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RESUMO 

A necessidade da preservação do caráter da paisagem da Região Demarcada do Douro e 

dos jardins históricos das suas famosas Quintas no novo milénio ecológico, após o 

reconhecimento das riquezas paisagísticas, culturais e vinícolas do Alto Douro 

Vinhateiro pela UNESCO, a falta de estudos nesta área específica, culminado com 

projeto em Arquitetura Paisagista, e a necessidade de preservar os critérios de Valor 

Universal Excecional (VUE) atribuídos pela UNESCO ao Douro, tendo por horizonte 

imediato o novo milénio ecológico, leva à necessidade de valorizar a identidade e 

características da região. O estudo do existente servirá de ponto de partida para a 

definição dos princípios programáticos e projectuais que irão conduzir qualquer 

intervenção futura. 

Este facto conduziu à elaboração da presente dissertação de mestrado que desenvolveu, 

como caso de estudo, a Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias e os seus 

jardins históricos, em Tabuaço, margem esquerda do rio Douro, numa perspetiva para o 

terceiro milénio ecológico. 

A Proposta de Projeto de Arquitetura Paisagista apresentado para a Quinta de São Pedro 

das Águias, na perspetiva do novo milénio ecológico, como caso de estudo, é fruto de 

estudos de variadíssima natureza. Para além da respetiva localização geográfica e 

delimitação da área geral de estudo, foi necessário fazer a análise da morfologia do 

território, da exposição solar, dos declives, fisiográfica, geológica, de solos, das 

unidades de vegetação existente e ocupação do solo, a análise do PDM e 

condicionantes, e das zonas ecológicas, fitogeográficas, e da aptidão ecológica da área 

geral; foi, ainda necessário fazer o levantamento topográfico e a delimitação da área de 

intervenção, a análise das preexistências patrimoniais e elementos complementares, dos 

pavimentos preexistentes, do estrato arbóreo preexistente, a identificação arbórea 

preexistente, a identificação de arbustos, herbáceas e semententeiras preexistentes, e a 

análise do estrato arbóreo e arbustivo preexistente; por fim, realizou-se uma proposta da 

carta síntese da área de intervenção da Quinta do Convento Novo de São Pedro das 

Águias. 
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Amplos e profundos estudos obrigaram a incursões multidisciplinares em vastas áreas, 

no estado da arte que vai desde a paisagem à situação ecológica da RDD, o contexto 

histórico, origens na Ordem de Cister, outras origens monásticas, a caracterização da 

RDD, quintas caso-de-estudo na RDD, a reconstituição da quinta casa de estudo e a 

apresentação de uma Proposta de Projeto de Arquitetura Paisagista, tendo em atenção as 

diferentes origens, a tradição, a paisagem e o novo milénio ecológico. Uma proposta 

concreta, urgente e pertinente, com raízes na tradição, e em sintonia com os critérios 

VUE da UNESCO. 

 

 

Palavras-chave: Projeto de Arquitetura Paisagista, Alto Douro Vinhateiro (Portugal), 

paisagem cultural evolutiva viva, jardins históricos das Quintas do Douro no novo 

milénio ecológico, arquitetura paisagista, biodiversidade. 
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ABSTRACT 

The need to preserve the character of the landscape of the Douro Demarcated Region 

and the historic gardens of its famous Quintas in the new ecological millennium, after 

the recognition of the rich landscapes, wine and culture of the Alto Douro Vinhateiro by 

UNESCO, the lack of studies in this specific area, culminating in a project in Landscape 

Architecture, the need to preserve the Exceptional Universal Value (VUE) criteria 

assigned by UNESCO to the Douro, with an immediate horizon for the new ecological 

millennium, leads to the need to strengthen this aspect.  

This fact led to the elaboration of this dissertation and intervention in this area as an 

urgent need. Elected as a dissertation subject, there is nothing better than a well-known 

and very concrete case, Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias and its 

historic gardens, in Tabuaço, left bank of the Douro river, in a perspective for the third 

ecological millennium.  

The proposal of a Landscape Architecture Project presented for the Quinta de São Pedro 

das Águias, in the perspective of the new ecological millennium, as a case study, is the 

result of studies of various nature, in addition to its location and delimitation of the 

general area of study , maps of altimetry, sun exposure, slope, physiographic, 

geological, soil, existing vegetation units and land occupation, PDM analysis and 

conditioning chart, ecological zone chart, phytogeographic zone map, a map of 

synthesis of ecological aptitude of the general area, topographical survey letter and 

delimitation of intervention area,  mapping of pre-existing assets and complementary 

elements, map of pre-existing pavements, map of preexisting tree stratum, map of 

preexisting tree identification, the identification mapping of herbaceous shrubs and pre-

existing seeding, map of analysis of pre-existing tree and shrub stratum and the proposal 

summary report of the intervention area of Quinta do Convento Novo de São Pedro das 

Águias. Extensive studies have led to multidisciplinary incursions into a wide range of 

areas, ranging from the landscape to the ecological situation of the RDD, the historical 

context, origins in the Order of Cistercians, other monastic origins, the characterization 

of RDD, - study in the RDD, the reconstitution of the fifth study house and the 

presentation of a Project of Landscape Architecture Project, taking into account the 

different origins, tradition, landscape and the new ecological millennium. A concrete, 
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urgent and relevant proposal, rooted in tradition and in line with the UNESCO VUE 

criteria. 

 

 

Keywords: Landscape architecture project, Alto Douro Vinhateiro (Portugal), living 

evolutionary cultural landscape, preservation of the historic gardens of Douro Quintas 

in the new ecological millenium, landscape architecture, biodiversity 
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CAPÍTULO I – Introdução. 

1.1. Tema e fundamento. 

A nossa primeira decisão foi a definição do tema concreto do presente estudo, o qual é 

“O Caráter da Paisagem da Região Demarcada do Douro e dos Jardins Históricos das 

suas Quintas, no Novo Milénio Ecológico”. Tema que se enquadra na área científica da 

Arquitetura Paisagista. Definido o campo de estudo que é a Arquitetura Paisagista, as 

questões que se apresentam neste domínio são múltiplas. 

A segunda decisão tomada consistiu em delimitar uma das suas vertentes; ou seja, 

delimitar o presente estudo aos jardins históricos na paisagem cultural do Alto Douro 

Vinhateiro (ADV), ao longo do tempo, como património paisagístico e património 

cultural, e esboçar estratégias da sua preservação tanto quanto possível fiel à matriz 

originária, neste novo milénio ecológico. Esta foi a nossa primeira decisão.  

Como tal, o tema por nós eleito versa, em última análise, sobre questões não conhecidas 

segundo procedimentos diretos, e que, na realidade o são, pela sua evidência constatável 

no Alto Douro Vinhateiro (ADV), constituindo um problema científico que se tornou no 

núcleo central do presente estudo. Deste modo, a eleição do tema condicionou a 

operação metodológica da formulação do problema a investigar. 

1.2. Objetivos. 

Os objetivos que visamos atingir consistem fundamentalmente em: 

- distinguir as principais linhas definidoras da Região Demarcada do Douro (RDD), seu

caráter, os seus jardins históricos e a sua situação ecológica, a delimitação do «País 

Vinhateiro», suas diferentes unidades de paisagem, viticultura e dinamização rural da 

região, incluindo a envolvente natural à cultura da vinha, o valor cénico da RDD, o 

vernáculo patrimonial alto duriense, cidades, vilas e aldeias vinhateiras, fundamentos da 

sua inscrição no Património Mundial, o caráter único do ADV incluindo a sua 

autenticidade e integridade, os jardins históricos da RDD e sua situação ecológica, seu 

contexto histórico desde a ocupação neolítica ao Douro contemporâneo, aspetos 



2 
 

caraterizadores desde a situação geográfica, componentes naturais, flora e vegetação, 

fauna, mosaicos paisagísticos e seus elementos, acessibilidades, matriz demográfica e 

socioeconómica, atividade económica, recursos turísticos, elementos tipificadores das 

Quintas do Douro, raízes históricas das Quintas passíveis de agrupar no caso de estudo, 

elementos constitutivos indispensáveis à elaboração de uma proposta de projeto a 

apresentar, mantendo, por um lado, a fidelidade arquetípica ao jardim histórico e 

visando o jardim do novo milénio ecológico e, por outro lado, incluir componentes 

inovadoras, como a riqueza e tratamento adaptável e aplicável da biodiversidade, sua 

relação como fator de harmonia cósmica e de paz universal infixada no espírito humano, 

biodiversidade e planos de contingência considerando a prevenção das atuais e futuras 

alterações biofíscias e de ambiente sem descaraterização da paisagem, manutenção do 

espírito da paisagem cultural evolutiva viva e do ADV património mundial; 

 

- analisar criticamente e numa perspetiva multidisciplinar, com reflexão criativa, e com 

incidência na Arquitetura Paisagista, sobretudo visando a conceção de um projeto 

modelo de jardins históricos considerando o novo milénio ecológico, os principais 

estudos relevantes sobre o ADV, desde estudos históricos de geografia humana do 

ADV, aspetos de ocupações históricas, interferências importantes como a de Cister, 

agricultura, solos e fertilidade, cartas geográficas, cartas ecológicas da paisagem, 

botânica, biologia, química, hidrografia, geografia e meteorologia, bem como legislação 

emanada do Governo, documentos oficiais elaborados por especialistas e publicados 

pelo IPPAR, DGOTDU, GEHVID, IVDP, ou pela UNESCO parametrizando o VUE. 

 

1.3. Formulação do problema. 

 

Será possível elaborar uma proposta de melhoria de ligações entre o jardim histórico do 

ADV e o jardim no novo milénio ecológico, com a apresentação de um projeto de 

intervenção no âmbito da Arquitetura Paisagista, mantendo a fidelidade arquetípica e 

originária ao jardim histórico do Douro, com inserção de aspetos relevantes como a 

biodiversidade, paisagem e ecologia segundo a perspetiva da Arquitetura Paisagista, e 
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outros elementos, parametrizados pelos indicadores da UNESCO, sem descaracterizar o 

Douro Histórico? 

1.4. Principais hipóteses. 

Na procura da solução do problema por nós eleito, trabalhamos ordenadamente, 

imaginando as soluções do problema mais prováveis, as designadas hipóteses de 

trabalho, levantando as seguintes campo de hipóteses, com as quais trabalhamos: 

Hipótese 1 – Para os jardins históricos e produção vitivinícola e aspeto paisagístico no 

Alto Douro Vinhateiro (ADV) foi decisiva a influência dos Mosteiros do “Ciclo de 

Tarouca” e sua ligação a Claraval, constituindo toda a Beira Alta a área de maior 

influência em Portugal. 

Hipótese 2- Os jardins históricos e a produção vitivinícola, bem como a construção da 

paisagem cultural evolutiva viva, sofreram um grande impulso originário dos monges 

da Ordem de Cister. 

Hipótese 3 – Na elaboração de um projeto modelo para os jardins históricos do ADV e 

envolvência das Quintas do Douro, devem ser considerados os parâmetros ponderados 

de acordo com o Comité do Património Mundial - UNESCO. 

Hipótese 4 – Na elaboração de um projeto modelo para os jardins históricos do ADV e 

seu enquadramento paisagístico, devem ser consideradas a biodiversidade, alterações 

climáticas, os materiais caraterísticos locais, a paisagem e ecologia segundo a perspetiva 

da Arquitetura Paisagista.   
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1.5. Metodologia. 

 

Como considerações genéricas e metodológicas prévias, e tendo em atenção o processo 

metodológico e as técnicas gerais de investigação do nosso estudo, salientamos que 

levamos em conta as indicações como constam em SALAVESSA (2005). 

