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PROGRAMA 
 

 

SEXTA-FEIRA | 22 de setembro 

Visita ao Museu Amadeu de Sousa Cardozo | Amarante 

 

10h05  Partida de comboio IR | Régua - Vila Meã 

           Visita ao Museu Amadeu Sousa Cardozo 

17h35  Partida de comboio R|IR | Vila Meã – Régua 

16h00 Inauguração da exposição “António Menéres, Percursos pela Arquitetura Popular no Douro”, 

no Museu do Douro 

 

 

SÁBADO | 23 de setembro 

Museu do Douro | Encontro Património e Natureza 

 

10h30  Abertura do Encontro 

11h00  Visita guiada ao Museu do Douro 

12h30  ALMOÇO LIVRE 

14h30  Património Geológico no Vale do Douro 

           Elisa Gomes, CEMMPRE/ UC; Museu de Geologia Fernando Real, UTAD 

15h00  A urgência da preservação do património natural 

           Paula Seixas Oliveira, CITAB/ UTAD 

15h30  Património Genético do Douro – Projeto MD | UTAD 

           Fernanda Leal, BioISI/ Polo UTAD e Isaura Castro, CITAB/ UTAD 

16h00  Património, Natureza, Desporto e Estilos de Vida Saudáveis 

           Helena Moreira, CIDESD/ UTAD 

16h30  Roteiro das Quintas de Recreio no Alto Douro Vinhateiro 

           Viviana Frutuoso 

17h00  Encerramento 

 

 

DOMINGO | 24 de setembro 

Interpretação da paisagem vinhateira | Comboio Histórico 

 

09h00  Saída do Museu do Douro 

10h00  Início do percurso pedestre  (Provesende – Pinhão) 

13h00  ALMOÇO LIVRE 

15h00  Viagem Comboio Histórico (Régua – Tua – Régua)  

 

 

SEGUNDA-FEIRA | 25 de setembro 

À Descoberta da Geologia – Vila Pouca de Aguiar: Pedreiras e Tresminas 

 

[Visita organizada por: Museu de Geologia Fernando Real, UTAD] 
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RESUMO 

 

 

Sob o tema Património e Natureza, as Jornadas Europeias do Património 2017, realizadas nos dias 

22, 23 e 24 de setembro de 2017, tiveram como questão principal a importância das relações entre 

as pessoas, as comunidades, os lugares e a sua História, reforçando o papel tanto do património, 

como a natureza na promoção destas ligações. 

A organização conjunta desta programação contou com o Museu do Douro, bem como da Rede de 

Museus do Douro, a Cátedra UNESCO em Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e 

Estilos de Vida Saudáveis, CP Comboios de Portugal, IP Património, a UTAD – Departamento de 

Ciências do Desporto, Exercício e Saúde, o Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura 

Paisagista e o Museu de Geologia Fernando Real. 

Com a participação de Sua Excelência, o Senhor Ministro da Cultura, Dr. Luís Filipe de Castro 

Mendes, as Jornadas arrancaram com a inauguração da exposição António Menéres: Percursos 

pela Arquitetura Popular no Douro, no dia 22 de setembro. Nesta continuidade, foram levadas a 

cabo um conjunto de conferências, que tiveram lugar no dia 23 de setembro, e que aqui se publi-

cam. A programação das Jornadas terminou com um percurso pedestre em Provesende e Pinhão, 

seguida da viagem no Comboio Histórico na linha do Douro, que levou os participantes da Régua 

até ao Tua. 
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A URGÊNCIA DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL 

 

Paula Seixas Oliveira 1,2 

1 University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Department of Forestry and Landscape Architecture, 5001-801 Vila Real, Portugal 

2 Center for Research and Technology in Agro-Environmental and Biological Sciences (CITAB),  

University of Trás-os-Montes and Alto Douro, 5001-801 Vila Real, Portugal 

 

O tema do Encontro Património e Natureza que foi realizado no âmbito do Programa das Jornadas 

Europeias do Património (JEP 2017) pretendeu chamar a atenção para a importância da relação 

entre as pessoas, as comunidades, os lugares e a sua História, mostrando como o património e a 

natureza se cruzam nas suas diferentes expressões. Foi esse o enquadramento do convite que me 

foi endereçado pela comissão organizadora do Museu do Douro e que me desafiou a refletir sobre 

as questões da preservação do património natural numa região onde os movimentos antropogéni-

cos constituem a base da paisagem.  Neste contexto as minhas preocupações relativas à preserva-

ção do património natural, que tem como base as questões da biodiversidade e do equilíbrio natu-

ral dos ecossistemas, devem-se à intensificação da cultura da vinha na região demarcada do Douro 

a que temos vindo a assistir e com isso a uma diminuição progressiva e alarmante de nichos e 

ecossistemas naturais.  Estas estruturas ecológicas tem um papel regulador em questões tão essen-

ciais como sejam: na retenção da água das chuvas numa região onde a precipitação é mínima e 

onde os declives acentuados promovem graves riscos de erosão e perda de solo, no solo com uma 

melhoria significativa da sua estrutura, na paisagem com a melhoria estética da paisagem do Dou-

ro, e muito importante também, no habitat de um grupo faunístico onde se incluem animais como 

répteis, anfíbios, aves e insetos, com um papel na limitação natural de pragas agrícolas. Estas 

comunidades vegetais que podem assumir a forma de enrelvamento, sebes ou manchas de vegeta-

