneza. 
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aplicar em todos os sítios com significado cultural, incluindo os sítios naturais, indígenas e 

históricos com valor cultural; que devem ser conservados para as gerações atuais e futuras.  

Os Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído ou Carta de 

Cracóvia, em 2000, encontra-se dentro do espírito da Carta de Veneza, com vista à 

salvaguarda do património, em que apresenta diferentes tipos de património construído, 

processos de gestão, formação e educação em Património Cultural. 

 Foram também produzidas várias recomendações ao longo das décadas, como o 

exemplo da Recomendação sobre a Salvaguarda dos Conjuntos Históricos e da sua Função 

na Vida Contemporânea ou Recomendação de Nairobi em 1976; Recomendação Relativa à 

Proteção e Valorização do Património Arquitetónico Rural em 1989; Recomendação nº R 

(91) 13 sobre a Proteção do Património Arquitetónico do Século XX em 1991; 

Recomendação Relativa à Conservação dos Sítios Culturais Integrada nas Políticas de 

Paisagem em 1995. 

As questões da preservação do património foram discutidas em maior escala a partir 

da Carta de Veneza até ao século XXI e sob estas orientações o conceito deste foi sendo 

reformulado ao longo do tempo. Conscientes do valor que o património suporta e da 

situação atual em que se encontra, estas cartas foram respondendo às necessidades do 

dia-a-dia, salvaguardando a sua proteção e revitalização para gerações presentes e futuras.  

Assim, no âmbito deste estudo, tem-se como objetivos gerais a necessidade de se 

afirmar a identidade e divulgar este património específico, as quintas do Douro, em particular 

as Quintas de Recreio, adicionando-lhe novos usos como contributo para a sua valorização 

a diferentes níveis; propõe-se uma prática turística, apoiada num roteiro entre as Quintas de 

Recreio, que irá funcionar também como um impulsionador para a conservação e divulgação 

deste património, de valor singular e indissociável do padrão da paisagem. Como objetivos 

específicos pretende-se: 

• Recolher e possibilitar o enriquecimento de conhecimentos sobre as Quintas de 

Recreio; 

• Analisar os valores da paisagem, nomeadamente das Quintas de Recreio no Douro; 

• Elaborar uma metodologia que visa a identificação e seleção deste património; 

• Relacionar a gestão e salvaguarda do património paisagístico com o turismo; 

• Definir o roteiro das Quintas adaptadas aos casos de estudo selecionados e à 

paisagem do ADV. 
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1.2  Metodologia da investigação 

 

A metodologia adotada para o presente estudo, estrutura-se em quatro fases que 

adotam a seguinte sequência: 

 

Fase I Fase II Fase III Fase IV 

Recolha e 
levantamento de 

Informação 

Análise e 
tratamento da 

Informação 

 
Síntese/ Avaliação 

 

 
Proposta 

 

Bibliotecas, Arquivos, 

Postos de Turismo e 

Internet: 

• Livros; 

• Jornais; 

• Revistas; 

• Cartas; 

• Atas; 

• Mapas; 

• Fotografias; 

• Vídeos. 

• Enquadramento e 

evolução Histórica; 

• Estudos 

comparativos das 

quintas e roteiros; 

• Revisão de roteiros 

e património 

construído; 

• Avaliação das 

componentes; 

• Seleção das quintas 

a introduzir no 

roteiro. 

Definição final do 

roteiro: 

• Fichas das quintas 

de roteiro; 

• Mapa do roteiro. 

Levantamento de 

componentes 

relevantes para 

análise: 

• Elementos 

presentes; 

• Ocupação do solo; 

• Visitas e elaboração 

de fichas de 

levantamento de 

campo; 

• Levantamento de 

outros valores. 

• Análise comparativa 

da organização 

espacial das quintas; 

• Redefinição dos 

limites do estudo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Organigrama Metodológico. Legenda da figura:    os métodos utilizados para a definição do 
roteiro são desenvolvidos em detalhe no subcapítulo 4.1 desta investigação. Fonte: Autor 2016. 



O Valor das Quintas no Alto Douro Vinhateiro – 

 Proposta de Roteiro das Quintas de Recreio 

9 
 

A primeira fase corresponde ao levantamento e recolha de informação, em que foram 

consultadas entidades que diretamente possuíam informação relevante para a pesquisa de 

referências iniciais sobre o estudo. Sendo estas as bibliotecas municipais, arquivos, postos 

de turismo, bem como a internet. A informação foi recolhida sobretudo em livros, jornais, 

revistas, cartas, atas, mapas, fotografias, vídeos e imagens aéreas digitais.  

Paralelamente, foi realizado um levantamento de componentes fundamentais para a 

caracterização da área em estudo e dos valores que lhe estão associados. Foram também 

efetuadas visitas às quintas e preenchidas as fichas de levantamento de campo, 

previamente definidas, cada uma correspondente a uma quinta visitada. No percurso de 

visita às quintas foram também assinalados outros elementos com potencial valor 

patrimonial e turístico que poderiam acrescentar interesse à posterior definição do roteiro. 

Nesta fase, o trabalho prévio de listagem de quintas e de outros valores foi o suporte 

determinante que orientou as saídas para o terreno.  

A análise e tratamento da informação correspondem à segunda fase do trabalho, 

onde todos os dados anteriormente obtidos foram selecionados, comparados e resumidos. 

Foi feito um enquadramento e evolução histórica da área em estudo e abordados conceitos 

relacionados com as Quintas de Recreio nos diferentes panoramas, ao nível internacional, 

nacional e regional. Foram também estudados os roteiros existentes na região e revisão do 

património construído e seu valor, para possível inclusão no roteiro. 

Procedeu-se à análise comparativa da organização espacial das quintas, segundo um 

conjunto de parâmetros também organizados em tabela, que consequentemente resultou 

em uma pré-seleção com potencial interesse a incluir no roteiro. Foram redefinidos os limites 

do estudo. 

Numa terceira fase foi efetuada uma síntese e avaliação dos componentes obtidos 

nas fases anteriores e selecionadas as quintas para inclusão no roteiro, de acordo com a 

avaliação efetuada para o efeito. 

A quarta fase corresponde à definição e apresentação das fichas das quintas de 

roteiro, assim como do roteiro e seus itinerários. 
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1.3  Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação é estruturada em cinco capítulos. 

O Capítulo I é introdutório, onde se faz um enquadramento ao tema deste estudo e se 

descreve o âmbito da dissertação, apresentam-se os objetivos que se pretendem atingir e 

explica-se a metodologia utilizada, finalizando-se com a apresentação da estrutura da 

dissertação. 

O Capítulo II está dividido em subcapítulos onde é caraterizada a área de estudo, 

localização, enquadramento e evolução histórica da região até à sua classificação pela 

UNESCO, tendo em consideração os diferentes contextos culturais, paisagísticos e 

socioeconómicos em que se desenvolveu, assim como os elementos de características 

singulares que a constituem, nomeadamente as quintas. É também estudado, a partir de 

documentos e planos, a oferta e as oportunidades turísticas que foram criadas e 

desenvolvidas. 

O Capítulo III apresenta um conjunto de noções relacionadas com o objeto da 

investigação, as Quintas de Recreio e a arte dos jardins, assim como a sua evolução ao 

longo dos tempos a nível internacional, nacional e regional. 

No Capítulo IV apresenta-se os métodos de recolha, análise, avaliação e seleção das 

quintas a incluir no roteiro. Redefinem-se os limites da área em estudo. Esta fase termina 

com a apresentação e descrição do roteiro e os seus itinerários, bem como com as fichas 

das quintas do roteiro. 

No Capítulo V finaliza-se o trabalho com as conclusões, apresentando reflexões e 

considerações sobre o tema estudado ao longo desta dissertação. 
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 CAPÍTULO 2 

| A Paisagem do Douro e a sua Evolução 
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2.1  Localização e Enquadramento Territorial  

 

A Região Demarcada do Douro (RDD) localiza-se no norte interior de Portugal 

continental, na região de Trás-os-Montes e Alto Douro (figura 2). Atualmente enquadra-se 

ao longo do vale do rio Douro, mais especificamente entre a povoação de Barqueiros5 

(Mesão Frio) e Barca de Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), reunindo um conjunto de 

freguesias dos 21 concelhos pertencentes aos distritos de Bragança, Guarda, Vila Real e 

Viseu6. Tem cerca de 250.000 hectares dos quais 48.000 hectares são cultivados com vinha 

(Aguiar 2000). 

 

 

Figura 3 - Localização geográfica da atual RDD na Europa e em Portugal Continental. Fonte: Autor 
2016. 

 

Ao longo dos séculos foram surgindo várias alterações na sua área, limites e 

subdivisões do que é hoje a RDD.  

Segundo Helena Pina, as primeiras subdivisões baseavam-se no grau de implantação 

da vinha, “(…) o «País Vinhateiro» e o espaço excluído da expansão vitícola até Barca de 

Alva” (2007a: 18). No século XVI “(…) apenas se distinguia o Cima Douro, que abrangia o 

espaço a montante de Mesão Frio, mas com grandes restrições a leste do cachão da Valeira 

                                                           
5 “A Jusante de Barqueiros, e sobretudo depois da confluência do Paiva, o Douro deixa de se impor como elemento 
determinante do espaço que atravessa, para ceder protagonismo à cidade do Porto. A paisagem deixa de ser dominada pela 
natureza, para evidenciar a obra do homem.” (Mattoso et al. 1997: 8); 
6 No distrito de Bragança abrange os concelhos de Alfandega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Torre 
de Moncorvo, Vila Flor e Mirandela. No distrito da Guarda, os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Meda e Figueira Castelo 
Rodrigo. No distrito de Vila Real, os concelhos de Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Alijó, Murça, 
Sabrosa e Vila Real. No distrito de Viseu os concelhos de Armamar, Lamego, Resende, São João da Pesqueira e Tabuaço 
(Decreto-Lei n.º 7934 de 10 de dezembro de 1921). 
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(…)” (Pina 2007a: 17). Nos meados do século XVIII, a expressão mais vulgar para designar 

a região vinhateira era Alto Douro7, que “(…) é ainda uma pequena região que se fica pelas 

margens do Tua, a Norte, e não ultrapassa o Nagoselo, a Sul.” (Pereira e Sousa 1988: 12). 

Foi no início da segunda metade do século XVIII que se iniciou uma primeira 

delimitação a partir de um modelo institucional de organização de uma região vinícola por 

parte de organismos políticos nacionais. As demarcações pombalinas, abrangeram um limite 

próximo do Pinhão (Pereira 1996). As demarcações seguintes (demarcações subsidiárias), 

em finais do século XVIII, “(…) não trazem avanços significativos para Leste.” (Pereira e 

Sousa 1988: 12). Estas alterações na demarcação foram o resultado da expansão e 

qualidade vitícola da altura, principalmente com a crescente preferência dos mercados, que 

correspondeu à valorização progressiva, ao longo do século XIX, da zona leste do Cima 

Corgo (Pereira 2010). 

No entanto, nos finais do século XIX eram distinguidas duas zonas, o Alto Douro (entre 

Barqueiros e o Cachão da Valeira) e o Douro Superior (a montante do Cachão da Valeira) 

(Mattoso et al. 1997: 8). Sendo que nesta altura se presenciou sucessivas alterações nos 

limites administrativos (Pina 2007a:17-19). Porém, Visconde de Villa Maior, em o Douro 

Illustrado, considera “(…) o extenso valle do Douro portuguez dividido em tres partes (…)”, 

onde a primeira se encontra entre a foz do Águeda (fronteira espanhola) até ao Cachão da 

Valeira e denomina-se por Douro Superior; a segunda apoia-se na anterior até às “(…) 

serras, que continuando as cumiadas do Marão (…) se unem através do rio com os 

pincantos do Monte Muro, do lado da Beira (…)” (1876: 11), é conhecida pelo nome de Alto-

Douro; e “Passadas as formidaveis barreiras que terminam a O. a região anterior, entra-se 

n’aquella parte do valle que podemos chamar o Douro Inferior.” (1876: 12).  

Em 1907 a demarcação, desta vez apresentada por João Franco, foi fortemente 

contestada, sendo que a Lei de 18 de setembro de 1908 do Governo de Francisco Ferreira 

do Amaral, fez com que a área se reduzisse, ficando praticamente definido o espaço da 

atual demarcação (Pereira 2010).  

A delimitação e sub-divisão da atual RDD, encontra-se definida pelo Decreto-Lei n.º 

7934, de 10 de dezembro de 19218, que sofreu pequenas alterações devido a mudanças 

administrativas pontuais, principalmente a criação de novas freguesias dentro do perímetro 

demarcado (Barreto 1993). Subdivide-se assim, em três sub-regiões distintas (figura 4): 

Baixo Corgo (de Barqueiros (Mesão Frio) até ao rio Corgo (Peso da Régua)); Cima Corgo 

que se apoia na anterior, do rio Corgo até ao Cachão da Valeira/ Tua; e Douro Superior, que 

                                                           
7 Alvará da Instituição da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro de 10 de setembro de 1756.  
8 O DL 7934 de dezembro de 1921, define o Regulamento da produção e comércio dos Vinhos do Porto. 
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se apoia na anterior e vai do Cachão até Barca de Alva (fronteira espanhola) (Ferreira 

1999). 

  

 

Figura 4 - Subdivisão Territorial da RDD. Fonte: Andresen et al. (2004) - adaptado. 

 

O Baixo Corgo é a sub-região de menores dimensões e onde se encontram as 

principais aglomerados populacionais (Peso da Régua, Vila Real, Lamego, Santa Marta de 

Penaguião e Mesão Frio), sendo destas de onde vem o maior produto agrícola e onde se 

registam as mais altas produtividades por hectare de terra cultivada, segundo Barreto 

(1993). O Baixo Corgo foi o pólo inicial do desenvolvimento vinícola, muito impulsionado 

pelas ordens religiosas, nomeadamente a de Cister. Esta sub-região apresenta “(…) 

características geo-climáticas mais favoráveis para o desenvolvimento da cultura da vinha 

(…)”  (Aguiar 2000: 69), atingindo aqui uma considerável extensão, sendo “(…) a que mais 

conserva a vinha tradicional e a que mais conserva as tradicionais linhas de Oliveira 

bordejando as Vinhas.” (Ribeiro 2003: 64). As oliveiras comportam-se de modo marginal na 

paisagem, onde maioritariamente ocupam as bordaduras das vinhas, sendo também 

frequente, apesar do baixíssimo número de mortórios existentes nesta sub-região, encontrá-

la nestes espaços que foram vinhas abandonadas após a filoxera (Ribeiro 2003). As cotas 

superiores são reservadas para as áreas de mato e floresta, junto às linhas de água 

desenvolvem-se pequenos terraços destinados a hortas e pomares (Aguiar 2000). Os 

aglomerados populacionais encontram-se localizados a meia encosta, “(…) ocupando as 
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encostas entre as manchas dos povoados e descendo até ao rio, implantam-se quintas, de 

média dimensão, e casais cujas estruturas construídas constituem um complexo destinado à 

produção vinícola.” (Aguiar 2000: 70). 

 

 

Figura 5 - A composição do padrão da paisagem e das culturas existentes na sub-região do Baixo-
Corgo. Fonte: Autor 2016. 

 

O Cima Corgo encontra-se entre a sub-região do Baixo Corgo e a do Douro Superior. 

Aqui o clima apresenta-se mais seco e com o relevo mais acidentado, de encostas mais 

abruptas e inclinadas, o “(…) que obrigou a um maior esforço na construção do 

terraceamento para a vinha” (Aguiar 2000: 71). Esta sub-região apresenta menos 

população, menos produto e produtividades, sendo a sua mais-valia, a qualidade, dos 
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melhores e prestigiados vinhos (Barreto 1993). Mas é sobretudo no século XVIII, que se 

verifica aproveitamento agrícola desta área, devido à intensa procura por parte do mercado 

inglês (Aguiar 2000). Esta sub-região comporta-se mais como uma zona de transição, onde 

a vinha continua a predominar a paisagem, surgindo a oliveira que se comporta de forma 

marginal, ocupando as bordaduras das vinhas (como na sub-região do Baixo Corgo). A 

amendoeira e os citrinos (principalmente a laranjeira) começam a ganhar alguma 

expressividade. No Cima Corgo a diversidade de culturas é maior relativamente à sub-

região do Baixo Corgo (Ribeiro 2003). Relativamente aos povoados, estes “(…) implantam-

se a meia-encosta ou nas linhas de cumeada, sendo menos numerosos que no Baixo 

Corgo, de núcleo muito cerrado e com grande espaçamento entre si.” (Aguiar 2000: 71). 

 

 

Figura 6 – A vinha como cultura predominante no mosaico da paisagem do Douro. Sub-região do 
Cima-Corgo. Fonte: Autor 2017. 
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O Douro Superior é caraterizado pelos verões muito secos e quentes, um ambiente 

tipicamente mediterrânico com características da terra quente transmontana (Ribeiro 2003). 

Esta é a sub-região mais recente da RDD, devido ao difícil acesso a montante (pelo Cachão 

da Valeira, obstáculo natural à navegação, até finais do século XVIII), fez com que o 

desenvolvimento da produção de vinho fosse tardio; o movimento de expansão intensificou-

se apenas na segunda metade do século XIX, após ataque de várias doenças nas videiras 

do Baixo e Cima Corgo, resultando numa quebra de produção (Aguiar 2000). Devido a esse 

acontecimento é das três sub-regiões em que a vinha apresenta menor expressão. Porém, 

outras culturas comportam uma expressão significativa, o que faz com que esta sub-região 

seja a mais diversificada das três, com culturas, tais como a amendoeira, a oliveira, a 

figueira e os citrinos (com larga predominância da laranjeira, principalmente na Foz do 

Sabor), sendo também a cultura arvense e cerealífera de grande importância (Ribeiro 2003). 

Nesta sub-região, a propriedade atinge proporções ainda mais vastas, em comparação às 

outras sub-regiões (Aguiar 2000). 

 

 

Figura 7 - O rio como elemento predominante na paisagem. Sub-região do Douro Superior. Fonte: 
Autor 2017. 
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Caraterização das sub-regiões (vinha) 

Sub-regiões da 

RDD 
Área Total 

(ha) 
% 

Área com vinha 

(ha) 

%  

da Área total 

Baixo Corgo 45.000 18 14.501 32,2 

Cima Corgo 95.000 38 20.915 22,0 

Douro Superior 110.000 44 10.197 9,3 

Total 250.000 100 45.613 18,2 

Figura 8 - Resumo das características da cultura da vinha de cada sub-região, segundo os dados 
apresentados pelo IVDP. Fonte: IVDP (2004) - adaptado 

 

Além destas subdivisões encontra-se ainda inserido nesta região o Alto Douro 

Vinhateiro (ADV)9 (figura 3), que compreende cerca de 10% da área da RDD. O ADV foi 

adicionado à Lista do Património Mundial da Humanidade, pela UNESCO, em dezembro de 

2001, nas categorias de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva; sendo que “toda a RDD pode 

ser considerada uma vasta paisagem cultural em que o ADV congrega a área de mais 

elevada qualidade paisagística, ou seja a área de maior excelência e representatividade de 

toda a região e que apresenta um bom estado de conservação” (Andresen 2006: 1).  

O ADV tem uma área total de 24 600 hectares (Aguiar 2000), repartido por 13 

municípios: Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, Mesão Frio, Peso da Régua, 

Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo, 

Vila Nova de Foz Côa e Vila Real, situados ao longo das encostas do rio Douro e seus 

afluentes Varosa, Corgo, Távora, Torto e Pinhão, conforme a Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 150/ 2003 de 22 de setembro, que ratifica o PIOT-ADV. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Mais informação sobre o ADV ver o subcapítulo 2.3 - A Paisagem do Douro e a sua Evolução, do presente documento.  
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2.2  Contexto Histórico 

 

A região do Douro encontra-se ligada à produção vinícola desde a época romana, 

sendo prova disso, os achados arqueológicos de um conjunto de estruturas descoberto na 

estação arqueológica romana de Aldeia Nova/ Olival de Telhões em Almendra, Vila Nova de 

Foz Côa, que se pensa pertencer a um lagar de vinho romano (Pereira 2003). Segundo o 

mesmo autor, “(…) a romanização veio redefinir em todo o vale do Douro as linhas de 

ocupação do território e as atividades económicas” (2003: 106). Porém, o desenvolvimento 

da viticultura nesta região remete apenas para o século XII, a partir da independência de 

Portugal, expandindo-se no século seguinte (Teles 2014), acabando por dominar a 

paisagem nos inícios do século XVI, principalmente entre Santa Marta de Penaguião e 

Lamego, expandindo-se ao longo do século XVII (Barros e Pereira 2001).   

O grande impulso desta região foi dado pelo comércio do vinho, cujas exportações são 

documentadas desde os meados da segunda metade do século XVII. Em 1675 aparece pela 

primeira vez a designação de ‘Vinho do Porto’, num documento que refere as exportações 

para Holanda (Pereira 2003). A exportação começa-se a fazer em maiores quantidades, por 

exemplo, entre 1680 e 1715 a exportação do Vinho do Porto cresceu significativamente, 

graças aos comerciantes Ingleses, tendo-se passado das 800 pipas para as 8.000 pipas, 

atingindo em 1749 as 19.000 pipas (RCV 2014). O Vinho do Porto passa então a dominar o 

mercado inglês, ultrapassando assim os franceses, espanhóis e italianos (Sousa 2003). Este 

aumento na produção, vem do resultado do plano diplomático, o Tratado de Methuen10, 

entre Portugal e a Grã-Bretanha, em 1703. A partir deste plano, o Vinho do Porto passa a 

beneficiar taxas alfandegárias na exportação para Inglaterra (Pereira 2007a). No entanto na 

década de 1750, agrava-se a situação económica geral pela crise mercantil e atlântica, 

afetando totalmente as economias portuguesas e britânicas, e ainda tornou o comércio 

atlântico perigoso e dispendioso, devido à Guerra dos Sete Anos (1756-1763).  

A exportação do Vinho do Porto, atinge uma média de 19 234 pipas entre de 1728-

1737, e de 18 556 pipas na década seguinte, descendo para 15 967 pipas entre 1748 e 

1757. Este período prolonga-se de 1748 a 1760, acabando por atingir o seu ponto máximo 

entre 1751 e 1756. Por ter um grande peso na economia portuguesa, o Estado procurou 

soluções para esta crise, regulamentando assim a sua produção e comércio, ao estabilizar a 

exportação (Pereira 1998). Foi neste contexto de crise comercial e agrícola, que é criada a 

                                                           
10 Também conhecido como o Tratado dos Panos e Vinhos. Foi assinado em Lisboa, a 27 de Dezembro de 1703, entre 
Portugal e a Grã-Bretanha, privilegiando as trocas comerciais entre eles. Com este tratado foi admitida a entrada livre de 
“panos de lã e mais fábricas de lanifícios” de Inglaterra em Portugal, e vinhos lusos “transportados em pipas, tonéis ou 
qualquer outra vasilha” em Inglaterra (Macedo 1981: 284-291).  
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10 de setembro de 1756, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 

também conhecida como a Real Companhia Velha, pelo ministro do Rei D. José I, Sebastião 

José de Carvalho e Mello, mais tarde Marquês de Pombal “(…) e com a iniciativa de 

algumas personalidades do Douro e do Porto que procuraram, junto da Corte, criar uma 

instituição que, de algum modo, estabelecesse um certo equilíbrio entre a oferta e a procura 

do vinho do Douro, garantisse a sua qualidade e genuinidade, e o salvaguardasse da 

concorrência desleal dos vinhos de outras partes do Reino.” (Sousa 2006: 31).  

 

 

Figura 9 - Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Legenda da figura: a . Gravura 
de Maurício José do Carmo Sendim sobre a instituição da Companhia. Fonte: BND (2002); b . 
Carimbo da Companhia. Fonte: Pereira 1991; c . Alvará da Instituição da Companhia de 10 de 
setembro de 1756. ibidem. 

 

De acordo com Fernando de Sousa, esta não foi a primeira nem a última companhia 

comercial pombalina a ser constituída, mas foi a que “(…) mais viva resistência popular 

suscitou e a que mais ataques sofreu por parte dos comerciantes ingleses. Foi a que obteve 

resultados mais profícuos e duradouros, desenvolvendo uma acção contínua e altamente 
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eficaz na defesa da qualidade do Vinho do Porto. Foi a que revelou maior duração temporal, 

quer como companhia majestática dotada de inúmeras prerrogativas, quer como mera 

sociedade comercial, de tal forma que, sob esta categoria, manteve-se até hoje, 

conservando a sua denominação e marca comercial.” (2003: 31).  

Esta Companhia tinha como principais objetivos, o disciplinamento da produção e do 

comércio do Vinho do Porto, estabilizando a sua exportação, “(…) fomentar a cultura da 

vinha no Alto Douro, proteger a pureza do produto e controlar os preços.” (Martins 1990: 

292), bem como, garantir “(…) a sua qualidade e genuinidade, e o salvaguardasse da 

concorrência desleal dos vinhos de outras partes do Reino” (Sousa 2006: 31). Com a Real 

Companhia Velha passou-se também “(…) a definir as condições de navegação do rio, 

desde o registo de barcos e arrais, e respectivas cartas de aprovação, à fixação no número 

de pipas que cada barco podia transportar e à regulamentação geral da atividade. De igual 

modo assumirá a direcção de todas as obras respeitantes ao rio” (Barros e Pereira 2001: 

91), é a partir daqui que se começaram a ser tomadas as primeiras medidas legislativas. 

Para atingir os objetivos, a Companhia tinha como principais funções (Sousa 2003: 36): 

• A demarcação dos terrenos do Alto Douro em que o vinho de embarque, devia ser 

produzido;  

• A qualificação dos vinhos produzidos no distrito da demarcação, de primeira, segunda e 

terceira qualidade (este último, também designado por “vinho separado”);  

• O controlo da genuinidade do vinho de embarque, impedindo a sua adulteração com vinho 

produzido fora da região demarcada;  

• A taxação do vinho de primeira e segunda qualidade, de acordo com o volume da produção 

e a procura do mercado, de forma a evitar a ruína dos lavradores, mas a garantir, também, o 

consumo.  

 

Logo após a instituição da Companhia, entre setembro de 1757 e janeiro de 1758 

ocorrem os trabalhos de demarcação e divisão das várias zonas produtoras de vinho, 

principalmente dos vinhos de feitoria/ vinhos finos, pela comissão nomeada por Marquês de 

Pombal, resultando na primeira demarcação da região (ver “área pombalina” da figura 17, 

página 36), que são chamadas de demarcações pombalinas ou primordiais, estabelecidas 

entre 1757-1761 (Pereira 1996), através de marcos pombalinos, “(…) colunas de granito 

inscritas que limitavam materialmente a região (…)” (Barreto 1993: 18). Segundo Barreto, “É 
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a partir desta altura e desse gesto político (1758-1761), que a região forma um todo, tem 

fronteiras, adquire individualidade, é sujeito e objecto de poderes políticos, tem porta-vozes. 

Sobre ela se escreve e se faz legislação. Nela surgem grupos e classes. A demarcação é, 

em certo sentido, um ato fundador. Com ela, inicia-se uma verdadeira revolução agrícola e 

comercial; cria raízes o capitalismo agrícola moderno; monetariza-se a economia; define-se 

uma regulamentação para agricultura e comércio; estabelecem-se bases para o que se 

poderá chamar uma concentração social.” (1993: 89).  

 

 

Figura 10 - Mapa das instruções da demarcação pombalina de 1757. Fonte: coleção IVDP. 

 

Logo em 1758, esta demarcação é na sua maioria anulada, uma vez a comissão 

nomeada não cumpriu com as instruções do Marquês de Pombal, resultando em uma nova 

demarcação ainda nesse ano, sofrendo mais tarde novas adições. No geral, estas 

demarcações tiveram como base o critério da tradição, fazendo com a que a região do Baixo 

Corgo fosse valorizada, principalmente em torno de Lobrigos/ Cambres e Régua (zona 

produtora de vinhos de feitoria, vulgarmente chamada de vinhos finos), deixando a maior 
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parte dos terrenos de boas aptidões vitícolas desvalorizadas no Cima Corgo e acabando por 

excluir por completo o Douro Superior; mal ultrapassava o Pinhão e compreendia cerca de 

40 mil hectares (Pereira 1996). Barreto menciona que esta demarcação “(…) incide sobre 

uma realidade: as quintas já lá estavam; o vinho já lá era produzido; talvez ali se 

encontrassem as melhores vinhas ou, em todo o caso, os melhores produtores. Ou 

simplesmente os proprietários mais influentes.” (1993: 18). 

Desde os meados do século XVIII, a Régua passa a desempenhar um papel central na 

região, uma vez que a Companhia passa a estabelecer aí os seus armazéns e a ser local 

das feiras de vinhos anuais (Pereira 1988).  

Em 1777, morre D. José I, subindo ao trono, sua filha, D. Maria I. Nesse mesmo ano 

foi demitido o Marquês de Pombal, pondo assim fim ao governo pombalino, iniciando um 

novo ciclo como «Viradeira». Ainda nesse ano, o monopólio da Companhia é restringido, 

isto é, perde alguns dos seus privilégios, mas continuou ainda durante várias décadas, 

mantendo o modelo institucional anterior (Pereira 1996). Realizou-se ainda algumas obras 

de domínio público, como a regularização do curso do rio Douro, com a destruição do 

Cachão da Valeira11 (1780-1792), que outrora impedia a navegação segura dos barcos 

rabelos, tornando-se assim, navegável até à fronteira com Espanha; administração 

económica das obras da barra do rio Douro, estrada marginal Porto - Foz do Douro e cais do 

rio, fazendo com que se aplicasse impostos às embarcações de comércio que entrassem no 

porto (1790-1834) e procedeu-se também à construção de estradas no Alto Douro (Sousa 

2006). Novas demarcações surgiram, influenciadas pela prosperidade das exportações e 

subidas de preços, as Demarcações Marianas, ou também conhecidas como Demarcações 

Subsidiárias (1788-1793), foram realizadas num contexto de expansão comercial (Fonseca 

1996). Estas não alteraram significativamente a área já delimitada pela antiga demarcação, 

pois as alterações ocorrerem dentro da região, “(…) qualificando para feitoria alguns 

vinhedos até então classificados para vinhos de ramo. Mas denunciavam já uma valorização 

crescente dos vinhos do Cima Corgo, correspondendo também à preferência inglesa por 

vinhos cada vez mais fortes.” (Pereira 1996: 186). Estas delimitações são alargadas até ao 

vale do Tua (60 a 80 mil hectares) em grande maioria no Cima Corgo.  

                                                           
11 O Cachão da Valeira, foi segundo Villa Maior (1876) também designado de Cachão da Rapa, ou da Pesqueira, pela 
proximidade que este tinha com São João da Pesqueira. Com a sua destruição“(…) tornou acessível á navegação fluvial esta 
temerosa passagem. A mais de meio da penhascosa garganta, erguiam-se do fundo do rio uns enormes rochodos que, 
represando as aguas, as faziam elevar consideravelmente, obrigando-as a despenhar-se em estrondosa catadupa (…)” (Villa 
Maior 1876: 102). Depois da sua destruição a sua passagem “(…) é nas aguas médias e baixas de fácil e segura navegação; 
porém em época de aguas altas é extremamente arriscada e muitas vezes de todo impraticável.” (Villa Maior 1876: 104). 
Segundo Liddell e Price (1995), o Cachão só ficou completamente navegável em 1807. 
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Nos finais do século XVIII, a expansão dos vinhedos verifica-se mais na área entre a 

Régua e o Pinhão, surgindo aí quintas12 importantes, apesar das já existentes e populares 

pelos seus grandes vinhedos, como os exemplos das propriedades dos monges de Cister13, 

do Mosteiro de Santa Maria de Salzedas (Quinta da Folgosa, hoje Quinta dos Frades), do 

mosteiro de S. João de Tarouca (Quinta de Mosteirô), as propriedades do convento de S. 

Pedro de Aguias e alguns centros de produção nos vale do Pinhão e do Távora. Os 

vinhedos do Douro Superior continuavam a não ter expressão “A partir de foz do Côa 

aparecem aqui e alli, de um e outro lado, dispersas por essas encostas, algumas vinhas, 

todas de recente data, que são apenas um indicio de que a viticultura timidamente a 

ensaiar-se n’estes sítios, que de sua natureza a estão pedindo.” (Villa Maior 1876: 80-81), 

apenas a agricultura, baseada no cultivo de cereais, criação de gado e comércio (Pereira 

1988). Mas, o aumento da procura externa e a destruição do Cachão da Valeira, fez com 

que grandes proprietários se lançassem na formação de quintas para leste, no Douro 

Superior. Estes fenómenos explicam “(…) o facto de haver a leste de Valeira tão poucas 

quintas anteriores ao século XIX, excepto as que inicialmente produziram cereais e mais 

tarde foram adaptadas à cultura da vinha.” (Liddell e Price 1995: 20). O movimento iniciou-

se, segundo Villa Maior (1876), com a Quinta do Silho, que dispunha cerca de 120 ha de 

terras, no Concelho de Figueira Castelo Rodrigo, “(…) constituída e começada a plantar em 

1820 pelo snr. Miguel António Ferreira (…)” (Villa Maior: 69). Além da sua principal função 

ser a produção de vinhos finos (com uma área de produção com aproximadamente 25 ha), 

também era produzido azeite, amêndoa, centeio, fruta de hortas e pomares e criação de 

gado (Villa Maior 1876). Uma outa quinta importante e de grandes dimensões é a Quinta do 

Vesúvio, fundada em 1820 pelo Sr. António Bernardo Ferreira, em que “as terras d’esta 

quinta haviam sido até áquella época destinadas unicamente á cultura dos cereaes, 

principalmente do centeio, que é a dominante n’esta região montanhosa. Continha poucas 

oliveiras e muitas figueiras (…)” (Villa Maior 1876: 94). Mas rapidamente “(…) executou 

quasi do primeiro impulso o vasto plano de tão extensas plantações de vinha (…)”, com um 

plantação de “(…) 600:000 bacellos, e ainda hoje será por certo menor o numero das cepas 

existentes e ocupando cerca de 140 hectares.” (Villa Maior 1876: 95-96). Esta quinta era 

particularmente destinada à produção de vinhos generosos, azeite e amêndoa. Mais tarde 

alargaram-se os limites da quinta até cerca de 300ha e foram feitas novas plantações 

                                                           
12  Segundo Liddell e Price , “Antes dos meados do século XVIII já existiam algumas quintas no Baixo Corgo, entre as quais a 
Quinta do Rodo, a Quinta de Santa Ana, a Quinta das Massas, a Quinta do Casal da Moreira, a Quinta da Casa das Covas e a 
Quinta de Vale de Abrahão (…)” (1995: 18). 
13 Na região do Douro “(…) fixavam-se e cresciam diversas comunidades religiosas, destacando-se pelo seu papel económico 
desde meados do século XII, os mosteiros filiados na Ordem de Cister (…) apesar de se localizarem nos limites ou fora da 
região produtora de vinhos de qualidade, investiram em grandes explorações vitícolas nas melhores terras, fundando várias 
quintas, muitas delas famosas e ainda hoje existentes. Alguns mosteiros, como os de Tarouca e Salzedas, possuíam mesmo 
barcos próprios em que transportavam os seus produtos para o mercado portuense (…)” (Pereira 2003: 107).  
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aquando a quinta ficou sob a direção de D. Antónia Adelaide Ferreira14 (Pereira 1988). 