 

Esses métodos e técnicas de investigação, ao mesmo tempo que gerais, são também 

específicos, enquanto se referem à preparação e execução do trabalho de investigação 

concreto, no domínio da Arquitetura Paisagista. Por essa razão, levamos a cabo certas 

atividades mais práticas, sobretudo patentes nos casos de estudo que apresentamos e, 

portanto, menos gerais que as anteriores. 

 

Existe, neste estudo, um processo de obtenção de fontes de informação, fontes escritas, 

documentos escritos diversos, dados estatísticos oficiais sobretudo obtidos da CCDRN, 

atas de congressos publicadas pela mesma CCDRN, organismos e instituições como o 

IPPAR, GEHVID, IVDP e, quanto a critérios de aferição da importância ou de 

elementos constantes na nossa proposta de projeto de intervenção através de um projeto 

de Arquitetura Paisagista, fundamentados nos critérios de aferição de aspetos 

específicos da importância da categoria de Paisagem Cultural que foi adotada pelo 

Comité do Património Mundial da UNESCO em 1992, critérios que elevaram o Douro 

Histórico Vinhateiro a Património Cultural da UNESCO. 

 

Por essa razão, podemos considerar que as técnicas aplicadas se podem dividir em dois 

grandes grupos: as que se prendem com a obtenção de informação, como por exemplo a 

abrangência do Alto Douro Vinhateiro (ADV) e do Douro Histórico Vinhateiro, desde 

aspetos originários à atualidade, num enfoque multifacetado e multidisciplinar, e as que 

se prendem com a sua própria elaboração. Por isso, o seu ponto de partida é a eleição do 

tema e do problema a investigar. 

 

O aspeto metodológico da investigação inclui ainda: 

 

- elaboração de cartas temáticas de autor da área geral da Quinta de São Pedro das 

Águias – Caso de estudo; 
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- elaboração de cartas temáticas de autor da área de intervenção da Quinta de São Pedro

das Águias – Caso de estudo; 

- utilização do software ArcGis e Autocad;

- análise e interpretação do levantamento topográfico da Quinta de São Pedro das

Águias - Caso de estudo; 

- análise cartográfica;

- análise in situ e análise fotográfica e gráfica dos jardins das quintas estudadas no caso

de estudo; 

- contato com vitivinicultores e reconhecidas personalidades de diversas Quintas do

Douro, com o Sr. Ernesto, feitor ou Gerente da Quinta de São Pedro das Águias, que 

nos facultou e orientou uma visita de estudo ao pormenor e criou condições para o 

levantamento topográfico, o então Presidente da Câmara de Tabuaço, Dr. João Ribeiro, 

que nos abriu as portas da edilidade, forneceu o seu apoio sem reservas e facultou o 

acesso a um centro interpretativo do Douro agregado à Câmara Municipal de Tabuaço; 

- aquisição de conhecimentos sobre a Região Demarcada do Douro (RDD) através da

recolha de informação bibliográfica e local, estudos de natureza teórica e trabalhos de 

campo, como levantamentos topográficos e fotográfico dos edifícios, jardins, 

envolvente e pormenores paisagísticos; 

- análise de ensaios relevantes sobre modelos que reconstituem a paisagem e o jardim

existente na quinta-caso de estudo, como um contributo para a nossa proposta de um 

modelo de projeto para o jardim de quinta ecológica da Região Demarcada do Douro, 

em que são introduzidas as caraterísticas originais e arquetípicas e as caraterísticas 

inovadoras considerando o novo milénio ecológico; 

- diagnóstico e sugestão de medidas de integração e controlo; e, ainda a

- participação em seminários e encontros, relacionados com o tema.
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A presente investigação comporta uma estrutura fundamentalmente teórico-prática na 

qual se pode distinguir uma parte mais teórica, com incidência sobre conhecimentos 

multidisciplinares, e outra, mas prática, com a apresentação de uma proposta de projeto 

de intervenção. 
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CAPÍTULO II: O ESTADO DA ARTE. 

2.1. A Delimitação do «País Vinhateiro». Paisagem, território e biodiversidade. 

A delimitação do «País Vinhateiro» (BARRETO, 1995; TABORDA, 2011; VELOSO, 

2012) no Douro é gigantesca, resultando da atividade do homem e da natureza, um 

microcosmos cultural e paisagístico, fundamentado, em primeiro lugar, na produção do 

vinho, com destaque para o Vinho do Porto, e um passado histórico remoto a 

especificar. A referida Paisagem Cultural Evolutiva Viva é a pedra angular do país 

vinhateiro. O Decreto-Lei nº 254/98, 11 de Agosto, através do seu Artigo 2º, delimita a 

região. Retoma o Decreto nº 7934, de 10 de dezembro de 1921, abrangendo distritos, 

concelhos e freguesias. De jusante a montante, começa por considerar o Baixo Corgo e 

o Cima Corgo, e o Douro Superior.

Figura 1 - Limites Geográficos da RDD e do ADV (Fonte AGUIAR et al., 2000) 

No Baixo Corgo: no distrito de Vila Real abrange os concelhos de Mesão Frio, de Peso 

da Régua e de Santa Marta de Penaguião; as freguesias de Abaças, Ermida, Folhadela, 

Guiães, Mateus, Nogueira, Nossa Senhora da Conceição (parte), Parada de Cunhos, São 

Dinis e São Pedro, do concelho de Vila Real; no distrito de Viseu as freguesias de 

Aldeias, Armamar, Folgosa, Fontelo, Santo Adrião, Vacalar e Vila Seca, do concelho de 
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Armamar; as freguesias de Cambres, Ferreiros de Avões, Figueira, Parada do Bispo, 

Penajóia, Samodães, Sande, Santa Maria de Almacave, Sé e Valdigem e as Quintas de 

Foutoura, do Prado e das Várzeas, na freguesia de Várzea de Abrunhais, do concelho de 

Lamego; a freguesia de Barrô, do concelho de Resende. 

 

No Cima Corgo: no distrito de Vila Real abrange as freguesias de Alijó, Amieiro, 

Carlão, Casal de Loivos, Castedo, Cotas, Favaios, Pegarinhos, Pinhão, Sanfins do 

Douro, Santa Eugénia, São Mamede de Riba Tua, Vale de Mendiz, Vilar de Maçada e 

Vilarinho de Cotas, do concelho de Alijó; as freguesias de Candedo, Murça e Noura, do 

concelho de Murça; as freguesias de Celeirós, Covas do Douro, Gouvães do Douro, 

Gouvinhas, Paços, Paradela de Guiães, Provesende, Sabrosa, São Cristóvão do Douro, 

São Martinho de Anta, Souto Maior, Vilarinho de São Romão, do concelho de Sabrosa; 

no distrito de Viseu as freguesias de Casais do Douro, Castanheiro do Sul, Espinhosa, 

Ervedosa do Douro, Nagozelo do Douro, Paredes da Beira, São João da Pesqueira, 

Sarzedinho, Soutelo do Douro, Trevões, Vale de Figueira, Valongo dos Azeites, Várzea 

de Trevões e Vilarouco, do concelho de São João da Pesqueira; as freguesias de 

Adorigo, Barcos, Desejosa, Granjinha, Pereiro, Santa Leocádia, Sendim, Tabuaço, 

Távora e Valença do Douro, do concelho de Tabuaço; no distrito de Bragança as 

freguesias de Beira Grande, Castanheiro do Norte, Carrazeda de Ansiães, Lavandeira, 

Linhares, Parambos, Pereiros, Pinhal do Norte, Pombal, Ribalonga, Seixo de Ansiães e 

Vilarinho de Castanheira, do concelho de Carrazeda de Ansiães. 

 

No Douro Superior: no distrito de Bragança abrange a freguesia de Vilarelhos, do 

concelho de Alfândega da Fé; as freguesias de Freixo de Espada à Cinta, Ligares, 

Mazouco, Poiares, do concelho de Freixo de Espada à Cinta; as propriedades que foram 

de D. Maria Angélica de Sousa Pinto Barroso, na freguesia de Frechas, e as da 

Sociedade Clemente Meneres, nas freguesias de Avantos, Carvalhais, Frechas e Romeu, 

do concelho de Mirandela; as freguesias de Açoreira, Adeganha, Cabeça Boa, Horta, 

Lousa, Peredo dos Castelhanos, Torre de Moncorvo e Urros, do concelho de Torre de 

Moncorvo; as freguesias de Assares, Freixiel, Lodões, Roios, Sampaio, Santa Comba da 

Vilariça, Seixo de Manhoses, Vale Frechoso e Vilarinho das Azenhas, as Quintas da 

Peça e das Trigueiras e as propriedades de Vimieiro, situadas na freguesia de Vilas 

Boas, e Vila Flor, do concelho de Vila Flor; no distrito da Guarda a freguesia de 

Escalhão, do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo; as freguesias de Fontelonga, 
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Longroiva, Meda, Poço do Canto, do concelho de Meda; o concelho de Vila Nova de 

Foz Côa. 

2.2. As Unidades de Paisagem da Região Demarcada do Douro. 

As unidades de paisagem da RDD (RIBEIRO et al., 1991; MOREIRA et al., 2008) 

fundamentam a sua distinção em fatores naturais relevantes como o relevo e o clima 

mas também aspetos de culturas agrícolas dominantes e povoamento, evidenciando-se o 

Alto Douro e sua envolvência por planaltos de Trás-os-Montes e da Beira mais 

próxima. Deste modo, distinguem-se: a designada Terra Fria, planalto de 700/800 

metros de altitude média, com clima de fortes amplitudes térmicas muito frio no 

Inverno e demasiado quente no Verão, cultivo mais de Carvalhal, Castanheiro, Freixo 

ou Negrilho e o Centeio como cereal dominante, e forte dedicação à pecuária; e a Terra 

Quente constituída pelo Vale do Douro e dos seus afluentes, de clima diferente, com 

poucas chuvas, inverno mais moderado, manta vegetal de caraterísticas mais 

mediterrânicas, onde predominam Sobreiros, Olivais, Figueiras, Amendoeiras, 

Laranjeiras e sobretudo Vinha, a Região Demarcada do Vinho do Porto, desde 

Barqueiros (Mesão Frio) até Barca d’ Alva, cerca de 250 kms2, com uma subdivisão 

tripartida, Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, considerando também o Douro 

Internacional, com variações internas de paisagem. 

Figura 2 - Mapa das três sub-regiões da RDD (Fonte AGUIAR et al., 2000). 
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2.2.1. Unidade de Paisagem – Baixo Corgo. 

 

A Unidade de Paisagem do Baixo Corgo (PINA, 1995; AGUIAR e DIAS, 2006; 

RODRIGUES et al., 2010; IVDP, IP, 2012; ANDRESEN e REBELO, 2013) começa 

em Barqueiros (Mesão Frio) na margem norte e Barrô na margem sul no extremo 

nascente da região, e da confluência do rio Corgo com a ribeira de Temilobos, alguns 

quilómetros a montante, desenvolvendo-se pelas encostas das margens do rio Douro e 

seus afluentes, com condições geo-climáticas mais favoráveis remontando aos tempos 

dos Mosteiros e Quintas da Ordem de Cister, na Idade Média, com destaque para os 

vinhos “cheirantes” de Lamego, a que já aludimos. A vinha ocupa a maior parte do solo, 

com as suas quintas e alguns jardins históricos, bordadura de oliveira e relevantes 

pomares, sobretudo na zona de Lamego, onde primam também famosos vinhos 

espumantes de primeira qualidade. Os povoados são, por vezes, de raiz medieval, com 

caminhos estreitos e sinuosos, igreja matriz e casas senhoriais solarengas, com capela, 

expandindo-se depois os vinhedos. Fora do povoado localizam-se os casais e 

construções de apoio ao trabalho agrícola, com lagares e adegas nos vinhedos. Junto das 

linhas de água situam-se alguns moinhos de cereal ou lagares de azeite, estes mais raros 

e concentrados, alcançando atualmente uma dimensão industrial. Algumas quintas 

descem até ao rio com alguns laranjais e hortas. As raízes do Baixo Corgo são 

profundas e históricas, muito por influência dos Monges de Cister. É a mais pequena de 

todas, 18% da RDD e tem próximos centro urbanos como Mesão Frio, Lamego, Régua, 

Sta. Marta de Penaguião e Vila Real. Foi o polo inicial do desenvolvimento da vinha no 

séc. XVI. Protegida pelo Marão e Montemuro das correntes húmidas do Atlântico. É a 

unidade de paisagem que apresenta maior densidade de plantação de vinha. 