ção, são essenciais na manutenção de comunidades animais, que por sua vez tem um papel ativo 

no controlo das principais pragas da vinha. Está hoje cientificamente provado que a existência des-

tes agentes de limitação natural assumem um papel decisivo na diminuição do número de trata-

mentos químicos ainda muito usados e com todas as consequências ambientais tão sobejamente 

conhecidas. A verdade é que, atualmente, grande parte dos ecossistemas vitícolas configura verda-

deiros “desertos ecológicos”, onde os artrópodes não encontram fontes de alimento, abrigo ou 

refúgios onde possam permanecer durante períodos em que as condições ambientais são desfavo-

ráveis e habitats para hospedeiros/presas. E daí, ser de extrema importância perceber que a manu-

tenção da biodiversidade funcional na região demarcada do Douro é vital para o futuro de uma 

região tão importante. Assim sendo cumpre-me dizer que a verdadeira prova de fogo que se vive 

presentemente será conseguir demonstrar que numa região como o Douro com uma forte interven-

ção humana, é possível defender e preservar o património natural. 
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PATRIMÓNIO GENÉTICO DO DOURO 

 

Fernanda Leal Santos 1,2, Isaura Castro 1,3 

1
 Departamento de Genética e Biotecnologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real 

2
 BioISI-Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas, Universidade de Lisboa. Campo Grande, s/n, 1749-016, Lisboa 

3
 CITAB-Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real 

 

No início do século passado eram conhecidas cerca de novecentas designações diferentes de castas 

(Bravo e Oliveira, 1916). Na região do Douro, em municípios como Armamar, Sabrosa, Lamego 

ou Sta. Marta de Penaguião eram conhecidas cerca de cem designações diferentes de castas. Segu-

ramente que esse número compreendia várias sinonímias, no entanto era indicativo da grande bio-

diversidade de videira existente no país. Portugal continua sendo considerado o país da Europa 

Ocidental com a mais elevada densidade de castas autóctones. Existem em Portugal 343 castas 

autorizadas para produção de vinho (Portaria nº 380/2012, 22 novembro), incluindo cerca de 250 

consideradas autóctones. Pesquisas recentes revelam que a diversidade nacional de videira irá para 

além desses números pois estão sendo descobertos vários novos genótipos (Santos et al. 2014; 

Castro et al. 2012). Além disso, ainda persistem na viticultura portuguesa várias sinonímias e 

homonímias. Adicionalmente, as castas minoritárias, marginais e ameaçadas de extinção necessi-

tam urgentemente de ser caracterizadas. 

A identificação de variedades é tradicionalmente baseada em caracteres morfológicos o que apre-

senta algumas limitações, principalmente devido à sua influência ambiental. O projeto europeu 

Genres 081 implementou marcadores moleculares que têm subjacente a amplificação de regiões de 

DNA do tipo microssatélites (Fig.1) para identificação de material de Vitis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Exemplo de perfis de amplificação dos seis loci microssatélites recomendados pela OIV 
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A 2ª edição da “Liste des descripteurs OIV pour les variétés et espèces de Vitis” (OIV, 2009) 

inclui os marcadores VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD27, VrZAG62, VrZAG79 (descritores 801 a 

806). Os genótipos gerados podem ser comparados entre laboratórios e pesquisados em bases de dados que 

incluem milhares de castas (www.vivc.de). Uma grande vantagem dos marcadores microssatélites é 

serem co-dominantes. Desta forma, os alelos amplificados permitem estabelecer relações de paren-

tesco entre cultivares . 

Uma vez identificadas as castas que constituem o património genético do Douro, e devidamente 

caraterizadas, é da maior importância a sua proteção e manutenção para as gerações futuras. Muito 

do material vegetal existente no início do século passado já desapareceu ou está esquecido em 

alguma vereda longínqua. Assim, a possibilidade de obter cópias exatas desse material (clones), de 

o multiplicar obtendo um elevado número de plantas e de o manter em laboratório, até ser necessá-

rio e apropriado a sua transferência para o campo, assume um papel fulcral na manutenção da 

identidade do Douro. 

A cultura in vitro surge como uma ferramenta capaz de responder às preocupações referidas pois 

permite obter, num curto espaço de tempo, um elevado número de plantas iguais à planta –mãe, 

independentemente das condições climáticas. Para isso recorremos à micropropagação de plantas, 

processo que engloba diferentes fases que passamos a descrever. Como material de partida deve-

mos selecionar, no campo, plantas ainda jovens e em bom estado fitossanitário (Fig. 2a). Já em  

a 

b 

c 

e d 

f 

Fig. 2 – Micropropagação de plantas de Vitis vinifera. (a) Recolha de material no campo; (b e c); Fragmentação e 

desinfeção do material colhido; (d) Desenvolvimento da planta inteira após várias semanas de cultura; (e) Manuten-

ção das plantas durante vários meses na câmara de crescimento; (f) Formação de raízes. 
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laboratório o material colhido é fracionado em pequenos pedaços, eliminando-se também as folhas 

de modo a tornar mais fácil o processo de desinfeção (Fig. 2b e 2c). Além disso, o meio de cultura 

possui ainda ágar que lhe permite ter uma consistência mais sólida constituindo um bom suporte 

para a planta. Colocados em condições apropriadas de luz e temperatura, os explantes podem ficar 

nestes meios durante várias semanas enquanto se desenvolve, e cresce, a planta completa (Fig. 2d). 