Porém a valorização vitícola do Douro Superior só se tornou decisivo aquando o ataque das 

várias doenças nas áreas de vinhedo do Baixo e Cima Corgo, na segunda metade do século 

XIX (Pereira 1996).  

 

 

Figura 11 - D. Antónia Adelaide Ferreira e algumas das suas quintas no Douro Superior. Legenda da 
figura: a . Retrato de D. Antónia Ferreira. Fonte: pintura de Manuel António de Moura (1888). Coleção 
A. A. Ferreira do Grupo Sogrape; b . Quinta do Vesúvio. Fonte: gravura de J. Pedrozo, in Villa Maior 
(1876); c . Quinta do Vale Meão. Fonte: fotografia de Emílio Biel, in Monteiro (1911). 

                                                           
14 D. Antónia Adelaide Ferreira ou Ferreirinha, como era conhecida pelas pessoas e habitantes da Região, foi proprietária e 
gestora de várias quintas no Douro. Teve uma grande importância na ação de internacionalização do comércio dos vinhos da 
Região. Nasceu na freguesia de Loureiro, na Quinta de Travassos (quinta adquirida pelo seu pai José Bernardo Ferreira) em 
1811, onde passa a maior parte da sua infância. Casa em primeiras núpcias com o seu primo, António Bernardo II, em 1834. 
Os seus primeiros anos de casados são passados na Cidade do Porto. Deste casamento resultou três filhos; António Bernardo 
III, que nasce em 1835; no ano seguinte, nasce a segunda filha, Virgínia, que acabou por falecer em 1841; e anos mais tarde, 
Maria da Assunção, em 1842. O seu marido acaba por falecer em 1844 devido à gravidade do seu estado de saúde. Passado 
pouco tempo da sua morte, D. Antónia conseguiu saldar as dívidas e aumentar o património da família Ferreira. Em 1853, 
decide comprar a Quinta das Nogueiras, abandonando assim a Quinta de Travassos, onde nasceu, cresceu e onde regressou 
após rutura com o marido, preparando-se para assumir sozinha a condução da empresa. Passado pouco tempo da compra da 
quinta o seu pai morre. Com a acumulação das heranças por parte dos sogros, do marido e do pai, a sua filha Maria de 
Assunção passou a ser uma das raparigas mais cobiçadas pela aristocracia portuguesa. O duque de Saldanha, a fim de casar 
o seu filho Domingos, elegeu Maria da Assunção Ferreira, mas o seu pedido foi recusado por parte de D. Antónia, o que fez 
com que em agosto de 1854 o filho do duque de Saldanha acompanhado por António Bernardo III, irmão de Assunção, e 
outros amigos, dirigissem-se à Quinta de Travassos, com objetivo de raptar a jovem. Mas ela já se encontrava na Régua, 
protegida pela mãe. Quando tomou conhecimento das intenções dos alegados “raptores”, procuraram segurança no Convento 
das Chagas, mas ninguém se responsabilizou pela segurança das duas. Ambas acabam por abandonar o País, a fim de evitar 
a perseguição da família Saldanha, instalando-se no centro da Cidade de Londres. Em 1856, casa em segundas núpcias com 
Francisco José da Silva Torres e regressam no mesmo ano a Portugal (Cluny 2012). Com a morte do seu segundo marido, D. 
Antónia “Continuou também firme à frente dos negócios, investindo quer em títulos e obrigações do tesouro, quer em fundos 
estrangeiros. Porém foi na terra, no Douro, que os seus esforços se concentraram.” (Cluny 2012: 38). Com a morte do seu 
segundo marido, D. Antónia “Continuou também firme à frente dos negócios, investindo quer em títulos e obrigações do 
tesouro, quer em fundos estrangeiros. Porém foi na terra, no Douro, que os seus esforços se concentraram.” (Cluny 2012: 38). 
D. Antónia foi incansável no combate da praga da filoxera, adotando novos métodos e técnicas de cultivo nas suas quintas e foi 
também apropriando-se de quintas de lavradores arruinados que iam hipotecando e vendendo a preços baixos. O “seu último 
grande desafio” foi a Quinta do Vale Meão, mas os seus últimos anos de vida foram passados na Quinta das Nogueiras, 
acabando por ai falecer, em 1896 (Cluny 2012), deixando aos seus dois herdeiros, 24 quintas: as quintas de Moncorvo, Monte 
Meão, Arnozelo, Travassos, Lourentim, Pousa, Granja, Caldas, Vesúvio, Coalheira, Porrais, Mileu, Boa Vista, Negrilhos, 
Aciprestes, Porto, Pego, Vila Maior, Valado, Santinho, Mera, Cancela, Rodo e Nogueiras) (Monteiro 1911). 
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No mapa, O Douro Portuguez e Paiz Adjacente, de Joseph James Forrester15, publicado no 

início da segunda metade do século XIX, encontram-se assinaladas 79 quintas: 13 quintas 

na sub-região no Baixo Corgo, 54 no Cima Corgo e 12 no Douro Superior (Liddell e Price 

1995). Este “(…) belíssimo Mappa do Paiz Vinhateiro do Alto Douro que, pelo cuidado e 

minúcia com que foi desenhado, viria a ser utilizado, já no início do século XX, como base 

de trabalho para a delimitação da região demarcada. Nesse sentido se pronunciaram, quer 

vários intervenientes no processo de demarcação de 1907, quer a própria comissão de 

agricultura da Câmara dos Deputados portuguesa ao proporem que a área produtora de 

vinhos finos a demarcar no Douro ficasse limitada à da antiga Companhia ou à ‘demarcada 

pelo Barão de Forrester’ com as correcções que se mostrassem necessárias.” (Martins 

2008: 65).  

 

 

Figura 12 - Mappa do Paiz Vinhateiro do Alto Douro. Fonte: desenhado por Joseph James Forrester, 
coleção IVDP. 

 

No entanto, a par das construções no Douro Superior decorria na região “(…) um 

processo de gradual desestruturação do modelo pombalino.” (Pereira 2003: 114), sob 

                                                           
15 Joseph James Forrester ou Barão de Forrester nasce em 1809, em Inglaterra, e em 1831, com 22 anos, viaja para a Região 
do Douro, “(…) a fim de iniciar uma vida profissional como negociante de vinhos do Porto, integrado numa firma inglesa – onde 
um dos sócios era o seu tio – uma das muitas casas britânicas que dominavam o negócio da exportação para o Reino Unido.” 
(Cluny 2008: 13). Instalou-se na cidade de Gaia e logo iniciou as suas viagens no Rio Douro e visitas às quintas, enquanto 
ainda aprendia a língua portuguesa; “Sempre activo na Offley, Forrester, and Webber, o jovem inglês não se desviou da tarefa 
a que se tinha proposto, quando decidiu traçar um mapa do Paiz Vinhateiro*. A este seguir-se-ia um outro mapa intitulado O 
Douro portugueze paiz adjacente com tanto do rio quanto se pode tornar navegável em Espanha, incidindo este na 
navegabilidade do rio e tendo por objectivo atenuar as dificuldades de comunicações à época existentes, tornando o transporte 
de mercadorias mais eficaz, rápido e seguro.” (Cluny 2008: 16). Em maio de 1861, no Cachão da Valeira, após uma visita à 
quinta do Vesúvio, o barco em que seguia o barão de Forrester, D. Antónia e mais catorze pessoas, naufragou. Acabando por 
falecer o barrão de Forrester e dois empregados (Cluny 2008). * Ver mapa do Paiz Vinhateiro, figura 12. 
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orientação do regime liberal, que nem sempre seguiu uma política coerente (Pereira 1996). 

As Cortes vintistas (1821-1823), com posições divididas, optaram por não abolir a 

companhia, reduzindo apenas substancialmente os seus poderes e privilégios.  

Em 1822 é extinta a divisão das zonas entre os vinhos de feitoria e de ramo (decreto 

aprovado pelas Cortes a 11 de Maio), “(…) conservando apenas ‘a linha exterior de 

demarcação’ que compreendia todos os terrenos plantados de cepa baixa, ou que se 

plantassem posteriormente, dentro dos limites dessa linha.” (Pereira 1996: 187). Este mal 

chegou a entrar em vigor, acabando por ser anulado no ano seguinte na sequência da 

restauração da monarquia absolutista da Vilafrancada, sendo reposta a legislação anterior a 

1820 e confirmadas a abolição de alguns dos privilégios retirados à Companhia, conforme 

Carta de Lei de 21 de agosto (Pereira 1996).  

No ano de 1834, marcado pela vitória liberal e após a crise comercial de 1829 a 1833, 

o governo de D. Pedro leva à extinção de todos os valores de tutela da Companhia (Decreto 

de 30 de Maio de 1834), “(…) concedendo a todos os lavradores ‘a livre disposição de suas 

vinhas e vinhos’, abolindo a demarcação e o regime exclusivo da barra do porto par a 

exportação dos vinhos do Douro. Manteve-se, no entanto, parte dos direitos pagos pelo 

vinho do Porto e criou-se um novo imposto (…)” (Pereira 1996: 187). Porém, este regime de 

liberdade comercial imposto não teve os resultados esperados. Em Inglaterra assistia-se a 

uma grande concorrência do Vinho do Porto com vinhos espanhóis e franceses e uma vez 

abolidas as funções de controlo que eram competência da Companhia, aumentaram as 

fraudes e falsificações, resultando com que as Cortes na lei de 7 de abril de 1838, 

reabilitassem a Companhia por mais 20 anos e o regime restritivo da Barra do Porto para 

exportação dos vinhos aprovados e com guias (Martins 1990). Em 1843, as atribuições da 

Companhia foram reforçadas e ampliadas pelo governo de Costa Cabral, conforme a Carta 

de Lei de 21 de abril de 1843), resultado de mais uma crise profunda na região e no 

comércio do Vinho do Porto (Pereira 1996).  

A legislação liberalizadora de Fontes Pereira de Melo a 11 de outubro de 1852 

anunciou “(…) alterações de vulto no sistema do vinho do Porto” (Pereira 1996: 188), sendo 

retirados à Companhia todos os poderes de tutela, mantendo apenas o exclusivo da barra 

do Douro para o Vinho do Porto e foram ainda conservados os limites da demarcação de 

feitoria. Relativamente aos mecanismos de controlo da qualidade, estes foram atribuídos a 

uma Comissão Reguladora da Agricultura e Comércios dos Vinhos do Douro. Esta comissão 

foi constituída, paritariamente, por lavradores e comerciantes e presidida pelo Diretor da 

Alfandega do Porto (Pereira 1996). Mais tarde acabaram por ser extintas todas as medidas 

restritivas, pela Carta de Lei de 7 dezembro de 1865, instaurando-se o regime de liberdade 

comercial (1865 a 1907) e assistindo-se a uma “profunda reestruturação do espaço regional” 
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(Pereira 1996). Pois durante a segunda metade do século XIX, o Douro vinhateiro foi alvo de 

uma verdadeira revolução técnica, aquando surgiram várias doenças e pragas que afetaram 

as videiras, como o oídio16 (1852), a filoxera17 (1863) e o míldio18 (1893), provocando danos 

graves na produção (Pereira 1991: 189).  

O oídio, também conhecido por “a moléstia” (Martins 1990), foi detetado nos vinhedos 

junto à Régua e rapidamente se alastrou por toda a região, provocando forte quebras 

principalmente na produção no Baixo e Cima Corgo. Já no Douro Superior a praga foi 

menos violenta, o que fez com que se expandissem os vinhedos nesta zona, marcando 

assim uma viragem na vitivinicultura portuguesa (Pereira 1988). David Justino (1989), refere 

que durante 1850 a 1870, o oídio reduziu cerca de metade as produções vitivinícolas, 

contribuindo para a alteração da geografia da produção vinícola, sobretudo ao longo da 

segunda metade do século XIX. Em 1853 começou a ser aplicado o método de tratamento 

eficaz, através da pulverização de videiras com enxofre em pó. O primeiro a utilizar este 

método foi, segundo a opinião de Conceição Andrade Martins (1990), Félix Manuel Borges 

Pinto nas suas vinhas ao longo do vale do Tedo. Esta praga afetou e destruiu alguns 

vinhedos, como o caso da quinta do Noval, que por parte desta praga obrigou à replantação 

de alguns dos seus vinhedos (Monteiro 1911).  

Já desde 1860, se falava na praga da filoxera, ano em que chegou à Europa devido às 

vides americanas importadas, como tentativa de combate do oídio (Martins 1991). Este 

inseto é “originário da América do Norte, onde foi encontrado pela primeira vez em 1853, 

nas vinhas selvagens do Colorado (…)” (Martins 1991: 653). As vinhas francesas foram as 

primeiras a serem atacadas, seguindo-se as Portuguesas (Martins 1991).  

  

 

Figura 13 - Cronologia da invasão filoxérica nos principais países produtores de vinho da Europa. 
Fonte: Oliveira (1880: 23) - adaptado. 

                                                           
16 Também conhecido por cinzeiro ou polvilho (Martins 1990). A doença é causada por um fungo que se desenvolve no exterior 
dos tecidos verdes da videira (folhas, pâmpanos e cachos) (syngenta 2017).      
17 Provocada por um inseto (phyloxera vastatrix), que se alimenta da seiva que extrai através das raízes provocando-lhes 
nodosidades (tumores), que em pouco tempo vão enfraquecendo e destruindo as cepas (Martins 1991).  
18 Míldio é um fungo que se desenvolve no interior das folhas da videira provocando manchas. Se o ataque for intenso verifica-
se o dessecamento e queda das folhas (syngenta 2017).      
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De acordo com Conceição Andrade Martins (1991), em Portugal a região duriense foi 

a primeira a ser afetada e foi a que mais sentiu os efeitos da praga, sobretudo na margem 

esquerda do rio Douro e no Cima Corgo, onde em 1881 e 1882 a vindima registou uma 

quebra de um quarto em relação à média entre 1862 a 1872. A “primeira fase da crise 

filoxérica” deu-se entre 1865 e 1885 (Pereira 2005).  

As vinhas da Quinta dos Montes, na freguesia de Gouvinhas, concelho de Sabrosa, 

foram as primeiras afetadas por esta doença em Portugal (Pereira 2003). O governo 

Português só reconheceu a existência da “nova moléstia” (nome que era conhecida, na 

região do Douro, a filoxera) (Martins 1990) em Portugal em 1871, sendo no ano seguinte 

nomeada a 1ª Comissão para se propor ao Governo quais as medidas convenientes para o 

combate da doença. Nesta altura a praga já invadia outros concelhos durienses (ver figura 

15). A destruição causada pelo inseto19 era enorme e os vitivinicultores tentaram responder 

com as mais diversas experiências, sendo na sua grande parte ineficazes e/ ou efémeros. 

Inicialmente, optou-se por “(…) remédios como a cinza de vides, a fuligem, o arsénio, a 

caparrosa, o azoto de soda, o sulfato de amoníaco e de potássio e o insecticida Peyrat, mas 

os únicos que se mostraram verdadeiramente eficazes foram a submersão em água, o 

sulfureto de carbono e as vinhas americanas, enxertadas com castas locais, ou plantadas 

como produtores directos.” (Martins 1991: 665).  

Só em 1876 na quinta de Chanceleiros em Covas do Douro, conselho de Sabrosa, 

propriedade do Visconde de Chanceleiros, foram efetuadas as primeiras experiências com 

sulfureto de carbono, mas esta não foi eficaz. Ainda no mesmo ano recorreu-se às 

experiências com recurso à enxertia de cepas americanas na quinta de Vale de Figueira, da 

mesma freguesia e conselho, propriedade de Joaquim Pinheiro de Azevedo Leite (Pereira 

1988). 

 

                                                           
19 Segundo a Delegação Encarregada de Estudar no Douro , “Em Portugal como em França os symptomas exteriores eram os 
mesmos: fórmas diversas mas concordantes de um enfraquecimento progressivo. Este enfraquecimento podia ter tantas 
causas, quantas as condições de vida para a planta. Em França começaram a examina-las serenamente.” (DEEP 1873: 5). 
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Figura 14 - Consequências da ação da filoxera. Legenda da figura: a . injetores de sulfureto utilizados 
para aplicação na raiz afetada. Fonte: Almeida e Brito (1884); b . Sulfatadores. Fonte: Fotografia de 
Emílio Biel in Barreto (1993); c . Processo da enxertia, de fenda simples ou cheia; Fonte: Vilarinho de 
S. Romão (1896); d . Preparação do sulfato para posteriormente tratar a vinha. Fonte: Fotografia de 
Alvão, 1940 in Barreto (1993); e . Abandono e ruína de muitas casas e terras, resultado da praga da 
filoxera. Fonte: Fotografia de Alvão, 1940 in Barreto (1993). 

 

No entanto, a filoxera nos meados da década de 1880, já se entendia por toda a 

região duriense (ver figura seguinte), marcando o “início da segunda fase da crise filoxérica” 

(Pereira 2005), com a exceção de Mesão Frio e Torre de Moncorvo, Resende e Freixo de 

Espada à Cinta, sendo principalmente na margem esquerda do rio Douro e no Cima Corgo 

onde mais se sentiram os efeitos da filoxera (Martins 1991). No mesmo ano o governo 
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autoriza (Carta de lei de 16 de junho de 1880), “(…) o transporte gratuito por caminho-de-

ferro do sulfureto de carbono e outros insecticidas e adubos para as vinhas; estabelece a 

livre importação de matérias-primas para fabrico de insecticidas; obriga os proprietários ao 

tratamento das vinhas filoxeradas; estabelece a necessidade de autorização prévia para 

plantio de cepas americanas; autoriza o governo a despender até 25 000$000 rs anuais com 

serviços filoxéricos.” (Pereira 1988: 326). Ainda nos meados desta década, Gaspar Martins 

Pereira (1988) menciona, que o inseto começa a surgir fora do Douro estendendo-se por 

todo o País.  

 

 

Figura 15 - Cronologia da invasão filoxérica na região do Douro. Fonte: BGA (1894: 937) – adaptado. 

 

Do ponto de vista social, o impacto da filoxera foi grave, segundo o relatório 

apresentado pela delegação encarregada de estudar no Douro a nova moléstia das vinhas 

(DEPP) à comissão central, “O Douro é um paiz riquíssimo habitado por populações pobres 

(…) A apparição do Phylloxera e o panico que se espalhou de que íam ser destruidas por 

elle as vinhas do Douro veiu aggravar extraordinariamente a situação, depreciando as 

propriedades e desacreditando os proprietarios” (DEEP 1873: 55). Já a imprensa regional, 

nomeava as “(…) milhares de famílias sem pão; os braços de uma multidão trabalhadora 

cruzados; os campos desertos, a miséria a caminhar com o seu cortejo de lágrimas de 

sangue através a estrada (sic) opaca e repreensível do crime; e, finalmente, o comércio a 

paralisar-se e as quebras a sucederem-se continuamente” (Moreno 1883: 1). Os fluxos 

emigratórios começam a aumentar, mas, segundo Pereira (1989), só se verifica um 

crescimento expressivo nos inícios da década de 1890, que de 703 emigrantes em 1887, 

passou-se para 1540 no ano de 1893.  

A crise filoxérica durou assim cerca de vinte anos, até se encontrar os métodos 

adequados e “Foi a maior calamidade de todas. Quintas abandonadas, terras deixadas a 

ermo: nascem «mortórios». Lavradores emigram. Proprietários vendem ao desbarato ou, 

simplesmente vão-se embora. Não há trabalho. Não há produção nem rendimento. Os 
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primeiros anos são terríveis, pois o sentimento de impotência é total.” (Barreto 1993: 97). 

Muitos vinhedos, transformaram-se em mortórios, “(…) vinhas mortas cujo abandono se 

associa à falta de meios dos seus proprietários para as replantar (…)” (Ferreira 2014: 46), 

que representam uma “(…) chaga antiga e permanente cicatriz do Douro, 20 000 ha de 

miséria, abandono e desprezo.” (Barreto 1993: 52). Foram abandonados após a crise da 

filoxera e são hoje ocupados por vegetação espontânea, sendo alguns ainda aproveitados 

para outras culturas (Barreto 1993).  

O míldio, a última praga do século XIX, veio ainda destruir o que foi deixado imune 

pela filoxera, mas rapidamente se conseguiram tratamentos eficazes para combater esta 

praga, com a aplicação de uma calda bordalesa ou água celeste (mistura de sulfureto de 

cobre e carbonato de cal) (Martins 1990). 

Esterificou-se uma “(…) viragem da vitivinicultura tradicional, empírica e rotineira, para 

a vitivinicultura moderna, de base científica (…)” (Pereira 1998: 225), que 

consequentemente veio alterar algumas práticas e técnicas vitivinícolas. Em suma, no caso 

do Oídio o “(…) enxoframento passou a ser obrigatório e generalizado (…)”, já para 

combater o míldio, a “(…) sulfatação tornou-se uma prática de granjeio imperativa (…)” e 

para evitar a expansão da maior praga que atingiu a região duriense, a filoxera, “(…) 

passaram-se a usar os bacelos (ou porta-enxertos) americanos. O que implicou uma outra 

novidade: a enxertia, delicada operação que todos os lavradores passam a fazer.” (Barreto 

1993: 99). Surgindo assim, um novo modo de armar o terreno. Antes da filoxera “(…) o solo 

era sustido por muros baixos de pedra-seca, por norma de construção tosca, formando 

terraços planos e estreitos, cujo desenho seguia as curvas de nível. O solo disponível era 

limitado, comportando uma a duas fiadas de vinha, verificando-se por vezes o uso dos 

próprios muros para plantio da vinha com a abertura de “pilheiros”. Em alguns casos este 

sistema permitia a ocupação do solo com hortícolas ou cereais, maximizando assim o 

espaço arável (…)” (Ferreira 2014: 45). No sistema pós-filoxera “(…) efectuam-se surribas 

mais fundas, cuja terra exige muros mais sólidos, com paredes mais largas e altas, 

formando terraços amplos e ligeiramente inclinados, que comportam um maior número de 

fiadas de vinha. O traçado das encostas passa a ser rectilíneo e compartimentado (…)” 

(Ferreira 2014: 46). 
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Figura 16 – Os socalcos do Douro. Legenda da figura: a . Socalcos pré-filoxéricos. Mancha em 
Pegarinhos; b . Socalcos pré-filoxéricos. Mancha na encosta das Cidermas, Galafura; c . Socalcos 
pós-filoxéricos. Mancha em Oliveira - Moura Morta; d . Socalcos pós-filoxéricos. Vinha nova da Quinta 
da Azinheira em Alvações do Corgo. Fonte: Egídio Santos in coleção Museu do Douro. 

   

Com estas pragas que se abateram sobre o Douro “(…) permitiu a renovação das 

condições de cultivo e a prosperidade dos grandes proprietários oriundos da burguesia que 

vieram substituir uma nobreza arruinada incapaz de fazer face à crise vitícola do século XIX. 

Esta crise, porém, não afetou apenas os grandes lavradores.” (Mattoso et al. 1997: 20). 

Estas vicissitudes refletem a história das quintas do século XIX, “O esquema de formação 

de novas quintas através da fusão de pequenas parcelas de terreno continuou, e surgiram 

na altura bastantes quintas grandes.” (Liddell e Price 1995: 21), como foi o caso da 

construção da Quinta do Vale Meão, planeada e construída de raiz por D. Antónia, nos finais 

do século XIX. Além disso, fizeram com que os exportadores Britânicos começassem a 

comprar quintas, pois os seus proprietários encontravam-se falidos vendendo a preços 

muito baixos as suas quintas aos exportadores, “Fizeram-no em parte porque farejaram um 

bom negócio, mas também para salvaguardarem o seu abastecimento de bons vinhos e 

porque gozavam de uma situação financeira que lhes permitia suportar os custos de 
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reconstrução e replantação.” (Liddell e Price 1995: 21). Anteriormente alguns exportadores 

já tinham adquirido algumas quintas no Douro, como o caso da Quinta da Boa Vista pelo 

Barão de Forrester. Mas, no final do seculo XIX “(…) houve um período de cinco anos em 

que se tornou de bom tom os Ingleses adquirirem quintas (…)” (Liddell e Price 1995: 21), 

como o caso da Quinta do Zimbro, a Quinta da Senhora da Ribeira, a Quinta do Tua, a 

Quinta do Bonfim, a Quinta de Malvedos, a Quinta Val de Coelhos e a Quinta de Vargellas 

(Liddell e Price 1995). 

Já no século XX, mais propriamente em 1906, João Franco apresentou ao Parlamento 

uma proposta de demarcação da área vinhateira do Douro e regulação do sector do vinho 

do Porto20. Mas foi a partir do ano seguinte, que se instaurou uma nova intervenção estatal 

na produção e comércio dos vinhos, que foi legalmente estabelecida com o decreto de João 

Franco a 10 de Maio de 1907. Neste decreto foi estabelecido um novo regime para a 

produção, venda, exportação e fiscalização dos vinhos portugueses; foi restabelecido o 

exclusivo da barra do Douro e do porto de Leixões; nova demarcação da região (ver “área 

demarcada em 1907” da figura 17, página 36); e foi também criada a Comissão de 

Viticultura da Região do Douro, órgão maioritariamente de fiscalização, além da elaboração 

e atribuição de registos e certificações de propriedades e de procedência, entre outros, 

acabou por ser extinta em 1932 (Pereira 1996).  

A nova demarcação da região vinhateira duriense foi feita com base territorial, 

passando a ser delimitada por concelhos e alargada até à fronteira, abrangendo os na sua 

totalidade os concelhos de Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila 

Real, Valpaços, Murça, Sabrosa, Alijó, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Mirandela, 

Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Figueira de Castelo 

Rodrigo, Meda, Vila Nova de Foz Côa, S. João da Pesqueira, Tabuaço, Armamar, Lamego, 

e a freguesia de Barrô do concelho de Resende (Pereira 1988), esta área compreendia 

cerca de 600 mil hectares (Pereira 2003). Consagrou-se a defesa jurídica da marca “Porto” e 

com a nova demarcação dos vinhos generosos do Douro “(…) surgiu a definitiva 

identificação legislativa do nome de vinho do porto com os vinhos generosos produzidos no 

Douro, passando aquela a ser a denominação de origem protegida destes.” (Moreira 1998: 

244). No geral, a legislação vitivinícola produzida por João Franco foi fortemente contestada 

e acabou por sofrer algumas alterações mas mantiveram-se os seus princípios orientadores 

(Pereira 1996) e a par de incertezas e pressões políticas, impôs-se a necessidade de 

                                                           
20 Segundo Gaspar Martins Pereira (1996) era já nítido a partir dos anos oitenta do século XIX, o descrédito do Vinho do Porto, 
que resultou na crise comercial que agravou até inícios do século XX. Os valores das exportações do Vinho do Porto, 
apresentavam uma quebra de cerca 25% já no último quartel do século XIX (Justino 1989). No entanto, foi na viragem do 
século que o Estado interveio no sentido de resolver a “questão do Douro”, pois “A estagnação ou mesmo queda das 
exportações nos finais do século XIX e princípios do século XX provoca movimentações políticas de diversa ordem. É reaberto 
o debate do protecionismo regional e da intervenção do Estado.” (Barreto 1988: 378). 
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revisão, acabando por sofrer importantes alterações nos limites anteriormente impostos 

(Barreto 1988). A correção dos novos limites é feita pelo governo de Ferreira do Amaral, no 

Decreto de 27 de novembro de 1908, e passaram a fazer-se por freguesias e não por 

concelhos, reduzindo assim a área produtora do Vinho do Porto. Anos mais tarde, foram 

introduzidas pequenas alterações (Decreto Lei de 10 de dezembro de 1921), sendo 

praticamente a área atual definida (ver “actual área demarcada” da figura seguinte). 

 

 

Figura 17 – Evolução da Região Demarcada do Douro. Fonte: Amorim (1960: 388). 

 

No mesmo ano que é extinta a Comissão de Viticultura da Região do Douro, através 

do DL 18/ 11 de 1932, foi formada a Federação Sindical dos Viticultores da Região do Douro 

– a Casa do Douro, por iniciativa do Engenheiro Sebastião da Silva Ramires, na altura 

ministro da Agricultura, Comércio e Indústria (Martins 1990). Adveio da necessidade de 

reorganização institucional da região e “(…) tornava-se uma das primeiras expressões do 

Estado corporativo salazarista, ou seja, um instrumento institucional controlado pelo governo 

(que nomeava a Direcção), de intervenção num sector-chave da economia.” (Pereira 1996: 

193). No ano seguinte, “Alegando as dificuldades por que tem passado o comércio 
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exportador de vinho do Porto, nomeadamente no que toca à qualidade, preços e 

concorrência (…)” (Martins 1990: 384) foi criado o Instituto do Vinho do Porto e o Grémio 

dos Exportadores de Vinho do Porto. Com estes organismos corporativos, criou-se uma 

ação em defesa da denominação de origem, onde foram estipulados mecanismos de 

controlo e certificação da qualidade do produto (Pereira 2003). A Casa do Douro, em 1937, 

inicia a elaboração do cadastro da região demarcada, que termina em 1945 (Martins 1990). 

Em 1949, institui-se um novo sistema para evitar a acumulação de vinho tratado no 

Douro, as “bases de fomento e constituição das adegas cooperativas”, estas marcaram o 

início do movimento cooperativo desta região, fundando-se logo no ano seguinte a Adega 

Cooperativa de Mesão Frio e, em 1951, a de Peso da Régua. Em 1955 é aprovado o Plano 

das Adegas Cooperativas, elaborado pela Casa do Douro e pelos Grémios de Vinicultores 

(Despacho de 18 de novembro), ainda no mesmo ano é criada a Adega Cooperativa de Vila 

Real (Martins 1990). Após a Revolução de 1974, “O governo provisório anuncia a 

reestruturação do sector vitivinícola nacional.” (Martins 1990: 430). Observam-se grandes 

movimentações no Douro, o Instituto do Vinho do Porto e a Casa do Douro, mantem as suas 

funções oficiais, extinguindo-se apenas alguns dos seus organismos corporativos (decreto 

de 12 de setembro). No ano seguinte, é constituída a Associação dos Exportadores de 

Vinho do Porto21 (Martins 1990). Em 1985 entrou em vigor, o programa, Projeto de 

Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes, que consistia na “(…) replantação de 

mortórios e de outras áreas capazes de produzir vinho do Porto de qualidade superior.” 

(Liddell e Price 1995: 36), teve a duração de três anos (Liddell e Price 1995).  

A partir de 1996, suspendeu-se a exportação a granel do vinho do Porto, permitindo 

assim, fortalecer a sua “imagem de qualidade” nos mercados externos, a par com os 

padrões de consumo. 

Nos últimos anos do século XX, a vitivinicultura desta região foi sempre expandindo-

se, ficando marcada pelas colheitas; crescimento das exportações e preços; expansão do 

vinhedo; introdução de novas técnicas, assim como pelo crescimento, não só em 

quantidade, mas também em qualidade dos vinhos de mesa (Pereira 2003). Além destes 

aspetos, foram-se desenvolvendo também projetos e programas que contribuíram para o 

crescimento e evolução da região e suas culturas. Atualmente é um verdadeiro exemplo de 

desenvolvimento de técnicas e saberes, que ao longo dos séculos se foram aperfeiçoando e 

que possibilitaram o cultivo da vinha em condições adversas. Foi esta adaptação que “(…) 

modelou uma paisagem vitícola com uma imagem inconfundível, uma dramática escultura 

dinâmica, cuja singularidade universal é reconhecida.” (Aguiar 2000: 7).  

                                                           
21 Esta associação, desde maio de 1995, passou a designar-se Associação dos Exportadores do Vinho do Porto, e que sucede 
ao Grémio dos Exportadores de Vinho do Porto (Martins 1990). 
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2.3  Paisagem Cultural Evolutiva e Viva – Douro Património Mundial 

 

Com uma história e desenvolvimento muito ligado à produção vitivinícola, apresenta 

hoje “(…) uma arquitectura complexa, onde se misturem diferentes técnicas de organização 

de terras.” (Aguiar 2000: 18), que correspondem a épocas diferentes. A configuração desta 

paisagem é desenhada ao longo de vales encaixados e encostas íngremes22, onde surgem 

os planaltos apenas acima dos 400 metros de altitude, que se prolongam e marcam ambas 

as margens do troço do rio Douro e parte dos seus afluentes, em vales mais estreitos. 

Assente, quase na sua totalidade, num substrato onde as formações geológicas datam 

desde o Pré-Câmbrico, é essencialmente composto por xisto e intrusões graníticas. Em 

algumas zonas, principalmente nas de transição, o granito a domina a paisagem, como 

confirmam Mattoso et al., “de Barca de Alva para montante, a paisagem altera-se 

progressivamente. De um vale profundamente humanizado, da terra quente, vinhateira, 

deparamos com um espaço inóspito e agreste. É agora o Douro do granito, dos profundos 

declives, da dimensão grandiosa e intemporal de uma terra que já não tem a escala 

humana” (1997: 72). A paisagem é assim caraterizada pela escassez ou quase mesmo 

inexistência de solo fértil e de água (Aguiar 2000). 

O seu clima, de cariz mediterrânico, conta com grandes variações de temperatura, que 

se traduz em Invernos rigorosos e frios e em Verões muito quentes e secos, chegando a 

atingir nos meses de Verão (de maio a setembro, sensivelmente) temperaturas acima dos 

40°C onde raramente chove. Encontra-se ainda protegido dos ventos atlânticos pelas serras 

do Marão e Montemuro (IVDP 2004). Esta região “(…) é assim, quase inteiramente, a Terra 

Quente de Trás-os-Montes e Alto Douro, cavada nos planaltos e nas montanhas pelo rio, de 

que resultou um mundo à parte, um clima diferente e uma vida própria” (Barreto 2014: 52). 

Esta variabilidade climática é indicadora das características atlânticas e mediterrânicas, que 

faz com haja uma distribuição de culturas, evidenciando assim, a transição do atlântico para 

o mediterrânico, resultando num mosaico diversificado na ocupação do solo.  