 

2.2.2. Unidade de Paisagem – Cima Corgo. 

 

A Unidade de Paisagem do Cima Corgo situa-se a montante da foz do rio Corgo e do 

Ceira (PINA, 1995;AGUIAR e DIAS, 2006; RODRIGUES et al., 2010; IVDP IP, 2012; 

ANDRESEN e REBELO, 2013) com clima mais seco e relevo mais acidentado com 

terraceamento para vinha, extensos arroteamentos, surribando as vinhas e construindo 

socalcos, de povoamento antigo, e forte presença inglesa. Os povoados são menos 

numerosos que no Baixo Corgo e situam-se a meia-encosta. A casa tradicional é 
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sobradada e de tabique, geralmente de dois pisos, rebocadas a cal para arrefecimento, e 

com varanda de madeira saliente, com cobertura de quatro águas. Por entre os casarios, 

separados dos vinhedos, distinguem-se solares ao estilo setecentista e casas brasonadas 

e quintas de maior dimensão onde ainda se podem ver alguns vestígios dos mortórios 

com olivais ou a monte, onde cresceu vegetação autóctone de características 

mediterrânicas. Compreende o território entre o limite leste da anterior linha 

longitudinal de S. João da Pesqueira, Cachão da Valeira e Carrazeda de Ansiães. O 

clima apresenta mais características mediterrânicas, portanto mais quente e seco no 

Verão do que a unidade do Baixo Corgo. Integra uma área de 21 000 ha, inferior à do 

Douro Superior, mas as condições são mais propícias à produção do Vinho do Porto, 

considerada o coração do Vinho do Porto, em propriedades mais extensas, onde a vinha 

apresenta uma densidade de 22% de ocupação. 

2.2.3. Unidade de Paisagem – Douro Superior. 

A Unidade de Paisagem do Douro Superior, a mais oriental (PINA, 1995; RIBEIRO, 

2001; AGUIAR e DIAS, 2006; RODRIGUES et al., 2010; IVDP IP, 2012), muito 

quente e de verão muito seco, só obteve a cultura intensiva da vinha após a destruição 

do Cachão da Valeira que possibilitou a navegabilidade do rio Douro. O cultivo da 

vinha é acompanhado pela amendoeira e oliveira de grande qualidade. É propícia à 

produção de vinhos de diferentes tipos e conheceu investimentos de grande vulto em 

quintas de grandes dimensões. Numa área total superior a 100. 000 ha, a vinha ocupa 

cerca de 10 000 ha, uma densidade de 9%. Devido à maior acessibilidade, tem 

conhecido um desenvolvimento muito assinalável. Ocupa toda a área situada a montante 

do meridiano que passa pelo Cachão da Valeira até à fronteira com Espanha. Das três 

unidades de paisagem, considerando a paisagem vinhateira, é a que tem menor 

expressão. 

2.2.4. Unidade de Paisagem – Douro Internacional. 

A Unidade de Paisagem do Douro Internacional considera a área do Parque Nacional do 

Douro Internacional (PNDI) com áreas protegidas, biodiversidade, caça, pesca, turismo 
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de natureza (FERREIRA et al., 1998, 2003; UNESCO, 1972; RODRIGUES, DIAS e 

ALVES, 2009) com características geomorfológicas diferenciadas e fundamentais. O 

PNDI vai desde o Planalto Mirandês, o Cachão do Douro com geoformas graníticas e 

uma rede fluvial que integra o rio Douro e seus principais tributários, Águeda, Tua, 

Sabor. O rio Douro tem um grande declive entre Barca d’ Alva e Miranda do Douro, 

desníveis de cerca de 430 metros, com orientação NW-SWW controlada tectonicamente 

pela orientação das fraturas de NNE-SSW a NE-SW. A rede fluvial é pré-quartenária e 

levava os sedimentos resultantes da erosão do Maciço Ibérico à Bacia Terciária do 

Douro, em Espanha. 

 

O troço referido do rio Douro, é um vale muito encaixado com rochas graníticas e 

metassedimentares, em muitos setores com vertentes abruptas, as “arribas do Douro” 

que de Zamora (Espanha) a Barca d’ Alva durante 150 km o rio desce de 640 m a 150 

m, com vertentes escarpadas e falésias que atingem 400 m de altura produzindo uma 

paisagem mediterrânica, com Amendoeiras, Oliveiras e Citrinos, devido à ausência de 

geada, possíveis pela construção de bancadas ou terraços nas vertentes ou arribas, em 

algumas áreas com plantação de Vinha. Nas zonas agrícolas abandonadas existe uma 

vegetação natural autóctone, uma comunidade florística, e Azinheiras, também 

conhecidas na região por Carrascos, Sobreiros, Zimbros, Zambujeiros e outras 

variedades mediterrânicas. No planalto mirandês a população dedica-se à criação de 

gado, sendo famosa a raça bovina mirandesa e rebanhos de ovinos e caprinos. Também 

é relevante a vida selvagem e a famosa avifauna. Na parte fluvial do Douro em Miranda 

do Douro, na Penha do Puio em Picote ou o Penedo Durão em Freixo de Espada à 

Cinta, são locais que integram um património geológico notável, com um substrato 

repartido entre o granito mais a norte e o xisto de Mogadouro até à zona sul, com alguns 

afloramentos de quartzo e xistos formando uma espécie de cristas nas mais elevadas 

paisagens, uma beleza rara, muito procurada pelo turismo e pela atual navegabilidade do 

rio Douro. A área do PNDI integra cerca de 860 km2, nos concelhos de Figueira de 

Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro e Miranda, abrange um pouco o 

planalto mirandês. A altitude do leito do rio Douro vai dos 130 aos 450 metros e no 

planalto entre os 700 a 800 metros.  

 

No tocante ao clima este assume contornos de mediterrânico-subcontinental com 

amplitudes térmicas notáveis, “de invernos frios mas de estios muito quentes e secos, 
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sobretudo nas áreas de menor altitude, e mais encaixadas e abrigadas nos vales 

apertados do Douro e seus afluentes” (RIBEIRO et a al., 1998). Fitogeograficamente, a 

região fixa-se nas províncias “Carpetano-Ibero-Leonesa e no sector Lusitano-duriense, 

repartindo-se, em termos bio-climáticos entre o mesomediterrâneo médio e superior, 

chegando a atingir nos topos do planalto o supramediterrâneo inferior que é o piso 

bioclimático típico da Terra Fria Transmontana” (RIBEIRO et a al., 1998). 

São considerados como património natural “os monumentos naturais constituídos por 

formações físicas e biológicas ou por grupos de tais formações com valor universal 

excecional do ponto de vista estético ou científico; as formações geológicas e 

fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituem habitat de espécies 

animais e vegetais ameaçadas, com valor universal excecional do ponto de vista da 

ciência ou da conservação; e os locais de interesse naturais ou zonas naturais 

estritamente delimitadas, com valor universal excecional do ponto de vista da ciência, 

conservação ou beleza natural” (UNESCO, 1972). Na margem espanhola foi 

constituído o Parque Natural das Arribas do Douro. 

No património cultural local, distingue-se a Língua Mirandesa, tradições, folclore a 

artesanato associado ao património natural, de elevado valor paisagístico, sócio-

económico e cultural. Está abrangida pelo Programa CORINE com a cartografia e 

ocupação do solo na União Europeia, numa base de dados da Agência Portuguesa do 

Ambiente, bióticos, Lista Nacional de Sítios da Diretiva nº 92/43/ CEE, Foi criado o 

Parque Natural do Douro Internacional pelo disposto no artigo 13 do Decreto-Lei nº 

19/93, de 23 de janeiro, para evitar a degradação e salvaguardar os elementos naturais, 

seminaturais, estéticos e paisagísticos e culturais da região, integrada na Região 

Demarcada do Douro (DECRETO REGULAMENTAR N.º 8/98 de 11 de Maio de 

1998) articulado com a (RESOLUÇÃO DO CONCELHO DE MINISTROS N.º 

120/2005 de 28 de Julho de 2005). 

Figura 3 - O Parque Natural do Douro Internacional (Fonte ICNF, 2018). 
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2.3. A Viticultura e a Dinamização Rural da Região. 

 

A viticultura e a dinamização da região perdem-se no tempo e nas origens (PEREIRA, 

1996; CARY, 1997; SILVA e CARDOSO, 1996; NUNES e VIEIRA, 2001), com 

diversidade paisagística, cultural, climática e morfológica e vitivinícola. No âmbito 

político-diplomático foram importantes o Tratado de Methuen e a criação da Companhia 

Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 1703, e a abertura das relações com 

a Inglaterra, abrindo uma exportação privilegiada, e a fixação de ingleses no Douro. O 

sistema de vinha de encosta construiu uma paisagem de rara beleza, de grande atração 

turística, auxiliada pela navegabilidade do rio Douro. 

 

A expansão da vinha e do vinho na paisagem rural da região (PEREIRA, 1989; 

ALMEIDA, 1996; RIBEIRO, 1998; SILVA e CARDOSO, 1996;) constituindo uma 

referência constante na história económica do país, com abertura a circuitos comerciais 

estrangeiros, sendo hoje menos mediterrânica do que a Oliveira, com raízes muito 

antigas em Portugal, e de grande rendimento. Como produto final, tem um longo 

percurso que se inicia na escolha e na transformação da paisagem, com armação da 

videira. Procedeu-se ao arroteamento das terras pobres, construíram-se os socalcos, com 

a fase pré-filoxera e pós-filoxera, procedendo-se à modernização com mecanização e 

tornando o Porto com seus armazéns de Vila Nova de Gaia o local de armazenamento e 

exportação. O rio Douro tornou-se navegável. 

 

Devido à cultura da vinha, a RDD criou um espaço cultural heterogéneo (PEREIRA, 

1989; AGUIAR, 2008) com as populações transmontanas e beirãs e de fixação de 

portugueses de outras regiões e de estrangeiros. O tempo e o espaço contribuíram para a 

definição da região, com tradição e inovação. As Casas e as Quintas com seus vinhedos 

ocuparam o seu espaço e desenvolveram a qualidade do vinho. Destruído o obstáculo 

natural do Cachão da Valeira o Alto Douro e a navegabilidade do rio Douro 

valorizaram-se, alargando-se os limites da RDD, passando por várias demarcações 

como já foi exposto anteriormente. A paisagem cultural evolutiva é uma das suas 

caraterísticas. 
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Assim sendo, a RDD é hoje considerada vinícola, onde predomina, por tradição, o 

minifúndio, registando-se 38.980 viticultores num total de 134.672 parcelas cadastradas, 

e se pode obter a média de 1,17 ha por proprietário e que corresponde a uma média de 

3,5 prédios por cada, em que 93% das parcelas individuais são inferiores a 1 ha e só 

0,2% atingem uma dimensão igual ou superior a 10 ha. Por outras palavras, se o número 

médio de prédios por viticultor é de 3,5, a este segmento corresponderão proprietários 

com mais de 30 ha, distribuídos pelas sub-regiões do Cima Corgo e do Douro Superior, 

perfazendo mais de 500, ao passo que no Baixo Corgo são pouco mais do que uma 

centena; ou seja, vinhas de muito reduzida dimensão. Contudo, a estrutura fundiária até 

cerca de três décadas anteriores era muito mais acentuadamente minifundiária. As 

Quintas de grande dimensão eram escassas, enquanto predominavam as pequenas 

propriedades mas no seu conjunto eram de importância relevante no comércio do Vinho 

do Porto. 