Quando esta esgota os nutrientes existentes no meio de cultura ou atinge um tamanho apropriado 

ou demasiado grande para o recipiente em que se encontra, pode ser fragmentada e transferida para 

novos meios. Este processo de fragmentação e transferência para novos meios de cultura pode ser 

repetido continuamente permitindo-nos obter várias centenas de plantas em apenas alguns meses 

(Fig. 2e). 

Após algum tempo em condições ótimas, observa-se nas pequenas plantas de videira o desenvolvi-

mento de raízes (Fig. 2f), este ocorre sem qualquer dificuldade. Quando as raízes se encontram 

bem desenvolvidas, a planta está pronta para ser transferida para turfa e se adaptar às condições do 

meio exterior, num processo denominado aclimatização. A partir está capaz de ser fornecida ao 

viticultor e voltar ao seu habitat natural.  

 

 

Castro I, Martín JP, Ortiz JM, Mota MT, Pinto-Carnide O (2012). The Portuguese grapevine cultivar 

'Amaral': synonymies, homonymies and misnames. Vitis 51(2), 61-63. 

Santos AR, Graça A, Gomes AC (2014). Molecular analysis of Portuguese grapevine biodiversity: newly 

discovered varieties and their parental study. 37th OIV World Congress of Vine and Wine. 

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) (2009). 2nde Édition de la Liste des Descripteurs 

OIV pour les Variétés et Espèces de Vitis. Ed. OIV, Paris, France. 
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PATRIMÓNIO, NATUREZA, DESPORTO E ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

 

Moreira, H.1,2,3,4, Gabriel, R.1,3,4; Sá. A. 1,5,6 

1Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal; 2Centro de Investigação em Desporto Saúde e Desen-

volvimento Humano (CIDESD); 3Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB); 4Laboratório de 

Biomecânica, Composição Corporal e Saúde (Lab2Health); 5Departamento de Geologia; 6Centro de Geociências da Universidade 

de Coimbra. 

 

A Região Demarcada do Douro (RDD) reúne um conjunto vasto de bens e riquezas naturais, 

influenciado pela sua geomorfologia, pela presença de vertentes íngremes, pelas culturas perma-

nentes da vinha, olival e amendoal e pela gradação climática atlântico-mediterrânica. No Baixo 

Corgo, predominam as paisagens compartimentadas e pequenas povoações cercadas por quintas, 

sendo possível observar, nesta sub-região da RDD, galerias ripícolas de grande interesse e distintas 

espécies de aves, anfíbios e répteis. 

Pela sua beleza paisagística, património cultural e riqueza em flora e fauna, este território favorece 

o desenvolvimento de um conjunto vasto de atividades físicas (pedestrianismo, montanhismo, 

BTT, etc.), numa interação harmoniosa com a natureza. O exercício verde, caraterizado pela práti-

ca atividade física em espaços com folhagem verde, água ou dominados pelas cores outonais, está 

emergindo como um dos principais contribuidores para a saúde pública e ambiental (Mackay & 

Neill, 2010),  

No âmbito da Cátedra da Unesco em Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos 

de Vida Saudáveis, vários investigadores da UTAD e exteriores à academia estão atualmente a 

estudar vários percursos pedestres em  três concelhos do Baixo Corgo (Lamego, Santa Marta de 

Penaguião e Armamar), caracterizando-os com base em distintos indicadores (percurso e seguran-

ça, geologia, fauna e flora, património cultural e experiência da paisagem) e procurando estimar o 

seu contributo na melhoria do bem-estar e de algumas doenças crónicas como a diabetes e a 

depressão. Pretende-se reforçar o contributo do exercício verde na adoção de estilos de vida mais 

ativos e contribuir para a criação de um modelo sustentável de conservação dos bens materiais e 

imateriais associados a este território, incentivando um turismo de qualidade, alicerçado no patri-

mónio paisagístico e cultural. 

Visando proporcionar um melhor entendimento dos benefícios da combinação sinérgica do exercí-

cio físico com os espaços naturais, o texto a seguir apresentado sintetiza alguns desses benefícios 

para a saúde, nas suas componentes física, mental e social. 

 

MORBILIDADE CARDIOVASCULAR 

Com o aumento dos níveis de stresse, as glândulas suprarrenais produzem concentrações acresci-
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das de cortisol e de catecolaminas, com consequências no aumento da pressão arterial, da hipergli-

cemia e da ansiedade/depressão (Garcha & Cohen, 2015; Whitworth, Williamson, Mangos, & 

Kelly, 2005). O relaxamento mental derivado da serenidade do envolvimento (visualização da 

vegetação, filtragem da luz através dos ramos das árvores, som dos pássaros, etc.) proporciona 

uma redução da produção dessas hormonas, contribuindo para a melhoria da saúde cardiovascular 

(Maller, Townsend, Pryor, Brown, & St Leger, 2006; Ousset, Nourhashemi, Albarede, & Vellas).  

De acordo com alguns autores (Shanahan et al., 2016), cerca de 9% dos casos de hipertensão 

podem ser prevenidos nos residentes das cidades se os mesmos visitarem os espaços verdes pelo 

menos uma vez por semana e por 30 minutos ou mais.  