Esta paisagem inclui manchas importantes de habitats naturais, onde predomina a 

flora mediterrânica pertencente ao Quercus pyrenaicae (que denuncia a influência atlântica) 

e ao Quercus rotundifoliae (de caráter mediterrânico) (Aguiar 2000). As “(…) Oliveiras em 

bordadura da vinha; laranjeiras nos vales protegidos e à beira Douro; amendoeiras a 

montante de Pesqueira; sobreiros e azinheiras de vez em quando. Castanheiros e 

Carvalhos nos altos, longe das vinhas. Por vezes, também, pinheiro-bravo. Ciprestes 

                                                           
22 Com uma forte presença mais acentuada no Baixo e Cima Corgo, com declives superiores a 15% (Aguiar 2000). 
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decorativos, eucaliptos e tílias também se vêem.” (Barreto 1993: 54-55). As culturas 

permanentes, como a videira, a oliveira, a amendoeira e também as figueiras e laranjeiras 

compõem em grande parte esta paisagem, pois são representativas da cultura 

mediterrânica, ao lado de extensas manchas de matos mediterrânicos.  

 

 

Figura 18 - Distribuição das colheitas, matos e áreas urbanas. Fonte: Aguiar (2000) - adaptado. 

 

A sua distribuição acontece de forma díspar pelas três sub-regiões que compõe a 

RDD, que se traduz num “(…) equilíbrio alcançado entre os declives, a escassez de água e 

os solos xistosos com as culturas criteriosamente escolhidas e adaptadas ao longo de 

gerações” (Aguiar 2000: 52), que resultam num padrão tão singular como o desta paisagem. 

Orlando Ribeiro carateriza este padrão como sendo “(…) o homem, transformando, a partir 

do século XVII, os matagais que cobriam as vertentes do Douro nos vinhedos onde se cria o 

porto, e difundindo, depois da filoxera, a oliveira e a amendoeira em todas as baixas, que 

trouxe o maior reforço à meridionalidade da região. Para a vinha primeiramente, mas 

também para aquelas árvores, se ergueu, na escadaria dos geios, uma das mais 

extraordinárias paisagens rurais construídas que se conhecem no mundo” (1987: 150-151).  

Além da diversidade de elementos naturais, fazem também parte os elementos 

culturais, que são uma referência para a paisagem, como as quintas, os casais, o sagrado e 

os muros (Aguiar 2000). 
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As quintas têm uma presença referencial em toda a paisagem, mais particularmente 

na sub-região do Cima Corgo e Douro Superior. No Baixo Corgo as quintas alternam com os 

casais. As quintas estão sobretudo associadas à atividade vitivinícola e são constituídas 

“(…) por um conjunto de construções destinadas à habitação e à produção, circundado por 

uma aro (sic) destinado a jardim, hortas e pomares, à quinta pertence ainda uma mancha de 

variável extensão de vinhedo e olival.” (Aguiar et al. 2001: 78). 

 

 

Figura 19 - Distribuição dos elementos culturais no Alto Douro Vinhateiro, as quintas e casais. Fonte: 
Andresen et al. (2003). 

 

O sagrado encontra-se pontuado por toda a paisagem, “(…) por uma mirante de 

pequenas capelas nos pontos mais altos ou juntas às casas de quintas.” (Aguiar 2000: 60), 

sendo a cidade de Lamego uma das mais ricas em termos de monumentos religiosos. 

Os muros de xisto que se desenham pela paisagem, são a prova e o resultado do 

trabalho árduo do Homem, adaptado às exigências da natureza desta paisagem, pois 

“Foram construídos pedra sobre pedra para fabricar solo e plantar vinha.” (Aguiar 2000: 63). 
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Figura 20 – O sagrado, os socalcos e muros de quintas que compõem o ADV. Legenda da figura: a . 
São Leonardo da Galafura. Fonte: Aguiar (2000: 61); b . Quinta do Fornelo, Tabuaço. Fonte: Egídio 
Santos in coleção Museu do Douro; c . Quinta de La Rosa, Pinhão. Fonte: Barreto (1993: 57). 

 

O ADV foi classificado como Património Mundial, em 2001, onde se encontra incluído 

na lista da UNESCO na categoria de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva, numa extensão de 

24.600ha, sendo considerado “(…) o continuo mais representativo e melhor conservado 

(…)”  (Aguiar 2000: 7) da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, a RDD. 

A Paisagem do Alto Douro resulta assim “(…) de um processo multissecular de adaptação 

de técnicas e saberes específicos de cultivo da vinha em solos de especiais potencialidades 

para a produção de vinhos de qualidade e tipicidade mundialmente reconhecidas (…)” 

(Aguiar 2000: 7). Um verdadeiro testemunho da relação do homem com a natureza, em que 
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demonstra caráter, determinação e ousadia. Considerado por Orlando Ribeiro “(…) a mais 

admirável obra humana que pode ver-se em Portugal” (1987: 1249).  

 

2.3.1 Processo de classificação da Paisagem do ADV a Património 

Mundial pela UNESCO  

 

A iniciativa da candidatura do Alto Douro Vinhateiro (ADV) a Património Mundial deve-

se à Fundação Rei Afonso Henriques (FRAH)23. Esta impulsionou e financiou a constituição 

de uma equipa multidisciplinar com o objetivo de elaborar os estudos necessários para 

preparação da candidatura (Aguiar 2002). Em 1999, é realizado pelo consórcio 

internacional24, um primeiro trabalho, a Viabilidade de Candidatura do Vale do Douro a 

Património Mundial, que antecedeu a decisão da elaboração da candidatura, tendo como 

objetivo definir a estratégia a adotar, por parte da FRAH, na valorização dos bens do 

Património do Vale do Douro (Aguiar 2002).   

Para delimitação da área que representava o ADV, foi elaborado um Estudo de 

Caraterização Paisagística, sendo um dos suportes fundamentais da candidatura. Onde se 

conseguiu identificar uma área que “(…) 1) fosse representativa do carácter da paisagem da 

Região Demarcada do Douro e das três regiões, da mais atlântica à mais mediterrânica; 2) 

reunisse de forma coerente a maioria do conjunto de valores mais significativos; e 3) 

apresentasse um bom estado de conservação no seu todo admitindo-se apenas um número 

mínimo de intrusões pontuais.” (Aguiar 2000: 33). Esta união de particularidades 

estabeleceu “(…) o contínuo mais representativo e melhor conservado desta Região 

Vinícola.” (Aguiar 2002: 145), numa área total de 24 600 hectares. Esta área classificada 

como ADV desenvolve-se ao longo das encostas do rio Douro e seus afluentes (Varosa, 

Corgo, Távora, Torto e Pinhão), englobando os seus treze concelhos25. O ADV é assim, 

considerado uma paisagem única e a mais representativa dos valores da RDD, por 

concentrar “(…) de forma continuada os elementos, as funções e a composição da 

paisagem mais representativa da Autenticidade e Integridade do Bem.” (Andresen e Rebelo 

2013: 4).  

                                                           
23 Fundação Hispano-Portuguesa Rei Afonso Henriques, é uma instituição privada com participação pública. 
24 Constituído pela SPIDOURO (Sociedade de Promoção de Empresas e Investimento do Douro e Trás-os-Montes. S.A.) com a 
participação da Quaternaire e da Oficina de Planeamento (Aguiar 2000). 
25 Os treze concelhos do ADV, como foi referido no subcapítulo 2.1 - Localização e Enquadramento Territorial, são: Alijó, 
Armamar, Carrazeda de Ansiães, Lamego, Mesão Frio, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da 
Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real, conforme a Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 150/ 2003 de 22 de setembro de 2003, que ratifica o PIOT-ADV. Esta área compreende cerca de dez porcento da área 
correspondente à RDD, (250.000 hectares dos quais 48.000 hectares são cultivados com vinha) (Aguiar 2000). 
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A candidatura do ADV centrou-se essencialmente nos seguintes parâmetros 

justificativos (Aguiar 2002: 146): 

• Caráter único da relação do homem com a natureza numa situação de escassez e 

adversidades dos elementos naturais – a água, o solo e as encostas íngremes; 

• Caráter sábio desta relação resultado de um conhecimento profundo das culturas 

mediterrâneas e da sua adaptação è escassez e adversidade dos elementos naturais onde a 

vinha é a cultura por excelência em associação com a oliveira e a amendoeira; 

• Exemplo significativo de uma paisagem ilustrativa de diversos períodos da história humana. 

Testemunha modos de organização da vinha de diferentes épocas históricas que evoluíram 

em função do surgimento de novas tecnologias, mas mantendo uma forte identidade e 

refletindo saberes, técnicas, costumes, rituais e crenças tradicionais das populações locais; 

• A diversidade e riqueza da sua arquitetura vernacular. 

 

Em junho de 1999, Portugal inscreveu o ADV na Lista Indicativa de Bens Portugueses. 

No ano seguinte, a candidatura deu entrada na Comissão Nacional da UNESCO e foi 

enviada, mais tarde, para o Centro do Património Mundial. Em fevereiro de 2001, o ADV 

recebeu a visita do International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) com o objetivo 

da elaboração de uma avaliação da candidatura. No entanto, o Comité do Património 

Mundial/ World Heritage Committee (CPM/ WHC) já tinha começado a solicitar a 

apresentação de um instrumento de gestão a anexar à candidatura dos bens; que mais 

tarde, na candidatura do ADV, ganhou a forma de um Plano Intermunicipal de Ordenamento 

do Território, designado por PIOT-ADV (Andresen e Rebelo 2013). Assim no âmbito da 

candidatura e respondendo às exigências da UNESCO, foram elaborados dois documentos 

de referência – o documento de candidatura e o PIMOT-ADV. 

 A inscrição do ADV na Lista do Património Mundial da UNESCO ocorreu a 14 de 

dezembro de 2001, na 25.ª sessão do Comité do Património Mundial da UNESCO, realizada 

em Helsínquia. Na data de inscrição, foi também delimitada uma “zona tampão” (área não 

proposta para inscrição na lista do Património Mundial) do ADV, que corresponde a 225 400 

hectares (limite aproximado ao da RDD) (Andresen e Rebelo 2013). Em 2009 foi 
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denominada e qualificada como Zona Especial de Proteção (ZEP)26, por força do artigo 72.º, 

n.os 2 e 3, do DL 309/2009, de 23 de outubro.  

Esta candidatura originou um compromisso do Estado Português que acarreta 

obrigações que devem assegurar “(…) a identificação,  proteção, conservação, valorização e 

transmissão às gerações futuras do património cultural e natural (…)”27. 

Dentro dos critérios para avaliação do Valor Universal Excecional (VUE)28, o ADV 

encontra-se inscrito nos critérios iii, iv e v (assinalados a negrito), dos dez critérios gerais 

estabelecidos29 (UNESCO 2005: 55-56): 

i) representar uma obra-prima do génio criador humano; 

ii) ser testemunho de um intercâmbio de influências considerável, durante um dado 

período ou numa determinada área cultural, sobre o desenvolvimento da arquitectura ou da 

tecnologia, das artes monumentais, do planeamento urbano ou a criação de paisagens; 

iii) constituir um testemunho único ou pelo menos excecional de uma tradição 

cultural ou de uma civilização viva ou desaparecida; 

iv) representar um exemplo excecional de um tipo de construção ou de conjunto 

arquitetónico ou tecnológico, ou de paisagem que ilustre um ou mais períodos 

significativos da história humana; 

v) ser um exemplo excecional de povoamento humano tradicional, da utilização 

tradicional do território ou do mar, que seja representativo de uma cultura (ou 

culturas), ou da interação humana com o meio ambiente, especialmente quando este 

último se tornou vulnerável sob o impacto de alterações irreversíveis; 

vi) estar directa ou materialmente associado a acontecimentos ou a tradições vivas, 

ideias, crenças ou obras artísticas e literárias de significado universal excepcional (o Comité 

considera que este critério deve de preferência ser utilizado conjuntamente com outros); 

vii) representar fenómenos naturais notáveis ou áreas de beleza natural e de 

importância estética excepcionais; 

                                                           
26 Através do Aviso do Ministério da Cultura n.º 15170/ 2010, publicado no Diário da República 2.ª série, N.º 147, de 30 de 
julho.  
27 Referido no Artg.4º da “Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural. 
28 “ (…) significa uma importância cultural e/ou natural tão excepcional que transcende as fronteiras nacionais e se reveste do 
mesmo carácter inestimável para as gerações actuais e futuras de toda a humanidade. Assim sendo, a protecção permanente 
deste património é da maior importância para toda a comunidade internacional.” (UNESCO 2005: 46). 
29 A partir da 6ª sessão extraordinária do CPM ficou decidido classificar os bens candidatos a Património Mundial em uma 
única série de dez critérios. Anteriormente eram apresentados em dois conjuntos, um para o património cultural (constituído 
pelos seis primeiros critérios) e um outro para o património natural (constituído pelos quatro restante critérios) (UNESCO 2005). 
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viii) ser exemplos eminentemente representativos dos grandes estádios da história da 

Terra, nomeadamente testemunhos da vida, de processos geológicos em curso no 

desenvolvimento de formas terrestres ou de elementos geomórficos ou fisiográficos de 

grande significado; 

ix) ser exemplos eminentemente representativos de processos ecológicos e biológicos 

em curso na evolução e desenvolvimento de ecossistemas e comunidades de plantas e de 

animais terrestres, aquáticos, costeiros e marinhos; 

x) conter os habitats naturais mais representativos e mais importantes para a 

conservação in situ da diversidade biológica, nomeadamente aqueles em que sobrevivem 

espécies ameaçadas que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da 

ciência ou da conservação. 

 

Os critérios aos quais o ADV foi inscrito (acima transcritos), resultaram das 

particularidades do caráter social e histórico que construíram esta paisagem, justificando 

assim a inscrição aos critérios (Ramos e Fonseca 2014: 7):  

iii) O ADV produz vinho desde há cerca de dois mil anos e a sua paisagem foi moldada 

pelas atividades humanas; 

iv) As componentes da paisagem do ADV são representativas do completo leque de 

atividades associadas à produção vitivinícola - terraços, quintas, aglomerados, capelas e 

estradas e caminhos; 

v) A paisagem cultural do ADV constitui um excecional exemplo de uma região 

vitivinícola tradicional europeia, refletindo a evolução desta atividade humana através do 

tempo. 

 

Dentro das Paisagens Culturais30, estas dividem-se em três categorias: a 

intencionalmente concebida pelo homem; a essencialmente evolutiva que subdivide-se em 

duas categorias, a de paisagem relíquia (ou fóssil) e a paisagem viva; e a última, paisagem 

cultural associativa (UNESCO 2005: 120-121). O ADV foi assim classificado na categoria de 

Paisagem Cultural Evolutiva e Viva, pois é um “(…) exemplo excepcional de uma paisagem 

cultural evolutiva que mantém uma forte identidade funcional em torno da produção vinícola 

de qualidade.” (Aguiar 2000: 16). Esta distinção cumpre assim um conjunto de critérios que 

comprovam o seu VUE, as condições da sua autenticidade e integridade (assente em três 

componentes de distinção, “(…) a antiguidade da Região Demarcada, os terraços e o 

                                                           
30 A elaboração dos critérios para designação das paisagens culturais foi concretizada na conferência da UNESCO em outubro 
de 1992 e em dezembro de 1993, durante a 17ª reunião da Comissão do Património Mundial na Colômbia. 
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cruzamento de culturas” (Aguiar 2000: 16)) e ainda está salvaguardado por um conjunto de 

sistemas e planos de gestão e proteção que asseguram a sua conservação.  

 

2.3.2 Sistemas de gestão e planos de atuação no território 

 

O processo de candidatura do ADV apresentou também um sistema de gestão e 

salvaguarda, que assenta essencialmente em instrumentos de intervenção, planeamento e 

gestão, bem como na criação de mecanismos e estruturas para implantação dos mesmos. 

Para além da realização do PIOT-ADV31, acompanhado pelo Programa de Gestão da 

Paisagem e o pelo Programa de Acção Territorial, onde estão previstos os investimentos 

necessários para a valorização e proteção do bem, foi ainda criado um Gabinete Técnico 

Intermunicipal do Alto Douro Vinhateiro (GTI-ADV)32 de apoio e uma Associação Promotora 

do ADV33 (Aguiar 2002).  

O PIOT-ADV, foi criado e estruturado de forma a proteger o bem classificado, garantir 

a manutenção e o desenvolvimento das condições que lhe conferem o valor excecional, 

assim como de estabelecer uma estratégia intermunicipal, que vinculasse a um instrumento 

de gestão os 13 municípios abrangidos, para a salvaguarda e valorização do património 

natural e cultural da Paisagem Cultural Evolutiva e Viva pertencente ao ADV (RCM n.º 

150/2003, de 22 de setembro). Conforme o referido no Preâmbulo da RCM n.º 150/2003, é o 

“(…) primeiro plano intermunicipal de ordenamento do território a ser aprovado (…)” (RCM 

n.º 150/2003, de 22 de setembro: 6144).  

Este plano, de acordo com o PIOT-ADV, tem como objetivos principais (Aguiar et al. 

2001: 2): 

• (…) definição de uma estratégia intermunicipal para a salvaguarda e gestão da paisagem 

cultural;  

• Articulação com outros planos e programas de interesse local, regional e nacional; análise 

das redes intermunicipais de estruturação do território com as componentes de povoamento, 

infraestruturas, transportes e equipamento; 

                                                           
31 A sua elaboração decorreu ao abrigo do disposto no DL 380/99, de 22 de Setembro, estando as suas orientações 
estratégicas publicadas e ratificadas na RCM 150/ 2003, de 22 de setembro. 
32 Criado através da assinatura do Protocolo n.º 02/01, celebrado em 22 de fevereiro de 2002. Entra em funções a 15 de 
Outubro de 2002 até aos finais do ano de 2004 (CCDR-N et al. 2004). 
33 Referido no Artg.4º do II - Protecção nacional e protecção internacional do património cultural e natural, da Convenção para a 
Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural. 
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• Análise das actividades económicas e sua incidência na dinâmica económica, social e 

ambiental. 

 

O GTI-ADV, foi criado como uma estrutura de apoio e gestão do PIOT-ADV, “(…) que 

atuará em estreita inter-relação com uma Associação Promotora do Alto Património Mundial, 

a criar.” (Aguiar 2000: 92). Este Gabinete, de acordo com o PIOT-ADV, tinha como objetivos 

específicos (Aguiar et al. 2001: 32):  

• Dotar o ADV de uma estrutura técnica com competências específicas nos domínios do 

ordenamento e da gestão do território; 

• Criar condições efetivas para a implementação integral do PIOT ADV, quer em termos de 

regulamentação da ocupação e uso do solo, quer em termos de qualificação do território e 

valorização do património cultural; 

• Apoiar as autarquias locais e demais entidades públicas nas suas missões de ordenamento, 

gestão e valorização do território do ADV. 

 

Composto por uma estrutura que comportava “um vastíssimo leque de atribuições, (…) 

fortemente alicerçado na componente territorial, nas suas dimensões de ordenamento, 

promoção e dinamização do território, desenvolvimento agrícola, qualificação e valorização 

da paisagem e do património construído.” (CCDR-N et al. 2004: 14). Após a sua extinção, 

sucede a Estrutura de Missão para a Região Demarcada do Douro (EMD), criada pela RCM 

nº 116/2006 de 20 de setembro, “(…) com a missão de dinamizar acções para o 

desenvolvimento integrado da Região do Douro e promover a articulação entre as entidades 

da administração central e local com competências na região, bem como estimular a 

participação e a iniciativa da sociedade civil.” (RCM nº 116/2006, de 20 de setembro: 6924). 

Sob a coordenação direta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte34 (CCDR-N), de acordo com os n.os 4 e 5 da RCM n.º 116/2006. Porém, foi na 

sequência da publicação da RCM n.º 4/2014, de 10 de janeiro, que num prazo de 90 dias a 

partir de 1 de janeiro do ano de 2014, passaram a ser adotadas alterações orgânicas 

                                                           
34 A CCDR-N foi estabelecida “(…) como entidade gestora da ‘Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro’, e 
que o seu âmbito de intervenção compreende a área classificada como património mundial e a respetiva zona tampão, a qual 
corresponde ao conjunto dos municípios abrangidos pela Região Demarcada do Douro.” (RCM n.º 4/2014: 93). Com a tarefa de 
“Avaliar, com base num sistema de monitorização, a evolução do estado de conservação do Alto Douro Vinhateiro, os fatores 
que o afetam e as medidas de conservação do bem, de modo a contribuir para um modelo de gestão adaptativa que permita 
promover uma ação progressivamente integrada e sustentável sobre o território.” (RCM n.º 4/2014: 94). 
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necessárias para que a CCDR- N fosse a entidade gestora da Paisagem Cultural Evolutiva e 

Viva do ADV, pois “(…) apresenta-se como o organismo melhor vocacionado para assumir e 

dar continuidade às funções e compromissos acima descritos que até à presente data, e até 

ao seu encerramento, vêm sendo assumidos pela EMD.” (RCM n.º 4/2014: 93). 

A Associação Promotora do ADV “(…) assegurará uma plataforma de relacionamento 

público-privado de todas as entidades interessadas e envolvidas na propriedade de bens, 

assumindo-se como entidade geradora de dinâmicas activas de intervenção, 

desempenhando uma função consultiva e de parceria de dinamização junto da Direcção do 

Alto Douro Vinhateiro.” (Aguiar 2000: 92). De acordo com o PIOT-ADV, a criação desta Associação 

revelar-se-ia importante (Aguiar et al. 2001: 56): 

a) Na criação de um dinamismo de intervenção proteccionista dos valores patrimoniais do 

Alto Douro, não só regulamentar e administrativo, mas sobretudo de envolvimento directo dos 

agentes, proprietários e actores interessados, que atenda ao seu especial carácter de 

paisagem cultural evolutiva e viva; 

b) Na afirmação e valorização progressiva da paisagem vitícola classificada do Alto Douro, 

como um bem de valor excepcional e universal, digno e merecedor da motivação e especial 

atenção dos seus residentes, dos portugueses e de todo o mundo, em geral; 

c) Na criação de um sistema permanente de acompanhamento das intervenções sobre o 

território, orientando-as de forma a que melhor se adaptem salvaguarda e valorização da 

paisagem e dos seu elementos dominantes, mas sempre assegurando o equilíbrio das 

soluções adoptadas e a sustentabilidade aprazo dos seus valores; 

d) Na angariação e eventual gestão dos fundos necessários à concretização de acções.  
 

 

As suas funções foram diluídas por várias organizações, como o exemplo do caso da 

EMD (visto anteriormente), a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial35 e o Museu do 

Douro36. 

                                                           
35 Criada no 1º aniversário da declaração por parte da UNESCO da inscrição do ADV na Lista do Património Mundial em 2002 
e integrada no programa de Ordenamento e Gestão do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial (Sousa 2007). 
36 Criado pela DL 125/97 de 2 de dezembro. A partir de 2006 verifica-se uma mudança estrutural do MD, com a publicação do 
DL 70/2006 de 23 de março é instituída a Fundação Museu do Douro. Pois “(…) A necessidade de uma instituição museológica 
de âmbito regional, vocacionada para a inventariação, recolha, investigação, preservação, valorização e divulgação desses 
testemunhos da cultura, em especial do património material e imaterial do Douro Vinhateiro, tornou- se um imperativo nacional 
com a aprovação e publicação da Lei 125/97, de 2 de dezembro, de criação do Museu da Região do Douro. Trata-se, de 
acordo com a referida lei, de uma estrutura com amplas atribuições nas áreas da museografia, da documentação e informação, 
da investigação e da ação cultural, adequando-se a um conceito inovador de museu de território, com estrutura polinuclear, 
integrando a própria relação com a região e a participação activa das populações que aí vivem.” (Preâmbulo do DL 70/2006: 
2171). 
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2.4  Rio Douro 

 

O rio Douro foi durante séculos a principal via de comunicação desta região, um canal 

essencial no transporte do vinho e de pessoas, principalmente com a expansão das vinhas e 

com a internacionalização do comércio do vinho do Porto.  

Nascido no Norte de Espanha, na serra de Urbión (Montes Ibéricos) a 2080km de 

altura, desce pelo planalto castelhano e durante várias centenas de quilómetros percorre 

pelas planícies de largos horizontes (Mattoso et al. 1997). Tem um comprimento de 927km, 

onde cerca de 195km corre em território português (Girão 1960) e uma bacia hidrográfica 

com 97.325 km2, sendo a maior da Península Ibérica (Barros e Pereira 2001). 

Entra em território Português no concelho de Miranda do Douro, onde “(…) torna-se 

mais regular e deixa de apresentar quedas de nível importantes; mas o rio continua sempre 

muito encaixado, e assim se mantém quase até ao mar, tendo por vezes os rochedos das 

suas margens a estrangular-lhe o curso nas chamadas pontas ou galerias.” (Girão 1960: 

142), conservando em território Português o caráter de rio de montanha, em direção à sua 

Foz no Atlântico, junto à Cidade do Porto e Vila Nova de Gaia.  

 

 

Figura 21 - Perfil longitudinal do rio Douro. Fonte: Girão (1960: 141). 

 

De caudal irregular, ao longo do seu curso recebe “(…) numerosos afluentes, cujos 

vales se parecem, em mais pequeno, com o rio maior: gargantas, rápidos e vertentes a 

pique alternam com declives mais doces, mas quase sempre imponentes. Ribeiras e rios, a 

norte e a sul do Douro, descem furiosamente para o grande rio (…)” (Barreto 1993: 32). Em 

território espanhol recebe na margem direita, o Pisuerga, o Valderaduey e o Esla, na 

margem esquerda, o Adaja e o Cega. Na fronteira, três grandes afluentes, todos situados na 

margem esquerda, o Tormes, o Huebra e o Águeda. Em território português, na margem 

direita, o Sabor, o Tua, o Corgo, o Tâmega e o Sousa e na margem esquerda, o Côa, o 

Távora e o Paiva (Barros e Pereira 2001). Nestes troços, os vales são mais abertos e de 
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margens menos abruptas, implantando-se no cimo das vertentes, a maioria da população, à 

exceção da Régua e Pinhão37, optando “(…) preferencialmente em rechãs situadas entre 

350 e os 500 metros de altitude, expandindo-se, sobretudo após a década de sessenta, ao 

longo das principais vias de acesso.” (Pina 1996/7: 74); junto às margens e encostas estão 

presentes as quintas no meio das vinhas (Mattoso et al.1997). Muitos dos pequenos 

afluentes, no Verão, acabam por secar ou não passam de fios de água. No Inverno, se for 

chuvoso, as enxurradas acabam por arrastar tudo pelas vertentes. Estes episódios eram 

muito ocorrentes, bem como as múltiplas cheias, sobretudo antes da construção das 

barragens (Barros e Pereira 2001).  

Atualmente pelo curso do rio, existem cinco barragens em Portugal, cinco no troço do 

Douro Internacional e cinco em Espanha. Sendo as presentes no território Português, a de 

Carrapatelo (1964-1971), que foi a primeira a ser construída no Douro português e está 

localizada na fronteira dos distritos do Porto, e Viseu, respetivamente nos Municípios de 

Marco de Canaveses e Cinfães; a de Bagaúste, concluída em 1973, localizada entre as 

margens dos concelhos de Lamego e Peso da Régua; a de Valeira em 1976, encontra-se a 

jusante do conhecido Cachão da Valeira, no concelho de São João da Pesqueira, distrito de 

Viseu; a do Pocinho (no limite do ADV) em 1983, esta encontra-se junto à aldeia do 

Pocinho, município de Vila Nova de Foz Côa do distrito da Guarda; e a de Crestuma-Lever 

(1985), a última a ser construída, localizada no distrito do Porto, na fronteira entre as 

freguesias de Crestuma e Lever, daí o seu nome (Barros e Pereira 2001). 

 

2.4.1 O rio e a sua evolução 
 

O rio foi muitas vezes navegado para transportar o vinho, apesar das dificuldades de 

navegação e transporte que se faziam sentir na altura, já “Desde tempos antigos (…) Os 

arrais e barqueiros que outrora sulcavam o Douro nos rabelos sabiam de cor a geografia 

das águas: os pontos perigosos, as marcas nas margens por onde guiavam, a força da 

correnteza e os movimentos exactos da espadela, as histórias de naufrágios e de cheias, as 

rezas certas e os locais sagrados de recolhimento (…). Saberes e memórias que passavam 

de geração em geração.” (Barros e Pereira 2001: 31). Apesar de durar vários dias, 

decorriam por vezes, alguns acidentes e contratempos naturais, onde se apresentavam 

obstáculos físicos, além das diferenças de caudal, que sempre fora irregular. Apenas os 

                                                           
37 Nas sub-regiões do Baixo e Cima Corgo, o povoado apresenta-se com características mais urbanas, devido à atividade 
comercial enraizada ao transporte fluvial e mais tarde ao transporte ferroviário, “(…) que funcionam como plataformas de 
interface, dentro da própria região e para o exterior, particularmente com a cidade do Porto.” (Aguiar 2000: 73). Toda esta 
atividade “(…) impulsionou a construção de grandes armazéns destinados a guardar não só o vinho como também todo o tipo 
de bens necessários à vida quotidiana e ao trabalho agrícola” (Aguiar 2000: 73). 
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barcos Rabelos38 o conseguiam navegar, a sua condução exigia uma grande perícia e 

experiência. Destes obstáculos, destacava-se o Cachão da Valeira, onde as águas caíam 

em açude, que até ao final do século XVIII marcava o limite de navegação para montante 

deste local, “(…) era antigamente tão horroroso que os próprios Romanos nunca se 

atreveram a ultrapassa-lo navegando.” (Reis 1984: 246). Este obstáculo limitou outrora a 

região demarcada, só depois se alargou para leste, “(…) ali o vale é mais aberto, aqui mais 

apertado; ali a cultura da vinha é mais antiga, aqui, mais recente; ali as altas margens do rio 

quase só têm vinhas, aqui aparecem também extensas plantações de amendoeiras e 

oliveira.” (Mattoso et al.1997: 8). As primeiras tentativas para a sua destruição datam o 

primeiro terço do século XVI, mas foi apenas nos finais do século XVIII, “(…) sob os 

auspícios da poderosa Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, os 

resultados serão, de facto, assinaláveis. Antes de mais, novas possibilidades técnicas. Para 

dirigir algumas obras de maior vulto contratam-se mesmo técnicos estrangeiros. (…) a 

Companhia necessitava de um rio com boas condições, regularizado, por onde pudessem 

circular, sem grandes sobressaltos, as embarcações que transportavam vinhos e as 

restantes mercadorias.” (Barros e Pereira 2001: 91). Foi no verão de 1780 que se iniciaram 

os trabalhos, ganhando um novo impulso em 1788, com a chegada de José Maria Yola, 

engenheiro da Sardenha (Barros e Pereira 2001). Sendo no dia 22 de outubro de 1789, que 

um primeiro barco subiu e desceu o Cachão da Valeira e assim “(…) abriam-se 

possibilidades de navegação até à raia” (Barros e Pereira 2001: 97).  

 

 

 

                                                           
38 Os barcos Rabelos (de carga, travessia e pesca) transportavam na sua maioria pipas de vinho, chegando a transportar cerca 
de trinta a quarenta e cinco pipas (Barreto 1993), eram construídos “(…) nas praias do Douro inferior, como Barqueiros, Pala, 
Porto Antigo e Porto Manso (…)” (FRAH 2000: 86). 
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Figura 22 – O Douro navegável. O barco rabelo foi “(…)especialmente concebido para este rio e para 
o transporte das pipas de vinho. Outras coisas levaria, alimentos, azeite, móveis, malas, pessoas, 
animais (…) Mas era o vinho a sua principal mercadoria. (…) Não eram barcos de tecnologia 
sofisticada, mas eram obras-primas de saber tradicional e de técnica artesanal.” (Barreto 1993: 33). 
Legenda da figura: a . cerimónia de abertura do Cachão da valeira, em 1792. Fonte: Pintura de João 
Baptista Ribeiro (1810). Coleção IVP in Barros e Pereira (2001: 90); b . Cachão da Valeira. Fonte: 
Emílio Biel; c . Cachão da Valeira nos finais do século XIX. Fonte: gravura de in (Villa Maior 1876); d . 
Carregamento de pipas; e . Preparativos para o carregamento das pipas para os barcos rabelos em 
Vila Nova de Gaia; f . Carregamento de vinhos em barcos rabelos. g . Barcos rabelos “puxados à 
sirga” para subir o rio Douro. Fonte: fotografia de Alvão (1940) in Barreto (1876). 

 

Após o Douro se tornar navegável em toda a sua extensão no território português, a 

Junta da Companhia ordenou uma gravação em letras de bronze dourado39, na margem 

esquerda do rio: “(…) [uma coroa real] / Imperado / D. Maria Primeira / já se demoliu o 

famozo rochedo / que fazendo aqui / hum Cacham inacessível / impossibilitava a navegação 
                                                           
39 Encontra-se submersa a original, estando hoje uma inscrição idêntica gravada, no mesmo rochedo (Barros e Pereira 2001). 
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/ desde o principio dos seculos / Durou a obra / desde 1780 ate 1791 / Patriam amavi 

filiosque dilexi.” (Barros e Pereira 2001: 97).  

Mesmo antes da destruição do Cachão da Valeira, durante a segunda metade do 

século XVIII, multiplicaram-se os estudos, planos e desenhos do Douro e dos seus 

obstáculos. Nos anos quarenta do século XX, Barão de Forrester estudou, mediu, 

cartografou e fotografou o rio, “(…) pedra a pedra, ponto a ponto, as galerias, poços e secos 

do rio, desde a fronteira até à foz. Combinou rigor e arte.” (Barros e Pereira 2001: 34). Que 

resultou em “(…) um belíssimo registo cartográfico - o Douro Portuguez e Paiz Adjacente -, 

pronto em 1842 ou 1843, mas só litografado em Londres em 1848.” (Barros e Pereira 2001: 

34-35). Além deste registo cartográfico publicou mais tarde em 1852, também em Londres, o 

Mappa do Paiz Vinhateiro do Alto Douro. Estes mapas “(…) marcam um avanço notável na 

cartografia do rio e da região duriense (…)” (Barros e Pereira 2001: 35).  

Mais tarde, já no final do século XIX, deu-se início a mais estudos e levantamentos 

topográficos e cartográficos a outras escalas. 
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Figura 23 - As diferentes perspetivas ao longo do curso do rio Douro, nos finais do século XIX. 
Legenda da figura: a . Barca de Alva; b . Foz do Sabor e Vale da Vilariça; c . Foz do Tua; d . Pinhão e 
Casal de Loivos; e . Peso da Régua; f . Alfândega do Porto, na segunda metade do século XIX 
(1875). Fonte: Villa Maior (1876). 