Quanto ao seu tipo de gestão, é possível distinguir duas categorias: a pequena 

propriedade familiar tradicional, não mecanizada e sem assalariados, com os custos de 

produção bastante exíguos e com os encargos compensados pela venda de uvas e o 

direito ao benefício; as superiores a 30 ha, já mecanizadas, com forte produção de 

Vinho do Porto e vinho DOC Douro com venda direta em garrafa e as propriedades de 

dimensão intermédia. Estas “exigem encargos com pagamento de caseiro ou feitor, 

mão-de-obra assalariada, aquisição de máquinas, alfaias e sua manutenção, e outros 

encargos de diversa origem, cuja rentabilidade, salvo algumas exceções, e em geral 

pouco sustentável.” (IVDP, I.P.;  2012). 

É, contudo, seu denominador comum nesta economia rural baseada predominantemente 

na vinha, que apraz registar, podendo afirmar-se “ter sido a vinha, o fabrico e o 

comércio do vinho do Porto que fizeram o Alto Douro. Acima das diferenças que 

separam as populações duma e de outra margem, e do que pode uni-las, por um lado às 

vizinhas do Alto Trás-os-Montes, por outro às da Beira, paira o vínculo desta forma 

especial de ocupação do solo e da solidariedade económica” (TABORDA, 2011). 

O vale que tantos sacrifícios e sentimentos trágicos tinha originado, abre-se agora numa 

fonte de beleza paisagística e de riqueza, o “País Vinhateiro do Alto Douro”, seja no 

património cultural edificado seja no património cultural imaterial, com a produção de 
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grandes vinhos de consumo ou de mesa e do famoso Vinho do Porto (DOC), evoluindo 

com a correta plantação de castas, exposição solar e fertilidade dos solos. O património 

genético de espécies vitis inclui mais de 100 castas cadastradas, com destaque para a 

Touriga Nacional, a Touriga Francesa, a Tinta Roriz, a Tinta Barroca, a Tinto Cão e a 

Tinta Amarela. O Vinho do Porto, “vinho generoso” é de graduação variável entre os 

18º e os 22º, produzido exclusivamente na RDD, com envelhecimento nas adegas ou 

“caves” do entreposto de Gaia, na cidade do Porto. Os de maior categoria são os 

Vintage e Late Bottled Vintage (LBV) que envelhecem na garrafa, lacrados, e com 

manutenção especializada ao longo do tempo, quanto à rolha e adição de aguardente 

vínica apropriada, mantendo-os durante várias décadas, sobretudo nas suas caves tão 

caraterísticas, hoje uma atração turística com visitas guiadas e prova de vinhos, 

sobretudo em Vila Nova de Gaia, onde as famosas garrafas do precioso néctar repousam 

no tempo, entre teias de aranha. 

 

 

Figura 4 - A viticultura duriense (Fonte ADVID, 2013). 

 

2.4. A Envolvente Natural à Cultura da Vinha. 

 

A construção e reconstrução da paisagem (RIBEIRO, 1998; MOREIRA et al., 2008; 

VELOSO, 2012) segundo alterações histórico-políticas e desenvolvimentos técnicos e 

tecnológicos, transformaram solos pobres e pedregosos num vale vinhateiro, tornaram o 

rio Douro navegável apesar da recente criação de barragens e albufeiras. Não obstante, a 

envolvente natural à cultura da vinha é um aglomerado de ecossistemas com influência 

de clima mediterrânico e com pouca penetração atlântica, as serras do Marão (1415 m) e 

Montemuro (1382) que criaram uma barreira natural contra o clima atlântico. Não existe 

homogeneidade no espaço do Alto Douro ou na RDD, como observamos nas unidades 

de paisagem apresentadas e descritas. Contudo, grande parte do território duriense não é 
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cultivada devido não só à hegemonia da vinha, mas fundamentalmente à natureza 

granítica dos afloramentos rochosos, nomeadamente Marão, Cachão e Douro 

Internacional; nas áreas de transição e de montanha, ou em certas passagens mais 

escarpadas dos vales dos afluentes, o que quase impossibilita a prática da agricultura 

nessas zonas. Esses espaços, matos e bosques mediterrânicos, assim como as 

bordaduras, estão desvalorizados. Constituem uma excelente reserva não só de flora 

indígena, mas também de fauna como as espécies cinegéticas, mamíferos selvagens e 

variedades de répteis. Destaque para as culturas circundantes à vinha, nas zonas mais 

profundas dos vales, com as suas hortas, pomares e laranjais; enquanto que “nos altos 

ou nas terras incultas das ladeiras mais ingremes descobrem-se trechos de Paisagem 

mediterrânica, onde pululam o rosmaninho, a esteva, a urze, o zimbro pré-glaciar” 

(MOREIRA et al, 2008). 

Figura 5 - A envolvente natural da RDD (Fonte CCDRN, 2015). 

2.5. O Valor Cénico da Paisagem da Região Demarcada do Douro. 

O valor cénico da paisagem da Região Demarcada do Douro tem sido fonte de 

inspiração para escritores, filósofos, pintores, dramaturgos e outros artistas (TORGA, 

1945; CORREIA, 1964; PEIXOTO, 1990; BESSA-LUÍS, 1991; 

OLIVEIRA,1931,1993; CARVALHO e COSTA, 1995; RAPOSO, 1995; AGUIAR, 

2008) pelos panoramas variados e atraentes e pela cultura peculiar e diversificada das 

suas gentes. Miguel Torga (1907-1995) já fala, nos seus livros, nos “titãs” do Douro e 

do sentimento trágico da vida na “escadaria” dos socalcos, como no romance A 

Vindima, uma homenagem ao Douro, às suas paisagens e às suas gentes, entre outras 

obras do Autor; ou João de Araújo Correia (1889-1985), o cronista das gentes do Douro 

e o livro de contos Montes Pintados que evoca o outono duriense numa sinfonia agónica 

de cores e um sentimento espiritual; ou o romance Vale Abraão de Agustina Bessa-Luís 
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e o filme homónimo Vale Abraão de Manoel de Oliveira, rodado no Vale do Douro, em 

que a rara beleza da paisagem adquire o estatuto de personagem, focando as quintas do 

Douro como o Vesúvio, tornando-se o Douro uma maravilha de panoramas variados e 

atraentes, tendo este cineasta já com o filme documentário mudo Douro, Faina Fluvial 

(1931) centrado na cidade do Porto mas com a linha mestra focada no rio Douro, filme 

com o qual iniciou a sua grandiosa carreira. 

 

A paisagem duriense, o telurismo, os vinhedos com o serpentear do rio Douro ao fundo 

e a refletir diversas luminosidades, dispõe de miradouros extraordinários, locais 

sagrados ou santuários antigos sobranceiros ao rio Douro, ou a observar os montes ou 

socalcos. Em alguns, foram construídas capelas ou ainda são depositárias de vestígios 

de cultos remotos. Incluem a Paisagem Cultural Evolutiva Viva do Douro Histórico 

Vinhateiro, a saber, entre outros, S. Domingos (Armamar), Nª. Senhora da Piedade e 

Casal de Loivos (Alijó), Sto. António e S. Leonardo de Galafura (Régua), Rota do 

Douro/Bela Vista (Carrazeda de Ansiães), S. Silvestre (Mesão Frio), S. Salvador do 

Mundo e Nª. Senhora das Neves (S. João da Pesqueira), Cristo Rei (Tarouca) e Boa 

Vista (Lamego). De todos, o mais divulgado é S. Leonardo de Galafura, através da 

literatura de Miguel Torga, talvez o mais notável escritor do Douro, onde se pode ler um 

poema dedicado ao Douro. Acesso: saída na EN 313-1 em Galafura e seguir numa 

estrada municipal até ao monte de S. Leonardo. São Salvador do Mundo (S. João da 

Pesqueira), miradouro que abre as portas do Douro Superior, local de peregrinação 

religiosa. Acesso: Saída da EN 222-3, prosseguir numa estrada municipal até ao monte 

da Fraga e ao miradouro. 

 

 

Figura 6 - Panorâmica cénica da RDD (Fonte CCDRN, 2015). 
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2.6. A Região Demarcada do Douro como uma Paisagem Iconográfica. 

2.6.1. O Barco Rabelo. 

A Região Demarcada do Douro torna-se numa paisagem iconográfica, na medida em 

que a qualidade do vinho se relaciona intimamente com a qualidade da paisagem. A 

promoção da paisagem articula-se com a promoção do vinho, o vinho surge como 

produto de um terroir (termo da geografia de influência francesa para designar terra do 

ponto de vista das suas aptidões agrícolas como uma coletividade social associada) que 

constituem mais valias para a promoção de ambos e da identidade (SARAIVA, 1997; 

AGUIAR e DIAS, 2006; AGUIAR, 2008; TORGA, 2011; VELOSO et al., 2012; 

CARVALHO, 2014) com alguns símbolos próprios e caraterísticos. O escritor Miguel 

Torga muito contribuiu para a divulgação e vivência da iconografia do Douro, nas suas 

descrições paisagísticas do rio e dos vinhedos, das fragas e cabeços e do barco rabelo, 

como se pode constatar na seguinte passagem: “Da coroa dos cabeços espraiavam-se, 

numa segura majestade, lombas cobertas de castanheiros, carvalhos e urze. Lá longe, 

ao fundo, via láctea dos rabelos, sem cachões e sem ossos, o Doiro corria, 

esplendoroso e manso. Na margem esquerda do grande vale que ele rompera, reluziam 

brancas, as terras de Armamar, de Gonjelim, da Folgosa e de Valença.” (TORGA, 

2011). 

O barco rabelo é uma embarcação típica do rio Douro, com caraterísticas de rio de 

montanha tipo nórdico, com o comprimento entre 19 a 23 metros, com uma vela 

quadrada, manobrado por 6 ou 7 pessoas, para o transporte de pipas de Vinho do Porto 

desde o Alto Douro até Vila Nova de Gaia, no Porto. A sua tonelagem foi regulada 

apenas no séc. XVIII por decisão da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do 

Alto Douro, para evitar o perigo de naufrágio, com proibição de navegação noturna. 

Hoje, o barco rabelo tornou-se o símbolo heráldico de uma região sui generis no 

mundo, o ex-libris do Douro, integrando a iconografia, apresenta logotipos nas velas e 

inscrições laterais das diferentes marcas do Vinho do Porto. Associa a paisagem ao 

vinho, na promoção de ambas, vinho e terroir. Poderão ter como ancestrais remotos os 

navios vikings. Alguns barcos rabelos foram recuperados para cruzeiros no Douro, no 

Pinhão e em Gaia, adaptados atualmente a turismo. Contudo, devido ao cosmopolitismo 

atual da Região Demarcada do Douro (RDD), detetável já em cidades como a Régua, o 
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caraterístico barco-hotel, para cruzeiros no Douro é um poderoso apelativo para o 

turismo fluvial e enoturismo, graças à navegabilidade do rio Douro e a beleza da 

paisagem vinhateira. 