 

2. RELAXAMENTO E RESTAURAÇÃO 

O efeito restaurador (recuperação física, psicológica e social para fazer face às necessidades de 

adaptação) que o ambiente natural proporciona é particularmente sentido pelas pessoas que vivem 

em ambientes urbanos (Besenyi et al., 2014), sendo tanto mais acentuado quanto maior for a diver-

sidade de plantas e aves existentes no meio natural (Fuller, Irvine, Devine-Wright, Warren, & Gas-

ton, 2007). 

O exercício verde proporciona uma melhor recuperação do stresse e da fadiga da atenção, e pro-

move a atenção voluntária (atenção deliberada e constante para realizar determinada tarefa) refle-

tindo-se positivamente no desempenho académico e professional individual (Abbott, Taff, New-

man, Benfield, & Mowen, 2016; Rogerson, Gladwell, Gallagher, & Barton, 2016). 

 

DEPRESSÃO 

O exercício verde proporciona um maior alívio dos sintomas de ansiedade e de depressão, compa-

rativamente ao exercício realizado indoor (Mackay & Neill, 2010), estando a maior frequência e 

duração do tempo despendido no contacto com a natureza associadas a uma melhor saúde mental e 

social (Cox et al., 2017).  

A depressão pode ser melhorada com a prática de exercício verde, pelos seus efeitos psicológicos 

(aumento da distração e da interação social) e biológicos, estes últimos traduzidos em aspetos 

como a redução da hormona adrenocorticotrófica pela hipófise (diminuição da produção de corti-

sol), o aumento da produção de serotonina no sistema nervoso central (melhoria dos níveis de 

humor) e a menor produção de citocinas pro-inflamatórias como as interleucinas 1 e 6 (Ranjbar et 

al., 2015). 

O contacto com o ambiente natural melhora a autoestima (confiança e satisfação em si próprio) e o 

humor após 5 minutos de exposição, mas a presença de água parece gerar maiores benefícios. 
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COGNIÇÃO 

O envelhecimento é acompanhado por um declínio da memória, da velocidade de processamento 

da informação e da função executiva (conjunto de habilidades cognitivas destinadas a gerar com-

portamentos para determinados objetivos). O efeito neuroprotetivo do exercício verde na função 

cognitiva é explicado pela melhoria da saúde cardiovascular e metabólica, pela preservação da 

substância branca e cinzenta, pelo incremento da neuroplasticidade (formação de novas conexões 

neuronais) e da neurogénese no hipocampo, bem como pelo desenvolvimento de novos vasos san-

guíneos no cérebro (Condello et al., 2017; Gallaway et al., 2017; Macpherson, Teo, Schneider, & 

Smith, 2017). A atividade física moderada - vigorosa está associada à melhoria da capacidade cog-

nitiva (Diederich et al., 2017; Geda et al., 2010). 

 

CAPITAL SOCIAL 

O exercício verde proporciona, comparativamente ao exercício indoor, maior coesão social, mais 

oportunidades de interação social e encorajamento da atividade física, particularmente nas pessoas 

mais velhas (Townsend, 2006). O incentivo das relações sociais é tanto mais acentuado quanto 

mais elevada for a exposição do indivíduo ao ambiente natural e com a prática de atividade física 

de intensidade vigorosa (Hansmann, Hug, & Seeland, 2007). 

 

ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL 

A prática de atividade física em contacto com a natureza reduz a perceção de esforço, devido à 

serenidade conferida pelo ambiente, espelhando-se na realização de maiores níveis de intensidade 

e de volume da mesma. Esses benefícios tendem a ser mais evidentes com o aumento da duração e 

frequência de exposição ao ambiente natural (Gladwell, Brown, Wood, Sandercock, & Barton, 

2013; Shanahan et al., 2016), facilitando o cumprimento dos níveis mínimos de atividade física 

recomendados na literatura para a saúde.  

 

O valor natural associado à RDD, traduzido na diversidade de habitats, na riqueza em produtos 

florestais não lenhosos, na geomorfologia e nas características do rio Douro podem constituir um 

excelente veículo de promoção do exercício verde e da saúde nas pessoas que habitam este territó-

rio e para quem o visita, colaborando no desenvolvimento de produtos turísticos assentes nos valo-

res ambientais aí existentes e na promoção dos seus valores culturais, gerando, em cada um de nós, 

um maior respeito, admiração e responsabilidade pela conservação deste ambiente natural, inscrito 

na lista do Património Mundial da Humanidade da UNESCO. 
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RESUMO 

 

As quintas são elementos centrais e referenciadores na construção da paisagem cultural do Douro. 

Destacam-se essencialmente pela posição estratégica que foram marcando ao longo dos séculos no 

território, a par das crises e expansões que se faziam sentir e pelo elevado valor patrimonial, histó-

rico, cultural e artístico que suportam. Estas propriedades não apresentam somente funções e estru-

turas de produção, englobam ainda em algumas delas, funções de deleite - Quintas de Recreio, que 

são hoje um 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 iden-

tidade da região, torna-se necessário a identificação e divulgação deste património. 

Neste contexto, este estudo, pretende recolher e possibilitar o enriquecimento de conhecimentos 

sobre as Quintas de Recreio; analisar a integração e os valores destas quintas na paisagem do Dou-

ro; elaborar uma metodologia que visa a identificação e seleção deste património e apresentar um 

roteiro das quintas selecionadas, como contributo à sua preservação, requalificação e valorização. 

Durante o estudo foram selecionadas quintas, segundo métodos de identificação e seleção, através 

da análise da sua organização estrutural, dos princípios estéticos e funcionais e dos elementos que 

as compõem. 