 

2.4.2 Acessibilidades e a Linha do Douro  

 
As dificuldades face à implantação de uma rede viária de transportes não se 

restringiram apenas aos elementos de cariz natural, mas também a interferências aos níveis 

sócio-culturais, económicos e institucionais (Pina 1996/7).  
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As vias de comunicação, inicialmente eram caminhos pedonais, estreitos e sinuosos, 

sendo a forma até então encontrada, para vencer o declive existente. As estradas 

hierarquicamente superiores eram muito escassas, em terra batida e excecionalmente 

algumas empedradas. Apenas interligavam os grandes núcleos populacionais da Região do 

Norte, como Vila Real, Bragança e Lamego, sendo que este último ligava com Viseu. Apesar 

da precariedade ainda existente no desenvolvimento desta rede de transporte, as linhas 

fluviais possuíam então, um papel fundamental, em especial o rio Douro (mesmo com os 

seus inúmeros obstáculos e perigos existentes ao longo do seu curso, era ainda assim, o 

meio mais seguro) (Pina 1996/7). Mas foi principalmente pelo “(…) valor comercial do seu 

vinho que tornou o vale do Douro uma área privilegiada da politica nacional de transportes e 

comunicações, depois de ter sido sempre bem servido pela navegação fluvial (…)” (Mattoso 

et al.1997: 16). A expansão da área vinícola do século XVIII, fez assim, surgir a necessidade 

de se criar e ampliar estradas reais durienses e algumas secundárias. Os vinhos “(…) 

tinham de ser transportados a maiores distâncias, visto que os vinhedos já não se 

‘aninhavam’ apenas nas margens do Douro, mas pelos contrario, ascendiam nas vertentes e 

penetravam pelos vales dos principais afluentes.” (Pina 1996/7: 79). Também o crescente 

contato com os exportadores aumentou a prioridade em ligar a cidade do Porto à Régua, 

“visto que era urgente ligar esta célula duriense, sede da “Companhia”, com a cidade do 

Porto” (Pina 1996/7: 79). Justificou também a abertura de uma rede viária “principal”, a 

“estrada da Companhia”, que ligou Amarante à Régua por Mesão Frio (Mattoso et al. 1997), 

que “(…) para além de escassa, apresentava um traçado extremamente sinuoso, 

interligando a sede concelhia com os lugares mais destacados e, inevitavelmente, com os 

cais de embarque dos vinhos.” (Pina 1996/7: 76). Grande parte do traçado de rede interna 

de estradas secundárias, foi ainda determinado pela Companhia, com o objetivo de fiscalizar 

os produtos vínicos e a entrada fraudulenta de vinhos exteriores à Região.  

Para o financiamento destas novas vias e mesmo para a melhoria das já existentes, 

foram criados impostos que incidiam sobre os vinhos, durante o reinado de D. Maria I, 

através do alvará de 13 de dezembro de 1788 (Pina 1996/7). 

No início do século XIX, os acessos e interligações foram melhorados, mas ainda 

eram difíceis. Apesar deste desenvolvimento, as regiões a montante, principalmente as mais 

próximas da fronteira, como o exemplo de Barca de Alva40, apresentavam ainda uma grande 

                                                           
40 De acordo com o Visconde de Villa Maior, “É ainda hoje difficil a communicação d’este ponto com o resto do pais, tento pelo 
lado da Beira, como pelo de Traz-os-Montes. Não ha uma unica estrada regular que ponha em contacto a Barca d’Alva com as 
terras importantes de qualquer provincias, e estabeleça communicação facil com o reino vizinho. São quasi intransitáveis os 
caminhos das montanhas que alli conduzem, e o acesso pelo rio não oferece nem mais facilidade nem mais comodidade e 
segurança. Por terra os barrancos e despenhadeiros, pelo rio as fragas, os baixios e os rápidos, em que são frequentes os 
naufragios e avarias. Só do lado d’Hespanha se encontra uma estrada carreteira, há poucos anos terminada, que vindo de 
Salamanca á Frejeneda se prolonga até caes do Terron, unico ponto de embarque que a Hespanha tem sobre o nosso Douro.” 
(1876: 65). 
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deficiência em termos de implementação de vias de acesso. Características que foram 

melhorando com as obras de destruição do Cachão da Valeira e mais tarde com a 

construção da linha do caminho-de-ferro. Foram inauguradas novas vias, como a estrada de 

“primeira classe”, em 1863, que interligava Vila Real e Peso da Régua, e deste último a 

Lamego, seguindo por Viseu até à “capital do Reino” (Pina 1996/7). Mas foi devido à “(…) 

instabilidade política e económica associada à invasões francesas e às lutas liberais, 

inviabilizavam até a simples manutenção da rede viária existentes (…)” (Pina 1996/7: 83), 

fazendo com que o rio Douro se permanecesse como via preferencial de acesso até aos 

meados do século XIX.  

Durante a segunda metade do século XIX, a rede viária sofreu alterações com o 

lançamento de novas estradas e pontes. Foi inaugurada uma ponte de estrutura metálica 

com piso de madeira, conhecida como a Ponte de Peões da Régua e mais tarde acabaram 

por surgir outras de características idênticas, como a do Pinhão; tinham como objetivo 

facilitar o acesso às estações e apeadeiros do futuro caminho-de-ferro. Começam a surgir 

as primeiras estratégias de elaboração do caminho-de-ferro. A linha do Douro foi “(…) 

apoiada pela burguesia portuense que se associara a organizações bancárias, 

particularmente quando foi necessário prosseguir para além do Pinhão. Existiam, na 

verdade, grades interesses económicos subjacentes que incidiam não só no escoamento 

das produções, mas também na introdução dos produtos químicos de combate às pragas 

fitossanitárias que incidiam nos vinhedos durienses, para além de, dadas alterações 

estratégicas das firmas exportadoras que intensificavam a sua inserção no espaço 

produtivo, estas necessitarem de melhores acessos para a suas incursões exploratórias e 

posteriores aquisições fundidárias e vínicas, aliás num ambiente extremamente 

subvalorizado.” (Pina 2003: 400).  
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Figura 24 – A linha do Douro. Legenda da figura: a . Carregamento do comboio no Peso da Régua, 
com pipas de vinho. Fonte: Fotografia de Alvão (1940) in Barreto (1993: 91); b . Estação do Peso da 
Régua nos finais do século XIX. Fonte: Biel (s.d); c . Ponte de peões da Régua em 1993. Fonte: 
Fotografia de Duarte Belo in Matosso et al. (1995: 107); d . Túnel da Valeira. Fonte: Biel (s.d); e . 
Vista panorâmica de um troço da linha do Douro. Fonte: Alvão in Barreto (1993: 46). 

 

Esta linha começou a ser construída em 1873, chegando no início de 1879 à Rede 

(estação que dava acesso à vila de Mesão Frio), uns meses mais tarde, chega à Régua 

(GCF 1896) e em 1880, chega ao Pinhão. Os trabalhos de prolongamento desta nova via 

até Barca de Alva iniciaram-se dois anos depois, ficando concluídas em dezembro de 1887 

(Pina 2003). António Barreto, menciona que nesta altura os “Homens, mercadorias e vinhos 

passarão a circular infinitamente melhor e mais depressa. Ao mesmo tempo, abrem-se 
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novas vinhas e criam-se novas quintas, sobretudo a montante da Valeira, no Douro 

Superior. O comboio ajudava.” (1993: 98). 

 

 

 

Figura 25 – A linha do Douro no final do século XIX. Fonte: Pina (2007b: 19). 

 

No entanto, “Não contente com a grandiosa obra realizada, a gente endinheirada do 

Porto, reconhecendo a necessidade de a levar para além a fronteira, promoveu e financiou a 

construção da ligação da linha férrea de Salamanca.” (Proença 1995: 568), em La Fuente de 

San Esteban. Assim ficou estabelecido o grande eixo ferroviário internacional, dinamizando-

se a economia regional do Douro.  

Na linha do Douro entroncaram ainda três linhas de via reduzida, atualmente inativas. 

A Linha do Corgo, da Régua a Chaves, passando por Vila Real, de 98km; a Linha do Tua, 

da Foz do Tua a Bragança, passando por Mirandela, de 185 km; e a Linha do Sabor, do 

Pocinho a Miranda do Douro, de 106 km (Proença 1995: 568-569). A Linha do Tua foi a 

primeira das três vias a começar a funcionar (1885-1886 até Mirandela, 1905-1906 de 

Mirandela a Bragança), de seguida a Linha do Corgo (1906-1921) e mais tarde a Linha do 

Sabor (1911-1928) (Aguiar 2000: 88). A introdução do caminho-de-ferro veio facilitar o 

escoamento de vinhos e de outros produtos locais, como os citrinos, legumes, cereais41, 

frutos secos (predominância da amêndoa)42, azeite43, lã em bruto44. Além de todos estes 

                                                           
41 Produto com ponto preferencial de escoamento nas estações da sub-região do Douro Superior (Pina 2003). 
42 Ibidem. 
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produtos, acrescentavam-se ainda, arroz, bacalhau, peixe salgado e as especiarias Não 

eram apenas estes produtos de cariz alimentar que se introduziam na região, chegavam 

também, produtos relacionados com a construção civil e eram “destinados ao restauro e à 

manutenção das habitações”, como as argilas, a cal, ferragens e outros artigos metálicos, 

madeiras, mármores, vidros, espelhos, entre outros (Pina 2003: 409). Com a construção da 

linha férrea do Douro, estradas, pontes, barragens e obras de regularização do rio, “(…) 

consumaram a unidade das populações do vale, ao mesmo tempo que acentuaram a 

ligação e a dependência ao Porto.” (Barros e Pereira 2001: 157).  

A ligação internacional foi encerrada a 1 de janeiro de 1985, e o troço entre Pocinho e 

Barca de Alva fechou a 18 de outubro de 1988. Porém “(…) o Douro foi sempre uma região 

largamente aberta aos contactos com a civilização. Na Idade Média e nos séculos XVI e 

XVII, por meio de navegação fluvial. Depois, pela abertura de novos meios de comunicação. 

Por isso, tornou-se, desde o século XVIII, uma das regiões portuguesas que gozava de 

transportes mais modernos em cada uma das épocas considerada, e uma daquelas que 

mais ligações tinha com o mundo exterior. Para isso não se pouparam despesas.” (Mattoso 

et al. 1997: 16). 

 

 

Figura 26 – As linhas de via reduzida. Legenda da figura: a . Linha do Corgo; Fonte: Fotografias de 
Dário Silva in Pereira (s.d.); b . Linha do Tua; Fonte: Fotografias de Alberto Aroso in Pereira (s.d.). 

                                                                                                                                                                                     
43 Com grande impacto nas décadas de oitenta e noventa do século XIX, sendo nas estações da sub-região do Douro Superior 
o seu ponto preferencial do seu escoamento (Pina 2003). 
44 Principalmente nas estações e piadeiros da sub-região do Cima Corgo e Douro Superior. Sendo as estações recetoras a do 
Tua, Pocinho e Barca de Alva, “produtos obtidos das áreas planálticas beiraltinas e transmontanas” (Pina 2003: 408). 
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Figura 27 – Mapa CP de 1956. Fonte: Pereira (s.d.). 

 

Inicialmente, a linha do Douro ligava a cidade do Porto a Barca de Alva e a Espanha, 

atualmente esta linha está ativa apenas até ao Pocinho. Algumas das vias reduzidas que 

ligavam à linha, foram recuperadas e reconvertidas em ecopistas, estando a sua maioria 

parcialmente concluída. Também atualmente, ao nível das infra-estruturas rodoviárias, estas 

são sobretudo duas grandes vias estruturantes, a A24 (Autoestrada Interior Norte), que liga 

a Trás-os-Montes à Beira Alta (atravessando os concelhos de Lamego (freguesia de 

Valdigem); Peso da Régua (freguesias de Peso da Régua, Canelas e Vilarinho de Freires); 

Santa Marta de Penaguião (freguesia de Alvações do Corgo) e Vila Real (freguesias de 

Nogueira e Ermida)) e a A4 (Autoestrada de Trás-os-Montes e Alto Douro), que liga o Porto  

(Matosinhos) a Bragança (Quintanilha, fronteira com Espanha), passando por Vila Real. 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bragan%C3%A7a_(Portugal)
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2.5 Turismo no Douro 

 

O Vale do Douro apresenta uma diversidade de elementos naturais, culturais, 

patrimoniais e paisagísticos que estão associados à história, desenvolvimento e dinâmica 

social, que constitui hoje uma imagem forte e de elevado potencial turístico, “(…) uma clara 

associação entre o vinho, o património cultural e o turismo.” (Rebelo et al. 2013: B3-28).  

A crescente procura turística adveio principalmente com a inscrição e reconhecimento 

da UNESCO, com as inscrições na Lista do Património da Humanidade do centro histórico 

do Porto, em 1996, do Parque Arqueológico do Vale do Côa em 1998 e do Alto Douro 

Vinhateiro, como Paisagem Cultural Evolutiva e Viva em 2001 (UNESCO s.d.), sendo que 

desta forma a sua visibilidade aconteceu e cresceu a nível nacional e internacional. 

Aumentou assim, a atração turística muito impulsionada pela divulgação, promoção e 

visibilidade que a região foi adquirindo, fazendo com que o Douro fosse reconhecido como 

um território de elevado potencial turístico (Rebelo et al. 2013); sendo hoje um verdadeiro 

catalisador do desenvolvimento regional, a par de outros programas já desenvolvidos e que 

ainda estarão por se desenvolver. 

A pesquisa e análise ao desenvolvimento das iniciativas turísticas no vale do Douro 

através de planos, programas, constituição e alterações institucionais, permite compreender 

o fenómeno do Turismo, bem como as temáticas turísticas existentes na região e o âmbito 

dos roteiros já existentes relativamente ao património cultural, histórico e paisagístico (ver 

descrição dos roteiros página 72-75).  

No primeiro quadro de referência do desenvolvimento turístico do Douro, foram 

estabelecidas as bases essenciais do Plano Nacional de Turismo (PNT), em 1986, sob 

orientação discursiva do governo da república. Mesmo antes da sua inscrição na Lista de 

Património Mundial da UNESCO, o Douro já contava com um destaque no contexto das 

orientações e estratégias do desenvolvimento turístico, que se preconizavam para o país, 

sendo um dos exemplos relativos ao pólo de desenvolvimento turístico. Mais tarde foi 

reconhecido institucionalmente com o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), em 

2007, resultado da importância atribuída no contexto do turismo, como do desenvolvimento 

económico e social do país (Rebelo et al. 2013).  

Mais tarde, com a publicação da RCM n.º 139/ 2003, de 29 de agosto, foi anunciado o 

estudo e propostas da Agência Portuguesa para o Investimento (API) ao Governo, “(…) 

consistente, coerente e estruturada, de captação de novo investimento em oferta turística 

para toda a bacia hidrográfica do Douro, não descurando a dimensão espacial 

transfronteiriça (…)” (Decreto-Lei n.º 139/2003, de 29 de agosto), onde foi determinada a 
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elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro (PDTVD), em 

articulação com a API (Decreto-Lei n.º 199/2003, de 29 de agosto).  

Em 2004, foi apresentada uma proposta técnica do PDTVD onde foi “(…) pela primeira 

vez, uma estratégia integrada de desenvolvimento turístico para o Vale do Douro, que define 

os grandes objectivos a perseguir, as tipologias de investimento privado a apoiar e explicita 

um quadro de programação dos investimentos públicos mais prioritários a realizar. (…) a 

estratégia de desenvolvimento delineada, e os seus Programas de Acção e Medidas 

constituem, antes de mais, uma estratégia de desenvolvimento regional pois que, 

seguramente, induzirão factores internos de promoção de um leque alargado de actividades 

produtivas, sociais e culturais.” (Cunha 2004: Nota de Apresentação).  

Este plano foi executado pela CCDR-N, API e DREN (RCM n.º 6/2004, de 15 de 

janeiro). Porém, o programa de ação deste plano era “(…) extenso e ambicioso, e ciente de 

necessidade de o atualizar e operar a necessária concretização das medidas previstas (…)” 

(Rebelo et al. 2013: B3:29) com dificuldades de implementação, surgiu através da RCM  n.º 

116/ 2006, de 20 setembro, a Estrutura de Missão para a Região Demarcada do Douro 

(EMD), onde lhe é confiada a missão de “Colaborar com o Instituto de Turismo de Portugal 

na implementação do Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro, garantindo, 

junto dos diferentes promotores, que as infraestruturas, equipamentos, tipos de unidade e 

serviços turísticos a instalar potenciam o desenvolvimento local e se concretizam no respeito 

pelas características específicas do território” (alínea f do n.º 2 da RCM n.º 116/2006 de 20 

de setembro). 

Em 2007, o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

admite a necessidade de uma estratégia que promova o potencial turístico a diferentes 

escalas e de “Proteger os produtos regionais de qualidade, preservando os territórios e o 

quadro ambiental da sua produção, nomeadamente o Vinho do Porto, produto único com 

marca de prestígio mundial.” (Programa de Ação do PNPOT: 87). Neste mesmo ano é ainda 

publicado o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT)45, da responsabilidade do 

Ministério da Economia e da Inovação (MEI), que considera (à semelhança de outros 

planos) que o Douro é uma região com potencial no desenvolvimento turístico, em que “O 

pólo turístico do Douro é criado para aproveitar o potencial turístico da zona do Alto Douro 

Vinhateiro, sendo composto pela zona Património Mundial e cidades mais próximas.” (MEI 

2007: 84), sustentado em seis fatores principais distintivos (MEI 2007: 83): 

Vinho do Porto e Gastronomia; 

                                                           
45 Aprovado pela RCM n.º 53/2007, de 15 de fevereiro e foi objeto de duas revisões. 
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Rio Douro e encostas com plantações de vinha; 

Quintas e Solares, e aldeias vinhateiras; 

Património natural/ arqueológico; 

Cultura local; 

Cross-selling com o Porto. 

 

Em que “Os objectivos passam por tornar o Douro num pólo turístico de projecção 

internacional, fazendo do sector do Turismo uma alavanca para o desenvolvimento 

económico-social da região (…) desenvolvidos 3 produtos turísticos – Touring (incluindo 

cruzeiros fluviais), Gastronomia e Vinhos, e Turismo de Natureza.” (MEI 2007: 84).  

Em 2007 é atualizado o PDTVD para o período entre 2007 – 2013, em coordenação 

com a CCDR-N e a EMD, defendendo que a Região do Douro possui os seguintes recursos 

turísticos que devem ser valorizados e potenciados (que correspondem ao estabelecido na 

Agenda Regional de Turismo e no PENT) (CCDR-N 2007a: 9): 

Rio Um rio navegável, com fortes atrativos paisagísticos; Rios afluentes 
com paisagens e atrativos consideráveis. 
 

Paisagem Paisagens naturais talhadas pelo homem. 
 

Segurança, 
Tranquilidade e 

Bem-estar 
 

Segurança, silêncio, ambiente despoluído, clima ameno e gastronomia 
rica. 

Natureza Região preservada pela vocação rural e oferecendo redutos em estado 
selvagem. 
 

História e 
Património 

Arquitetónico 
 

Elevado e diversificado Património histórico-cultural de reconhecida 
importância. 



 
 
 

64 
 

Património da 
Humanidade 

Alto Douro Vinhateiro e Arte Rupestre do Vale do Côa e proximidade a 
outros locais com mesma classificação – Centro Histórico do Porto. 
 

Vinho Região do Vinho do Porto, dos Vinhos do Douro, dos Espumantes 
naturais e das tradições associadas. 
 

 

Mediante os recursos turísticos apresentados, o PDTVD (2007-2013), identifica como 

prioritários os seguintes (CCDR-N 2007a: 9): 

Turismo histórico-cultural – Touring; 

Turismo de Natureza; 

Gastronomia e Vinhos – Enoturismo. 

 

Em resultado das orientações produzidas pelo PNPOT, em 2008, desenvolveu-se um 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N), onde constou um 

relatório alusivo ao turismo, que posteriormente foi desenvolvido pela Agenda Regional do 

Turismo, dando origem ao Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Norte de 

Portugal (Rebelo et al. 2013). 

Em 2015 aquando terminado o horizonte temporal referente ao PENT (2006-2015), foi 

apresentado o Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal 2014-2020, 

fazendo com que o plano anterior fosse revogado. Em março de 2017 foi publicada a 

Estratégia Turismo 2027 (ET27), referente período 2017-2027, onde “(…) aponta metas de 

natureza económica para dormidas e receitas turísticas, com um claro foco na coesão 

territorial e no crescimento em valor.” (ET27 2017: 2). 

 

Depois do estudo aos documentos e planos que traçaram linhas orientadoras e 

estratégias sobre o turismo na região do Douro, importa conhecer quais as oportunidades, 

oferta e procura nas mais diversas vertentes, pela diversidade de recursos e produtos 

disponíveis. Segundo Pérez, “A experiência turística integra vivências sensuais (sons, 

odores, cores, ambiente), sociais (relações com os outros, hospitalidade, bem-estar, 

segurança, diversão), culturais (eventos, festivais, actividades, alojamento, restauração, 
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enriquecimento) e económicas (relação qualidade do serviço-preço, relação custo benefício 

da vivência, acessibilidades e transportes).” (2009: 110).  

O turismo é hoje apresentado em várias vertentes, que se enquadram de acordo com 

as múltiplas experiências que se desenvolve, e que vão de encontro com os diferentes 

interesses e expetativas por parte dos turistas.  

 

2.5.1 Canais estruturantes de fruição turística e de acesso ao território 

As redes e os sistemas de transporte foram-se adaptando às exigências do 

desenvolvimento e procura turística ao longo dos anos. O rio e a linha férrea, sempre 

mantiveram um papel fundamental no desenvolvimento socioeconómico, sendo assim, 

verdadeiros catalisadores também ao nível do turismo para esta região. 

 

Rio (Atividade turístico-fluvial) 

O turismo fluvial é uma das vertentes turísticas mais conhecidas e dinâmicas deste 

território, a navegação na via fluvial tem registado uma tendência de crescimento, 

principalmente na vertente da navegação turística. A sua crescente procura faz com que se 

promova uma maior diversidade de oferta.  

Em 1985, foi criado o Gabinete de Navegabilidade do Douro (GND)46, que apresentou 

um modelo de gestão que revelou algumas limitações no seu funcionamento, acabando  por 

ser extinto47, sucedendo-lhe em 1997, o Instituto da Navegabilidade do Douro (IND)48. A este 

instituto foi atribuído a gestão, manutenção e exploração da via fluvial, responsabilidades 

assumidas, em 2002, pela Delegação do Norte e Douro do Instituto dos Portos e dos 

Transportes Marítimos (IPTM). No entanto, segundo Rebelo et al. (2013), a navegabilidade 

no rio Douro remonta ao ano de 1994, quando se começa a desenvolver o domínio 

marítimo-turístico, com o transporte de passageiros para fins lúdicos. Atividade que cresce 

repentinamente nos primeiros anos, começando as taxas a desacelerar a partir de 1996, 

devidos a fatores de acidentes e cheias, sendo o ano onde se registou uma maior quebra. 

No entanto, nos anos seguintes foi-se observando um crescimento, nem sempre coerente, 

da navegabilidade, o que fez promover a diversidade de oferta. 

                                                           
46 DL 127/85, de 26 de abril; 
47 DL 45/94, de 22 de fevereiro; 
48 DL 138/97, de 3 de junho. 
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Ao longo dos anos, com a crescente procura, foram feitas várias intervenções a nível 

da criação e ampliação de canais fluviais, plataformas de acostagem de embarcações de 

recreio e de pólos turísticos fluviais. Tendo como objetivo responder às necessidades e criar 

condições para a prática de atividades de animação turístico-fluvial entre outras, foi 

promovido o melhoramento e o reforço de equipamentos assim como das infraestruturas de 

apoio às atividades. Além dos cruzeiros, estão ainda disponíveis atividades desportivas e 

recreativas ao longo do curso do rio Douro e dos seus afluentes.  

Hoje já existem inúmeros trajetos e embarcações turísticas que dão resposta às 

necessidades e gostos de cada turista. Ao longo do percurso do rio, dispõem-se diversas 

estruturas de apoio à navegação turística e comercial. Muito dos operadores mantêm 

parcerias com outros agentes da região, sendo esta uma forma encontrada para potenciar a 

sua oferta através de trabalho conjunto com outras entidades.  

 

Linha do Douro 

A linha do Douro é também um ex-libris turístico da região e do país, sendo uma das 

vias de acesso mais antiga desta região. Hoje, a viagem pela linha do Douro pode ser feita 

através do comboio histórico. O seu percurso é feito entre a Régua e o Tua com retorno à 

estação de origem e com paragem na estação do Pinhão. Este percurso é efetuado numa 

locomotiva a vapor 0186, construída em 1925 pela Henschel e Son composta por 5 

carruagens históricas e circula anualmente entre junho e outubro (CP s.d.). 

A estação do Pinhão é o local de paragem obrigatória deste comboio, para se 

proceder ao abastecimento da caldeira de composição (IPPatrimónio 2014), porém a própria 

estação impõe-se como atrativo impar, pois é um dos exemplares da arquitetura ferroviária 

em Portugal e que apresenta hoje um grande valor patrimonial. Toda ela se encontra 

decorada por enumeras peças históricas, mas são o conjunto de 24 painéis de azulejos que 

mais se destaca. São hoje de interesse etnográfico e ilustram a vida de trabalho nas vinhas 

e todo o processo da faina vinhateira, desde a vindima ao transporte e carregamento dos 

pipos nos barcos rabelo; ilustram também as paisagens vinhateiras (CP 2016). 

 

 

2.5.2 Áreas Protegidas e Classificadas visitáveis – Património Cultural, 

Natural e Paisagístico 
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Este território apresenta fortes valores naturais e de biodiversidade, ao nível da fauna, 

flora e da qualidade paisagística e ambiental, que no seu conjunto apresentam e “(...) 

constituem espaços de elevado valor biofísico, científico, cultural e/ou estético, com 

vulnerabilidades e funções diferenciadas e, por isso, com vocações específicas de 

conservação e valorização.” (CCDR-N et al. 2004: 21).  

As áreas protegidas encontram-se integradas no Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (DL 142/2008, de 24 de julho), a par das áreas protegidas integradas na Rede 

Nacional de Áreas Protegidas e das áreas classificadas integradas na Rede Natura 2000. A 

crescente procura, de áreas protegidas, para práticas de recreio e lazer em contato direto 

com a natureza e cultura locais (atributos indissociáveis do turismo de natureza), fizeram 

com que estas áreas se tornassem num atrativo turístico (RCM n.º 112/98, de 25 de agosto). 

Que resultou na criação do Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN), em que o 

objetivo principal se centrou na promoção e afirmação dos valores e potencialidades das 

áreas classificadas, definido através da RCM n.º 112/98, de 25 de agosto, tendo sido 

revogado pela RCM n.º 51/2015, de 21 de julho. 

 

 

Figura 28 – Espaços de elevado valor natural e paisagístico da Região Norte. Fonte: CCDR-N 
(2007b). 
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A área classificada integrada no Douro é para além do ADV, estudado no Capítulo 

anterior, o Parque Arqueológico do Côa. 

 

 

Figura 29 - Áreas e Parques Protegidos e Classificados dentro da RDD. Fonte: ICNF (s.d); DGPC 

(s.d). 

 

Parque Natural do Alvão 

Este parque abrange parte da Serra do Alvão e estende-se pelos concelhos de Vila 

Real e de Mondim de Basto (ICNF s.d.). 

Apresenta uma vasta diversidade de avifauna, riqueza e variedade de flora. 

Desenvolve-se ao longo de vales encaixados estreitos e profundos de vertentes rochosas, 

numa diferença de cota de 1079m. Composto por cursos de água doce, charnecas, matos e 

florestas (ICNF s.d.). 

Existem duas zonas de grande interesse para a prática de Turismo da Natureza, a 

zona de Ermelo (Mondim de Basto) da qual faz parte a Ribeira de Fervença e a Bacia do rio 

Olo, e a zona de Lamas de Olo e Arnal (Vila Real). Todo o parque dispõe de diversos 

percursos pedestres, miradouros e parques de merendas (ICNF s.d.). 
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Parque Natural do Douro Internacional 

A área do parque abrange o vale fronteiriço do rio Douro e as superfícies planálticas 

subjacentes, prolongando-se através do vale de um dos seus afluentes, o rio Águeda. Onde 

estão incluídos os concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e 

Figueira de Castelo Rodrigo. A Norte desenvolve-se ao longo de vales encaixados 

profundos e rochosos (conhecidas como as arribas do Douro), com altitudes que variam 

entre os 700 e os 800 metros, a Sul o vale apresenta-se mais abertos, com fundos de vales 

aplanados, permanecendo as vertentes escarpadas. É composto por paisagens 

seminaturais e diversos habitats, cursos de água doce, charnecas, matos e matagais, 

prados naturais e pradarias e florestas (ICNF s.d.). 

Apresenta uma grande riqueza a nível de património histórico-cultural, arquitetónico 

(religioso, tradicional e popular) e arqueológico (ICNF s.d.). 

 

Parque Arqueológico do Vale do Côa 

O Parque Arqueológico situa-se no Vale do rio Côa e abrange os concelhos de 

Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa. O conjunto rupestre 

distribui-se ao longo do rio Côa (cerca de 30kms) e do rio Douro (15kms) (FCP s.d).  

Em 1997 foi classificado como Monumento Nacional, em 1998 como Património da 

Humanidade pela UNESCO e em 2010 a extensão do Vale do Côa em Espanha, Siega 

Verde, foi inscrita na lista de património mundial do Comité do Património Mundial da 

UNESCO (DGPC s.d.).  Atualmente o parque e os sítios arqueológicos são visitáveis, 

abertos ao público. Além do património arqueológico é também composto por um património 

cultural e natural singular que compreende ainda um conjunto de pontos de interesse e 

itinerários associados (FCP s.d.). 

 

2.5.3 Rotas existentes  

Existem hoje vários percursos temáticos implementados na região, associados e 

desenvolvidos em diferentes temáticas. Assentes num conjunto que integrem o património 

histórico, cultural (e.g. Rota do Azeite, rota O Douro nos Caminhos da Literatura), religioso 

(e.g. rota das Paisagens e da Religião, rota Douro a Sete Chaves, rota Douro Maravilhoso), 

natural e paisagístico (e.g. Rota da Amendoeira) e vitivinícola (e.g. Rota do Vinho do Porto e 

a Rota das Vinhas de Cister), que são representativos do potencial endógeno da região. 
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As grandes rotas do Vinho 

As rotas de vinhos, são instrumentos de organização, divulgação de atividades e 

tradições vitivinícolas, ligadas ao turismo, chamado de enoturismo49. Estas rotas devem ser 

catalisadoras das potencialidades das regiões produtoras de vinho, permitindo uma maior 

dinâmica regional. Estão sobretudo associadas a uma rede de organização própria com 

apoios institucionais, ligados neste caso, à indústria do vinho (Ribas 2002). 

As primeiras rotas de vinho na Europa surgiram na Alemanha por volta de 1920. Estes 

percursos foram progressivamente explorados e, por volta dos anos setenta, na Alemanha, 

já existiam rotas de vinhos que interligavam sete regiões vitivinícolas (Hall et al. 2002). Já 

em Portugal as rotas de vinho só entraram em funcionamento a partir de 1995, com a Rota 

do Vinho do Porto. Atualmente existem onze rotas do vinho distribuídas por Portugal 

continental, que apresentam itinerários organizados e funcionais com cerca de trinta e sete 

percursos temáticos (Infovini 2009). Estas rotas, além de quintas, adegas, enotecas, 

museus e outros elementos a visitar, bem como as atividades a praticar, fazem também uma 

ligação à paisagem natural, ao património histórico arquitetónico e cultural. Permitem 

também a descoberta de múltiplos pontos de interesse que, direta ou indiretamente, se 

relacionam com a cultura vitivinícola. 

Na região do Douro, existem duas rotas ligada à cultura do vinho, a Rota do Vinho do 

Porto e a Rota das Vinhas de Cister (Dourovalley 2011).  

 

 

Figura 30 - As rotas do Vinho, incorporadas nos limites da RDD. Fonte: IVDP (2004); Infovini (2009). 

                                                           
49 Enoturismo ou Turismo Vitivinícola é um segmento da atividade turística. Centra-se principalmente na cultura do vinho, tendo 
em conta, também as vertentes ambientais, culturais e gastronómicos da região (Ribas 2002). 
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A Rota do Vinho do Porto 

A criação de uma rota de vinhos na RDD, nasce da participação do Instituto do Vinho 

do Porto no âmbito do Programa de Cooperação Internacional, DYONISIOS, em 1992 

(Ribas 2002). Foi o instituto do Vinho do Porto e Douro, a Casa do Douro e os Organismos 

Regionais e Locais de Turismo do Vale do Douro que criaram a Rota do Vinho do Porto50, 

como sendo constituída por um conjunto de locais de um modo organizado, devidamente 

sinalizados, pertencentes à RDD e com interesse turístico. Devido à sua extensa dimensão, 

a rota divide-se em três itinerários, o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior (Ribas 

2002). 

A Rota do Vinho do Porto é a descoberta da cultura vitivinícola, onde se pode ter 

acesso ao processo de produção, desde a plantação à colheita das uvas, passando pela 

fermentação nas caves até ao momento da degustação. Aliado ao vinho do Porto 

encontram-se as quintas do Douro que surgem como uma simbiose de enorme potencial 

turístico para a região (Pereira 2014).  

 

Figura 31 - Mapa geral da Rota do Vinho do Porto. Legenda da figura: 1 (a verde) - Itinerário do 
Baixo Corgo; 2 (a laranja) - Itinerário do Cima Corgo; 3 (a vermelho) - Itinerário do Douro Superior. 
Fonte: Infovini (2009). 

                                                           
50 A 3 de agosto de 1995 foi aprovada, regulamentada e formalmente instituída, através da assinatura de um Protocolo entre as 
instituições promotoras. Foi inaugurada a 21 de Setembro de 1996, inicialmente foram selecionados e inscritos 54 locais 
(quintas, alojamentos, adegas, caves, restaurantes), acrescentando-se em 1998 mais 11 locais. Em 2000, foram retirados 
alguns locais, inserindo-se mais 12 novos locais, contabilizando um total de 69 aderentes à rota. O número de aderentes não 
se permaneceu fixo durante muito tempo, pois muitos deles não cumpriam os critérios de qualidade, sendo assim suspensos 
(Ribas 2002). Atualmente esta rota encontra-se inativa  
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Segundo o Guia Turístico do Douro (2012) e Torres e Sousa (2011) é apresentada a 

descrição do roteiro nas sub-regiões: 

No Baixo Corgo (itinerário 1) a rota tem início em Mesão Frio, segue-se para o Peso 

da Régua onde se encontram as sedes da Rota do Vinho do Porto, do Instituto dos Vinhos 

do Douro e do Porto, a Casa do Douro e também o Museu do Douro, junto à marginal, no 

edifício que outrora pertenceu à Real Companhia Velha. A Rota segue em direção a Santa 

Marta de Penaguião, em Vila Real, São Martinho da Anta, Sabrosa e Pinhão (estação 

ferroviária), onde se encontram as mais famosas quintas do Vinho do Porto. A jusante, o 

miradouro de São Leonardo de Galafura, onde as suas paisagens inspiraram o escritor 

Miguel Torga. O itinerário termina com regresso à Cidade do Peso da Régua ou na Cidade 

de Lamego.  