 

  

 

2.6.2. As Vindimas. 

 

As vindimas na RDD culminam um ciclo de atividade como uma nova festa 

(CARVALHO e COSTA, 1995; RIBEIRO, 1998; TORGA, 2011; ANDRESEN e 

REBELO, 2013), torna-se num momento alto da vida duriense, algumas já a cargo de 

empresas como a SOGRAPE ou Sandeman a quem os pequenos vitivinicultores 

contratam essa e outras tarefas, devido às exigências de mão-de-obra, incluindo a venda, 

a definição da quantidade de pipas de benefício, e a distribuição. Por isso, as grandes 

quintas e algumas de menor dimensão, preparam as cubas e os lagares, hoje também 

transformada numa atividade turística muito solicitada, ocupando hotéis e restaurantes. 

A vindima e a lagarada ou pisa das uvas descrita por Torga era uma grande festa e hoje 

é recreada para fins turísticos ou ainda subsistem em algumas quintas que não dispõem 

de mecanismos apropriados. De igual modo bem como a paisagem descrita por Torga, 

em muitas das suas obras, já não corresponde à paisagem vinhateira atual, devido à 

evolução verificada durantes estes anos, a mecanização e a evolução tecnológica, se 

fizermos um estudo comparativo, na base da ecocrítica. Contudo, as vindimas 

continuam a ser um momento de trabalho que traz ao Douro não os antigos ranchos mas 

muitos trabalhadores, tornando-se num produto turístico também procurado por 

estrangeiros e nacionais, uma festa acompanhada por boa música tradicional, a pisa das 

Figura 7 - 1) Barco rabelo segunda metade do séc. XIX junto à Quinta do Vesúvio, 2) 

Carregamento de pipas de vinho do Porto na primeira metade do séc. XX (Fonte CARVALHO e 

COSTA, 1995). 
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uvas nos lagares, para além das adaptadas com tecnologia moderna, excelente 

gastronomia e enoturismo. O trabalhador com um grande cesto às costas é mais um 

ícone. Hoje, nas vinhas mecanizadas, o antigo carro de bois foi substituído por tratores 

adequados ao terreno, os mesmos que serviram para a poda e trituração dos restos da 

videira que ficam no solo como fertilizante natural, e tratamento da videira e do cacho 

na maturação, e muitos, a sua colheita ou vindima. 

  

2.7. O Vernáculo Patrimonial Alto Duriense. 

2.7.1. Resumo a Respeito da Carta sobre o Património Construído Vernáculo. 

A Carta sobre o Património Construído Vernáculo (ICOMOS, 1999) indica que o 

vernáculo ou tradicional construído integra um gosto próprio ou orgulho da identidade 

dos povos, para além da sua beleza. O património vernáculo é o meio tradicional e 

natural pelo qual as comunidades criam o seu habitat. Alguns dos exemplos de 

vernáculo que constituem património vernacular construído são: “um modo de construir 

emanado da própria comunidade; um carácter marcadamente local ou regional em 

resposta ao meio ambiente; uma coerência de estilo, de forma e de aspeto, bem como o 

uso de tipos arquitetónicos tradicionalmente estabelecidos; um conhecimento 

tradicional da composição e da construção, que é transmitido de modo informal; uma 

resposta eficaz às necessidades funcionais, sociais e ambientais; uma aplicação eficaz 

das técnicas tradicionais da construção” (ICOMOS, 1999). 

Deste modo, consideram-se seis aspetos importantes: a investigação e documentação, a 

relação com a paisagem, os métodos tradicionais de construção, a substituição de 

Figura 8 - As vindimas e as lagaradas da RDD (Fonte CCDRN, 2015). 
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materiais e de elementos arquitetónicos, a adaptação e reutilização de construções 

vernáculas, os critérios relativos a alterações (Idem). 

 

Quanto ao primeiro aspeto, a intervenção física em património vernáculo deve ser 

cuidada e estudada, com documentação completa conservada em arquivos públicos. O 

segundo aspeto, a relação com a paisagem, as intervenções em património vernáculo 

construído devem respeitar a integridade da sua implantação e a relação com a paisagem 

física e cultural e garantir harmonia e equilíbrio entre as construções. O terceiro aspeto, 

quanto a métodos tradicionais de construção, deve garantir a sua continuidade de 

restauro e reconstrução, para serem registados e transmitidos a novas gerações. O quarto 

aspeto, a substituição de materiais e elementos arquitetónicos, os materiais aplicados 

devem assegurar a coerência de expressão e de aspeto com a edificação originária. O 

quinto aspeto, quanto à adaptação e reutilização de construções vernáculas, estas devem 

respeitar a integridade, o caráter e a forma das estruturas, garantindo os padrões de 

habitabilidade desejados e a constante retoma dos métodos tradicionais de construção. O 

sexto e último aspeto, quanto a critérios relativos a alterações, estas, quando efetuadas 

ao longo do tempo, devem ser consideradas parte integrante da estrutura vernácula, sem 

sujeição a um período histórico único, mas dotando-a de um caráter evolutivo vivo e 

cultural. 

 

2.7.2. A Organização do Vernáculo Construído no Território da Região 

Demarcada do Douro. 

 

A disposição do vernáculo construído no território da Região Demarcada do Douro 

(PEREIRA e PEREIRA, s/d; ICOMOS, 2001; FAUVRELLE et al., 2002; MOREIRA, 

2008; TABORDA, 2011; CCDRN, 2013) é uma espécie de escadório gigantesco de 

socalcos e patamares entre as margens do rio Douro e seus afluentes, com muros de 

xisto e granito e caminhos muito sinuosos e por vezes muito estreitos. Os Bosques, 

essenciais na fixação das águas provindas das chuvas e proteção à erosão, encontram-se 

nos limites superiores dos cumes e das quebradas. Inicialmente as povoações fixaram-se 

em planaltos ou perto de nascentes de água, à vista disso sobressaem as aldeias de 

paredes brancas, de proveniência medieval onde, por tantas vezes, se dispõem 

alinhamentos de casas e respetivos trajetos reduzidos e recurvados, no espaço 
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circundante a uma sobranceira igreja paroquial. Numa era posterior, as populações 

foram-se fixando junto às margens de rios ou ribeiros. De imediato reconhecimento em 

virtude do conjunto de edifícios agrícolas e vinícolas em seu torno, as quintas do Douro 

são padrões de referência dominantes das encostas da paisagem duriense. Os casais, na 

generalidade, situam-se a meio das encostas. A captação de água faz-se através de 

minas ou captações subterrâneas, conservada em tanques, com bocas de descarga para o 

inverno.  

Os socalcos e a vinha, acompanhando as curvas de nível, vieram acrescentar algo 

importante ao vernacular, com várias espécies de armação dos terraços e socalcos, 

muros de xisto, pré e pós-filoxera, uma referência muito interessante da paisagem, que 

retêm o solo da erosão e possibilitam voltar a utilizar a pedra após o saibramento, e a 

drenagem das águas pluviais. Nos muros, encontravam-se, por vezes, cravadas, 

pequenas escadas, as “escadas de salta cão” que possibilitam a passagem. Entre os 

vinhedos, devido à praga da filoxera, nos mortórios plantaram-se oliveiras ou nasceram 

bosques com cobertura vegetal autóctone. É sobretudo na unidade da paisagem do 

Baixo Corgo que a compartimentação feita pela Oliveira tem maior expressão. As 

hortas e pomares, amparados em alguns dos casos por pequenos muros, encontram-se 

nas cotas mais baixas do rio Douro e respetivos tributários, ou ainda contíguos às linhas 

das encostas. Os moinhos de cereais ficavam junto aos cursos de água ou na queda de 

desvios de água canalizados por pedras de granito ou lajes. A disposição sistemática 

destes elementos produz a organização no território do património vernáculo do 

território da Região Demarcada do Douro. 

Figura 9 - A organização vernacular na paisagem da RDD (Fonte RNAVT, 2011). 
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2.7.3. As Cidades e as Vilas da Região. 

 

Os arquétipos de casas, nas cidades e vilas da região, são também muito heterogéneos 

devido a um maior suporte económico e aglomeração de artistas mais especializados, 

com uma construção urbana de aspetos rurais, e influência da arquitetura ligada à 

construção de edifícios religiosos; “fez com que a casa urbana, aproveitando alguns 

elementos da casa rural da região, os alterasse substancialmente, utilizando materiais 

mais nobres e elementos decorativos mais ricos” (PEREIRA e SOUSA, 1988). 

 

Usualmente é nas cidades e vilas que se descobrem os solares e as casas senhoriais 

(PEREIRA e SOUSA, 1988), por norma com paredes de granito, repercutindo, na 

suntuosidade e ornamento das fachadas, a importância do património do Vinho do Porto 

e da riqueza provinda do Brasil. A habitação urbana e a casa rural são geralmente 

térreas ou com um piso, com paredes de pedra solta ocasionalmente não rebocadas, 

sendo que o último piso é em tabique; é recorrente a existência da varanda, de ressalto 

ou recuada em relação à parede mestra. Algumas apresentam influências adquiridas da 

região portuense em elementos como os portões de ferro forjado, claraboias e varandins; 

ou ao gosto de emigrantes brasileiros, sobretudo do séc. XIX, em Lamego, Régua, Vila 

Real e Foz-Côa. 

 

 

Figura 10 - Vila do Pinhão na RDD (Fonte RNAVT, 2011). 
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2.7.4. As Aldeias Vinhateiras. 

As aldeias vinhateiras constituem um património cultural edificado muito ligado à 

cultura da vinha e do vinho (CARTA DE CRACÓVIA, 2000; AGUIAR, 2008; 

CRISTÓVÃO et al., 2010; BESSA et al., 2014; MARTINS et al., 2014) de grande 

riqueza patrimonial, inseridas na paisagem de vinhedos, com os socalcos, o rio e o 

vinho da região vinhateira do Douro. De acordo com a Carta de Cracóvia, imanente da 

reunião, nesta cidade da Polónia, realizada em 2000, sobre os Princípios para a 

Conservação e o Restauro do Património Construído – Conferência Internacional sobre 

Conservação do Património Construído, o património cultural é considerado como 

elemento fundamental do desenvolvimento da civilização: “As cidades e as aldeias 

históricas, no seu contexto territorial, representam uma parte essencial do nosso 

património universal. Cada um destes conjuntos patrimoniais deve ser considerado 

como um todo, com as suas estruturas, os seus espaços e as características 

socioeconómicas, em processo de contínua evolução e mudança.” (CARTA de 

CRACÓVIA, 2000). 

O projeto “Rede das Aldeias Vinhateiras (RAV) – Consolidação, dinamização e 

animação da rede”, promove o património paisagístico e o turismo da RDD, 

preservando aldeias como Provesende (Sabrosa) Favaios (Alijó) Trevões (S. João da 

Pesqueira) Barcos (Tabuaço) Ucanha e Salzedas (Tarouca). O património cultural das 

aldeias vinhateiras resulta de um longo caldeamento cultural de diversos intervenientes 

senhoriais, eclesiásticos e populares, construindo a identidade duriense na diversidade. 

Trata-se uma herança e de um importante contributo civilizacional, com valores 

humanistas, culturais e históricos. Sob o ponto de vista estético, a arquitetura vernacular 

de alvenaria e pedra, apresenta uma construção sui generis e não padronizada, fugindo 

aos estereótipos, construída para preservar do frio e do calor, utilizando a madeira e a 

pedra e materiais locais como o xisto, madeira, por vezes com a sua combinação. São, 

contudo, relevantes para as atividades vinícolas.  

O Programa “Aldeias Vinhateiras” articulou a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte com os cinco municípios envolvidos: Alijó, 

Sabrosa, S. João da Pesqueira, Tabuaço e Tarouca, a Associação para o 
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Desenvolvimento do Turismo da Região Norte (ADETURN) e o Instituto Português do 

Património Arquitetónico (IPPAR), sendo os municípios as entidades promotoras. 