 

Palavras-chave 

Alto Douro Vinhateiro, Quintas de Recreio, Património, Roteiro. 

 

 

Intrinsecamente ligada à vinha e ao vinho, a paisagem do Douro é o resultado do esforço coletivo 

sobre-humano modelado ao longo dos vales encaixados e encostas íngremes de solo xistoso pouco 

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

pela escassez de água, obrigando à construção de socalcos para sustentar e possibilitar o cultivo da 

vinha. Ao longo dos anos, o espaço foi assim evoluindo a par da exploração vinícola de qualidade 

e do mercado exportador. 

À medida que se desenvolvia a vinicultura, as quintas proliferaram e organizaram-se, respondendo 

às necessidades práticas e funcionais da cultura da vinha, tornando-se as principais unidades de 

exploração e produção agrícola da região. Estas propriedades de grandes dimensões, adaptaram-se  
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Figura 1 - Subdivisão territorial da RDD. Fonte: Andresen et al. (2004) - adaptado. 

 

aos terrenos acidentados através de terraços, ocupando na paisagem um lugar imponente e de des-

taque, que lhes confere vistas panorâmicas sobre a envolvente onde estão inseridas (Fauvrelle, 

1999). 

No geral, a casa encontra-se no nível superior com o objetivo de dominar visualmente e por com-

pleto toda a área limite correspondente à propriedade e simultaneamente marcar a sua presença no 

território, “(…) qualidade indispensável em qualquer quinta de recreio (…)” (Carita, 1998, p:260); 

seguindo-se as áreas vocacionadas ao lazer e recreio, como jardins, matas, hortas e pomares, mui-

tas vezes ornamentadas de acordo com as necessidades funcionais, mas também estéticas; e na 

cota inferior, desenvolvem-se as áreas ligadas à produção, geralmente preenchidas por vinha. 

Os jardins, matas, hortas e pomares, são o resultado de uma fruição contemplativa da natureza e 

usufruto dos privilégios da vida citadina. Estes espaços foram evoluindo consoante os hábitos 

sociais e as próprias conceções estéticas que se encontrava em voga na época, ordenados por 

infraestruturas funcionais com materiais nobres associados. Segundo Carapinha (1995), refere-os 

como 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”. Estas quintas 

apresentam, segundo Araújo (1979): “(…) características próprias da paisagem em que se inte-

gram. (…) 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, 
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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 para consumo, um ambiente repousante para o espírito, pela via de composição paisagísti-

ca daqueles elementos (devidamente tratados) em um conjunto de agradável encanto par a vista e 

Figura 2 – Integração da Quinta do Vesúvio na paisagem, Vila Nova de Foz Côa; Jardim de cariz formal com uma 

fonte central do Palácio de Cidrô, São João da Pesqueira; Jardim composto por canteiros de buxo podados da Quinta 

Santa Júlia de Loureiro, Peso da Régua; Reservatórios de água e estruturas de abastecimento de águas na área agrí-

cola da Quinta das Brolhas, Lamego; A fonte como elemento central dos jardins da Quinta das Nogueiras, Peso da 

Régua; Percursos estruturados ao longo da mata da Quinta de Vale de Abraão, em Lamego. 
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para os outros sentidos.” (pp. 8-9). 

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 épo-

ca distintas.” (Carapinha, 1995, p:209). 

A Quinta de Recreio é assim entendida como “um todo autossuficiente e organizado”. Apresentan-

do-se como um lugar versátil, marcado essencialmente pela interligação com o espaço exterior e 

organizado de maneira a usufruir da natureza, onde o recreio e a produção se conciliam no mesmo 

espaço estabelecendo entre si “relações formais e funcionais”, que compõem a essência de um 

lugar de elevada diversidade cultural e paisagística. É particularmente a existência de espaços e 

elementos ligados ao prazer, que distingue a Quinta de Recreio da quinta rústica (Carapinha, 

1995). As Quintas de Recreio são parte de um património paisagístico singular, carregado de sim-

bolismo, reflexo da evolução da história e da cultura. Porém, nos dias de hoje muitas destas pro-

priedades foram alvo de modificações, restauro e adaptadas ao turismo, conseguindo ainda assim 

manter parte da sua identidade, numa tentativa de sobrevivência aos novos tempos; outras acaba-

ram em situação de abandono, degradação e ruína, resultado da dificuldade de resposta e adapta-

ção às exigências do mundo contemporâneo e do desconhecimento do seu valor intrínseco. Mas tal 

como outros sítios de valor e interesse histórico-cultural, revelam-se fundamentais na preservação 

da memória e identidade de uma região, tornando-se indispensável o cruzamento de três tarefas 

fundamentais, como a identificação, proteção e valorização. 

A consciencialização da situação atual em que se encontram as quintas é fundamental às gerações 

atuais e futuras, pois é prioritário conhecer os valores existentes da região. Para tal, é fundamental 

conhecer as caraterísticas e o valor que suporta o património destas quintas, bem como a integra-

ção dos seus valores na paisagem do Douro. 

Como resposta, a definição de um roteiro pode ser aproveitada como uma estratégia, a nível local e 

regional, de (re)conhecimento, gestão e valorização deste património singular e indissociável da 

paisagem do Douro. Para além de desenvolver soluções ao nível da identificação e divulgação do 

património das quintas, que poderá contribuir para a sua conservação e salvaguarda. 