No Cima Corgo (itinerário 2) a rota inicia-se no Sul do rio Douro, em Tabuaço. 

Segue-se em direção a São João da Pesqueira onde se pode admirar diversos solares e o 

miradouro de São Salvador do Mundo, em Valeira. Seguindo-se para a margem Norte, a 

rota passa pelo Tua e segue em direção à povoação de Alijó. O percurso termina em Murça.  

No Douro Superior (itinerário 3) a rota tem início em Carrazeda de Ansiães e segue 

pelas estradas panorâmicas até Vila Flor. A rota segue até à aldeia do Pocinho, onde se 

localiza a última barragem do Douro Português, já na orientação para Castelo Melhor, o 

percurso integra o Parque Arqueológico do Vale do Côa. O percurso acaba em Freixo de 

Espada à Cinta. 

 

Rota dos Vinhos de Cister 

Uma outra rota ligada à cultura do vinho é a Rota dos vinhos de Cister, criada a 14 de 

março de 2011, está localizada a Sul do Douro, onde integra várias freguesias dos 

Concelhos de Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, São João da Pesqueira, 

Sernancelhe, Tarouca e Tabuaço. Esta é dividida em dois itinerários temáticos, Entre Vinhas 

e Castanheiros e O Caminho dos Mosteiros. A designação Rota de Cister advém da antiga 

ordem religiosa que se instalou na região, Ordem de Cister, que desde cedo moldaram a 

região, trabalhando a terra e cultivando a vinha (Dourovalley 2011).  
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Figura 32 - Roteiro das Vinhas de Cister. Legenda da figura: 1 (a verde) - Itinerário do Caminho dos 
Mosteiros; 2 (a laranja) - Itinerário de Entre Vinhas e Castanheiros. fonte: Infovini (2009). 

 

Descrição do roteiro, segundo o Guia Turístico do Douro (2012): 

No Caminho dos Mosteiros (itinerário 1), a rota tem início na Cidade de Lamego e 

segue para Armamar, Gogim, Salzedas e Ucanha com visita às famosas Caves da 

Murganheira, produtor de vinhos e espumantes DOC e termina em São João de Tarouca. 

Entre Vinhas e Castanheiros (itinerário 2), a ligação entre o primeiro itinerário é feita 

pela EN226, em Moimenta da Beira, onde se pode visitar a Cooperativa Agrícola do Távora. 

Segue para Fonte Arcada e Lapa, em direção da Vila da Ponte. O itinerário segue para 

Norte, para Sernancelhe, Sarzeda e termina no Castelo de Penedono. 

 

2.5.4 Aldeias Vinhateiras 

No sentido de revitalizar e requalificar aldeias durienses, foi lançado um projeto de 

promoção e afirmação da identidade cultural, reabilitação e valorização socioeconómica das 

aldeias. No quadro da Ação Integrada de Base Territorial – Douro (AIBT), do Programa 

Operacional da Região Norte 2000-2006, fomentou-se o programa de requalificação e 
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revitalização direcionado para um conjunto de aldeias durienses, denominado de ‘Aldeias 

Vinhateiras’. Sendo co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) (Cristóvão et al. 2010). 

As aldeias foram selecionadas devido “(…) à sua identidade cultural e à sua ligação 

particular com a vinha e o vinho, e tendo em conta a um conjunto de critérios específicos, 

nomeadamente: a densidade populacional; as acessibilidades; e os valores históricos, 

patrimoniais e paisagísticos” (Cristóvão et al. 2010: 523). 

A iniciativa envolveu seis aldeias dos conselhos que se enquadram na sub-região do 

Cima Corgo: 

Freguesia Designação 

Tarouca Aldeia de Ucanha 

Tarouca  Aldeia de Salzedas 

Tabuaço  Aldeia de Barcos 

Sabrosa Aldeia de Provesende 

Alijó Aldeia de Favaios 

São João da Pesqueira Aldeia de Trevões 

Figura 33 - As seis aldeias do Douro que estão integradas no programa das Aldeias Vinhateiras. 

 

Estas aldeias têm atividades socio-culturais, como o exemplo do Festival das Aldeias 

Vinhateiras, realizado todos os anos, desde 2007, durante os meses de setembro e outubro 

(Dourovalley 2011).  

As intervenções deste tipo, não são só realizadas nesta região, mas sim noutros locais 

dentro do território Português, tais como as “Aldeias Históricas”, na Beira Interior, e as 

“Aldeias do Xisto”, que abrange um conjunto de municípios da Região Centro.  

 

2.5.5 Miradouros 
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Os miradouros são pontos de paragem obrigatória, que oferecem uma visão 

privilegiada e panorâmica sobre os vinhedos, culturas, povoações, quintas, solares e todos 

os elementos que compõem a paisagem desta região. Existem inúmeros miradouros de 

variadas escalas que pontuam toda a região, sendo os mais emblemáticos o miradouro de 

São Leonardo da Galafura, situado na margem direita do rio Douro, na freguesia de 

Galafura, concelho do Peso da Régua (640m de altitude) e o de São Salvador do Mundo, na 

freguesia de São João da Pesqueira (493m de altitude) (Dourovalley 2011). 

 

2.5.6 Outros valores existentes na região 
 

Turismo Religioso 

A região apresenta uma enorme diversidade de espaços religiosos e culturais (Igrejas, 

Mosteiros, Conventos, Capelas, Santuários). São também realizadas manifestações 

festivas, como grandes romarias a peregrinações e locais com elementos culturais e 

iconografia específica alusiva à religião e ao sagrado. 

A Cooperativa de Turismo Cultural e Religioso de Portugal (TUREL) é uma associação 

visa promover o turismo cultural e religioso. Apresentou em 2011 o Guia do Douro Religioso, 

resultado do projeto "Douro Religioso: Visitar, Conhecer e Reconhecer" e delineou três 

rotas, denominadas de Rota Paisagens e Religião, Rota Douro a Sete Chaves e Rota do 

Maravilhoso. 

 

Museologia à escala regional e local 

Os museus tornaram-se um pólo de atração turística, tendo em vista a promoção de 

atividades turístico-culturais e “ (…) são entendidos como uma infraestrutura de particular 

relevância para a salvaguarda e preservação da memória cultural e patrimonial de um 

território, modos de vida da população e mesmo de itens culturais.” (Rebelo et al. 2013: B3-

55). Pela importância que tem no território destacam-se o museu de Lamego localizado no 

Largo do Camões da cidade de Lamego, no antigo paço episcopal da cidade. Repleto de 

património eclético e construído através de doações; o museu do Douro localizado no Peso 

da Régua, no antigo edifício da Real Companhia Velha, “(…) concebido como um museu do 

território, polivalente e polinuclear, vocacionado para reunir, conservar, investigar e 

divulgar o vastíssimo património museológico e documental disperso pela região.” (MD s.d.). 

Ligados a este museu estão ainda vários núcleos museológicos na região, como nos 
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concelhos de Tabuaço (Museu do Imaginário Duriense) e de Alijó (Núcleo Museológico – 

Favaios, Pão e Vinho); o museu do Côa, localizado junto à foz do Côa, essencialmente 

criado para a promoção do património histórico e cultural do Parque Arqueológico do Vale 

do Côa. 

Além da oferta museológica existem ainda centros interpretativos e centros de apoio à 

visitação. 

 

Foi assim apresentado um conjunto de valores com potencial turístico, como um motor 

de desenvolvimento e conhecimento da região. Nesse sentido foram sendo desenvolvidos, 

ao longo dos anos, vários caminhos que investiram nesse potencial. Para este estudo 

importa assim conhecer esses valores importantes a explorar turisticamente na região, para 

que também se integrem na proposta do roteiro elaborado no Capítulo 4.  
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CAPÍTULO 3 

| As Quintas de Recreio como indissociáveis 

do mosaico do Douro 
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3.1  Influências internacionais  

 

Foi a partir do século II a.C., no período helenístico, que cresceu o interesse de 

embelezamento dos espaços residenciais na civilização, em que a vegetação, “(…) 

caramanchões de videiras, salgueiros, ulmeiros, ciprestes, e depois também plantas 

floríferas, nomeadamente roseiras (de que se chegou a fazer colecções) e provàvelmente 

também, as violetas e narcisos.” (Araújo 1962: 24), era utlizada simplesmente para 

decoração. Começou por se circunscrever aos peristilos, passando para outros espaços 

exteriores adjacentes à habitação, como “(…) as alamedas ensombradas por árvores, em 

particular por plátanos, (árvores originárias da orla do Mediterrâneo Oriental) e certamente o 

uso de latadas, das sebes de mirtos e da criação de aves canoras (…)” (Araújo 1962: 24).  

Já os Romanos, segundo Viterbo, “(…) fôram os mestres por excellencia na arte de 

cultivar a terra, sobretudo (…) ao regalo dos sentidos.”, sendo que “A mais notavel das villas 

romanas foi a villa Adriana, fundada ou engradecida pelo imperador que lhe deu o nome.” 

(1908: 6). O mesmo autor refere ainda que nesta villa “(…) se conjugaram todos os esforços 

da arte para tornar o sitio aprazivel, miniatura do paraizo terreal. Os palacios, impregnados 

de attractivos e commodos, as casas de recreio e de passatempo, os teatros, os obeliscos, 

as cascatas e fontes monumentaes, os aqueductos imponentes, os grandes lagos, terraços 

guarnecidos de balaustradas e de escadarias gigantescas, as estatuas de marmore e metal, 

os pavimentos do mais fino mosaico, as provocadoras pinturas a fresco, o bello enfim em 

todas as suas manifestações, expressando-se na mais rica variedade da matéria prima, tudo 

ali se reunia em côro harmonioso (…)” (1908: 6). As villas romanas, possuíam elementos 

como vegetação talhada, estátuas, grutas, pavilhões (quase sempre com uma fonte 

presente e era considerado como lugar de repouso) e ainda havia frequentemente o 

ambulatio, com uma tipologia semelhante à de alameda para passeios, que por vezes era 

destinada como hipódromo e espaços desportivos ou recreativos (Araújo 1962). As villas 

mais notáveis do império romano, foram as que se edificaram nos subúrbios da cidade de 

Roma, “(…) sumptuosas vilas suburbanas que os arquitectos, escultores e hortelões 

transformam em mansões paradisíacas, aplicando à composição dos espaços e da 

paisagem um sentido artístico aperfeiçoado no contacto com a arquitectura, a escultura e a 

pintura gregas (…)” (Araújo 1962: 31). Porém, nem todos os romanos tinham possibilidades 

de enriquecer as suas villas, com estátuas, surgindo presumivelmente a ideia por parte de 

Claudius Mattius de dar a forma de escultura a certos arbustos, como buxos, teixos, e ainda 

várias espécies de loureiro (Araújo 1962).  
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Figura 34 – Plano geral da villa romana, Villa Adriana em Tivoli. Fonte: Forbes (1911: 334) – 
adaptado.  

 

Na Idade Média, o jardim possuía características que marcavam a sua simplicidade, 

articulando o sentido religioso à natureza (Rodrigues 1993), de planta geralmente 

retangular, enclausurado entre muros altos (Hortus conclusus)51 que vedavam a vista, 

impedindo qualquer relação com o exterior. Os hortos, destinavam-se à manutenção de 

plantas medicinais e à produção de alguns legumes e frutas, bem como de algumas plantas 

de virtude, explorados sobretudo pelas ordens monásticas. Segundo Araújo (1979), os 

hortos eram geralmente divididos em talhões ou quarteirões, de forma retangular e 

protegidos. Na sua maioria eram enriquecidos com um elemento de água, como um tanque, 

poço ou cisterna. O mesmo autor, afirma que “O arranjo e ordenamento dos jardins 

depressa passou a ser objecto de maiores preocupações plásticas, transformando-se numa 

verdadeira arte (…)” (1962: 65), olhando para além da vegetação, onde se começaram a 

integrar diversos elementos em busca de aumentar o seu poder atrativo. 

As artes começam a atingir particular esplendor, principalmente nos inícios do século 

XIV, surgindo no século seguinte os primeiros jardins e criações paisagísticas, fama que já 

corria em toda a Europa (Araújo 1962: 57).   

                                                           
51 Denominação latina, Hortus conclusus significa jardim fechado. 
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O movimento Renascentista (séculos XV e XVI), acabou por se estender 

“pràticamente a todas as artes, desde a arquitectura, a escultura e pintura, até à oratória, ao 

teatro, à música e à poesia, não se limitou às artes profanas (…)” (Araújo 1962: 192). Com o 

intuito de romper com o passado, as influências desta nova corrente fizeram-se sentir em 

França e Inglaterra, mas principalmente em Itália.  

 Os jardins renascentistas italianos, inspirados na Antiguidade Greco-Romana, 

exprimem um conhecimento do mundo clássico (Carita 1998), onde é transmitida uma 

atitude filosófica de “celebração do homem controlando a natureza e o mundo.” (Castel-

Branco 2008: 22). Organizados de formas geométricas simples, procurando ordem e 

tranquilidade, abrindo-se para a paisagem, para contemplação do mundo exterior (Andresen 

e Marques 2001). Já Castel-Branco, os carateriza como sendo uma transformação de uma 

“(…) Ideia abstracta num traçado geométrico inscrito sobre a paisagem.” (2008: 22). No 

início deste movimento, o jardim renascentista “(…) conservava ainda o seu carácter 

medieval de Hortus Conclusos, mas assumia já formas geométricas que expressavam o 

conceito de uma ‘natureza ideal’ e constituía, como consequência, o complemento da 

‘cidade ideal’ da época.” (Norberg-Schulz 1999: 133-134). 

Em Florença, nos inícios do século XV, “(…) as famílias abastadas começam a 

construir quintas no campo, em encostas iluminadas e de grande expansão visual e em que 

a composição paisagística tira sabiamente partido do acidentado do terreno armando-o, em 

função de um eixo estruturante, em terraços e animando-o com castas e jogos de água. 

Lidera esta tendência a família Médicis, que constrói villas paradigmáticas em Careggi e 

Fiesole.”52 (Andresen e Marques 2001: 21). Numa encosta de topografia irregular, nas 

colinas de Fiesole, foi construída esta villa Medici de intervenção arrojada, “(…) onde o paço 

se erguia sobre o próprio terraço estreito do jardim.” (Araújo 1962: 57), sendo o primeiro 

exemplo de uma villa Medici a seguir os valores do Humanismo e do Renascimento, 

tornando-se um modelo de referência. Desenvolve-se em três terraços regulares encaixados 

na topografia do terreno, de diferentes níveis, com eixos bem estruturados e organizados, 

que coincidem com os diferentes pisos da casa, sendo que “cada plataforma é um jardim 

que se abre à paisagem” (Pires 2013: 34), onde se consegue explorar as vistas 

panorâmicas de Florença.  

 

                                                           
52 A junho de 2013 foi aprovada a inclusão das Villas Medici e jardins na Toscana, doze villas e dois jardins construídos entre 
os séculos XV e XVII, na Lista do Património Mundial da UNESCO (UNESCO s.d.). 
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Figura 35 - Fotografias do espaço exterior da Villa Medici. Legenda da figura: a . vista panorâmica, 
onde se percebe o desenvolvimento da villa pela colina ao longo dos três patamares em que é 
composta. Fonte: Adriano Bartolozzi in UNESCO (s.d.). b . jardim frontal composto por uma avenida 
de ciprestes com três grandes relvados, onde nas suas extremidades foram colocados limoeiros em 
vazo. Fonte: Villamedicifiesole (s.d.). c . caminho ensombrado pela pérgula que se encontra entre 
dois patamares. Fonte: ibidem. d . elemento água no centro do jardim secreto. Fonte: ibidem. e . 
jardim de estilo renascentista delimitado por buxo anão talhado. Fonte: ibidem. 

 

Localizada ao Norte de Florença, a Villa Careggi foi adquirida pela família Medici em 

1417, mais tarde foi reajustada com melhorias de Michelozzo di Baetolomeo. Villa com 

caráter de refúgio, onde acabou por ser a sede da academia Neo-Platônica, fundada por 
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Marsilio Ficino (Ballerini e Scalini 2003). O jardim “(…) tornou-se célebre pela sua coleção 

de plantas exóticas e por uma fonte decorada com um grupo escultórico de Verrochio, 

representando um menino e um golfinho. Os parterres eram cercados por muretes com 

vasos de barro cozido, e aí havia também um chafariz rodeados de bancos e pérolas.” 

(Araújo 1962: 57). 

 

 

Figura 36 - Fotografias da villa Careggi em Fiesole. Legenda da figura: a . fachada do edifício 
principal composto por uma galeria no exterior; b . jardim da fachada principal do edifício. Fonte: 
Gardenvisit (s.d.); c: vista da galeria. Fonte: ibidem. d . zona de passagem entre os diferentes níveis, 
composto por jardins de linhas formais. Fonte: RT (2013); e . pormenor da estatuária existente na 
villa. Fonte: ibidem. 

 

Para Ilídio de Araújo (1962), foram as villas de Fiseole, Pogio a Caiano, e Quarrachi 

que, marcaram o início da tradição de organização dos jardins desenvolvidos ao longo de 

terraços. Mais tarde no século XVI, destacam-se as Villa d’Este, em Tivoli, e Villa Lante, em 

Bagnaia, sendo nestas, segundo Andresen e Marques (2001), onde se instaura a prática de 

Villegiatura53.  

                                                           
53 “A expressão do ideal da Vilegiatura é afirmada no contraste entre campo e cidade, em que as virtudes e prazeres duma são 
afirmadas com antítese aos vícios e excessos da outra. Este ideal é totalmente articulado na literatura da Roma antiga desde o 
primeiro estágio da Villa, expresso no tratado agrícola de Cato e Varro (…)” (Ackerman 1985: 14).   
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Figura 37 – Villas renascentistas. Legenda da figura: a . Villa d’Este, em Tivoli; b . Villa Lante, em 
Bagnaia. Fonte: Jellicoe (1995). 
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Segundo Castel-Branco, os cinco princípios definidos por M. Ponti (1920) que 

constituíam a essência de um jardim do Renascimento italiano, tendo como base estes e 

outros exemplos de villas italianas, são: 1) Elementos de construção de pedra, água e 

plantas persistentes; 2) a utilização de terraços nas encostas das colinas; 3) a apresentação 

simultânea da casa e do jardim; 4) o contraste entre áreas de sombra e de sol e, por fim; 5) 

a escala, as proporções e a unidade de todo o projecto” (2008: 82). 

No século XVII, surgiu em França uma nova conceção de jardins, que se apresentou 

com princípios de tridimensionalidade e perspetiva, marcado pela monumentalidade e 

exuberância de escala (Andresen e Marques 2001). Em modo geral, caraterizavam-se pelo 

domínio que o homem tinha pela natureza, uma conceção inovadora e revolucionária que 

“(…) evoluiu a partir do jardim Italiano do Renascimento, baseado na nova adopção da 

geometria nos traçados e celebrando o mundo clássico em toda a sua estatuária e 

decoração.” (Castel-Branco 2008: 36). 

Período marcado pela revolução na arte e técnica de construção de jardins, por André 

Le Nôtre (1613-1700), principalmente com a construção de jardins célebres no castelo de 

Vaux-le-Vicomte e no palácio de Versalhes, são alguns dos exemplos mais flagrantes 

(Andresen e Marques 2001). Sendo no jardim de Vaux-le-Vicomte, a primeira vez que André 

Le Nôtre experimentou introduzir um eixo infinito no jardim, efeitos de ótica e os últimos 

conhecimentos de hidráulica (Castel-Branco 2008: 21). Já as plantas contemporâneas de 

Versalhes mostram bem, o desenho e a organização que existia no espaço, os conjuntos de 

árvores dispostos em grandes blocos geometrizados e rematados por sebes (Clevely 1988). 

Viterbo, carateriza Le Nôtre, como “o sabio dictador da jardinagem”, em que as suas 

obras “resentem-se do gosto e do estylo romano”, sendo “a grandeza a sua principal 

caracteristica. A linha recta, predominando, dá um aspecto monótono á paisagem, mas essa 

monotonia tem uma severidade imponente, que nos transporta ao mar alto e nos faz pensar 

no infinito. A vista dilata-se sem obstaculos, embevecida na comtemplação, aqui e além, de 

alguns objectos de arte monumentares. A agua, enfusiando em jogos caprichosos, 

espadanando ruidosamente precipita-se em flocos de neve em bacias gigantescas.” (1908: 

8-9). 
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Figura 38 - Vistas sobre os jardins desenhados por Le Nôtre, onde é evidente a exuberância de 
escala e “(…) uma severidade imponente, que nos transporta ao mar alto e nos faz pensar no 
infinito.” (Viterbo 1908: 8). Legenda da figura: a . Vaux-le-Vicomte; b . Versailles. Fonte: Bnf. 

 

Estas e outras composições paisagísticas que decorreram entre os séculos XVI e XVII, 

segundo Araújo (1979), captaram por completo a atenção dos artistas, pelas composições 

de parterres que se desenhavam ao longo dos jardins, passando os arvoredos e os bosques 

a desempenhar apenas funções de enquadramento daquelas composições. Acabando por 
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no século XVIII se verificar o oposto, pelo alargamento das funções recreativas na 

paisagem. 

Iniciou-se na Europa, no segundo quartel do século XVII, a abertura ao recreio público 

nas propriedades da coroa e aristocracia, sendo o exemplo do Tiergarten, em Berlim, e do 

Hyde Park, em Londres. Ainda neste século iniciaram-se os primeiros passeios públicos, 

prática que se afirmaria no século XVIII, resultado do seu elevado atrativo (Andresen e 

Marques 2001).  

Ao longo do século XVIII, com a evolução dos conhecimentos científicos, auxiliados 

pelo movimento de artistas e intelectuais em defesa da natureza, o barroco e os seus 

conceitos de simetria rígida, deixaram de ser aplicados na conceção de edifícios e na 

conceção dos espaços verdes (Jellicoe 1995). Procurando um novo sentido para a estética 

“(…) iniciou-se com a discussão do conceito do belo, em particular na natureza, e depois, o 

sublime e o pinturesco assumiram preponderância.” (Andresen 1992: 46). Passou a existir 

uma maior ligação com a natureza, e os jardins não escaparam a este novo estilo e 

pensamento, distanciando-se dos padrões rígidos anteriormente impostos, como o 

formalismo, a geometria e a regularidade de espaços, nascendo assim uma nova conceção 

de espaço, onde a redescoberta da natureza foi realizada essencialmente através da sua 

aparência, simplicidade e espontaneidade, resultado da reação ao formalismo imposto na 

arte dos jardins. Um estilo “(…) de formas ondulantes e caprichosas, procurando imitar a 

natureza, se não anniquilou a escola de Le Notre, tornou-a estacionaria, substituindo-a em 

grande parte ou modificando-a convenientemente.” (Viterbo 1908: 9). Foi um conceito 

influenciado principalmente pela atitude filosófica e literária, que despontou em Inglaterra no 

princípio do século XVIII. Várias figuras como Shaftesbury, Joseph Addison e Alexander 

Pope, marcaram este período, principalmente pelas suas críticas aos jardins em voga na 

Inglaterra e em toda a Europa. (Andresen e Marques 2001).  

Charles Bridgeman e John Vanbrugh, introduziram a linha curva, o conceito de ha-ha54 

e edifícios de feição clássica, movimento que mais tarde sofreu grandes avanços por parte 

de William Kent (Andresen e Marques 2001), “(…) que recorrendo  da sua formação de 

pintor, transferiu os seus conhecimentos sobre os princípios da pintura para modificar a 

natureza introduzindo nos jardins grandes casas de campo inglês ribeiros serpenteantes, 

caminhos sinuosos, campos e pastagens, maciços de árvores e vistas amplas sobre 

extensos relvados intencionalmente dirigidas para pontos de referencias como templetes 

(…)” (Andresen 1992: 83). Trabalho continuado por Lancelot ‘Capability’ Brown, figura que 

domina a segunda metade do século XVIII e que contribuiu para o apogeu da Escola 

                                                           
54  Barreira vertical, que faz com que a visão não seja interrompida, criando a ilusão que o espaço não se encontra dividido. A 
sua origem adveio da intenção de impedir que o gado invadisse os jardins/ áreas ajardinadas adjacentes à casa, uma vez que 
este era a única maneira de manter grandes áreas de pastagens cortadas. 
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Paisagista Inglesa através das “(…) suas estratégias para transformar os jardins em 

paisagens compostas por extensos relvados, árvores isoladas ou agrupadas e superfícies 

de água irregular” (Andresen 1992: 86). Nestes jardins e parques de grandes propriedades 

rurais, “(…) os objetos construídos são tão importantes e simbólicos quanto os objectos 

naturais: urnas, bancos, templos, ruínas intencionalmente localizados para despertar uma 

diversidade de sentimentos numa exploração total das potencialidades da natureza para os 

prazeres da imaginação.” (Andresen 1992: 87).  

 

 

Figura 39 – Influências da Escola Paisagista Inglesa. Legenda da figura: a . Stowe, litografia 
produzida em 1777, onde são ajustados os princípios de Bridgeman e Kent inspirados por Capability. 
O seu plano original é de 1739 e foi realizado por Bridgeman em colaboração com Vanbrught 
(Jellicoe 1995). Fonte: Jellicoe (1995: 239); b . Exemplo de um dos demais elementos pontuados em 
Stowe, Temple of Ancient Virtue. Fonte: Gardenvisit (s.d.); c . Os jardins de Stourhead desenhados 
com lagos, templos clássicos, grutas e árvores exóticas. Fonte: Andrew Turner in Gardenvisit (s.d.);   
d . Os jardins do Palácio de Blenheim. O projeto original foi realizado por Henry Wise em colaboração 
com John Vanbrugh, em 1764 foi realizado o projeto de Brown. Fonte: Gardenvisit (s.d.); e . Esboços 
de Humphry Repton, baseados nos princípios de Capability, em Sketeches and Hints on Landscape 

Gardening (1975) (Jellicoe 1995). Fonte: Rochelle Greayer in pithandvigor (s.d.). 

http://pithandvigor.com/author/rochelle-greayer/
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Ainda no final do século XVIII, surgiu em Inglaterra uma nova corrente, em que os 

seus ideais reagiram contra os do jardim paisagista (Andresen e Marques 2001), o 

pinturesco ou pitoresco, que “ (…) coincide com o apogeu da apreciação da natureza sob a 

forma de paisagem em que esta é encarada como o objecto por excelência da experiência 

estética” (Andresen 1992: 65). Os seus seguidores procuravam os aspetos da natureza mais 

relevantes a serem pintados em desenhos ou pinturas. Ao longo do tempo, os jardins 

deixaram de ser vistos como objetos de arte, mas sim como uma exposição de coleção de 

material vegetal. Com a Revolução Francesa, intensificou-se a abertura ao público de 

parques e jardins privados e à construção de passeios públicos por toda a Europa 

(Andresen e Marques 2001). 

A Revolução Industrial, veio introduzir alterações significativas na paisagem. A 

agricultura tomou novas proporções, devido ao crescimento demográfico das cidades e da 

saída das populações do campo (Êxodo Rural). Começam-se a desenvolver novas técnicas, 

culturas, maquinarias e emparcelamentos, que resultam numa transformação significativa na 

paisagem rural inglesa, porém “As práticas agrícolas têm um paralelo com a composição 

dos jardins paisagísticos em termos da atitude de manipulação e melhoramento da 

natureza.” (Andresen 1992: 89). Os princípios estéticos nos jardins eram implementados 

pela aristocracia, enquanto o desenvolvimento agrícola era levado a cabo pela burguesia 

rural e agricultores (Andresen 1992).  

O jardim, apreciado como objeto de arte, conceito evoluído ao longo do século XVIII, 

chegou a ser ultrapassado pelas investigações botânicas e hortícolas, originando a 

reprodução, coleção e exposições de material vegetal e transformando o estilo dos jardins 

“(…) para a expressão e investigação da relação do homem com a natureza.” (Andresen 

1992: 94). O jardim público e a noção de espaço verde, desenvolveu-se no século XIX, 

quando a sociedade urbana e industrial procurava um novo conceito de crescimento urbano 

(reforma social), resultando na criação de uma nova conceção do espaço urbano, 

essencialmente reservado ao lazer de todos os cidadãos. Atitude promovida por J. C. 

Loudon, que segundo Andresen e Marques (2001), defendia que o jardim público deveria, 

além da sua apreciação, proporcionar também o contato com ar e o espaço, expressa na 

sua obra An Encyclopaedia of Gardening.  

A criação de jardins e parques públicos entra em voga em muitas cidades europeias e 

americanas (Andresen e Marques 2001). No final da primeira metade do século XIX, são 

construídos dois grandes parques em Londres, o Victoria Park e o Birkenhead Park. Em 

Paris, o imperador Napoleão III, nomeou o barão de Haussman no início da segunda 

metade do século XIX (1853), para administrar o planeamento da cidade de Paris, com a 

colaboração de arquitetos e engenheiros de renome da época, como J.C. Alphand que 
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recuperou o Bois de Boulogne e o Bois de Vincennes. Nos Estados Unidos destaca-se neste 

período a obra de Frederick Law Olmested, sendo a sua obra mais icónica o Central Park 

em Nova York (1857) (Jellicoe 1995). 

 

 

Figura 40 - Os primeiros parques públicos. Legenda da figura: a . Os elementos mais icónicos do 
Birkenhead Park, os lagos, a ‘casa barco’ e ao fundo a ‘ponte Suíça’. Fonte: Gardenvisit (s.d.); b . O 
Victoria Park, hoje pontuado por inúmeras estátuas e memórias referentes às guerras que afetaram a 
cidade. Fonte: Expedia (s.d.) ; c . Bois de Boulogne é composto por grandes áreas de bosques e 
lagos artificiais. Fonte: Parisianist (2016); e . O templo, a gruta e o lago artificial do Bois de 
Vincennes. Ao fundo o Jardim Zoológico do Parque. Fonte: Parisianist (2016); g . Vista aérea do 
Central Park. Fonte: centralparktoursnyc (2016). 
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3.2  Referências nacionais 

 

Os requintes da Arte Paisagista “(…) só penetrariam na Lusitânia, se penetraram, já 

no período do domínio romano e trazidos por estes” (Araújo 1962: 25), na última década do 

século III a.C., quando desembarcaram as primeiras legiões romanas (Araújo 1962).  

Os romanos, segundo Ilídio de Araújo (1962), desenvolveram-se sobre ou na 

proximidade de cidades já existentes como Bracara, Conimbriga, Scalabis, Olissipo, Pax 

Julia, Ossonoba, entre outras, interligadas por boas estradas; enquanto pelo território da 

Lusitânia, o regime da propriedade privada era praticado com base na tradição italiana das 

villas. Possuidores de um gosto requintado pela arquitetura doméstica, foram “(…) 

concebendo o espaço ajardinado como simples ornamento, e simultaneamente, como parte 

integrante e viva da casa; o jardim é pensado como paisagem recatada da habitação, e 

entendido como imagem cultural e religiosa da Natureza” (Leite 2007: 33) 

As primeiras casas romanas eram muito semelhantes às gregas, “(…) as 

dependências distribuíam-se à volta de um pequeno pátio quadrado ou sagão (atrium), por 

onde recebiam o ar e a luz, visto que as paredes exteriores, sem qualquer interesse 

arquitectónico, voltavam ostensivamente as costas para a rua” (Araújo 1962: 27) e não 

possuíam água corrente, sendo frequente a presença de poços ou cisternas nos pátios. No 

século II a.C., já mais desenvolvidas, possuíam “(…) dois pátios, um mais próximo da rua 

(atrium), à volta do qual têm lugar as relações sociais, e outro (peristilium) que constitue o 

núcleo da vida familiar íntima (…) às vezes, porém, entre a parede posterior da casa e a rua 

da retaguarda havia um pequeno quintal ou horto.” (Araújo 1962: 27-28). Passam a ter água 

corrente, a alimentar as fontes que percorriam o desenho dos peristilos, que eram 

decorados por fontes, plantação de arbustivas e estatuária (Araújo 1962) (figura X). 

Estas primeiras manifestações de “caráter paisagístico” encontram-se hoje 

representadas nas ruínas das casas luso-romanas de Conímbriga, em Coimbra (Araújo 

1962). Estas “(…) legaram-nos várias villas cuja complexidade de programa e requinte dos 

elementos decorativos nos sugere um elevado nível de sofisticação nos costumes e hábitos 

habitacionais. (…) Embora, talvez sem o luxo e grandeza das grandes villas dos arredores 

de roma (…) que é exemplo a villa de Adrianus, na Peninsula Ibérica e no território 

português terão existido villas com tipologia e grandeza das villas romanas.” (Carita 1998: 

19). 
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Figura 41 - Ruínas de uma das casas luso-romanas de Conimbriga – casa dos repuxos. Aqui “(…) a 
água teve uma importante participação, (…) são autênticos tanques onde pequenos canteiros 
desenhando figuras geométricas emergiam da água como pequenas ilhotas esmaltadas de flores.” 
(araújo 1962: 30), que segundo Carita (1993) são um exemplo da divulgação do gosto pela 
arquitetura doméstica. Legenda da figura: a . Vista aérea da casa dos repuxos, antes de ser coberta 
pela estrutura metálica. Fonte: Paulo Magalhães in Alarcão (1999: 56); b . Planta do peristilo da casa 
dos repuxos. Fonte: Araújo (1962: 29); c . Casa dos repuxos, atualmente coberta com uma estrutura 
metálica de proteção. Fonte: Autor (2017). 

 

Segundo Carita (1998), as construções eram feitas em lugares privilegiados, onde 

abundava água, protegidas de ventos e com boas terras de cultivo, fatores que 

determinaram durante dois séculos após queda do império romano, a ocupação islâmica na 

península; reaproveitando e recuperando, aliado aos seus “hábitos urbanos requintados”, as 

villas de recreio fora da cidade. Estas foram construídas durante a denominação romana e 

foram evoluindo, resultando no alargamento da sua área de cultivo. Apareceram os regimes 

de arrendamento e enfiteuse, dando-se assim a fragmentação das villas, passando a ser 

novas unidades de exploração agrícola, em quintas e casais, principalmente no Norte 
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(Araújo 1962: 39). Mas “Se foram os Romanos que introduziram a arte paisagística entre 

nós, foram os Árabes que desenvolveram o gosto pelos grandes ou pequenos espaços 

ajardinados e ajudaram a perdurar essa arte, participando também na génese e definição do 

jardim em Portugal” (Leite 2007: 34). O jardim islâmico é assim, um espaço de 

características muito particulares, pois é “(…) a imagem simbólica do paraíso prometido” 

(Carita 1998: 29). Espaço eminentemente cripto-sagrado cercado por muros altos, que 

funcionava como lugar secreto numa clara oposição entre o espaço interior e o exterior. As 

“(…) varandas, patamares, escadarias e galerias, como na sua ambiência, onde a laranjeira 

é o elemento predominante a par do tanque-espelho de água (…)” Carita (1998: 39), são 

elementos de características ligados à tradição mediterrânica islâmica que irão permanecer 

nos jardins portugueses até ao século XVIII. 