 

A articulação entre o Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR), a 

Associação para o Desenvolvimento do Turismo da Região Norte (ADETURN) e a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte com os cinco 

municípios envolvidos Alijó, Sabrosa, S. João da Pesqueira, Tabuaço e Tarouca, 

determinou o Programa “Aldeias Vinhateiras”, sendo os municípios as entidades 

fomentadoras. 

 

   

   

Figura 11 - 1) Favaios, 2) Provezende, 3) Ucanha, 4) Salzedas, 5) Trevões, 6) Barcos (Fonte CMMF, 

s/d). 

 

“A carta de compromisso que assinalou o início da requalificação das aldeias foi 

assinada a 23 de Fevereiro de 2001. As aldeias em causa foram selecionadas 

atendendo 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). 
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2.7.4.1. A Aldeia de Barcos, em Tabuaço. 

A aldeia de Barcos, em Tabuaço, pleno Alto Douro Vinhateiro, ocupa um espaço com 

vestígios antigos (RAPOSO, 1995; AGUIAR, 2008; PIZARRO e RIO, 2014) de um 

castro dos finais da Idade do Bronze, no lugar da Cabeça da Pena. A sua estrutura 

urbanística desenvolve-se em torno da igreja matriz. Na Mata da Forca, reza a tradição 

que existiria uma forca, onde se encontra um lagar medieval escavado na rocha. Da 

época medieval reconhece-se a igreja matriz românica e o Santuário de Nª Senhora de 

Sabroso. A antiga Casa da Colegiada, a Casa Magalhães Coutinho, a Casa da Roda e a 

antiga Casa Paroquial são dos séculos XVII e XVIII. São interessantes, o Cruzeiro dos 

Centenários, a Fonte Velha. O velho caminho da Via Sacra, onde se conjuga o sagrado e 

o profano, termina junto à Capela de Santa Bárbara, sendo percurso religioso na Semana

Santa. Barcos tem uma história muito antiga por onde passaram vários povos, com 

marcas de várias épocas. Os solares e as casas senhoriais testemunham a importância 

que teve a aldeia. A Festa das Vindimas e o Carnaval, o enterro do Santo Entrudo e a 

Queima de Judas são relevantes nesta aldeia vinhateira de belos socalcos a descer até ao 

Douro. 

2.7.4.2. A Aldeia de Favaios, em Alijó. 

A aldeia vinhateira de Favaios, em Alijó tem pergaminhos antigos romanos, séc. I-II d. 

C., topónimo que deriva de Flavias ligado ao fundador Flavius. Possuía um castelo que 

terá sido invadido pelos muçulmanos, cujas ruínas se designam por Castelo dos Mouros 

(RAPOSO, 1995; AGUIAR, 2008; PIZARRO e RIO, 2014), obteve forais concedidos 

por D. Sancho (1226), D. Afonso III (1268) e D. Manuel (1514) sendo donatário da vila 

o Marquês de Távora, Luís Álvares, 3º Conde de S. João da Pesqueira. Situa-se num

planalto a 600 metros de altitude e 3 km de Alijó e distingue-se por integrar diversas 

igrejas. De realce a laranja afamada bem como o vinho moscatel e Porto produzidos 

pela Adega Cooperativa e o afamado pão de Favaios produzido por padarias artesanais. 

Sobressaem monumentos importantes neolíticos como a anta da Chã, o castro do Pópulo 

e as famosas pinturas rupestres de Pala Pinta, um abrigo pré-histórico. Integra-se no 

Douro Histórico Vinhateiro. 
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2.7.4.3. A Aldeia da Provesende, em Sabrosa. 

 

Sabrosa, a que pertence a aldeia vinhateira de Provesende, contém inúmeros 

monumentos antigos (RAPOSO, 1995; AGUIAR, 2008; PIZARRO e RIO, 2014), antas 

e dólmens ou castros bem como diversas mansões como a afamada Casa da Pedreira, 

onde terá nascido Fernão de Magalhães. Provesende dispõe de um belo pelourinho e 

uma paisagem vinhateira soberba, na margem direita do rio Pinhão, sobranceiro ao 

monte de S. Domingos, a cerca de 5 km do rio Douro, vestígios arqueológicos muito 

antigos, sepulturas junto à igreja de Santa Marinha e um desaparecido cemitério 

lusitano-romano na Quinta da Relva. Atingiu notoriedade no séc. XVIII com quintas e 

famílias nobres. No património edificado é considerável o conjunto de onze solares e 

casas brasonadas. Nas festividades, é famoso o Encontro Regional de Cantares das 

Janeiras com exposição e venda de produtos regionais. Situa-se no Alto Douro 

Vinhateiro na margem norte do rio Douro, num planalto de onde se deslumbra uma 

paisagem vinhateira de rara beleza. Merecem destaque o Pelourinho de Provesende, a 

Capela de Provesende, o Solar dos Beleza, a Fonte Velha de Provesende, o Cemitério 

Lusitano-romano (quinta da Relva) e o Miradouro da Capela de São Domingos. 

 

2.7.4.4. A Aldeia de Salzedas, em Tarouca. 

 

A “Aldeia Vinhateira de Salzedas”, em Tarouca, é um aglomerado remoto contiguo ao 

rio Torno. O topónimo deriva do latim saliceta que traduz salgueiral, como a vegetação 

considerável nas margens do rio Varosa que flui próximo. Na sua constituição está a 

Abadia Velha em Ucanha, onde se firmou a Ordem de Cister. O aglomerado cresceu em 

redor do mosteiro de Santa Maria de Salzedas, do séc. XII, cisterciense, patroneado por 

D. Afonso Henriques. «Merece uma visita o pequeno bairro judeu, formado por ruelas 

estreitas e tortuosas, com edificações de gosto vernacular, localizado junto ao antigo 

mosteiro cisterciense.» (AGUIAR, 2008). 
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2.7.4.5. A Aldeia de Trevões, em S. João da Pesqueira. 

A aldeia vinhateira de Trevões situa-se nos vales do rio Távora e do rio Torto 

(RAPOSO, 1995; AGUIAR, 2008), muito antiga. Desde o séc. XIII é sede paroquial. 

Pertence a S. João da Pesqueira onde se encontra o solar dos Távoras. O topónimo S. 

João da Pesqueira advém de, na sua área, o rio Douro formar o eminente Cachão da 

Valeira, uma queda com 7 metros de altura e, durante muitos anos, inultrapassável, 

impedindo o Alto Douro Vinhateiro de se desenvolver quanto ao escoamento do Vinho 

do Porto, e Pesqueira, porque os cardumes de peixe ali se acumulavam. A cerca de 3 

kms de Pesqueira situa-se o Convento de S. Francisco, o Santuário de S. Salvador do 

Mundo, um dos mais deslumbrantes miradouros do Douro, e algumas ermidas 

atribuídas ao séc. XVI.  

Sobressaem a igreja matriz, algumas construções medievais, a Fonte de Santo António, 

um agregado de casas senhoriais e capelas da época moderna, com especial notoriedade 

para a Casa Caiado Ferrão e o solar do bispo D. Manuel de Vasconcelos.  

Com a sua religiosidade profunda, destaca-se a Festa de Santa Marinha, padroeira de 

Trevões, em julho, a Procissão do Senhor dos Passos na Semana Santa, o Museu 

Etnográfico de Trevões, repositório das tradições populares e do seu património cultural 

imaterial. Para além de rica em vinho, também o é em pesca, no Douro e seus afluentes, 

e em caça, com destaque para a montaria ao javali, em janeiro e fevereiro. Trevões 

apresenta uma encantadora paisagem vinhateira do Douro, das mais fortes e belas. 

2.7.4.6. A Aldeia de Ucanha, em Tarouca. 

Situada nas margens do rio Varosa, Ucanha é uma das mais antigas povoações 

(AGUIAR, 2008) com ocupação a remontar à romanização, ainda hoje possível de 

observar numa das principais vias que conduziam a Lamego. Terra natal de José Leite 

de Vasconcelos (1848-1941) um dos maiores sábios portugueses de finais do séc. XIX 

meados do séc. XX, no âmbito das ciências da linguagem e linguística, filologia, 

arqueologia e etnografia, onde a sua casa natal se encontra disponível. Na Idade Média, 

os monges de Cister instalaram-se na zona, construíram uma ponte e torre com cobrança 
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de portagem ao Couto de Santa Maria de Salzedas, ponto estratégico de paragem e 

controlo. A povoação cresceu em torno desta ponte. Ucanha manteve a sua autonomia 

municipal e jurídica. Destacam-se as vinhas onde se produz o famoso espumante, as 

plantações de Sabugueiro, alguns pomares que se vão desenvolvendo cada vez mais. No 

seu património, são relevantes a igreja matriz e o pelourinho do séc. XVII. É 

extremamente bela e caraterística a reconstrução das suas casas pelas ruas sinuosas, 

ostentando diversas cores e uma variedade arquitetónica de varandas e o próprio rio 

local também sinuoso e margens cobertas de vegetação, com moinhos que integram o 

património vernacular e condutas de água em granito a serpentear o rio de águas 

cristalinas. De grande destaque nacional e internacional são as Caves da Murganheira, 

onde se produz o seu mundialmente famoso vinho espumante, sabedoria vitivinícola 

herdada dos monges de Cister. 

 

2.7.5. A «Casa Duriense». 

 

A «casa duriense» (SALAVESSA, 2004-2005) é muito diversificada nas suas formas 

arquitetónicas, dimensões, materiais, condicionamentos económicos, condicionalismos 

geográficos, além de ser um dos reflexos das fases históricas transmontanas e durienses. 

A casa rural situa-se na paisagem adaptada a funções apropriadas a habitação e 

produção debaixo do mesmo teto, nos aglomerados de aldeias. Contudo também se 

distinguem as casas solarengas das Quintas. 

 

2.7.5.1 A Habitação Rural Tradicional. 

 

A casa rural tradicional (PEREIRA e SOUSA, 1988; SALAVESSA, 2004-2005; 

TABORDA, 2011) é constituída por um número variável de prédios, dispersos pelos 

diferentes espaços de cultivos variados. A casa tradicional compõe-se de dois ou três 

pisos, segundo o declive das encostas ou socalcos e as traseiras do telhado dista dois ou 

três metros do solo. A porta da entrada situa-se ao nível do solo ou um pequeno lance de 

escadas. O rés-do-chão é geralmente uma cave ou armazém com adegas, garrafeira ou 

pipas ou pequenas cubas em aço, local para guardar batatas, as barras de batatas, e 

cebolas, frutas, azeite, diversas alfaias. Nas mais antigas, estão visíveis cantarias dos 
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portais com recortes circulares. Devido ao comércio do vinho, para a saída das pipas, as 

adegas tornaram-se mais largas, sobretudo as entradas. São, em norma, construídas em 

xisto ou em granito, segundo a existência na região, geralmente de paredes nuas ou 

pintadas de branco. Os telhados são geralmente de quatro águas e já se vêm poucos em 

lousa e a maioria em telha, por vezes preta. O andar é em tabique, com ripas cruzadas e 

enchidas com saibro caiado de branco, construído sobre a pedra do rés-do-chão. 