 

DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

Para a construção do roteiro foram estabelecidos métodos de identificação e seleção de Quintas de 

Recreio. Previamente foram identificados e selecionados possíveis casos, através da recolha de 

documentos de referência; seguindo-se a articulação de um conjunto de parâmetros de análise, 

baseados na definição do programa base de uma Quinta de Recreio, que através da visualização 

em mapas e imagens aéreas esses parâmetros foram preenchidos de acordo com o que se conse-

guiu obter através dessas visualizações, originando um conjunto de eventuais quintas a incluir no 
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roteiro. De modo a obter informação específica de cada quinta, bem como a verificação do seu 

estado atual, recorreu-se à visita das quintas anteriormente selecionadas e ao preenchimento da 

respetiva ficha de levantamento de campo, sendo também efetuados registos fotográficos para con-

solidação da informação obtida. Sempre que possível foram consultados arquivos privados, pes-

soais e familiares, para complemento da informação obtida. Após as visitas, cada quinta foi avalia-

da segundo um conjunto de critérios aferidos durante as visitas, para atribuição de um valor pró-

prio de forma a compreender se harmoniza fatores essenciais, como o seu carácter histórico, artís-

tico, social, cultural e paisagístico. Apesar de a avaliação ser individual, ao longo de todo o proces-

so, foram consecutivamente comparados os valores atribuídos a cada caso. Sendo que em alguns 

casos a avaliação ocorreu de forma diferente, por serem propriedade privada e por se encontrarem 

encerradas durante toda a investigação. Sendo assim, a sua avaliação foi realizada de forma mais 

atenta e meticulosa, através dos resultados obtidos da pesquisa bibliográfica, fotografias, ortofoto-

mapas e visita às áreas envolventes. Como resultando, foi possível obter um conjunto final e sin-

gular de 14 quintas.  

À medida que decorria a seleção das quintas foram redefinidos os limites, pois algumas das quin-

tas fora dos limites inicialmente definidos, comportam um valor de referência na história e desen-

volvimento da região. Acabando por abranger, para além dos limites administrativos do ADV ini-

cialmente estimulado, as cidades do Peso da Régua, Lamego e da vila de São João da Pesqueira. A 

união destes três polos, recai sobretudo por se considerarem indissociáveis da história e do desen-

volvimento desta região, além do relacionamento muito próximo e forte com o rio Douro. 

 

O ROTEIRO 

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, resul-

tando numa extensão aproximadamente de 100 Km, composto por 3 itinerários: PR1 - No Norte do 

Figura 3 – Mapa geral do roteiro. PR1 - No Norte do Baixo Corgo (margem direita), PR2 - No Norte do Baixo Corgo 

(margem esquerda) e PR3 - Do Cima Corgo até ao Douro Superior. 
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Baixo Corgo (margem direita), PR2 - No Norte do Baixo Corgo (margem esquerda) e PR3 - Do 

Cima Corgo até ao Douro Superior. Cada itinerário é composto por um programa didático e intera-

tivo devidamente estruturado para completa fruição a nível cultural e paisagístico.  

 

Além das quintas, foram ainda acrescentados elementos representativos do valor de conjunto que a 

região detém a vários níveis. Composto essencialmente por infraestruturas como museus e centros 

interpretativos; parques naturais protegidos e classificados e a sua diversidade de recursos naturais; 

miradouros e pontos de avistamento; e localização de outras quintas de referência. Foram ainda 

interligadas as rotas do vinho existentes na região, a Rota do Vinho do Porto (atualmente desativa-

da) e a Rota das Vinhas de Cister e ainda a Rede de Aldeias Vinhateiras. Esta interligação permite 

aos seus possíveis utilizadores um conhecimento sobre a herança e cultura da região, promovendo 

assim a o conhecimento e a fruição do património de várias formas, fazendo desta rota um produto 

de especificidades, tendo como base o património singular das quintas. 

As características físicas do terreno delimitaram eventuais percursos pedonais, sendo assim defini-

dos 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 (onde é possível o percurso entre a cidade do 

Porto e a aldeia do Pocinho, terminal da linha, em Vila Nova de Foz Côa) e o rio Douro (da Espa-

nha até à foz, junto às cidades do Porto e Vila Nova de Gaia). Estas principais vias de acesso 

demonstraram-se como uma mais-valia na interligação dos 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. 

Figura 4 – Percurso No Baixo Corgo (margem direita). 
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O percurso PR1 - No Baixo Corgo (margem direita), abrange a cidade do Peso da Régua e a vila 

de Mesão Frio. Compreende uma extensão de aproximadamente 19 quilómetros e podem ser visi-

tadas 5 quintas: Quinta das Nogueiras; Quinta de Travassos; Quinta de Santa Júlia de Loureiro; 

Quinta/ Casa das Torres de Oliveira e o Solar da Rede. 

A primeira quinta a visitar localiza-se na cidade do Peso da Régua (reconhecida em 1988, pelo 

Office Internacional de la Vigne et du Vin, como a Cidade Internacional da Vinha e do Vinho), 

mais concretamente no vale verdejante de Godim, na Rua Cândida Lima, onde se localiza a Quinta 

das Nogueiras. Nesta quinta é interessante observar a organização dos vários jardins nos diferentes 

patamares, circundantes à casa do proprietário, além dos reservatórios de água e das estruturas de 

abastecimento de águas. 

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 (41º11’25.8’’N 7º48’00.6’’W). 