 O elemento água é uma das suas principais características, sendo “para o mundo 

islâmico o elemento original que gerava vida e fertilizava a terra” (Carita 1998: 27), a sua 

presença fez com que desenvolvessem várias técnicas de canalização, rega e 

armazenamento, como aquedutos, canais, tanques e fontes e para amenizar o calor. Da 

conceção do Jardim Islâmico pelos grandes tanque-espelho de água, segundo Carita 

(1998), encontram-se vários exemplos, tais como a Quinta da Torre da Ribafria; a Quinta da 

Amoreira da Torre, Montemor; o Paço de Águas de Peixe, Viana do Alentejo; o Palácio de 

Vila Viçosa, Vila Viçosa e a Quinta do General em Borba. Um outro elemento fundamental 

era a laranjeira, símbolo da árvore do paraíso, “(…) é o elemento predominante em todos os 

claustros e jardins do séc. XV” (Carita 1998: 32). Além dos claustros, os palácios, castelos e 

conventos, possuíam também hortos “(…) utlizados subsidàriamente como locais de recreio 

ou repouso, o que leva a supor que alguns cuidados especiais houvesse no seu 

ordenamento”. (Araújo 1960: 55). Nestes tempos, os hortos destinavam-se praticamente “à 

manutenção de plantas medicinais e à produção de alguns legumes, frutas frescas e plantas 

condimentares ou de virtude” (Araújo 1979: 376). A palavra horto chega a ser substituída por 

jardim, no nosso vocabulário, no século XIV, quando estes começam a ser destinados 

exclusivamente para recreio (Araújo 1973). 

O jardim português dos séculos XV e XVI, apresentou-se segundo Carita (1998), com 

um forte cariz mediterrânico-islâmico, essência que permaneceu através das “(…) suas 

características de contenção espacial e interpenetração com a casa (…)” (Carita 1998: 39). 

Nos meados do século XV, sobretudo no reinado de D. João II, assistiu-se a um maior 

movimento de construções de quintas e palácios (Araújo 1962). No século seguinte XVI fez-

se sentir em Portugal as influências de uma nova corrente, a “(…) fama dos jardins e ‘vilas’ 

construídos em Itália durante o seu movimento renascentista (…)” (Araújo 1979: 377), 

surgindo assim as primeiras quintas de veraneio de nobres e eclesiásticos. Mas já no século 
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XV se observa um “forte movimento” na construção de quintas e palácios, pela família real e 

até pela alta nobreza, interesse esse que se prolonga até aos jardins (Carita 1998). As 

matas começam também a receber um primeiro ordenamento, como o exemplo da Mata dos 

Sete Montes, em Tomar (Leite 2007). 

O ordenamento artístico das quintas difere na sua implementação, a Norte ou a Sul de 

Portugal, uma vez que as suas condicionantes apresentadas são muito díspares, tais como 

a morfologia, clima, vegetação, cultura, sociedade entre outras; daí a introdução desta arte 

por novas formas e soluções de vencer as mesmas (Araújo 1962). Binney e Carvalho, 

afirmam que “(…) o Renascimento e o maneirismo tiveram no Sul de Portugal um peso 

muito maior do que no Norte (…)” (1987: 12). A Norte, passou pela armação do terreno em 

socalcos de modo a reduzir os declives e a possibilitar a instalação de culturas (pomar, 

horta, vinha, entre outros). A implantação dos elementos construídos nos pontos mais altos 

e construção de terreiros de enquadramento, ornamentados com vegetação, em muitos 

casos serviam como miradouros de paisagens circundantes (Araújo 1962), composição que 

“(…) reflecte esta abertura total ao mundo, para lá de qualquer código artístico que lhe 

determine barreiras físicas.” (Carapinha 1995: 258). Moda introduzida, segundo Araújo 

(1979), entre 1527 - 1540 pelo Bispo de Viseu, D. Miguel da Silva, sendo mais tarde o Bispo 

do Porto, D. Rodrigo Pinheiro, entre 1560 e 1570 que transforma em quinta de recreio a 

quinta episcopal de Santa Cruz da Maia. Os seus campos, matas, pomares, jardins, ermidas 

e fontes são “(…) uma das maiores maravilhas da arte paisagística no nosso País.” (Araújo 

1979: 377). Mais tarde, a Quinta do Prado, construída entre 1581-1591 pelo bispo Fr. 

Marcos de Lisboa (Araújo 1979), constitui “(…) um precedente na arte de construir nas 

encostas íngremes sobre o Douro antecedendo os muros de suporte (…)” (Andresen e 

Marques 2001: 22).   

Durante o século XVI, “A casa fechada cede o lugar a uma nova concepção em que a 

mesma se abre para o exterior, buscando maior contacto com a natureza, rasgando e 

multiplicando aberturas, procurando rodear-se de um interesse paisagístico. (…) A natureza 

passa, pois, a desempenhar papel cada vez mais importante na concepção da casa (…)” 

(Azevedo 1988: 53). A contemplação da natureza leva à construção e adoção de elementos, 

como o exemplo da varanda, que “(…) está directamente ligada ao esforço para abrir a casa 

para o exterior e para permitir a contemplação da natureza.” (Azevedo 1988: 53), e de 

outros como pavilhões ou casas de fresco55 que na maior parte das vezes se encontra junto 

ao elemento de água (Azevedo 1988). Assim, ainda na primeira metade do século XVI, 

relativamente ao ordenamento artístico das quintas, foram lançados os fundamentos de uma 

tradição portuguesa, com “As quintas da Bacalhoa no Sul, e do Fontelo no Norte do País, 

                                                           
55 Elemento construído que constitui um lugar de estadia e sombra no interior de um jardim.  
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constituem por assim dizer as soleiras sobre que, nas duas partes do País, se veio a 

desenvolver o corpo deste sector no nosso património artístico. ” (Araújo 1962: 101). 

Durante a primeira metade do século XVII, “(…) o jardim mostra, desde logo, ser um 

campo permeável a novas ideias, a uma nova consciência estética, um campo aberto ao 

despontar de novas linguagens estéticas” (Leite 2007: 37). É também a partir deste século, 

que segundo a mesma autora, “(…) a arte paisagística não se circunscreve ao palácio, à 

quinta de recreio, ao claustro do mosteiro, mas passa a contemplar as cercas conventuais e 

as igrejas de peregrinação.” (2007: 38).  

O barroco desenvolveu-se principalmente a Norte na arte religiosa, acabando por se 

estender até ao desenho urbano e à paisagem, sofrendo um novo incremento, resultado das 

influências estéticas religiosas, ao nível dos conceitos espaciais e dos seus elementos 

decorativos, como o exemplo dos escadórios do Bom Jesus do Monte em Braga e da Nossa 

Senhora dos Remédios em Lamego. Verificou-se também um interesse acrescido pela 

habitação e “requinte da vida doméstica”, levando a cabo à origem de um vasto grupo de 

solares e quintas de recreio: “O jardim no Norte que até aí tinha ocupado um lugar 

secundário na evolução dos jardins portugueses – os grandes traçados paisagísticos do séc. 

XVI e XVII situam-se quase exclusivamente a Sul – adquire um novo sentido estético, ao 

lado das outras manifestações artísticas.” (Carita 1998: 249). Adquirindo assim um caráter 

mais monumental e cenográfico, afastando-se da intimidade e contenção espacial tão 

característica do Sul (Carita 1998).  

O jardim da Casa dos Biscainhos, em Braga, é um dos exemplos que melhor ilustra as 

preferências e preocupações da época (ver imagem seguinte). A casa dos Biscainhos foi 

construída na primeira metade do século XVII e ampliada séculos mais tarde (Araújo 1962), 

comporta um programa essencialmente barroco - “(…) os terraços, as escadarias, a 

escultura extravagante, as fontes, os pavilhões, os caminhos sombrios, as vistas em 

profundidade e a arquitectura a servir de fundo, ou melhor, confundindo-se com a 

vegetação. (…) o jardim é rematado por um conjunto arquitectónico no qual, se é ainda 

visível a persistência duma tradição medieval – assinalada por uma muralha coroada de 

ameias (…)” (Azevedo 1988: 76).  
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Figura 42 – Planta e corte do jardim da Casa dos Biscainhos. Fonte: Azevedo (1988: 77). 

 

Foi no Norte do País que a arte paisagista ganhou maior notoriedade, principalmente a 

partir do século XVIII, sendo considerado o “período de ouro das quintas de recreio” nesta 

região (Araújo 1962). Época marcada também pelos conhecimentos e conceitos de 

composição paisagista vindos da Europa por Nicolau Nasoni (arquiteto e pintor florentino), 

em 1725 (Andresen e Marques 2001). Figura determinante desta época, pois “Qualquer 

ideia de subordinação da composição da quinta a eixo de simetria marcado pela casa 

nunca, até esta altura, passara além do terraço do jardim. Só com a vinda de Nazoni para o 

Porto tal orientação, a que durante os dois últimos séculos se haviam subordinado quase 

todas as grandes criações paisagistas formalistas europeias, viria a tomar alguma 

expressão no Norte de Portugal” (Araújo 1979: 379). Constrói várias quintas, como o 

exemplo da Quinta do Freixo, de Bonjóia, da Prelada, de Ramalde, do Chantre e a Quinta 

de Santo Ovídio. Todas estas quintas “(…) obedecem de facto a essa preocupação de 

subordinar a composição da quinta, ou parte ela, a um eixo de simetria, que passando pelo 

centro da casa, se dirige, na medida do possível, para o rumo que lhe confere a abertura a 

um mais profundo panorama, através de uma sucessão de terraços ligados por escadas (se 

o térreo é declivoso), ou marcado por uma alameda (se o terreno é plano).” (Araújo 1979: 

379). 
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Destas obras, destaque para a quinta do Freixo, situada na margem direita do rio 

Douro, em Campanhã. Andresen e Marques descrevem os jardins “(…) construídos sobre 

terraços com balaustradas de pedra que rematavam num muro-cais sobre o rio e de onde se 

obtinham vistas magnificas sobre ambas as margens. Nos vários patamares abundavam 

fontes e jogos de água, estátua, balaustradas e outros ornamentos em granito tais como 

cestos de fruta, (…), e fogaréus (…)” (2001: 23-24). A decadência do palácio dá-se por volta 

de 1754 e nos dias de hoje apenas restam os terraços a Sul e a Poente da casa e alguns 

elementos construídos, principalmente junto à marguem do rio (Andresen e Marques 2001). 

A Quinta da Prelada ou dos Fidalgos da Prelada, merece também destaque pois “(…) 

constitui um dos exemplos mais notáveis e grandiosos da arte dos jardins no Porto”, onde se 

“(…) conjuga de forma notável a função produtiva com a função lúdica e reparadora, 

próprias de uma quinta de recreio, sendo extraordinariamente rica em elementos 

decorativos (…)” (Andresen e Marques 2001: 25). Destes elementos destacam-se o labirinto 

em buxo, o lago de formas naturalistas com uma ilha e uma torre construída no seu centro, 

uma gruta e jardins com camélias centenárias. De salientar ainda o chafariz do Cágado que 

se encontra no remate do eixo em torno do qual a propriedade se desenvolve. A quinta 

compreendia uma área, que segundo Viterbo, “(…) era muito dilatada, comprehendendo 

avenidas, terraços, hortas, pomares, e até uma tapada par caça grossa.” (1908: 48). Foi 

mandada ordenar e embelezar no segundo quartel do século XVIII pelo proprietário da altura 

(Araújo 1962). Sofreu, mais tarde, diversas intervenções e construções que “(…) 

contribuíram decisivamente para o desvirtuamento de uma das quintas de recreio mais 

significativas do Porto.” (Andresen e Marques 2001: 26). O seu último proprietário doou-a, 

em 1903, à misericórdia do Porto. 
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Figura 43 – Quinta da Prelada. Legenda da figura: a . Planta da Quinta da Prelada. Fonte: Araújo 
(1962: 192); b . Labirinto de buxo da quinta; c . O chafariz do Cágado ao centro das escadas de 
acesso ao parque da quinta, onde se situa o castelo; d . O castelo construído no interior da ilha do 
lago. Fonte: scmp (s.d.). 

 

Do mesmo autor destaca-se ainda a Quinta de Santo Ovídio, pois os seus jardins 

antes da construção de jardins públicos na cidade foram os primeiros a serem abertos ao 

público, em certos dias, para passeio (Andresen e Marques 2001). “O jardim conservava-se 

então cheio de flores dispostas nos quarteirões bordados de buxo e com vasos colocados 
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em ordem, (…) casas de fresco vestidas de trepadeiras sobressaindo por entre arbustos 

recortados em diversas formas, e finalmente recreava o ver a grande taça circular que 

estava no centro do mesmo jardim (…)” Reis (s.d.: 64-65) in Araújo (1962: 203). 

Além das numerosas obras deixadas por Nasoni, um pouco por todo o Norte do País, 

nomeadamente no Porto, encontram-se outras que revelam influências do seu traçado, 

sendo hoje considerados exemplos icónicos da escola deste autor, como é o exemplo da 

Quinta/ Casa de Mateus, em Vila Real e a Quinta/ Solar da Rede em Vila Marim, Mesão 

Frio.  

Em pleno século XIX, chegam ao Porto as novas ideias da escola inglesa, “Os jardins 

tenderam, então, a deixar de ser predominantemente encarados como objectos de arte 

dando lugar a espaços de exposição e colecção de material vegetal assumindo-se, ao 

mesmo tempo, como espaços funcionais ajustados a um novo estilo de vida de uma 

sociedade emergente, de carácter industrial e urbano.” (Andresen e Marques 2001: 49). 

João Allen, cônsul inglês, quer construir a sua residência de campo no Porto e em 1839, 

compra a Quinta da Arcaica, na Campanhã. A esta acrescenta mais parcelas, passando a 

designar a toda a área reunida Quinta de Vilar d’Allen e “Aqui pôs em prática os novos 

princípios da arte dos jardins.” (Andresen e Marques 2001: 51). Esta propriedade conjuga 

também produção e recreio, com as suas áreas de jardins, presença de elementos de água 

e decorativos que pontuam toda a propriedade, mata e áreas de produção. A quinta está 

estruturada segundo patamares, mas o acesso atá à casa principal é feito por um caminho 

íngreme limitado por camélias. A casa tem um jardim adjacente com uma grande variedade 

de árvores seculares e ornamentais. Ainda na proximidade da casa encontra-se um lago 

naturalizado com relvados e canteiros na sua proximidade. De destacar ainda outros 

elementos ornamentais como as escadarias, fontes e cascatas, a estufa e as pérgulas. Esta 

quinta “(…) é um marco histórico no Norte de Portugal, representativo da entrada do novo 

gosto da arte dos jardins do século XIX.” (Andresen e Marques 2001: 52). 

Segundo Araújo (1979), a partir do segundo quartel do século XIX os horticultores 

portuenses lançaram-se na construção de jardins e parques públicos. A utilização que 

fizeram da vegetação arbórea e arbustiva, foi desde logo distinguida pela sua variedade e 

exotismo. Foram as casas da Companhia Hortícola Agrícola Portuense as responsáveis pela 

maior parte dos jardins e parques construídos no Norte do País entre 1875 a 192556. O 

mesmo autor afirma ainda que “A maior parte dos parques estabelecidos nesta época 

caraterizou-se porém pela baixa qualidade da sua concepção, quer no respeitante à 

organização do espaço, quer quanto à escolha e distribuição das massas de vegetação.” 

(1979: 386). Esta fase coincide com as novas construções de jardins públicos, no Porto, pois 

                                                           
56 A partir do segundo quartel do século XX as casas hortícolas começam a entrar em decadência (Araújo 1979). 
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“Data deste período a maioria da reconversão dos velhos Campos em jardins públicos ainda 

hoje marcos de referencia da cidade.” (Andresen e Marques 2001: 136). Os princípios 

estéticos que estiveram na base da conceção destes jardins procuraram recriar ambientes 

de caráter essencialmente romântico, influências da escola inglesa (Andresen e Marques 

2001). Um destes exemplos é o Jardim da Arca d’Água, que foi “(…) certamente, a obra 

mais bem conseguida sob o ponto de vista paisagístico e os critérios estéticos de então. 

Ainda hoje se mantém impregnado de um caracter próprio ditado pelo gosto de uma época 

que, então, se ia entregando à prática do passeio.” (Andresen e Marques 2001: 143). 

Segundo Andresen e Marques, a última quinta de recreio no Porto é a Quinta de 

Serralves, que apesar da sua expansão incidir sobretudo no início do século XX57, “Retoma, 

claramente o gosto pelo formalismo geometrizado e marcado pelas artes decorativas, 

deixando-se, porém, entrecruzar pelos cenários pitorescos remanescentes dos jardins 

primitivos aí construído no século XIX.” (2001: 91). Inicialmente esta quinta possuía uma 

menor área, mas foi sucessivamente ampliada com a aquisição de terrenos adjacentes, 

processo que se prolongou até aos anos 40, até atingir os atuais 18 hectares; “O jardim 

então existente integrava-se nos modelos dos jardins de final de Oitocentos como pequenos 

canteiros de contornos irregulares e uma grande diversidade de espécies (…). A uma cota 

inferior, existia um lago de formas naturalizadas com uma gruta e uma ilha, à qual se tinha 

acesso através de uma pequena ponte com gradeamento imitando troncos de árvores.” 

(Andresen e Marques 2001: 91). Após observadas as novas tendências em 1925 na 

Exposition Internationale de Arts Décoratifs et Industriels Modernes, em Paris, o proprietário 

decidiu iniciar um grande projeto de remodelação da casa e do jardim. O projeto para o novo 

jardim é encomendado ao arquiteto francês Jacques Gréber, em 1932. A quinta de 

Serralves, “Reflecte ideias da arte dos jardins do romantismo e do modernismo habilmente 

entrecruzados (…)” (Andresen e Marques 2001: 105). 

 

 

Figura 44 – Quinta de Serralves. Legenda da figura: a . Vista aérea da quinta e dos seus jardins. 
Fonte: Manuel Quinaz in Panoramio (s.d.); b . A casa e o jardim central da quinta; c . Fonte de remate 
do jardim central. Defronte à fonte, encontra-se um lago que fazia já parte do jardim quando ainda a 
propriedade pertencia à família do Conde de Vizela. Fonte: Serralves (s.d.). 

                                                           
57 Através de Carlos Alberto Cabral (2º Conde de Vizela) que herdou a propriedade em 1923 (Andresen e Marques 2001). 
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3.3  As quintas no Douro 

 

Estudada nos capítulos anteriores, a região do Douro é dominada essencialmente pela 

cultura da vinha. Ao longo dos anos o seu espaço foi evoluindo a par da exploração vinícola 

de qualidade e valorização pelo mercado exportador (Pereira 1988), sendo as quintas, 

elementos centrais deste território, que refletem o poder territorial e social desta região 

(Ferreira 1999). 

 Segundo Pereira (1988) a exploração agrícola no Douro organizou-se em dois tipos 

fundamentais: as quintas e os casais. A quinta corresponde, na sua maioria, à grande 

propriedade que reúne num espaço contínuo as diferentes parcelas agrícolas; as habitações 

do proprietário, caseiros e trabalhadores, adegas e as dependências necessárias ao 

funcionamento da exploração. O casal corresponde à pequena ou média propriedade, 

composta por diversas parcelas (hortas, vinhas, olivais, pomares, soutos, terras de monte), 

normalmente descontinuadas, mas que mantém uma maior diversidade agrícola (Pereira 

1988). Estas formas de propriedade derivaram, segundo Sampaio (1903), da desagregação 

da villa romana. 

Durante a Idade Média, muitos terrenos fizeram parte das ordens monásticas58, em 

que “o esquema de exploração da propriedade adoptado para grande maioria dos seus bens 

foi o da exploração indirecta, entregando as quintas e os casais a rendeiros que se 

encarregavam de os enriquecer e trabalhar os seus campos.” (Ferreira 1999:7-8). Já no fim 

da Idade Média e início da Época Moderna, “(…) as quintas do Douro parecem ter reforçado 

o seu papel de centros de exploração agrária de matriz senhorial, combinando-se com o 

dinamismo dos casais e com formas de domínio indirecto da terra, através da enfiteuse.” 

(Pereira 2014: 11). Mas foi durante a Época Moderna que muitas propriedades começaram 

a ser adquiridas pela nobreza ou por burgueses endinheirados (classes que não 

trabalhavam diretamente a terra) (Ribeiro 1992). Carapinha, afirma que é “(…) a partir do 

momento em que as quintas passaram das mãos dos lavradores para as das classes sociais 

que não trabalhavam a terra (…) as quintas adquirem uma outra vertente além de agrícola, 

são lugares de evasão (…)” (1995: 192). A mesma autora refere ainda que esta mudança de 

proprietários é essencial para o surgimento da nova faceta de um espaço de produção, pois 

o lavrador ou camponês, que trabalha diretamente com a terra, olha a vida do campo e 

aceita-a como uma necessidade; enquanto “o citadino” idealiza a vida no campo e entende-

                                                           
58 Existem ainda quintas que outrora pertenceram a ordens religiosas, como o exemplo da Quinta dos Frades, do Paço de 
Monsul, de Mosteirô e da Vacaria. Algumas destas quintas foram importantes ‘granjas’ dos mosteiros de S. João de Tarouca e 
Sta. Maria de Salzedas, como o caso da Quinta de Mosteirô e do Paço de Monsul (Pereira 2014). 
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a como local de ócio. Passando assim na maior parte das grandes quintas, apenas os 

caseiros e os feitores ou encarregados a habita-las de modo permanente, enquanto os seus 

proprietários, lavradores ou comerciantes, sejam eles individuais ou societários, preferem 

residir em vilas e cidades, como o caso da cidade do Porto. Não residindo de forma 

permanente “(…) uma classe nobre, nem uma classe média rica, nem sequer de grandes 

proprietários” (Barreto 1993: 73). Este comportamento ainda hoje se verifica, como o caso 

dos proprietários da Casa das Brôlhas, Quinta das Brôlhas, Quinta dos Frades, entre outros. 

Barreto menciona ainda, que os proprietários “(…) são, em maioria, profissionais de outros 

ofícios, funcionários ou liberais, ou sociedades e empresas de comércio do vinho. Algumas, 

entre as melhores, são propriedades de cidadãos ingleses ou das suas sociedades 

comercias. Todos por tradição, vinham ao Douro passar a vindima, assistir ao mais 

importante ritual de cada ano; ou então receber visitas, pagar as côngruas ou controlar um 

grande empreendimento.” (1993: 54). Os proprietários têm outras profissões de 

“reconhecido estatuto” e “(…) viver nas quintas ou no meio das vinhas obrigava a grandes 

despesas insuportáveis ou a dispensar electricidade, a água canalizada, o esgoto, a 

estrada, até perto da porta … Na verdade, o ‘habitat’ concentrado é cumulativo e 

praticamente ninguém vive fora das aldeias. “ (Barreto 1993: 54). Foi também nesta época, 

segundo Azevedo (1988), o “(…) momento em que o Douro viu um maior surto de 

construção civil e que coincide com o inicio da exploração vinícola em novo regime, facto 

que levou à construção das grandes quintas.” (1988: 84-86). 

As quintas do Douro são fundamentalmente unidades de exploração agrícola, que 

resultam em uma organização ligada essencialmente aos aspetos práticos e funcionais da 

vitivinicultura, em que as suas lógicas de desenvolvimento e construções arquitetónicas são 

idênticas a outras zonas vitícolas (Ferreira 1999). António Barreto define-as como sendo um 

todo, “(…) é todo o conjunto, vinhas, outros terrenos e edifícios. E uma vinha ou um prédio 

cultivado podem ostentar o pomposo ou familiar nome de quinta e não incluir nenhum 

edifício, nem qualquer instalação vinícola.” (1993: 130). 

Ferreira menciona que “A Casa do Douro é uma estrutura pautada e pela simplicidade, 

de risco anónimo, o que corresponde à maioria das casas das zonas vinícolas europeias”, 

marcada essencialmente pela “(…) presença de uma casa de traça elementar, com dois a 

três pisos no máximo, geralmente acrescentado no século XIX.” (1999: 28-29), em que a 

fachada principal se abre para o pátio/ terraço, elemento muito comum das quintas do 

Douro, que por vezes se comporta como um elementos agregador das demais construções 

e áreas envolventes (Ferreira 1999). 
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 Na maioria das quintas, a casa ocupa lugar de destaque. Implementada numa cota 

superior59, com o objetivo principal de dominar visualmente e por completo toda a área limite 

correspondente à propriedade e simultaneamente marcar a sua presença no território 

(características já manifestadas desde as primeiras construções de villas romanas, que 

segundo Carita é uma “(…) qualidade indispensável em qualquer quinta de recreio (…)” 

(1998: 260). Além da sua integração na paisagem, procura também integrar-se na 

sociedade, pois é a “(…) condição essencial dentro de um território em que a gestão dos 

negócios está entregue a um grupo restrito de famílias.” (Ferreira 1999: 29). Daí ser também 

frequente encontrar dentro do perímetro de algumas quintas árvores de grande 

monumentalidade como ciprestes, cedros, palmeiras e araucárias, pois permite a 

identificação da propriedade à distância e são uma marca visível da ostentação.  

A construção de toda a quinta é feita de modo a retirar o máximo proveito da 

morfologia do terreno, naturalmente muito acidentado; optando-se por se desenvolver em 

patamares, solução usada também na prática da vitivinicultura da região. Segundo Barreto, 

“Há casas de quintas de todos os tamanhos e feitios, de todas as idades e épocas: 

modestas ou monumentais, funcionais ou ostentatórias, construídas à base de xisto, caiadas 

ou não, com a ajuda de pedra e cantaria em granito.” (1993: 129). Mas as quintas no Douro 

são geralmente compostas por um conjunto de edificado distribuído que engloba 

essencialmente: a casa do proprietário; a casa dos caseiros, ou trabalhadores, ou feitores 

ou encarregados; a capela; a oficina vinária (instalações para fabrico do vinho), lagares e 

adegas; e as demais estruturas de apoio (não apenas ligadas à vitiviniculturas, mas 

também, a outros trabalhos de exploração agrícola), sendo que “(…) estas diferentes 

funções encontram-se combinadas de múltiplas maneiras.” (Barreto 1993: 130-131).  

Liddell e Price, mencionam dois modelos distintos de construção da casa nas quintas: 

o primeiro surgiu nos meados do século XVIII e manteve-se até ao século XIX e “(…) a sua 

principal característica é estar incluída numa estrutura que também inclui instalações para 

fazer o vinho (a adega) e para o seu armazenamento (o armazém).” (1995: 23); mais tarde, 

a partir do século XIX, a adega e o armazém são construídos num outro edifício, diferente 

ao da casa de habitação, mantendo-se a estrutura de dois pisos. Porém, “(…) o mais vulgar 

é as quintas terem uma casa segundo um modelo surgido nos meados do século XVIII, que 

se foi mantendo até aos princípios do século XIX” (Liddell e Price 1995: 23). 

Porém, as construções que compõem estas quintas são, geralmente, mais modestas 

que simples solares e não se comparam com os grandes exemplos nacionais ou 

internacionais. No entanto, isto não impede que haja alguns exemplos de quintas, com 

                                                           
59 A Quinta de Travassos é um exemplo contrário. A casa principal encontra-se na cota inferior da quinta, enquanto a área de 
produção se desenvolve nas cotas superiores. 



 
 
 

104 
 

construções e elementos de grande monumentalidade60 (Barreto 1993). Liddell e Price 

mencionam ainda que “Quase sempre todos estes edifícios se encontram dispostos à volta 

de um pátio, onde geralmente uma grande árvore oferece a sua sombra aprazível; mas 

pode dar-se o caso de estarem ligados entre si por carreiros protegidos do sol por ramadas 

e pérgulas de videiras.”61 (1995: 25).  

Além do conjunto edificado, anteriormente mencionado, encontra-se também presente 

em algumas quintas, a capela, geralmente anexada à casa principal, que vem reforçar o 

nível de ostentação dos proprietários. Inicialmente a sua presença era um exclusivo da 

realeza, sendo mais tarde alargada à nobreza e a partir do século XVI toma outras 

proporções “(…) o que se explica quer pela religiosidade (…), quer pela importância que 

transmitiam.” (Ferreira 1999: 40). A capela é então “(…) encarada como um símbolo de 

poder pelo prestígio que transmite aos detentores da quinta ou da habitação onde está 

inserida. Não estava ao alcance de qualquer um (…)” (Ferreira 1999: 41).  

A par de todo um conjunto edificado e de alguns elementos em particular, existem 

ainda quintas que apresentam por vezes, um conjunto de áreas destinadas à produção e 

recreio, que Ferreira (1999) denomina como “arquiteturas da paisagem”, apontando o 

jardim, a horta, o pomar e a mata como elementos entre a utilidade e o deleite. Segundo 

Carapinha (1995), estes são os constituintes básicos de todas as casas de campo, que 

formam um todo num espaço fechado, reflexo do ordenamento e organização espacial das 

nossas quintas de recreio. Considerado assim, como um “Modelo que se apresenta como 

um princípio ordenador de uma quinta de recreio em qualquer tempo e espaço como 

demonstra a análise de várias quintas, de época distintas.” (Carapinha 1995: 209). É 

particularmente a existência de elementos ligados ao prazer, que distingue a quinta de 

recreio da quinta rústica (Carapinha 1995). 

O jardim (“Horto de recreio”) é o espaço natural organizado racionalmente e encontra-

se preferencialmente junto à casa do proprietário, de cujas varandas pode ser desfrutado62 

(Carapinha 1995). Valoriza a casa principal do ponto de vista estético e é também uma 

marca evidente de ostentação social. São também lugares de aparato que se podem 

apresentar segundo dois modelos distintos: uns de caráter e desenho formal, de influência 

sobretudo italiana e francesa; e outros de caráter naturalista, de influência inglesa. O mais 

frequente é o desenho formal em que a “(…) estrutura primária logo se subdivide, em cada 

uma das secções resultantes, em canteiros, também eles de forma geométrica, reforçados 

por pequenas bordaduras vivazes, podadas ou não, onde se dispõem as flores e plantas 

                                                           
60 Como os exemplos do Solar da Rede, a Quinta do Côtto e a Quinta do Vale de Abraão.  
61 Como exemplo, encontram-se a Quinta de Santa Júlia de Loureiro, Quinta das Nogueiras, a Quinta do Vale de Abraão e o 
Quinta/ Palácio de Cidrô. 
62 Exemplo da Quinta das Nogueiras, Quinta de Santa Júlia de Loureiro, Quinta/ Palácio de Cidrô e a Quinta do Bom Retiro. 
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aromáticas.” (Carapinha 1995: 214-215). São maioritariamente pontuados no centro com um 

ou mais elementos de água, principalmente fontes.  

Pomar/horta é um espaço com dupla função e é entendido como uma intensificação 

da produção. Têm um carater fundamentalmente produtivo, embora também existam casos 

em que a plantação é ordenada segundo princípios estéticos. Localiza-se na envolvência da 

casa, em áreas com boa disponibilidade de água. É um espaço por vezes ordenado 

segundo vegetação na sua forma natural ou conduzida em pérgulas ou latadas. 

A Mata é composta principalmente por espécies nativas da região, aparecendo 

pontuada, por vezes, com espécies exóticas. Além de explorada como produto de 

subsistência da quinta, apresenta por vezes elementos recreativos, como a casa de chá, 

miradouros e lugares de estadia e sombra, como as casas de fresco63. É também um 

elemento climatizador, pois confere amenidade climática a toda a quinta e “Assegura o 

fundo de fertilidade, impedindo erosão, fomentando a infiltração da água – razão e essência 

de qualquer pomar e horta.” (Carapinha 1995: 208).  

 As áreas, acima descritas, interrelacionam-se várias vezes com percursos, que 

assumem essencialmente um caráter organizador dos elementos que os acompanham, 

reforçando a sua orientação e sentido. Toma também uma direção simbólica que unifica e 

relaciona os elementos, resultando num papel ordenador abstrato e físico (Pires 2013). 

As quintas nesta região apresentam um vínculo, marcado de maneiras distintas nas 

demais quintas estudadas, que compõem a essência do lugar que constitui uma Quinta de 

Recreio. Muitas delas apresentam um conjunto que foi evoluindo ao longo dos tempos, 

conforme as necessidades e o que se encontrava em voga na época. Verifica-se a fruição 

contemplativa da natureza e o usufruto dos privilégios da vida citadina, nomeadamente da 

sua cultura. Estas quintas, no geral, compreendem “Uma complexa conjuntura económica, 

social e cultural, que (…) desencadeou este processo de mutação de um espaço 

tipicamente de produção em espaço de recreio e lazer.” (Carapinha 1995: 26). Estes espaço 

devem ser entendidos “(…) como a evolução de uma realidade, que encontra raízes nas 

hortas, hortos, pomares, vergéis, cortinhais e almuinhas que datam de períodos anteriores, 

e que nunca deixaram de se construir como espaços de fruição da Natureza, na cultura 

ibérica.” (Carapinha 1995: 26). 

Segundo um inventário de Arte Paisagista, realizado em 1986 por Aurora Carapinha, 

vem demonstrar a distribuição espacial e a caraterização de oito tipos de espaços que se 

consideraram passiveis de inventariação, destacando as Quintas de Recreio pela sua 

representação no País. Os objetivos basearam-se no “(…) conhecimento do que existiu e do 

                                                           
63 Exemplo da Quinta de Santa Júlia de Loureiro, Quinta do Vale de Abrãao, Casa das Brôlhas e a Quinta dos Frades. 
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que ainda existe da Arte Paisagista, caracterizá-la e evidenciar o seu valor. Será ainda um 

instrumento base para o programa global da proteção e conservação deste património, 

assim como uma fonte imprescindível para a história da Arte Paisagista em Portugal, e um 

banco de dados a usar em futuros planos de ordenamento do território (…)” (Carapinha 

1986: 24). Deste trabalho resultou, a inventariação de 1117 elementos, dos quais 547 foram 

classificados como Quintas de Recreio, “(…) confirmando assim a teoria que desde há muito 

as considera como elementos mais característicos da nossa Arte Paisagista, a que não é 

estranha certamente o facto da Cultura Portuguesa enraizar na ruralidade.” Carapinha 

(1986: 61). Foram ainda efetuados em simultâneo à elaboração do inventário trabalhos de 

outra índole, mas com o mesmo seguimento lógico. 

 

 

Figura 45 – Excerto do mapa da Distribuição geográfica das Quintas de Recreio, segundo o 
inventário de 1986. Fonte: Carapinha (1995) – vol. II (ver imagem original no anexo A) – adaptado. 