Algumas casas apresentam paredes exteriores revestidas por lousas escamadas, 

sobretudo as partes mais elevadas. Tem uma ou mais varandas que poderão ser meio 

fechadas e cobertas por um alpendre, geralmente junto à entrada da casa, com acesso 

através de um pequeno lance de escadas. A chaminé é importante, em tabique caiado ou 

faixas de madeira ou em pedras de xisto, encimada por uma aba larga em chapa de ferro 

que a cobre por completo, designada por «raposa» por onde sai o fumo ou, nas casas 

mais singelas, por duas telhas ou lousas inclinadas. Os porcos, galinhas, coelhos, 

ovelhas ou cabras são colocados em anexos, os galinheiros, as coelheiras e os cortelhos, 

alguns por baixo das varandas. 

Figura 12 - A habitação rural e elementos vernaculares na RDD (Fonte CCDRN, 2015). 

4.7.5.2. A Quinta Duriense. 

A quinta duriense é um complexo de casas (PEREIRA e SOUSA, 1988, s/d; PEREIRA 

& PEREIRA, s/d; CARVALHO e COSTA, 1995; TABORDA, 2011) uma delas mais 

importante e de estilo senhorial, mais luxuosa, ou mesmo um solar adaptado à 

exploração agrícola e produção vinícola, com uma cozinha muito ampla com fornos e 

amplas lareiras e caldeiras. Em alguns casos datam de alguns séculos e são evidentes as 

caraterísticas arquitetónicas, de grande beleza, em intervenções posteriores de 

reconstrução. Os seus anexos são a casa do caseiro, armazéns, lagares, adega, casebres e 
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cardanhos para abrigo dos trabalhadores ou recolha e guarda de alfaias e produtos (ou 

ainda armazenamento de água), ou mesmo pombais, alongando-se depois pelas suas 

vinhas mais ou menos íngremes ou de encosta, olivais ou amendoeira, conforme a sua 

localização. Relevo ainda para outras componentes do património vernacular que 

possam coexistir nas quintas durienses como os fornos, as calçadas e as eiras: “os fornos 

constituíam construções de forma circular e cobertura abobada, com uma boca de 

acesso sobre uma pedra de assento, tradicionalmente utilizados para secar figos… As 

eiras, espaços abertos usualmente lajeados em granito, com formas e áreas diversas, 

serviam para a secagem de alguns cereais, ervas aromáticas e medicinais. Situam-se 

nos locais com melhor exposição solar, integrados nas quintas ou junto dos 

aglomerados” (PEREIRA & PEREIRA, s/d). 

 

Porque o Vinho do Porto (ou de benefício, ou vinho fino ou vinho tratado) concentrou 

as principais atenções dos produtores vitivinícolas da RDD qualquer outra exploração 

agrícola ficou em segundo plano. A quinta duriense, mesmo para os visitantes, tornou-

se o lugar privilegiado. Algumas das quintas encerram em caves, enormes toneis cheios, 

a aguardar o seu destino para o entreposto de Vila Nova de Gaia, outras entregam a 

vindima e a distribuição do produto vinícola, a uma empresa com grande notoriedade. 

 

 

Figura 13 - Quinta na RDD (Fonte RNAVT, 2011). 
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2.8. O Alto Douro Vinhateiro. 

2.8.1. Limites da Região. 

O Alto Douro Vinhateiro é uma região circunscrita por limites delineados (AGUIAR e 

DIAS, 2000, 2006; ICOMOS, 2001; AGUIAR, 2008), caracterizada por apresentar um 

exemplo sui generis da relação do homem com o ambiente natural, num conjunto 

monumental tendo o rio Douro como coluna vertebral, profundamente cavada nas 

montanhas e ladeada pelos seus afluentes, delimitada por uma sucessão de bacias 

visuais, com encostas íngremes em socalcos ou terraços construídos para o cultivo da 

videira, resultante do conjunto mais sintomático e melhor preservado de uma das mais 

antigas regiões vinícolas do mundo, a Região Demarcada do Douro, e do seu afamado 

vinho, com destaque para o Vinho do Porto. Assim sendo, o Alto Douro Vinhateiro foi 

classificado, em 2001, como Património Mundial, e compreende 24.000 hectares; ou 

seja, um décimo do total da RDD a qual compreende 250.000 hectares, dos quais 

48.000 são vinhas. A sua extensão prolonga-se no decurso das vertentes do rio Douro, 

não esquecendo contudo os seus afluentes, o Varosa, o Corgo, o Távora, o Torto e o rio 

Pinhão; abrangendo os concelhos de Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de 

Penaguião, Vila Real, Alijó, Sabrosa, Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, 

Lamego, Armamar, Tabuaço, S. João da Pesqueira e Vila Nova de Foz-Côa. Existe uma 

influência de clima mediterrânico mais a montante e atlântico, mais a jusante, região 

resguardada dos ventos frios atlânticos pelos contrafortes das serras do Marão e 

Montemuro. As populações locais vivem uma cultura também sui generis de tradições, 

saberes, crenças, rituais e costumes. 
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Figura 14 - Enquadramento regional do ADV no âmbito da RDD (Fonte UNESCO, 2001). 

 

Como paisagem cultural evolutiva e viva, o Alto Douro Vinhateiro é assim prova da 

autenticidade “de uma tradição cultural antiga e, simultaneamente, de uma civilização 

viva, centrada na viticultura de qualidade, desenvolvida em condições ambientais 

difíceis.” (AGUIAR e DIAS, 2000). 

 

2.8.2. Os Fundamentos para a Inscrição na Lista de Património Mundial. 

 

Segundo a International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), que na versão 

portuguesa corresponde à Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios; cujo Congresso de Arquitetos e Especialistas de Edifícios 

Históricos, realizado em Veneza em 1964, adotou 13 resoluções, conhecida por Carta de 

Veneza – que anteriormente resumimos - apoiada pela UNESCO, com sede em Paris, a 

ICOMOS, em 2001; adotou as justificativas para a inscrição do Alto Douro Vinhateiro 

na Lista do Património Mundial, entre as quais, foram mais relevantes: 

 

“Os Elementos Naturais: os vales estreitos, as encostas íngremes; a escassez de água, a 

escassas chuvas; a diversidade de habitats naturais, a transição do Atlântico para o 

Mediterrâneo; selecionar as culturas do Mediterrâneo: uvas, azeitonas e amêndoas; o 

efêmero: luz e cor, som e silêncio e cheiros; 
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Os Elementos Culturais: uso da terra: a estrutura da paisagem, as vinhas dominantes, 

os assentamentos humanos e do solo fabricado, ou antropossolos; as acessibilidades (o 

rio Douro e o caminho de ferro); os marcos culturais (as Quintas e os Casais); 

estruturas religiosas; e as paredes.” (ICOMOS, 2001). 

2.8.3. A Reivindicação de Grande Valor Internacional. 

O requerimento de notável importância internacional do Alto Douro é sustentado em 

três critérios, dos seis critérios culturais: o critério ii, por apresentar um importante 

intercâmbio de valores humanos durante um período de tempo, integrados numa área 

cultural específica, “a propriedade é uma contínua paisagem cultural organicamente 

evoluída, verdadeiramente representativa da Região Demarcada do Douro. Ele reflete 

técnicas específicas de uso do solo sustentável, ambas tanto do passado e do presente, 

ao longo de um conjunto de habitats naturais significativos típicos de um ambiente 

mediterrânico” (ICOMOS, 2001); o critério iv, que considera o Alto Douro uma 

excelente paisagem ilustrativa de várias etapas importantes na história humanidade, e 

que, apesar das hostilidades naturais para a fixação humana, “o homem adaptou 

culturas mediterrânicas, particularmente videiras e oliveiras e amendoeiras, e plantou-

as em terraços formados das encostas rochosas íngremes. As mudanças dos vários 

métodos utilizados ao longo dos séculos são evidentes na paisagem.” (ICOMOS, 2001); 

e o critério v, porque o Alto Douro é exemplar no estabelecimento humano tradicional e 

uso da terra “que se tornou vulnerável sob o impacto de uma mudança irreversível. 

Apesar de sua natureza geomorfológica e seu clima não convidativo ao assentamento 

humano, a videira - assim como a azeitona, a amêndoa, outras frutas e cereais – 

sustentaram uma atividade econômica dinâmica.” (ICOMOS, 2001). 

Fundamentação semelhante foi apresentada por Bianchi de Aguiar. A classificação de 

Património Mundial atribuído ao Alto Douro Vinhateiro, foi resultado por parte da 

UNESCO do reconhecimento do esforço notável e grandioso desenvolvido pelo 

Homem durante séculos, criando uma paisagem sui generis. Fundamentou-se em 3 

critérios; “Critério iii: A região do Alto Douro produz vinho há 2000 e sua paisagem foi 

construída pelas atividades humanas; Critério iv: os elementos da paisagem do Alto 

Douro ilustram toda a diversidade de atividades associadas à viticultura - terraços, 
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quintas, aldeias, capelas e estradas; Critério V: a paisagem cultural do Alto Douro é 

um exemplo excecional de região vitícola europeia tradicional, refletindo a evolução 

desta atividade ao longo do tempo” (AGUIAR, 2008). 

 

2.8.4. A Categoria do Bem. 

 

No que diz respeito à categoria de propriedade, segundo os termos de categorias de bens 

culturais, previsto no art.º. 1º da Convenção de 1972 Património Mundial, este é 

considerado um sítio (ou local de interesse), ao qual correspondem “obras do homem, 

ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de 

interesse arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, 

estético, etnológico ou antropológico” (UNESCO, 1972). Ainda de acordo com os 

“termos de definição das Diretrizes Operacionais para a Implementação da Convenção 

do Património Mundial, que também é uma paisagem cultural” (ICOMOS, 2001). 

 

Assim, o ADV, com a inscrição na lista do Património Mundial, em 2001, adquiriu o 

estatuto de Monumento Nacional, tendo sido assinado um compromisso de manutenção 

com o Estado Português. Segundo o Artigo 2º da Lei do Património (Lei nº 107/2001), o 

qual estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património 

cultural, expõe que o património cultural integra “todos os bens que, sendo testemunhos 

com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, 

devam ser objeto de especial proteção e valorização” (LEI N.º 107/2001 de 8 de 

Setembro). Para além do interesse cultural relevante, designadamente “histórico, 

paleontológico, arqueológico, arquitetónico, linguístico, documental, artístico, 

etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o 

património cultural refletirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, 

originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade” (LEI N.º 107/2001 de 8 de 

Setembro). Sobre constituição de património cultural inclui “quaisquer outros bens que 

como tal sejam considerados por força de convenções internacionais que vinculem o 

Estado Português, pelo menos para os efeitos nelas previstos” (LEI N.º 107/2001 de 8 

de Setembro). O ponto 3 do Artigo 5ª do mesmo documento, referente à identidade 

cultural, explicita que “a política do património cultural visa, em termos específicos, a 

conservação e salvaguarda do património cultural de importância europeia e do 
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património cultural de valor universal excecional, em particular quando se trate de 

bens culturais que integrem o património cultural português ou que com este 

apresentem conexões significativas. (LEI N.º 107/2001 de 8 de Setembro). Sobre a 

região vinhateira do ADV, foi produzido o seguinte Aviso legal: “assim: 1 — Nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 

de 23 de Outubro, torna-se público que, em 2001, foi incluído na lista indicativa do 

Património Mundial da UNESCO o Alto Douro Vinhateiro, na categoria de Paisagem 

Cultural, englobando os concelhos de Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de 

Penaguião, Vila Real, Alijó, Sabrosa, Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, 

Lamego, Armamar, Tabuaço, São João da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa.” 

(AVISO N.º 15170/2010 de 8 de Setembro). 

Por conseguinte, considera-se o ADV a paisagem mais representativa da RDD, sendo a 

concentração mais continuada de elementos, funções e composição da paisagem que 

melhor representa a Autenticidade e Integridade do Bem, correspondendo, 

aproximadamente, a cerca de 10% da área total da RDD (ANDRESEN & REBELO, 

2013). 