Apesar de a quinta se encontrar em avançado estado de degradação, é de destacar o trabalho de 

pedra notável nas demais cantarias lavradas em xisto. Na mesma freguesia, a 3 km - 6 minutos de 

automóvel, encontra-se a Quinta Santa Júlia de Loureiro (41º10'50.1''N 7º48'49.3''W). Esta quinta 

apresenta grandes áreas ajardinadas organizadas em patamares, com canteiros talhados e com uma 

grande variedade de plantas. Além destas áreas, comporta ainda uma mata com diversas espécies 

nativas e exóticas e uma casa de chá. 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 mon-

tante, algumas das pontes que o atravessam e a Barragem de Bagaúste. 

Segue-se para a Quinta/ Casa das Torres de Oliveira (41°10'17.''N 7°49'48.9''W), localizada à 

entrada da pequena povoação de Oliveira, a 4 quilómetros de Mesão Frio, na EM601 (4,5km - 9 

minutos de automóvel). A quinta encontra-se num lugar imponente, detentora de vistas privilegia-

das para a propriedade e para a paisagem de Cidadelhe. Finalizada a visita, segue-se em direção à 

Rede, na freguesia de Vila Marim (5km – 9 minutos de automóvel) em Mesão Frio. No início des-

te percurso consegue-se observar uma das quintas mais antigas da sub-região do Baixo-Corgo, a 

Quinta do Côtto (41º10'14.83''N 7º50'41.91''W), com uma integração 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 & Price, 1995, p:57). Ao chegar ao apeadeiro da Rede, o percurso tem como 

destino o Solar da Rede (6,9 km – 12 minutos de automóvel) na estrada que liga Peso da Régua a 
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Mesão Frio. Ao longo deste percurso existem muitos sítios onde se conseguem vistas panorâmicas 

sobre o percurso do rio e as suas margens. O Solar da Rede “(…) de feição nobre e de grande valor 

arquitetónico.” (Proença, 1995, p:581), além das vistas privilegiadas que detém sobre o percurso 

do rio Douro, apresenta um exemplo notável de organização interdependente de diferentes áreas 

que compõem o espaço, a casa, o jardim ornamental e o pomar. 

O percurso PR2 - No Baixo Corgo (margem esquerda), abrange a cidade de Lamego e a vila de 

Armamar. Com aproximadamente 45 quilómetros, ao longo do seu trajeto podem ser visitadas seis 

quintas: Quinta de Vale de Abraão; Quinta/ Casa da Corredoura; Casa das Brôlhas; Quinta/ Casa 

dos Viscondes de Várzea; Quinta das Brôlhas e Quinta dos Frades. 

A Quinta de Vale de Abraão (41°08'28.2"N 7°49'03.4"W), na freguesia de Samodães em Lamego, 

é a primeira quinta do PR2 a ser visitada. A sua mata ainda hoje mantém uma grande variedade de 

espécies e alguns exemplares notáveis de árvores exóticas, raras e nativas. Toda a área é percorrida 

através de caminhos sinuosos, onde estão pontuados elementos como, lagoas, cascatas, uma gruta, 

uma casa de fresco decorada com painéis de azulejo e uma casa de chá. Toda a sua extensão detém 

vistas panorâmicas para o rio e para a paisagem circundante. Finalizada a visita, segue-se para a 

freguesia de Cambres (6,8 km - 9 minutos de automóvel), mais precisamente para o Largo da Fon-

te Manuel Correia da Silva, onde se encontra a Quinta/ Casa da Corredoura, junto à igreja matriz e 

à capela de São Sebastião. A entrada para esta propriedade é feita a partir de um amplo terreiro, 

com acesso direto à casa e às demais áreas que compõem a quinta, o jardim e o pomar/ horta. Aqui 

é interessante observar os diversos reservatórios de água e estruturas de abastecimento de águas 

que pontuam toda a propriedade. 

Figura 5 - Percurso No Baixo Corgo (margem esquerda). 
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Em direção à cidade de Lamego, um dos mais importantes centros urbanos da região e com um 

património vasto de expressão singular, 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. Esta propriedade é pon-

tuada por um conjunto de elementos recreativos, de destacar o labirinto em buxo, a casa de fresco 

e a casa de chá. De salientar ainda o conjunto de plantas seculares que se encontram na mata. Fina-

lizada a visita, segue-se para sul pela N226, depois em direção a EM524 até a Várzea de Abru-

nhais (8,3 km - 16 minutos de automóvel), onde se pode visitar a Casa dos Viscondes de Várzea 

(41°04'05.3"N 7°46'18.2"W). O acesso a esta propriedade é feito através de percursos ao longo das 

suas vinhas, que dão acesso a uma alameda organizada por pequenos canteiros de buxo talhados. 

De destacar o elemento central do jardim de cariz formal (anexado à casa), uma fonte que terá vin-

do do Mosteiro de Salzedas. De seguida, o percurso 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 (41°

07'50.6"N 7°45'52.6"W). Nesta quinta é interessante observar os percursos estruturados e defini-

dos ao longo da área de produção, e ainda os elementos que pontuam todo o espaço, como reserva-

tórios de água e estruturas de abastecimento de águas. Finalizada a 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 (41°08'44.9"N 7°41'15.7"W), que outrora pertenceu ao Mosteiro de 

Salzedas até à extinção das ordens religiosas. Nesta quinta é interessante observar o conjunto de 

elementos recreativos que pontuam todo o espaço, para além da alameda de enquadramento da 

casa. O percurso entre a Quinta das Brôlhas e a Quinta dos Frades é feito ao longo da margem 

direita do rio pela N222 (considerada pela AVIS (ADR) a World Best Driving Road, a melhor 

Figura 6 - Percurso Do Cima Corgo até ao Douro Superior. 
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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. Ao longo 

deste percurso é possível também observar as inúmeras quintas que pontuam as encostas ao longo 

do curso do rio. 