 

A figura anterior corresponde ao excerto do mapa do inventário efetuado em 1986, 

onde é apresentada a distribuição a nível nacional das Quintas de Recreio. Segundo a 

imagem integral, colocada em anexo, verifica-se que de Norte a Sul a sua distribuição é 

distinta, porém, nos polos urbanos, como o caso do Porto e Lisboa, verifica-se uma maior 

concentração que se vai dispersando, à medida que se avança para o interior do país. 
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Focando na área de estudo, observa-se que a implantação das Quintas de Recreio é 

maioritariamente ao longo dos cursos dos rios. Este mapa, apesar de não apresentar 

denominação específica de cada quinta, apresenta a sua localização e referência numérica; 

reforça que o Douro não é só constituído de quintas de produção, mas também, de quintas 

em que produção e o deleite se interligam e criam uma harmonia que é tão característica de 

uma Quinta de Recreio. 
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3.4  Definições segundo autores de referência sobre Quintas de 

Recreio. 

 

As quintas de recreio fazem parte do património, sendo hoje lugares que concederam 

um relevante contributo na evolução da arte paisagista em Portugal. São espaços que se 

desenvolveram ao longo dos séculos, segundo as tendências que se faziam sentir 

sobretudo pela Europa. 

As quintas de recreio são estruturas construídas de características muito próprias que 

se desenvolveram sobretudo num contexto renascentista adquirindo as suas características, 

a “forma de nos relacionarmos emocional e afectivamente com a paisagem” (Carapinha 

2008). Estas quintas refletem o padrão de vida e a época em que se vivia (Araújo 1974). 

Com uma composição espacial organizada, onde o lazer e a produção partilham o mesmo 

espaço, respeitando-se mutuamente, o desenho destas quintas é fortemente influenciado 

pela morfologia do terreno, vegetação, água e luz, um conjunto de componentes que 

conferem ao espaço características singulares e muito próprias (Carapinha 2008). 

Partindo de conceitos explorados e defendidos por diversos autores de referência, 

uma quinta de recreio comporta uma diversidade de espaços, elementos e estruturas com 

funções e dimensões distintas, que em conjunto, resultam numa harmonia e ambiência 

espacial tão caraterizadora destas quintas. A sintetização das definições apresentadas a 

seguir foi realizada de modo a criar um modelo geral base de uma quinta de recreio 

portuguesa, que surgirá mais à frente neste estudo como base de seleção das quintas a 

incluir no roteiro. 

 

Autores de 
referência 

 

 

Definições e descrições 
 

 
Palavras-chave/ 
Elementos de 

referência 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebello da 
Costa 

(1789: 36-37) 

 

 
“bellas Quintas, que a rodeaõ, e fazem hum Paraiso 
deicioso, ou Primavera contínua. Nellas há legumes, 
e fructas de toda a qualidade, sem que o cuidado dos 
Hortelaõs se ocupe mais, que em plantar, e colher. (…) 
Em todas as estaçoens do anno, as laranjas, limoes, 
limas, cidras, alfaces, couves &c. crescem, e sazonaõ-
se completamente. (…) Rarissima haverá da qual se 
naõ goze vifta de Rio, e Mar; rarissima, a que naõ 
tenha dentro dos seus muros, copados bosques de 
frondosos castanheiros, carvalhos, e outras 
arvores pomposas. Os Lagos, e tanques d’agoa 
perenne saõ nellas frequentissimos, desorte que com 
o impulso, e peso da sua corrente, trabalhaõ alguns 

paraíso delicioso; 
legumes; 

frutas; 
goze vista de Rio, e Mar; 

bosques frondosos 
castanheiros, carvalhos; 

arvores pomposas; 
lagos; 

tanques de água perene; 
moinhos; 
azenhas; 

espessos arbustos; 
agradáveis labirintos; 
encanto dos sentidos. 
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moinhos, e azenhas. As Cazas de campo, saõ pela 
maior parte rodeadas de aspessos arbustos, que 
trepando até o cume dos telhados, representaõ aos 
olhos agradaveis Labyrintos semeados de jasmins, 
martyrios, e muitas outras flores, cuja variedade, e 
cheiro suavissimo, he o encanto dos sentidos. 
 
 

 
 
 

Araújo 
(1962: 155) 

 

“O século XVIII foi o período de ouro das quintas de 
recreio no Norte do País. As cidades Porto, Braga, 
Guimarães e Viseu, em particular, enriqueceram-se 
com notáveis obras de arte paisagista cujas ruínas 
ainda hoje poderiam construir verdadeiro cartaz de 
atracção turística.” 
 
 

 
arte paisagista; 

atração turística; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Araújo 
(1974: 8-9) 

 

“(…)o ordenamento de quintas de recreio reflecte (…) 
características próprias da paisagem em que se 
integram (…) Como só muito raramente a função 
recreativa constitui a determinante exclusiva do 
ordenamento de grandes espaços particulares, na 
maior parte dos casos eram os campos de cultura 
arvense, os prados, as matas, os pomares, tal como 
os hortos com as suas fontes e tanques de rega, as 
servidões carrais e acessos às folhas de cultivo, os 
estábulos e pombais, armações de vinha e outro 
equipamento, que eram dispostos e concebidos por 
forma a obter-se, de par com a produção de bens de 
consumo, um ambiente repousante para o espírito, 
pela via de composição paisagística daqueles 
elementos (devidamente tratados) em um conjunto 
de agradável encanto par a vista e para os outros 
sentidos.” 
 
 
 

função recreativa; 
campos de cultura 

arvense; 
prados; 
matas; 

pomares; 
hortos; 
fontes; 

tanques de rega; 
servidões carrais; 
folhas de cultivo; 

estábulos; 
pombais; 

armações de vinha; 
produção de bens de 

consumo; 
ambiente repousante para 

o espírito; 
composição paisagística; 
elementos (devidamente 

tratados); 
conjunto de agradável 

encanto par a vista e para 
os outros sentidos 

 
 

 
Araújo 

(1979: 377) 

“(…) e surgem as primeiras quintas (de que há 
notícias) ordenadas prioritariamente com vistas à 
recreação e ao deleite dos sentidos, e em cujos 
hortos se deparam terraços povoados exclusivamente 
com plantas ornamentais.”  
 
 
 
 

recreação; 
deleite dos sentidos; 
plantas ornamentais; 

 
 
 

Mesquita 
(1992: 241) 

 

“Chama-se Quinta de Recreio à propriedade rústica 
que, independentemente da dimensão, inclui terrenos 
de cultivo, hortas e pomares, edifícios de apoio à 
exploração agrícola e pecuária, habitações de 
trabalhadores rurais e, junto à residência do 
proprietário, zonas de lazer, designadamente jardins, 

propriedade rústica; 
terrenos de cultivo; 
hortas e pomares; 
edifícios de apoio; 

zonas de lazer; 
jardins; 

pavilhões; 
fontes; 
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pavilhões, fontes, lagoas, pombais e matas, 
variando em função do estatuto social dos 
moradores”. 
 
 

lagoas; 
pombais; 
matas; 

estatuto social; 

 
 
 
 
 
 

Ribeiro 
(1993) in 

Basto (2015) 

“A Quinta de Recreio, entendida como um todo 
autossuficiente e organizado, constitui-se como 
espaço onde as componentes lúdica e produtiva se 
associam e invadem mutuamente, estabelecendo entre 
si relações formais e funcionais. Espaço bucólico, 
onde as zonas de produção pontuam elementos 
arquitetónicos definidores de funções estéticas e 
lúdicas, onde sombra, água e luz se harmonizam 
numa atmosfera de locus amoenus. Esses locais de 
prazer que frequentemente se identificam com 
infraestruturas funcionais, constituem verdadeiros 
elos que unem recreio e produção.”  

todo autossuficiente e 
organizado; 

componentes lúdica e 
produtiva; 

relações formais e 
funcionais; 

espaço bucólico; 
funções estéticas e 

lúdicas; 
sombra; 

água; 
luz; 

locus amoenus; 
prazer; 

infraestruturas funcionais; 
elos que unem recreio e 

produção; 
 
 

 

 

 

 

 

 
Carapinha 

(1995: 23-24) 

 
“A quinta de recreio surge-nos como um todo 
organizado: mata, edifícios, horto de recreio, 
pomar/ horta. É um lugar versátil, onde recreio e 
produção compartilham o mesmo espaço, 
invadindo-se mutuamente, estabelecendo relações 
formais e funcionais. São espaços bucólicos, onde, 
em áreas confinadas à produção, pontuam 
elementos arquitectónicos, escultóricos que 
definem agradáveis locais de estadia, em que, 
sombra, luz, água, aromas e sons se conjugam para 
criar uma ambiência peculiar. Os locais de recreio 
são miradouros sobre as áreas de produção e, 
frequentemente colonizam infra-estruturas 
funcionais. Caleiras e tanques, revestidos de 
azulejos plenos de côr, são elementos de ligação e 
pólos aglutinadores, decorativos e refrescantes entre o 
recreio e a produção.”  
 
 
 
 
 

 
um todo organizado; mata; 

edifícios; 
horto de recreio; pomar/ 

horta; 
lugar versátil; 

recreio e produção 
compartilham o mesmo 

espaço; 
relações formais e 

funcionais; 
espaços bucólicos; 

produção (3x); 
elementos arquitetónicos, 

escultóricos; 
agradavéis lugares de 

estadia; 
sombra; 

luz; 
água; 

aromas; 
sons; 

ambiência peculiar; 
recreio (2x); 
miradouros; 

infra-estruturas funcionais; 
caleiras; 
tanques; 
azulejos. 

 

Andresen e 
Marques 

(2001: 25). 

“A quinta conjuga de forma notável a função produtiva 
com a função lúdica e reparadora, próprias de uma 
quinta de recreio (…)”  
 
 
 

conjuga a função 
produtiva com a função 

lúdica e reparadora. 

 “Vegetação, água, luz e morfologia do relevo são os 
componentes fortes no desenho da Quinta de 

vegetação; 
água; 



O Valor das Quintas no Alto Douro Vinhateiro – 

 Proposta de Roteiro das Quintas de Recreio 

111 
 

 
Carapinha 
(2008: art. 

DN) 

Recreio como o são em todos os jardins. Mas, em 
Portugal, a forma como estes elementos são 
ordenados, desenhados, determina o surgimento de 
um espaço onde o ócio e o negócio se conciliam 
criando um espaço com características únicas.”  
 

luz; 
desenho da Quinta de 

Recreio; 
ordenados; 

desenhados; 
ócio e negócio. 

 

Segundo a análise das definições e descrições dadas por alguns autores de referência 

sobre Quintas de Recreio, destacam-se alguns pontos. 

O excerto retirado da obra de Rebello da Costa, centra-se sobretudo na descrição das 

características e dos elementos presentes nas quintas. Destaca-se a atenção do autor em 

classificar os ambientes de uma forma positiva associada ao prazer, como por exemplo, o 

paraíso delicioso, as árvores pomposas, os agradáveis labirintos e o encanto dos sentidos. 

Já Ilídio de Araújo apesar de não apresentar uma definição concreta do que é uma Quinta 

de Recreio, enumera diferentes adjetivos e elementos presentes nestes lugares, em 

particular no Norte do País. Refere que a função recreativa está associada na maior parte 

dos casos à função produtiva, sendo que a conjugação destas duas funções resulta num 

conjunto de agradável encanto. Marieta Dá Mesquita reforça esta relação das duas funções. 

Refere ainda que a importância da propriedade é independente da sua dimensão, embora a 

quantidade de elementos e áreas associadas ao lazer - como jardins, pavilhões, fontes, 

lagoas, pombais e matas - variem conforme o estatuto social do proprietário. Luís Paulo 

Ribeiro destaca a ambiência do lugar, assim como o valor de conjunto como um todo 

autossuficiente e organizado que interliga elementos com usos diferentes que unem recreio 

e produção. Andresen e Marques mantêm este mesmo conceito quando referem que a 

Quinta de Recreio conjuga a função produtiva com a função lúdica e reparadora. Carapinha 

também salienta a organização e ordenamento do espaço que resultam numa versatilidade 

de funções ligadas às relações formais e funcionais, ao recreio e produção, ao ócio e ao 

negócio. Destaca ainda os elementos de decoração e também a ambiência do lugar.  
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| Roteiro das Quintas de Recreio no Alto Douro 
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4.1 Métodos de identificação, seleção de quintas para a definição 

do Roteiro64 

 

O estudo apresentado nos capítulos anteriores auxiliou o desenvolvimento dos 

métodos de identificação e seleção de quintas e definição do Roteiro. Foram estabelecidos 

progressivamente parâmetros de análise e critérios de avaliação para seleção das quintas, 

descritos neste subcapítulo.   

Para a seleção inicial das quintas a integrar no roteiro, foram reunidos documentos de 

referência sobre o património das quintas da região em estudo. Posteriormente estudados e 

analisados constatou-se que diferentes fontes abrangem datas e limites geográficos 

distintos, o que permitiu reunir informação diversificada sobre as quintas, nomeadamente a 

sua designação, áreas e limites, usos e funções. Embora a área de estudo se situe dentro 

dos limites do ADV, considerou-se relevante nesta etapa de recolha, listagem e análise, 

alargar os limites para a RDD, permitindo assim, ampliar o conhecimento da área e 

património circundante dos limites definidos. 

Como resultado da consulta aos documentos, foram recolhidas e identificadas 266 

quintas no total. Com o avanço da análise aos documentos constatou-se que muitas das 

quintas eram repetidas entre as obras consultadas ou tinham nomes distintos associados. 

Após esta averiguação, foi decidido que as propriedades que tinham mais do que um nome, 

passariam a ter apenas um, o mais recente, resultando na redução do número de quintas 

listadas. Assim resultou um conjunto de 171 quintas (57 no Baixo Corgo, 91 no Cima Corgo 

e 23 no Douro Superior)65. Nem todas as quintas existentes no Douro constam nesta 

recolha, uma vez que os documentos de referência recolhidos e consultados incidiam nos 

casos mais emblemáticos da Região.  

Para simplificação da introdução dos dados obtidos e também para facilitar a consulta 

e sintetização da informação, houve a necessidade de organizar (por sub-regiões) todas as 

quintas, para tornar mais fácil a sua análise. Assim sendo, foram listadas todas as quintas 

numa tabela (ver excerto de uma das tabela na figura seguinte).   

 

                                                           
64 Descrição e indicação pormenorizada de uma viagem; itinerário (infopédia s.d.). 
65 Dentro de cada sub-região, o número de quintas difere muito, isto deve-se aos fatores naturais e históricos e do 
desenvolvimento da região. Ver mais informação no Capítulo II - A Paisagem do Douro e a sua Evolução, do presente 
documento. 
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Figura 46 - Excerto de uma das tabelas elaboradas para este estudo, onde foram colocadas as 
quintas listadas, segundo o que se reuniu a partir dos documentos de referência. Tabelas completas 
nos anexos B, C e D. 

 

Seguidamente, as quintas listadas foram analisadas de modo a compreender se estas 

se enquadravam no modelo geral de uma quinta de recreio. Com base na informação 

recolhida, durante a revisão e pesquisa bibliográfica, posteriormente estudada e analisada66, 

reuniram-se as várias definições dadas por autores de referência (ver o subcapítulo 3.4 - 

Definições segundo autores de referência sobre Quintas de Recreio (Pp.: 108-111)). Da 

análise às definições resultaram sete parâmetros que definem um programa base de uma 

quinta de recreio.  

Os parâmetros corresponderam aos seguintes: 

• Jardins e áreas de produção:  

• Elementos de água, tais como fontes, lagos, chafariz, tanques, espelhos de água; 

• Pomar/ Horta; 

• Jardim; 

• Mata/ Bosque; 

• Espaços complementares e estruturantes:  

                                                           
66 Ver o Capítulo III - As Quintas de Recreio como Indissociáveis da paisagem do Douro, do presente documento. 
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• Pátio/ Terreiro; 

• Percursos estruturados; 

• Casa, residência ou Palácio: 

• Solar/ Capela. 

Com as quintas e os parâmetros organizados na tabela, partiu-se para a análise dos 

mesmos através da visualização de mapas e imagens aéreas, pelo serviço de pesquisa e 

visualização georreferenciada do ‘GoogleMaps’ e do ‘BingMaps’. Através deste serviço, a 

análise foi efetuada segundo o que se conseguiria visualizar através dos mapas e imagens, 

fazendo com que os parâmetros anteriormente mencionados, fossem preenchidos de 

acordo com o que se conseguiu obter dessa visualização. Assim foi analisada a existência, 

ou não, desses parâmetros, todos com o mesmo valor quando analisados individualmente, 

acabando por formar um valor de conjunto que define a possível inclusão, ou exclusão, no 

roteiro. 

A representação da análise foi realizada de forma esquemática, em tabela, cruzando 

as quintas e os parâmetros, utilizando símbolos de cor distinta.  

 

 

Figura 47 - Excerto de uma das tabelas elaboradas para este estudo, onde foram analisados os 
parâmetros, utilizando símbolos de cor distinta. Tabelas completas nos anexos B,C e D. 
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O símbolo de cor verde, representado da forma, ‘•’, indica a existência no terreno do 

parâmetro, já o símbolo de cor vermelha, representado da forma, ‘•’, indica a inexistência ou 

destruição do parâmetro. O símbolo de cor laranja, representado da forma ‘•’, indica 

incerteza ou dúvida do parâmetro, que muitas vezes não se conseguiu retificar através da 

visualização dos mapas e imagens. Muitos destes símbolos ‘•’, foram mais tarde retificados 

e substituídos, resultado do estudo e análise de cada quinta e das visitas de campo, 

realizadas numa das etapas seguinte.  

Todas as tabelas ao longo do processo foram corrigidas e retificadas sempre que 

necessário, até ao seu formato final. Obteve-se assim informação atualizada, credível e o 

mais completa possível. Algumas das quintas listadas encontram-se em tonalidade cinza (37 

quintas), o que indica escassez de informação, devido à dificuldade de obtenção de 

documentação histórica e evolutiva do lugar (que muitas vezes é reduzida, inexistente ou 

inacessível) pelo estado em que se encontram, com sinais de degradação ou com marcas 

evidentes de alteração do seu traçado e funções; também porque não foram encontradas, 

devido a desconhecimento, informação insuficiente ou errada da sua localização, ou até 

mesmo, pela sua demolição e/ ou substituição. Fatos que mais tarde foram comprovados, 

com as visitas aos locais pré-definidos, fazendo com que estas quintas fossem desde logo, 

excluídas para a seleção seguinte. Assim, das 171 quintas listadas, 103 encontram-se 

integradas na Zona Especial de Proteção (ZEP)67 e 69 nos limites do ADV. Para assinalar as 

que se encontram dentro do ADV, foram destacadas as quintas com a cor beje.  

Posteriormente a esta etapa, selecionaram-se casos com potencial interesse para a 

inclusão no roteiro, que recaiu segundo a análise realizada nas tabelas (anexo B, C e D), 

explicada anteriormente. As quintas selecionadas reuniram um conjunto de cinco ou mais 

parâmetros que foram avaliadas de forma positiva ‘•’, sendo cinco os parâmetros mínimos 

que se pode considerar para incluir a quinta como possível local de interesse para o roteiro. 

A escolha de um número mínimo de parâmetros avaliados positivamente advém de 

observações feitas às tabelas quando finalizadas, apesar da existência de alguns 

parâmetros a ‘•’. Ao longo da revisão bibliográfica sobre as quintas de recreio, verificou-se 

que nem todas as quintas contêm este conjunto de elementos na conceção do seu 

programa, não deixando mesmo assim de ser uma quinta de recreio; logo as quintas 

analisadas com 7 ‘•’, apesar de todos os parâmetros analisados estarem presentes nessa 

propriedade, seriam uma amostra escassa visto que só existem dois casos (Quinta de Santa 

Júlia de Loureiro e a Quinta dos Frades). As quintas que apresentam 6 ‘•’, compõem um 

                                                           
67 Foi delimitada aquando a classificação e assim classificada como ZEP (Aviso n.º15170/2010 de 30 de julho). Compreende 
225.400 ha e corresponde à área entre o ADV e à RDD. 
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número pouco representativo de casos, com uma amostra ainda bastante reduzida para ser 

incluída no roteiro (7 casos). Já as quintas que contêm 1, 2, 3 ou 4 ‘•’, abrangem um grande 

número de casos e apresentam valores com pouco interesse para este estudo, pois no seu 

conjunto não tem um valor assinalável para ser incluído no roteiro. Assim, as quintas com 5 

‘•’ representam o valor de conjunto mais representativo a ser visitado. 

Das 171 quintas, apenas 18 integram o conjunto com o mínimo de parâmetros 

estabelecidos e analisados com o símbolo ‘•’, estando incluídas 10 quintas dentro dos 

limites do ADV: 

 

Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior 

Solar/ Casa da Rede 

Quinta/ Casa das Torres de Oliveira 

Quinta do Portêlo 

Quinta dos Frades  

Quinta de Vale Abraão 

Quinta do Paço de Monsul 

Quinta das Brôlhas 

 
Quinta das Carvalhas 

Quinta do Bom Retiro  
 

Quinta do Vesúvio 

7  2 1 

Figura 48- Conjunto de quintas que reuniram no mínimo cinco parâmetros avaliados positivamente, 
dentro dos limites administrativos do ADV. 

 

Observando os resultados anteriores, das 18 quintas, 10 encontram-se nos limites do 

ADV e 8 nos limites da ZEP. Constatando esta pequena diferença considerou-se necessário 

o alargamento dos limites da área inicialmente proposta. Justificando-o como uma mais-

valia, pois as quintas fora dos limites inicialmente definidos comportam um valor de 

referência desta região. Para o alargamento do limite optou-se por juntar as cidades do 

Peso da Régua, de Lamego e a vila de São João da Pesqueira, pois são indissociáveis da 

história e desenvolvimento desta região. Para além destes aspetos que lhe competem 

distinção no estudo, estas mantêm também um relacionamento muito próximo e forte com o 

rio Douro. Esta união permite assim oferecer uma outra dinâmica ao roteiro. 
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 Considerando então as quintas que reúnem no mínimo um conjunto de cinco 

parâmetros analisados de forma positiva e os limites redefinidos, obteve-se num conjunto de 

16 eventuais quintas a incluir no roteiro: 

 

 Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior 

 
Solar/ Casa da Rede 

Quinta/ Casa das Torres de Oliveira 

Quinta do Portêlo 

Quinta dos Frades  

Quinta de Vale Abraão 

Quinta do Paço de Monsul 

Quinta das Brôlhas 

 
Quinta das Carvalhas 

Quinta do Bom Retiro 
 
 

Quinta do Vesúvio 

 

Cidade do Peso da Régua 

 
Vila de São João da Pesqueira 

Quinta de Sta. Júlia de Loureiro 

Quinta de Travassos  

Quinta do Lodeiro  

Quinta das Nogueiras  

 
Palácio/ Quinta de Cidrô 

Cidade de Lamego 

Casa das Brôlhas 

12  3 1 

Figura 49 – Conjunto final das eventuais quintas a incluir no roteiro, dentro dos novos limites 
definidos, organizadas segundo a sua localização nas sub-regiões na RDD.  

 

Reunido o grupo das eventuais quintas a incluir no roteiro, surge necessidade de obter 

informação mais específica sobre cada caso, assim como a verificação do estado atual em 

que se encontram, de forma a confirmar a análise efetuada anteriormente. Deste modo, 
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recorreu-se às visitas68 das quintas listadas apresentadas na figura anterior, para então se 

reunir todos os dados recolhidos no lugar, com a ajuda do registo fotográfico e do 

preenchimento de uma ficha de levantamento de campo. 

 

 

Figura 50 - Exemplo de uma ficha de levantamento de campo preenchida durante a visita às quintas. 
Ficha de levantamento de campo da Quinta das Nogueiras. Fonte: autor 2016. 

                                                           
68 As visitas às quintas selecionadas são uma etapa essencial que não pode ser ignorada, pela diversidade de valências que 
apresenta a vários níveis. 
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Para a elaboração das fichas de levantamento de campo foi consultada a metodologia 

desenvolvida para o trabalho de investigação na UTAD, “Arte Paisagista no Norte de 

Portugal - Inventário de Sítios de Interesse” e ajustada à especificidade deste estudo. Todas 

as visitas foram previamente preparadas e no seu decorrer foram confirmados e 

acrescentados dados nas fichas de levantamento de campo. 

A proximidade com a população local facilitou muitas vezes o contato direto com os 

proprietários ou responsáveis de cada lugar visitado, tendo um papel fundamental na 

indicação de terrenos e lugares, assim como o enriquecimento com informação 

complementar.  

Através das visitas confirmou-se que muito dos lugares se vão transformando, numa 

tentativa de sobrevivência às exigências dos novos tempos, verificando-se muitos elementos 

modificados ou substituídos por novas edificações, ou simplesmente eliminados ou 

destruídos. Em alguns casos foram ainda comparados planos (de construção, planeamento, 

plantação, entre outros) e fotografias antigas. Como por exemplo, a Quinta dos Frades, com 

uma proposta de Jacinto de Mattos em 1942, que nunca chegou a ser implementada, assim 

como a Quinta do Vale de Abrãao, em que as fotografias dão conta dos elementos que 

foram roubados e vandalizados, destruídos pelo incêndio em 1997 e posteriormente 

removidos pelas obras de restauração e integração da prática de turismo. Também é 

exemplo a Quinta/ Palácio de Cidrô, onde através de fotografias e ortofotomapas se 

consegue entender que anterior às obras de reconstrução do espaço exterior em 2006, a 

quinta compreendia uma organização muito diferente da atual, com a particularidade do 

pomar ordenado.  

Foi também com estas visitas e com o contato direto com o terreno que foram 

identificadas quintas que não haviam sido listadas na etapa anterior (processo de recolha e 

revisão bibliográfica). Revelaram-se quintas de interesse, principalmente por se 

posicionarem de modo expressivo no território e pela relação com a paisagem. Sendo 

assim, após as visitas de campo foram acrescentadas, a Casa dos Viscondes de Várzea 

(Várzea de Abrunhais, Lamego) e a Quinta/ Casa da Corredoura (Cambres, Lamego), estes 

dois casos após identificação e localização, sofreram o mesmo processo que as quintas 

anteriormente selecionadas.  

Terminadas as visitas de campo, resulta o seguinte conjunto de quintas: 
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Casos resultantes das primeiras seleções 

Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior 

Solar/ Casa da Rede 

Quinta/ Casa das Torres de Oliveira 

Quinta de Sta. Júlia de Loureiro 

Quinta de Travassos 

Quinta do Lodeiro  

Quinta das Nogueiras 

Quinta do Portêlo 

Quinta dos Frades  

Quinta de Vale Abraão 

Quinta do Paço de Monsul 

Casa das Brôlhas 

Quinta das Brôlhas 

 
Quinta das Carvalhas 

Palácio/ Quinta de Cidrô 

Quinta do Bom Retiro  

 

Quinta do Vesúvio  

 

 

Quintas acrescentadas após análise das visitas de campo 

Quinta/ Casa da Corredoura  

Casa dos Viscondes de Várzea 

 
- 

 
- 

14 3 1 

Total de 18 casos 

Figura 51 – Conjunto final das quintas com potencial interesse de inclusão no roteiro. 

 

Posteriormente foram ainda consultados arquivos privados das próprias quintas, o que 

permitiu a revisão e consolidação dos dados obtidos durante as visitas.  

Os 18 casos selecionados foram avaliados segundo critérios69 mais específicos, 

aferidos durante as visitas às quintas, para atribuição de um valor próprio; daí a necessidade 

                                                           
69 A seleção destes critérios foi baseada na metodologia desenvolvida para o trabalho de investigação na UTAD, “Arte 
Paisagista no Norte de Portugal - Inventário de Sítios de Interesse” e ajustada à especificidade deste estudo. 
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de sintetizar traços comuns e de valor singular dos lugares. Os critérios a seguir auxiliaram a 

definição do seu valor quanto:  

• Qualidade estética:  

• Nível de organização espacial geral, estrutura e traçado; 

• Qualidade da composição: 

• Elementos construtivos e decorativos; 

• Vegetação/ Plantação; 

• Influência no seu contexto cultural e social; 

• Integração e relação com a paisagem envolvente; 

• Estado de conservação; 

• Grau de integridade. 

Partiu-se assim para a etapa de avaliação, onde cada uma das 19 quintas 

selecionadas previamente foi avaliada segundo o conjunto de critérios enunciados 

anteriormente. A representação desta avaliação foi realizada numa tabela, onde se 

cruzaram as quintas selecionadas e os critérios de avaliação, utilizando números de 1 a 3 

(ver tabela completa no anexo E). A avaliação é feita consoante o nível de qualidade que 

apresenta cada parâmetro, sendo que em termos gerais, o número 1 corresponde a um 

nível baixo, o número 2 ao intermédio e o número 3 ao nível elevado. Todos estes critérios 

têm o mesmo valor quando avaliados individualmente, formando apenas um valor conjunto 

no final, com a reunião de todos os critérios avaliados. Esta avaliação é realizada com base 

nos critérios qualitativos abaixo descritos. No final é possível obter um conjunto de quintas 

de interesse para inclusão no roteiro. Das 18 quintas foram selecionadas apenas as que 

compreendiam um conjunto de três, ou mais critérios avaliados com o número 3, sendo 

estes os critérios mínimos a considerar para incluir a quinta no roteiro. A escolha deste 

número mínimo de critérios é baseada por um lado pelo maior número de quintas possíveis 

para cobrir a extensão dos limites do roteiro e por outro lado pelo número de casos que 

cumprem o número máximo de critérios. Teve-se em conta também a qualidade que se 

pretende adotar ao programa de visita.  

Para melhor compreensão dos critérios avaliados, segue-se uma descrição detalhada 

que se teve em conta no momento da avaliação: 

O critério Qualidade estética - organização espacial geral, estrutura e traçado é 

avaliado segundo: a conceção da estrutura, a configuração (organização, disposição e 

ordem) dos espaços, bem como dos espaços complementares e relação com os acessos; a 

forma de desenvolvimento da organização em termos de versatilidade e riqueza criativa; 

complementaridade, complexidade e funcionalidade do espaço; dinamismo e variabilidade; 
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ambiência. A avaliação para este critério é fundamentalmente apoiada pelas visitas ao local 

e análise das imagens obtidas de diferentes datas. É sobretudo apoiada no presente. 

O critério Qualidade da composição é divido em dois outros parâmetros: Elementos 

construtivos e decorativos, onde é avaliado a riqueza criativa e os pormenores; e 

Vegetação/ Plantação onde se tem em conta a diversidade e a presença ou não de 

exemplares notáveis. A avaliação deste critério é sobretudo na atualidade, apoiada através 

de visitas ao local. 

O critério Influência no seu contexto cultural e social é avaliado a importância do lugar 

num contexto específico, assim como a existência de figuras influentes na história e cultura 

da região. A avaliação para este critério é feita através de consulta bibliográfica referente a 

cada quinta e é sobretudo apoiada no estudo do passado. 

O critério Integração e relação com a paisagem envolvente é avaliado segundo a sua 

disposição topográfica, envolvência da quinta, qualidade visual e relação com a paisagem e 

o ambiente natural. A sua avaliação é feita através de imagens aéreas e visitas ao local, 

sendo sobretudo apoiada na atualidade.  

O critério Estado de conservação é avaliado a conservação, a aparência estética e 

estrutural do lugar e a manutenção dos elementos quinta. Se há existência, ou não, de 

falhas de conservação e se apresentam problemas de risco. A avaliação para este critério é 

feita através da observação de imagens aéreas e visita ao local. É sobretudo apoiada no 

estudo do presente. 

O critério Grau de integridade é avaliado um conjunto de caraterísticas históricas e 

culturais do lugar, que se mantiveram intactas ao longo dos tempos, independentemente do 

nível de conservação e manutenção. A avaliação é feita através de consulta bibliográfica 

referente a cada Quinta e visita ao local. É sobretudo apoiada no estudo do passado e 

presente. 

 

Sendo considerados como fundamentais para a proteção e valorização da identidade 

através do tempo, estes critérios de avaliação do lugar, são sobretudo estipulados de forma 

a compreender se este harmoniza fatores essenciais, como o seu carácter histórico, 

artístico, social, cultural e paisagístico. O resultado final da avaliação a cada quinta é o efeito 

combinado dos vários critérios, que se associam ao equilíbrio existente em cada lugar. A 

avaliação, apesar de feita individualmente, ao longo de todo o processo foram comparados 

os valores atribuídos. De destacar a avaliação feita ao Solar da Rede, Quinta do Paço de 

Monsul, Quinta da Corredoura e Casa das Brolhas; por serem propriedade privada e por se 

encontrarem encerradas durante toda a investigação. Para estes casos a avaliação foi 

apoiada com base em imagens aéreas, fotografias e visitas às suas áreas envolventes. 
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Figura 52 – Tabela elaborada para avaliação das quintas com potencial interesse para inclusão no 
roteiro, segundo os critérios adotados. Ver tabela no anexo E. 

 

Assim sendo, das 18 quintas foram excluídas cinco quintas (Quinta do Portêlo, Quinta 

do Lodeiro, Quinta do Paço de Monsul, Quinta das Carvalhas), resultando o conjunto final:  
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Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior 

Solar/ Casa da Rede 

Quinta/ Casa das Torres 

Quinta de Sta. Júlia de Loureiro 

Quinta de Travassos 

Quinta das Nogueiras 

Quinta dos Frades  

Quinta de Vale Abraão 

Quinta/ Casa da Corredoura  

Casa das Brôlhas 

Casa dos Viscondes de Várzea 

Quinta das Brôlhas 

 
Palácio/ Quinta de Cidrô  

Quinta do Bom Retiro 

 

Quinta do Vesúvio 

 

11 2 1 

Conjunto final de 14 quintas 

Figura 53 – Conjunto final das quintas a incluir no roteiro das quintas de recreio. 

 

Cada quinta incluída no roteiro faz-se acompanhar por uma ficha, denominadas como 

fichas das quintas do roteiro. Estas fichas são uma compilação de toda a informação 

decorrida ao longo da investigação, desde a recolha e revisão bibliográfica até ao momento 

final da avaliação das quintas a incluir no roteiro. A informação em cada ficha é somente 

sobre cada caso específico e é dividida em três partes: a primeira é relativa à sua 

identificação, localização, função e proprietário atual (informação/ dados gerais); a segunda 

é a mais extensa, pois comporta a descrição da evolução do espaço em linhas gerais desde 

a sua origem ou primeiras datas conhecidas até à atualidade, descrição detalhada do 

espaço, sendo sobretudo enumerados os elementos referenciadores, a sua tipologia, 

estrutura e organização espacial; a terceira parte é composta por um conjunto de fotografias 

recolhidas nas visitas de campo e são um complemento às descrições feitas ao longo da 

ficha.  
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Figura 54 – Exemplo de uma das fichas das quintas do roteiro. Ver todas as fichas no subcapítulo 
seguinte. Fonte: Autora (2017).  