O percurso PR3 - Do Cima Corgo até ao Douro Superior, abrange a vila de Armamar, de Pinhão e 

de São João da Pesqueira. Com aproximadamente 25,5 quilómetros, podem ser visitadas 3 quintas: 

Quinta do Bom Retiro, Quinta/ Palácio do Cidrô e Quinta do Vesúvio. Este itinerário tem a parti-

cularidade de que além da possível interligação aos percursos anteriores através de comboio, barco 

ou eventualmente de automóvel, a própria definição do itinerário é composta num troço pelo per-

curso de comboio. 

Na vila do Pinhão pode ser visitada a sua estação, que é muito conhecida pelo seu conjunto de pai-

néis de azulejos ferroviários, que 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, e ilustram 

também as paisagens vinhateiras. 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 (41°09'39.6"N 7°32'13.8"W) 

com “(…) uma casa tipicamente rural do século XVIII, mas atualmente modernizada.” (Liddell & 

Price, 1995, p:150). Nesta quinta, o jardim de cariz formal é marcado no seu centro por uma pisci-

na. De destacar ainda a variedade de espécies vegetais pontuadas por toda a área exterior, a horta, 

o laranjal e o pombal (localizados à entrada da propriedade, pela estrada que vem de Casais do 

Douro). Após a visita, o PR3 segue para a vila de São João da Pesqueira (20,7 km - 32 minutos de 

automóvel), que se encontra a cerca de 4km a sul da margem esquerda do rio Douro, o que faz 

com que este percurso não acompanhe as margens, sendo assim constantemente pontuado por 

várias quintas, como o caso da Quinta de Santa Bárbara, a Quinta de Ventozelo, entre outras. A 

quinta a ser visitada neste concelho é a Quinta/ Palácio do Cidrô (41°08'46.1"N 7°23'04.7"W), 

“Bela residência nobre, facilmente visitável e digna de ser conhecida.” (Proença, 1995, p:787), a 

2,3km, cerca de 5 minutos. Nesta quinta, apesar das obras de reconstrução do espaço exterior, é 

interessante observar o jardim de cariz formal, definido segundo dois eixos perpendiculares, onde 

no centro se destaca uma fonte (elemento muito comum nestes jardins). A destacar também as 

duas camélias centenárias de enquadramento no pátio exterior fechado, de acesso ao Palácio. 

Após a visita, regresse ao Pinhão e o percurso passa a ser feito de comboio, com paragem no apea-

deiro de Vesúvio. A quinta a visitar é a Quinta do Vesúvio (41°08'27.8"N 7°15'50.6"W), “Virada 

para montante do rio, o seu eclético estilo arquitetónico, com beiradas salientes, decoradas com 

cimalhas muito trabalhadas, sugere imediatamente um chalé alpino. Apenas uma luxuriante pal-

meira que cresce no pátio nos recorda que estamos em climas mais quentes.” (Liddell & Price, 

1995, p:165).  
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Finalizada a visita, o PR3 segue através de comboio para o Pocinho (terminal da Linha do Douro). 

Durante a viagem observam-se as características do clima mediterrânico que marcam fortemente a 

paisagem, principalmente nesta sub-região do Douro Superior, com a cultura da amendoeira e a 

oliveira. 

 

CONCLUSÕES 

Ao longo da história da Região do Douro, as quintas desde cedo se assumiram como elementos 

fundamentais do desenvolvimento da região, principalmente enquanto unidades de exploração 

agrícola e vinícola, de poder e organização territorial e social da região; sendo hoje indissociáveis 

da paisagem cultural do Douro. Apesar dessas caraterísticas, as quintas são uma referência impor-

tante na paisagem também pela diversidade de espécies que sustentam os seus bosques e jardins, 

contribuindo para o caráter único desta paisagem. 

Através deste estudo, observou-se ainda uma grande falta de informação sobre o património das 

quintas, muito evidenciado pelo desinteresse e desconhecimento por parte dos seus proprietários 

dos elementos e características que compõem as quintas, nomeadamente em relação à sua salva-

guarda e recuperação. Mas foi principalmente na fase de pesquisa e análise, onde foi clara a quan-

tidade de quintas que se encontravam em degradação ou em abandono, devido ao desconhecimen-

to dos seus valores, mas também devido às exigências que se fazem sentir nos dias de hoje. 

No entanto, este estudo permitiu definir um roteiro das Quintas de Recreio, no qual foi integrado 

além de um conjunto de quintas de caraterísticas singulares, outros elementos de valor que a região 

detém. A metodologia adotada para a seleção do conjunto final de quintas, ajudou a cumprir num 

contexto geral, os objetivos estipulados no início do estudo, apesar das redefinições que se fizeram 

no decorrer dos métodos, relativamente à área de estudo. 

 

O roteiro proposto pretende resultar em três vertentes: como base para outros trabalhos de investi-

gação (onde pode ser aplicada a metodologia em casos congéneres) tendo em atenção as especifi-

cidades 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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