 

Estas fichas além de delineadas como um documento auxiliar utilizável durante as 

visitas, podem ser utilizadas como ferramenta básica de inventário e de divulgação do 

património paisagístico; pois podem ser vistas também como um instrumento de base do 

conhecimento que, mais tarde, necessitará de ser completado para atualização de eventuais 

dados.   
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4.2 Proposta de roteiro das Quintas de Recreio no Alto Douro 

Vinhateiro 

 

O roteiro compreende três itinerários. O itinerário I - No Baixo Corgo (margem direita), 

abrange a cidade do Peso da Régua e a vila de Mesão Frio, é composto por cinco quintas, 

além dos demais elementos e atividades propostas; o itinerário II - No Baixo Corgo (margem 

esquerda) abarca a cidade de Lamego e a vila de Armamar e é composto pelo maior grupo 

de quintas dos três itinerários, seis quintas mais os elementos e atividades propostas; o 

itinerário III – Do Cima Corgo ao Douro Superior, abrange as vilas de Tabuaço e de São 

João da Pesqueira e a cidade de Vila Nova de Foz Côa, e é composto por três quintas além 

dos elementos e atividades propostas. 

Este subcapítulo é constituído sobretudo por peças gráficas, respeitantes aos três 

itinerários do roteiro, que são apresentados através de um mapa desenhado, da descrição 

do itinerário e respetivas fichas das quintas de roteiro. 
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Itinerário 1 “No Baixo Corgo (margem direita)” 

Localização  

Sub-região do Baixo Corgo – Peso da Régua e Mesão Frio. 

Quintas a visitar 

1. Quinta das Nogueiras; 

2. Quinta de Travassos; 

3. Quinta Santa Júlia de Loureiro; 

4. Casa Torres de Oliveira; 

5. Solar da Rede. 

Roteiros existentes 

Rota do Vinho do Porto.  

Conjunto de valores 

• Miradouros (de São Silvestre, Caldas de Moledo, Ribeira da Rede e de Santo 

António); 

• Elementos culturais (Museu do Douro); 

• Parques protegidos e classificados (Parque Natural do Alvão). 

Pontos de Avistamento 

• 41º10’05.6’’N, 7º49’54.3’’W - Vistas sobre a Quinta do Cotto; 

• 41º09’46.2’’N, 7º52’14.2’’W - Vistas sobre a margem direita do rio; 

• 41º09’11.5’’N, 7º49’44.1’’W - Caldas de Moledo. 

Distância Total 

Aproximadamente 19 km. 

Descrição do itinerário 

O trajeto é feito maioritariamente por automóvel e tem início na cidade do Peso da 

Régua, considerada hoje como a capital da região demarcada, onde outrora fora um 

entreposto comercial onde partiam e chegavam os barcos rabelos que transportavam o 

vinho até Vila Nova de Gaia. Toda a paisagem envolvente é bem marcada pela cultura do 

vinho que se desenvolve ao longo das margens íngremes. Aqui também se consegue 

observar as inúmeras quintas que pontuam as margens do rio.  

A primeira quinta a visitar encontra-se no vale verdejante de Godim, “(…) também 

designada pelo vale ou nateiro dos Quatro Caminhos (…) desde longe (talvez desde a era 

da Romanização), aqui se cruzavam as mais importantes vias.” (Proença 1995: 630), na 

Rua Cândida Lima, onde se localiza a Quinta das Nogueiras. Esta quinta pertencera a Dona 



 
 
 

134 
 

Antónia Ferreirinha, personalidade bem conhecida e marcante na história do Douro e do 

Vinho do Porto, onde acaba acabara por falecer em 1896.  

De seguida é na freguesia de Loureiro, direção a Travassos (4,3 km – 10 minutos de 

automóvel), onde se encontra a próxima quinta a visitar, a Quinta de Travassos que outrora 

pertenceu também a Dona Antónia Ferreirinha e onde passou a maior parte da sua infância. 

Na mesma freguesia, a 3 km - 6 minutos de automóvel, encontra-se a Quinta Santa Júlia de 

Loureiro. A entrada para esta quinta pode ser feita por duas zonas distintas: pelo largo da 

igreja de Loureiro (CM1312), entrada para o pátio/ terreiro da quinta, ou pelo largo da 

Capela de Santo António (EM600), entrada pela mata, com vistas panorâmicas sobre a 

produção vinícola da quinta e a paisagem envolvente. À saída da quinta, a 

aproximadamente 150 metros encontra-se o miradouro de Santo António (41°10'32.4"N 

7°48'51.7"W). Neste miradouro conseguem-se vistas privilegiadas para o vale de Godim, para 

a Cidade do Peso da Régua e para a outra margem do rio (Cidade de Lamego). A paisagem 

de Lamego vista neste miradouro é marcada por diversas quintas, tais como a Quinta da 

Pacheca, Quinta de Tourais, Casa dos Varais entre outros sítios de interesse como o porto 

fluvial de Cambres. Ainda é possível observar o percurso do rio para montante, algumas das 

pontes que o atravessam e a barragem de Bagaúste.  

Segue-se para a Quinta/ Casa das Torres de Oliveira, localizada à entrada da 

pequena povoação de Oliveira, a 4km de Mesão Frio, na EM601 (4,5km - 9 minutos de 

automóvel). Finalizada a visita, segue-se em direção à Rede, na freguesia de Vila Marim 

(5km – 9 minutos de automóvel) em Mesão Frio. No inicio deste percurso conseguem-se 

observar uma das quintas mais antigas da sub-região do Baixo-Corgo, a Quinta do Cotto 

(41º10'14.83''N 7º50'41.91''W), com uma integração e localização na paisagem bem marcada 

pelo seu edifício “(…) do século XVII. De forma quadrangular, encerra um pátio interior, 

sendo a fachada principal de proporções monumentais e tendo uma capela integrada num 

dos ângulos mais recuados.” (Liddell e Price 1995: 57) que “(…) domina a aldeia e a 

propriedade galga as encostas para nascente, rodeada de floresta, olivais e vinhedos.” 

(Liddell e Price 195: 57). Ao chegar ao apeadeiro da Rede, o percurso segue destino ao 

Solar da Rede (6,9 km - 12 minutos de automóvel), “(…) de feição nobre e de grande valor 

arquitectónico.” (Proença 1995: 581), na estrada que liga Peso da Régua a Mesão frio. Ao 

longo deste trajeto existem muitos sítios onde se consegue vistas panorâmicas sobre o 

percurso do rio e as suas margens. O solar encontra-se a cerca de 300 metros de altitude. 
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Itinerário 2 “No Baixo Corgo (margem esquerda)” 

Localização  

Na sub-região do Baixo Corgo – Lamego e Armamar. 

Quintas a visitar 

1. Quinta de Vale de Abraão; 

2. Quinta da Corredoura; 

3. Casa das Brôlhas; 

4. Quinta Viscondes de Várzea; 

5. Quinta das Brôlhas; 

6. Quinta dos Frades. 

Roteiros existentes 

• Rota do Vinho do Porto;  

• Rota das Vinhas de Cister. 

Conjunto de valores 

• Aldeias Vinhateiras (Ucanha e Salzedas); 

• Miradouros (da Boa Vista, de São Domingos e de São Leonardo da Galafura); 

• Elementos culturais (Museu de Lamego e Mosteiro de Santa Maria de Salzedas). 

Pontos de Avistamento 

• 41°07'46.1"N, 7°48'23.6"W – Vistas para Cambres e margem direita do rio Douro; 

• 41°08'27.8"N, 7°41'46.2"W – Vistas para a margem direita do rio Douro; 

Distância Total 

Aproximadamente 45 km. 

Descrição do itinerário  

“São inúmeras as quintas, e algumas delas opulentes, que rodeiam a Régua. Mas 

nenhuma, talvez sobreleva em primores de comodidade e intimidade, arquitectura e 

arborização, a bela Quinta do Vale de Abrãao, situada (…) quase defronte das Caldas de 

Moledo.” (Proença 1995: 593). A Quinta de Vale de Abrãao, na freguesia de Samodães, em 

Lamego, é a primeira quinta deste itinerário a ser visitada. Finalizada a visita, segue-se para 

a freguesia de Cambres (6,8 km - 9 minutos de automóvel), mais precisamente para o Largo 

da Fonte Manuel Correia da Silva, onde se encontra a Quinta/ Casa da Corredoura, junto à 

igreja matriz e à capela de São Sebastião.  
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Segue-se em direção à cidade de Lamego, um dos mais importantes centros urbanos 

da região e com um património vasto de expressão singular, e é na Rua Macário de Castro 

104 que se encontra a Casa das Brôlhas, que salta logo à vista pela sua imponente e ampla 

frontaria. Finalizada a visita, segue-se para sul pela N226, depois em direção a EM524 até à 

Várzea de Abrunhais (8,3 km - 16 minutos de automóvel), onde se pode visitar a Casa dos 

Viscondes de Várzea. De seguida, o itinerário segue para Valdigem, pela N226-2 (11,6 km – 

22 minutos de automóvel) até à Rua das Brôlhas, onde se localiza a Quinta das Brôlhas. 

Depois da visita, segue-se em direção a montante para Folgosa no concelho de Armamar 

(12,1 km – 15 minutos de automóvel), onde se localiza a Quinta dos Frades. Este percurso é 

feito ao longo da margem direita do rio pela N222 (considerada pela AVIS (ADR) a World 

Best Driving Road, a melhor estrada do mundo para se conduzir), onde a estrada corre a 

uma cota muito baixa permitindo que, tal como se sucede com a linha do comboio, o olhar 

se estenda pela superfície da água.  
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Itinerário 3 “Do Cima Corgo até ao Douro Superior” 

Localização  

Na sub-região do Cima Corgo – Armamar, Pinhão, São João da Pesqueira; 

Na sub-região do Douro Superior- Vila nova de Foz Côa. 

Quintas a visitar 

1. Quinta do Bom Retiro; 

2. Quinta/ Palácio do Cidrô; 

3. Quinta dos Vesúvio. 

Conjunto de valores 

• Aldeias Vinhateiras (Barcos, Provesende e Trevões); 

• Miradouros (do Pégo, do Vale do Rio Torto, de São Cristóvão do Douro, de Casal de 

Loivos, da Senhora da Piedade, da Nossa Senhora das Neves, de São Salvador do Mundo, 

Rota do Douro, de Arnozelo, da Nossa Senhora das Neves, de Santa Bárbara das Mós e de 

São Gabriel); 

• Elementos culturais (Tribunal Judicial – Casa do Cabo e o Museu do Côa); 

• Parques protegidos e classificados (Parque Arqueológico do Vale do Côa e Parque 

Natural do Douro Internacional). 

Pontos de Avistamento 

• 41°09'53.6"N, 7°31'26.9"W – Vistas sobre a Quinta do Bom Retiro; 

• 41º08’09.1’’N, 7º07’10.2’’W - Vistas sobre a barragem do pocinho e a ponte férrea;  

• 41º09’00.2’’N, 7º06’48.7’’W – Vistas sobre a Quinta do Vale Meão. 

Distância Total 

Aproximadamente 25,5 km. 

Descrição do itinerário 

Este itinerário tem início na vila do Pinhão70. Foi essencialmente com a chegada do 

caminho-de-ferro que se começou a desenvolver esta povoação, instalando-se armazéns e 

instalações fabris. A sua estação é hoje muito conhecida pelo seu conjunto de painéis de 

azulejos ferroviários. Mas é na outra margem (4,4 km - 8 minutos de automóvel), em 

Tabuaço, onde se localiza a quinta a visitar, a Quinta do Bom Retiro com “(…) uma casa 

tipicamente rural do século XVIII, mas actualmente modernizada.” (Liddell e Price 1995: 

150). Após a visita, o itinerário segue para a vila de São João da Pesqueira (20,7 km - 32 

minutos de automóvel), “A vinha e as quintas levaram a que alguns comerciantes e 

                                                           
70 Para chegar até à vila do Pinhão, pode optar por fazer a viagem de comboio ou de automóvel pela N222. 
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produtores portugueses e ingleses tivessem escolhido o concelho de São João da 

Pesqueira para se instalarem na região nos séculos XVIII e XIX. Resultado desta ocupação 

e da tradição nobre, lá estão por toda a parte as casas solarengas, que são dos melhores 

exemplares da arquitectura senhorial do Douro. A Casa do Cabo, idealizada por Nicolau 

Nasoni, é a mais conhecida, mas os Solares de Caiado Ferrão, Sousa Azevedo e da Costa 

do Adro merecem também uma visita atenta. (…) o conjunto arquitectónico da Praça da 

Republica, na vila sede do concelho, com o Solar dos Távoras, a Igreja da Misericordia, a 

Arcaria, a Torre do Relógio e os Antigos Paços do Concelho, onde actualmente está 

instalado o museu Eduardo Tavares.” (Proença 1995: 59). Este concelho encontra-se a 

cerca de 4km a sul da margem do rio Douro, o que faz com que o percurso não acompanhe 

as margens, sendo assim constantemente pontuado por várias quintas, como a Quinta de 

Santa Bárbara, Quinta de Ventozelo, entre outras. A quinta a visitar neste concelho é a 

Quinta/ Palácio do Sidrô, “Bela residência nobre, facilmente visitável e digna de ser 

conhecida.” (Proença 1995: 787), a 2,3km, cerca de 5 minutos, seguindo a noroeste na 

N222-3. Após a visita, regresse ao Pinhão e o itinerário passa a ser feito de comboio, com 

paragem no apeadeiro de Vesúvio. Este apeadeiro tem o nome da quinta a visitar na sub-

região do Douro Superior, a Quinta do Vesúvio, “Virada para montante do rio, o seu eclético 

estilo arquitectónico, com beiradas salientes, decoradas com cimalhas muito trabalhadas, 

sugere imediatamente um chalé alpino. Apenas uma luxuriante palmeira que cresce no pátio 

nos recorda que estamos em climas mais quentes.” (Liddell e Price 1995: 165). Finalizada a 

visita, o itinerário segue através de comboio para o Pocinho (terminal da Linha do Douro). 

Durante a viagem conseguem-se observar as características do clima mediterrânico que 

marcam fortemente a paisagem, principalmente nesta sub-região, com a cultura da 

amendoeira e a oliveira. 
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4.3  Discussão dos resultados 

 

Ancorado a um património histórico, cultural e paisagístico, o Roteiro das Quintas de 

Recreio pretende identificar e conhecer quintas de características únicas que integram e 

constituem um marco na evolução da Arte dos Jardins em Portugal. O roteiro proposto 

estrutura-se ao longo do percurso do rio Douro, dentro dos limites administrativos do ADV 

(24.600 ha) e das cidades do Peso da Régua, Lamego e da vila de São João da Pesqueira. 

Ao longo da construção do roteiro delimitaram-se áreas e lógicas de percurso pela 

paisagem, a par do conhecimento dos valores e da pluralidade das identidades que este 

património oferece, resultando num extensão aproximadamente de 100 Km, composta por 3 

itinerários (No Norte do Baixo Corgo na margem direita e na margem esquerda, e do Cima 

Corgo até ao Douro Superior) em que cada um deles é composto por um programa didático 

e interativo devidamente estruturado para completa fruição a nível cultural e paisagístico.  

Para a construção do roteiro foi construída uma base de ação focada principalmente 

na componente teórica, de revisão bibliográfica e recolha de dados. Na revisão bibliográfica, 

para além do estudo do desenvolvimento e crescimento da região do Douro, foram também 

estudadas influências internacionais e referências nacionais das quintas de recreio.  

Após o estudo inicial procedeu-se à recolha de dados, isto é, as quintas que poderiam 

ter um potencial interesse para a inclusão no roteiro. Esta recolha foi apoiada sobretudo em 

autores que conhecem e estudaram o Douro e obras de referência sobre o Douro. As obras 

selecionadas comportam diferentes datas e limites administrativos, o que fez com que 

obtivesse desde logo muita informação sobre origem, evolução, modificação e destruição/ 

desaparecimento de determinadas quintas. Sabendo que os limites iniciais incidiam nos 

limites administrativos do ADV, optou-se por abranger uma área superior à estabelecida. 

Assim alargou-se o estudo à RDD, para um maior conhecimento da área envolvente e, para 

que possivelmente numa etapa posterior, se interligassem elementos ou locais com valor a 

acrescentar ao roteiro. Daqui resultaram 266 quintas, mas com as diferenças de datas e 

autores, muitas quintas eram repetidas entre as obras consultadas. Também e com a sua 

evolução muitas delas foram adquiridas por outras ou simplesmente alteraram de nome/ 

função. Após esta averiguação o conjunto de quintas reduziu para 171, das quais 57 no 

Baixo Corgo, 91 no Cima Corgo e 23 no Douro Superior. Esta diferença de números era já 

esperada, pelo crescimento e evolução da região e dos seus vinhedos (produção do Vinho 

do Porto). Deste conjunto apenas 69 estão dentro dos limites do ADV. Mesmo após a 

obtenção destes números optou-se por listar as 171 quintas, pela mesma justificação dada 

ao dos limites abrangerem a RDD. As quintas foram então listadas e de seguida analisadas 
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segundo parâmetros recolhidos através de definições de quintas de recreio dadas por 

autores de referência. Da análise às definições resultaram sete parâmetros que 

correspondem a um modelo geral de uma quinta de recreio. Os parâmetros foram 

preenchidos de acordo com o que se conseguiu observar pelas fotografias aéreas. Esta 

opção adveio do elevado número de amostragem de quintas recolhidas e listadas, apesar 

que através das fotografias aéreas rapidamente se ter acesso a dados reais e atuais. 

Observados os resultados, optou-se por definir um número de parâmetros mínimos 

analisados de forma positiva que representassem o valor de conjunto mais representativo a 

ser visitado (cinco parâmetros ou mais avaliados com ‘•’). Das 171 quintas, 18 

corresponderam ao número de parâmetros mínimos exigidos, estando apenas 10 dentro dos 

limites ADV. Observados estes resultados obtidos no fim da análise, verificou-se que havia 

quintas de referência que contribuíram e que ainda hoje fazem parte da história, memória e 

cultura desta região e por essa razão não poderiam ficar de fora do grupo de possíveis 

quintas a integrar no roteiro. Perante estes fatores e o número de quintas em causa, optou-

se por redefinir os limites inicialmente impostos, passando assim a integrar as cidades do 

Peso da Régua, de Lamego e a vila de São João da Pesqueira. Esta escolha adveio pela 

marca na história e desenvolvimento do Douro, e para além destes aspetos que lhe 

competem distinção no estudo, mantêm ainda um forte relacionamento com o rio, resultando 

num conjunto de valores e de mais-valias que reforçam a redefinição dos limites. 

Com os limites redefinidos, avançou-se para as visitas de campo para obter 

informação específica sobre cada quinta, assim como a verificação do seu estado atual, de 

forma a confirmar os dados obtidos através da análise de imagens aéreas. Para o efeito 

foram previamente lineadas fichas de levantamento de campo. Estas fichas são compostas 

por parâmetros informativos para serem preenchidos durante as visitas. Comportam ainda 

uma grande área para ser desenhado o programa, organização espacial da quinta e alguns 

elementos de valor de destaque, para posteriormente serem confrontadas com as 

fotografias aéreas. Estas fichas comportam essencialmente informação intermédia, pois 

além de serem confirmados dados obtidos através da análise, é acrescentada informação 

da propriedade e do seu proprietário, além de constituir a base para a etapa seguinte, a da 

avaliação. A maioria das quintas foi visitada e os seus responsáveis entrevistados, de forma 

obter o máximo de informação sobre a história e a evolução dos espaços. Foram ainda, 

sempre que possível, consultados arquivos privados das próprias quintas, que permitiu a 

revisão e consolidação dos dados obtidos durante as visitas.  

À medida que se foram realizando as visitas, foram-se também conhecendo os lugares 

onde estas estão implementadas, a população, costumes, acessos, eventuais percursos e 

lugares de contemplação da paisagem e das quintas. Este contato direto veio confirmar que 
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muitas das quintas se vão transformando ao longo dos tempos. As visitas às quintas 

selecionadas, são assim uma etapa essencial que não pode ser ignorada pela diversidade 

de valências que apresenta a vários níveis. Foi também através deste contato direto com o 

terreno que foram identificadas quintas que não haviam sido listadas na etapa inicial, mas 

por se revelarem quintas de interesse, pela sua história, expressão no território e relação 

com a paisagem, foram acrescentadas duas quintas, que após a sua identificação e 

localização sofreram o mesmo processo de análise que as quintas anteriores já listadas. 

Após a análise, ambas corresponderam a pelo menos cinco ou mais ‘•’, efetuaram-se 

também as visitas e o preenchimento das fichas de levantamento de campo. Das 18 quintas 

selecionadas, algumas não foram visitadas. Não foi concedido o acesso à propriedade em 

três quintas; e não é conhecida o seu atual proprietário para se proceder à visita dentro dos 

limites legais para o efeito em uma quinta. Estes casos foram posteriormente avaliados de 

forma diferente relativamente aos restantes casos visitados. 

Apesar de ter sido uma etapa longa e exigente, foi também bastante recompensadora 

na medida em que se conseguiu captar inúmeras informações sobre as quintas em estudo e 

tudo aquilo que se encontra em torno delas, como o território e a paisagem, as gentes e os 

seus costumes, para além do valor singular de que são compostas. 

Terminadas as visitas prosseguiu-se para a avaliação das quintas segundo critérios 

mais específicos, aferidos durante as visitas às quintas, para atribuição de um valor próprio 

ao sintetizar traços comuns e de valor singular dos lugares. Os critérios adotados foram 

baseados na metodologia desenvolvida para o trabalho de investigação na UTAD, “Arte 

Paisagista no Norte de Portugal - Inventário de Sítios de Interesse” e ajustada à 

especificidade deste estudo. A escolha desta metodologia advém por o trabalho de 

investigação, apresentam uma semelhança no contexto e nos objetivos de identificação e 

divulgação deste património. Os critérios foram elaborados fundamentalmente por se 

apoiaram em informação recolhida através das visitas aos locais, análise de imagens e 

fotografias do passado e do presente; além de que foram estipulados também de forma a 

compreender se a quinta harmoniza fatores essenciais, como o seu caráter histórico, 

artístico, social, cultural e paisagístico. Assim, foram avaliadas consoante o nível de 

qualidade 18 quintas, dentro dos sete critérios, sendo selecionadas apenas as que 

compreendiam um conjunto de três, ou mais critérios avaliados com o número 3, sendo 

estes os critérios mínimos a considerar para incluir a quinta no roteiro. A escolha deste 

número mínimo é baseada, por um lado, pelo maior número de quintas possíveis para cobrir 

a extensão dos limites do roteiro, e por outro, pelo número de casos que cumprem o número 

máximo de critérios; além da qualidade que se pretende adotar ao programa de visitas. A 

avaliação apesar de feita individualmente, ao longo de todo o processo, foram 
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consecutivamente comparados os valores atribuídos. A avaliação ocorreu de forma diferente 

em quatro casos, por serem propriedade privada e por se encontrarem encerradas durante 

toda a investigação. A sua avaliação foi realizada de forma mais atenta e meticulosa, o que 

fez com que fossem avaliados exclusivamente através dos resultados obtidos pela da 

pesquisa bibliográfica, fotografias, ortofotomapas e visita às áreas envolventes.  

Da avaliação resultou um conjunto final de 14 quintas, sendo assim excluídas quatro 

quintas. Todos os dados e resultados foram apresentados à medida que iam sendo 

descritos os métodos (ver o subcapítulo 4.1), organizados em tabelas para fácil leitura, 

capacidade de síntese de resultados e conclusões obtidas. Além da definição do conjunto 

final de quintas, da avaliação resultaram ainda as fichas das quintas de roteiro. Estas fichas 

são uma compilação da informação recolhida das fichas de levantamento de campo, 

realizadas durante as visitas às quintas, e das informações obtidas através dos documentos 

de referência estudados ao longo da revisão bibliográfica. São sobretudo de caráter 

informativo e descritivo do local e são compostas em três partes: a primeira contém 

informação geral sobre a propriedade; a segunda é a mais extensa e contém sobretudo 

informação da evolução da quinta no espaço e na história do Douro, dentro de um contexto 

histórico-cultural e paisagístico. São também enumerados elementos referenciadores, a sua 

tipologia, estrutura e organização espacial; a terceira parte contém elementos gráficos, onde 

se encontram reunidas algumas fotografias recolhidas nos levantamentos de campo. 

Contém também a função de complemento ao texto descritivo que compõe a segunda parte. 

Estas fichas foram pensadas e delineadas de forma a enquadrarem-se em duas vertentes, 

como um documento auxiliar utilizável durante as visitas às quintas (vertente mais ligada ao 

turismo) e como uma base de inventário e divulgação do património a vários níveis, 

sobretudo paisagístico. 

Com o conjunto final delineado seguiu-se para a organização geral do roteiro e dos 

seus itinerários. Inicialmente foi pensado que o roteiro seria organizado segundo as sub-

regiões que compõem a RDD, pois a sua definição, além de historicamente relevante, é 

composta por lógicas e matrizes singulares características de cada sub-região. No entanto, 

olhando para a disparidade dos números de quintas em cada sub-região (11 no Baixo 

Corgo, 2 no Cima Corgo e 1 no Douro Superior), optou-se por criar dois itinerários no Baixo 

Corgo (um na margem direita e outro na margem esquerda do rio Douro), por ser a sub-

região que compreende um maior número de quintas. Pela razão contrária definiu-se outro 

itinerário que faz a ligação das sub-regiões do Cima Corgo e Douro Superior, resultando 

assim, num conjunto de cinco quintas no percurso no Baixo Corgo (margem direita), seis 

quintas no itinerário no Baixo Corgo (margem esquerda) e três quintas no itinerário 

compreendido entre o Cima Corgo e o Douro Superior. 
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Além das quintas, foram ainda acrescentados elementos representativos do valor de 

conjunto que a região detém, sendo eles de valor patrimonial, arquitetónico, cultural, 

histórico e paisagístico; apreendidos sobretudo durante as visitas de campo, sendo outros 

através da revisão bibliográfica. A adição destes elementos foi feita de modo a permitir aos 

seus possíveis utilizadores um conhecimento sobre a herança e cultura da região, 

promovendo assim a fruição do património de várias formas, fazendo desta rota um produto 

de especificidades, tendo como base um património de valor singular, as quintas. Este 

conjunto é essencialmente composto por infraestruturas de âmbito cultural e recreativo, 

como os museus e centros interpretativos; parques naturais protegidos e classificados e a 

sua diversidade de recursos naturais; miradouros e pontos de avistamento; localização de 

outras quintas de elevado valor, identidade e memória na região. A par destes foram ainda 

interligadas rotas já existentes na região, como a Rota do Vinho do Porto (atualmente 

desativada), a Rota das Vinhas de Cister e a Rede de Aldeias Vinhateiras.  

À medida que se foi definindo o programa do roteiro foram também estudados 

eventuais percursos. As características físicas do terreno delimitaram eventuais percursos 

pedonais, sendo assim definidos na sua maioria percursos de automóvel. No entanto, dentro 

dos limites do roteiro, para além da rede de estradas, existe ainda a linha férrea do Douro 

(Porto - Pocinho) e o rio Douro (Porto - Espanha). Estas principais vias de acesso 

demonstraram-se como uma mais-valia na interligação entre os diferentes itinerários, 

principalmente como uma medida potenciadora da sua utilização, para além das múltiplas 

experiências que se conseguem obter a partir destas, através do comboio histórico ou de 

cruzeiros. De destacar o itinerário 3 (Do Cima Corgo ao Douro Superior), que além da 

possível interligação aos itinerários anteriores através de comboio, barco ou eventualmente 

de automóvel, a própria definição do itinerário é composta num troço pelo percurso de 

comboio. Esta particularidade foi assim definida, uma vez que a distância entre as quintas a 

visitar e o acesso entre elas por estrada é demoroso e difícil. Apesar das múltiplas 

experiências e vistas que se consegue oferecer através da linha férrea, promove também a 

sua utilização, nomeadamente o troço da linha em causa, pois atualmente existe uma 

grande percentagem que viaja somente entre Porto ou Régua até ao Pinhão. 

Os possíveis utilizadores deste roteiro que pretendam visitar e/ ou explorar a rota, vão 

encontrar ao seu dispor um conjunto diversificado de experiências: visita e conhecimento do 

valor das quintas; participação nas atividades que as quintas oferecem; prova e degustação 

de vinhos; contemplação da paisagem envolvente; alojamento numa quinta (algumas foram 

já adaptadas ao turismo nas mais diversas vertentes, como o agroturismo, turismo de 

natureza, turismo de habitação, entre outras); compra e experimentação de produtos 
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regionais; participação nas festas e romarias das aldeias. Estes são apenas alguns 

exemplos daquilo que se pode encontrar ao longo do roteiro.  

O roteiro oferece assim, um conjunto de pontos turísticos e estratégicos que abrange 

produtos e elementos de cariz histórico, cultural, natural e paisagístico, tendo como base o 

património das quintas. 
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| Conclusões 
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Ao longo da história da Região do Douro, as quintas desde cedo que se assumiram 

como elementos fundamentais do desenvolvimento da região, principalmente enquanto 

unidades de exploração agrícola e vinícola (caraterizadas como os principais centros de 

exploração vinícola), de poder e organização territorial e social da região. As quintas no 

Douro são na sua essência exclusivamente de produção, porém umas destacam-se por 

apresentarem também áreas configuradas e ordenadas para recreio - Quintas de Recreio. A 

presença de áreas distintas no mesmo espaço é conjugada de maneira harmoniosa e 

ordenada, que foi sendo desenvolvida segundo estilos e gostos que se encontravam em 

voga na época. As quintas de recreio desenvolvem-se de forma distinta a nível internacional 

e a nível nacional, sendo que dentro deste último existem também diferenças. 

As quintas de recreio fazem assim parte de um património paisagístico singular, 

carregado de simbolismo, reflexo da evolução da história e cultura. São espaços concebidos 

pelo homem, marcados essencialmente pela interligação com o espaço exterior, 

organizados de maneira a usufruir da natureza, apresentando espaços vocacionados 

apenas às necessidades de lazer e recreio; continuando ainda a existir espaços de 

produção. 

Através deste estudo foi possível verificar que as quintas, tal como outros sítios de 

valor e interesse histórico, revelam-se fundamentais na preservação da memória e 

identidade de uma região, tornando-se indispensável a sua identificação, preservação, 

salvaguarda e proteção. A definição do roteiro das Quintas de Recreio vem assim, 

desenvolver soluções nomeadamente ao nível da identificação, conhecimento e valorização 

destes espaços, adicionando-lhe novos usos. A metodologia adotada ajudou a cumprir, num 

contexto geral, os objetivos estipulados no início do estudo, apesar das redefinições que se 

fizeram no decorrer dos métodos e seleção de quintas para a definição do roteiro. 

Ao longo do processo de definição do roteiro observou-se ainda uma grande falta de 

informação sobre este património, principalmente evidenciado pelo desinteresse da parte 

dos seus proprietários a vários níveis, nomeadamente em relação à salvaguarda e 

recuperação. Mas foi principalmente na fase de pesquisa e análise, onde foi clara a 

quantidade de quintas que se encontravam em degradação ou em abandono, devido ao 

desconhecimento sobre o seu valor artístico e histórico, mas também às exigências que se 

fazem sentir nos dias de hoje. Algumas foram alvo de modificações, restauro e adaptadas 

ao turismo, conseguindo manter assim parte da sua identidade. Numa tentativa de 

sobrevivência às exigências dos novos tempos, fazendo com que muitos dos seus 

elementos sejam modificados ou substituídos por novas edificações, ou simplesmente 

eliminados ou destruídos. 
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O processo de seleção das quintas foi extenso, meticuloso e exigente, e resultou da 

articulação de parâmetros e critérios obtidos através da análise e estudo dos documentos 

recolhidos através da pesquisa bibliográfica. Deste processo resultaram ainda documentos 

essenciais, como as fichas de levantamento de campo e as fichas das quintas de roteiro. 

Além das quintas, foram ainda incorporados outros elementos e pontos de interesse, o que 

permite a formação de um sistema em rede, contribuindo para a promoção do património, 

bem como a diversidade da oferta turística. 

As dificuldades e limitações da investigação ocorreram no processo de recolha de 

documentos de referência sobre as quintas de recreio nomeadamente na área em estudo. 

Apesar de poucos autores a retratar o tema, o que existe apenas explora e retrata as 

grandes urbes. Esta insuficiência ou até mesmo ausência de informação em organismos 

oficiais (arquivos, câmaras municipais, museus, bibliotecas), demonstra que nos vários 

casos, esta informação é ainda desconhecida. Uma outra limitação ocorreu nas visitas às 

quintas, em que alguns dos seus proprietários não autorizaram a sua visita, fazendo com 

que esses casos fossem avaliados consoante os resultados da pesquisa bibliográfica e 

visitas às suas envolventes. 

O roteiro foi definido segundo métodos que foram surgindo numa determinada 

sequência e ordem lógica. Para além dos cenários apresentados, muitos outros poderiam 

ter surgido, como por exemplo, cingir apenas ao valor das quintas de recreio, ou interligar 

somente roteiros existentes ou um determinado património. Mas este roteiro foi para lá do 

valor sustentado pelas Quintas de Recreio, apresentando assim um grupo de valências a 

vários níveis. Resultando num roteiro versátil que tenta abranger um maior número de 

possíveis utilizadores e responder às suas necessidades e procuras. 

O presente roteiro pretende resultar em três vertentes. Como base para outros 

trabalhos de investigação, onde pode ser aplicada a metodologia em casos congéneres, 

tendo em atenção as especificidades de cada estudo; como base de dados que contribuirá 

para um melhor entendimento dos sítios e para o estabelecimento de estratégias para a sua 

divulgação, recuperação e conservação; e como aproveitamento turístico funcionando como 

uma atividade complementar aos turistas que tem como principal objetivo visitar e conhecer 

a região do Douro. 
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Anexo A | Distribuição geográfica das Quintas de Recreio, segundo inventário realizado em 

1986. Fonte: Carapinha (1995: 73) vol. II – extraído. 
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Anexo B | Tabela de análise das quintas recolhidas da sub-região do Baixo Corgo. Fonte: 

Autora (2016). 
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Anexo C | Tabela de análise das quintas recolhidas da sub-região do Cima Corgo. Fonte: 

Autora (2016).  
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Anexo D | Tabela das quintas listadas pertencentes à sub-região do Douro Superior. Fonte: 

Autora (2016).  
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Anexo E | Tabela das classificações, resultado das avaliações feitas às quintas para 

posterior inclusão ou exclusão do roteiro. Fonte: Autora (2017) 
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