2.8.5. O Carácter Único da Paisagem do ADV e a sua Autenticidade e Integridade. 

Quanto ao caráter único da paisagem do ADV e sua autenticidade e integridade 

(AGUIAR e DIAS, 2000, 2006; CCDRN, 2013), como já foi anteriormente referido, é 

ilustrada por uma paisagem única de vinhas em socalcos armados, numa grandiosa 

escultura, implantada em antropossolos, com um mosaico diversificado de culturas, 

numa relação muito própria com os elementos naturais, numa ousadia titânica ao longo 

dos tempos, e de uma atenção muito especial à vinha e ao vinho do Douro e Vinho do 

Porto. Destes fatores deriva a autenticidade e integridade do ADV, com as três 

componentes já anteriormente referidas, “são três as componentes de distinção que 

contribuem para a autenticidade e integridade do Alto Douro Vinhateiro: A 

antiguidade da região; Os terraços; O cruzamento de culturas” (CCDRN; 2013). 
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2.8.5.1. As Componentes de Distinção. 

 

2.8.5.1.1 Antiguidade da Região. 

 

Com efeito a RDD é a mais provecta região vitivinícola demarcada e regulamentada do 

mundo. As primeiras demarcações datam de 1757 e 1761, decorrente de legislação 

proveniente de 1756, as famosas demarcações pombalinas, o Marquês de Pombal, então 

Primeiro-Ministro do Rei D. José I (1750-1777). Ao invés do sucedido nas demarcações 

das regiões de Chianti vinho italiano da região de Toscana, em 1716, e de Tokay, na 

Hungria, em 1737, a demarcação da RDD foi acompanhada por legislação 

regulamentadora, classificação e qualificação de vinhos e respetivos cadastros de 

qualidade. A legislação vitivinícola da RDD “foi pioneira, em muitos aspetos, da 

moderna legislação seguida em muitos países produtores. Além disso, as demarcações 

do século XVIII, independentemente da variação dos respetivos limites, assumiram uma 

continuidade temporal até aos nossos dias e mantiveram sempre uma forte carga 

simbólica, sendo interiorizadas pelas populações locais como um elemento-chave da 

sua identidade” (AGUIAR e DIAS, 2006). 

 

2.8.5.1.2. Os Terraços. 

 

As abruptas encostas do rio Douro e seus afluentes foram trabalhadas, ao longo dos 

tempos, para cultivas a vinha, com recurso à construção de terraços ou socalcos, estes 

com muros de xisto e de geometria cambiante, quer por via de ajustamento à inclinação 

da encosta; quer por motivos das diferentes técnicas de execução condizentes às 

distintas épocas de construção. Relativamente aos socalcos mais arcaicos, ou os 

denominados pré-filoxéricos, estes “apresentam paredes baixas e geios estreitos e 

irregulares, comportando por vezes apenas uma fiada de cepas, acompanhando 

caprichosamente as curvas de nível e os afloramentos rochosos” (AGUIAR e DIAS, 

2006). Componentes integrantes a esta tipologia de terraços encontram-se por vezes os 

pilheiros, reflexo do uso de uma técnica tradicional onde se colocavam as videiras nos 

respetivos muros, libertando os demais geios para outras culturas. No que concerne às 

formas mais atuais de armação da vinha, os também denominados de socalcos pós-
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filoxéricos, são caraterizados por terem sido “construídos a maior parte deles entre os 

finais do século XIX e os anos trinta do século XX, no período de reconstrução 

regional… ostentam paredes sólidas, altas, retilíneas, suportando geios largos, com 

quatro, cinco ou mais fiadas de vinha. São os socalcos pós-filoxéricos” (AGUIAR e 

DIAS, 2006). Ao lado das novas vinhas com armação e mecanizadas, subsistem ainda 

alguns mortórios dos tempos da praga da filoxera, hoje com algumas oliveiras ou 

vegetação autóctone de tipo mediterrânico. 

2.8.5.1.3. O Cruzamento de Culturas. 

O vale do Douro foi, a contar da pré-história, um cruzamento de culturas (AGUIAR e 

DIAS, 2006; AGUIAR, 2008) de diferentes povos, cujos testemunhos estão ainda 

visíveis, no património cultural edificado e património cultural imaterial ou inatingível, 

constituído pelas expressões culturais, as tradições da RDD, preservadas desde a 

ancestralidade e transmitidas às gerações futuras através de saberes, celebrações, festas, 

danças populares, lendas, músicas e costumes, constituindo o imaginário coletivo 

tradicional. O paleolítico Superior está presente nas famosas gravuras rupestres de Foz-

Côa e Mazouco, também esculturas zoomórficas, antas e menires, ou os castros pré-

romanos, estações romanas vestígios visigóticos, árabes, apresentando uma história 

milenar, ou o desenvolvimento do cultivo da vinha pré-romana e romana, ou na Idade 

Média aperfeiçoada pelos monges de Cister, percursores do Vinho do Porto com os 

vinhos aromáticos de Lamego e do próprio vinho espumante. “Ao longo de séculos, 

deslocavam-se também ao Douro os pobres da Galiza para os trabalhos mais duros de 

surribas e plantações, bem como os arrais e marinheiros das povoações ribeirinhas, 

que desenvolveram técnicas de transporte do vinho pelo rio Douro, até ao Porto, nos 

barcos rabelos” (AGUIAR e DIAS, 2006). 

2.8.5.1.4. A Paisagem do ADV como um Processo Cultural, Evolutivo e Vivo. 

A paisagem do ADV como um processo cultural, evolutivo e vivo (UNESCO, 1972, 

2001; AGUIAR et al., vol. I, 2001; AGUIAR e DIAS, 2006; AGUIAR, 2008; CCDRN, 

2013; ANDRESEN e REBELO, 2013), apoia-se na Convenção do Património Mundial, 
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Cultural e Natural (CPPMCN) emanada da Conferência Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), reunida em Paris de 17 

de outubro a 21 de novembro de 1972, na sua décima sétima sessão, acabando por ser 

reconhecida pela UNESCO em 2001.  

 

Segundo o 1.º Artigo da Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e 

Natural, acham-se abalizados como património cultural: os monumentos, contemplando 

obras arquitetónicas de escultura ou pintura monumentais, ou também estruturas de 

caráter arqueológico, como inscrições, grutas e grupos de elementos de valor universal 

do ponto de vista histórico, artístico ou científico; os conjuntos de grupos de 

construções, isolados ou reunidos que, pelo seu valor arquitetónico de unidade e 

integração paisagista, adquirem valor excecional sob o ponto de vista histórico, artístico 

ou científico; os locais de interesse que incluem obras do homem ou obras conjugadas 

do homem e da natureza e zonas com interesse arqueológico ou de excecional valor 

universal, sob o ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico 

(UNESCO, 1972).   

 

Em conformidade com o Artigo 2º da referida Convenção, serão apreciados como 

património natural os monumentos naturais constituídos por formações com valor 

universal sob o ponto de vista estético e científico; formações geológicas, fisiológicas e 

zonas delimitadas que são o habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, de 

reconhecido valor universal excecional, observando o ponto de vista científico ou da sua 

conservação; os locais de interesse, naturais ou zonas naturais delimitadas, de 

reconhecido valor universal, sob o ponto de vista científico, conservantismo, ou beleza 

natural (Idem). 

 

A paisagem cultural do ADV resulta de uma excecional gestão da escassez do solo e da 

água e do aproveitamento, ao longo dos anos, das encostas, em encostas, terraços ou 

armadas para o cultivo da vinha, de onde resultou o ADV, tendo por base profundos 

valores arqueológicos, gravuras rupestres do Paleolítico Superior e outros elementos de 

grande valor cultural e natural, como as margens cavadas, as “arribas” do rio Douro. A 

paisagem, na sua globalidade, é evolutiva, porque, para cultivar a vinha, foi necessário, 

ao longo dos séculos, proceder a alterações e ajustes, para que existisse a atual paisagem 

vitivinícola do Douro, com aplicação de diferentes técnicas de terraceamento, tornando-
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se, a RDD numa das regiões vitivinícolas do mundo com uma grande área cultural 

envolvente, num processo cultural evolutivo e vivo. Num ambiente de solos pobres, de 

aspeto mediterrânico devido à proteção atlântica natural, como referido, sujeitos a 

erosão permanente, conseguiu produzir-se um dos melhores vinhos do mundo, o Vinho 

do Porto e uma paisagem vinhateira singular, com grande esforço humano, dentro de 

diferenças intra-regionais no ADV, também como já anteriormente focado. Portanto, 

durante séculos, o Homem e a Natureza, num processo lento de adaptações e 

dificuldades, produziram a paisagem cultural do ADV, como paisagem evolutiva viva, 

mas monumental, com grande impacto geral.  

Os valores culturais e os valores naturais, atribuem Valor Universal Excecional (VUE) 

de atributos tangíveis e intangíveis de excecional valor. No Alto Douro Vinhateiro 

distinguem-se como valores culturais “a dominância da vinha alternando com matos 

mediterrânicos, os povoados, as quintas e casais, os terraços e os muros em xisto, as 

vias de acesso e rodovias, o caminho-de-ferro e a navegabilidade do douro, as 

diferentes tipologias de plantio da vinha, os antrossolos e a conservação da água, o 

padrão da paisagem” (CCDRN; 2013); e como valores naturais “a geomorfologia 

complexa, a escassez de solo fértil e de água, as vertentes abruptas, a gradação 

climática atlântico-mediterrânica, a vegetação e culturas mediterrânicas, a diversidade 

do património genético vitícola, a diversidade de habitats, a luz, as cores, os odores, o 

rio Douro e seus afluentes” (CCDRN; 2013). 

A sua passagem por diferentes ciclos, tornou-a paisagem evolutiva viva, ao longo dos 

séculos, com altos e baixos, conhecendo décadas de alguma estagnação. Contudo, a 

partir da década de 1970, e mais acentuadamente de meados da década de 1980, 

alavancou uma nova fase de grandes e significativas mudanças na RDD que se 

prolongam até aos nossos dias. A paisagem da RDD foi resultado de um processo 

evolutivo vivo (ANDERSEN e REBELO, 2013). 

2.8.6. As Unidades de Paisagem do Alto Douro Vinhateiro. 

As unidades de paisagem do ADV (AGUIAR et al., 2001), para além de uma similitude 

quanto a valores culturais e físicos, apresentam diversidades, sendo que a delimitação 
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das mesmas reflete a apreciação quanto à Carta de unidades-solo prevalecentes, a Carta 

das áreas de conservação e a Carta de uso de solos. Diferenciam-se, por consequência, 

cinco subáreas muito diferentes com a respeitante percentagem representativa:  

 

1-Extremadouro (9,3%); 2. Corgo/Varosa (11,3%); 3. Ceira/Távora (21,6%); 4. 

Pinhão/Torto; 5. Tua/Sabor (25,6%). 

 

A primeira, Extremadouro, corresponde onde a influência é mais atlântica, enquadrada 

igualmente com a proximidade da paisagem granítica do Entre-Douro e Minho, 

beneficiando, como tal, de uma maior abundância de água, com solos de profundura 

considerável, de uma maior diversidade de parcelas cultivadas assim como da presença 

de pequenas manchas de mata em lugares limítrofes. Trata-se portanto de uma paisagem 

marcada fundamentalmente pelo povoado mais esparso, contudo, a presença de alguns 

solares e casas antigas sete e oitocentistas na paisagem destoam destes abundantes mas 

modestos aglomerados populacionais. No que respeita à vinha a sua representatividade é 

aqui elevada, sendo sobretudo caraterizada pela preponderância dos terraços pós-

filoxéricos o que, de um modo geral, coadjuva para uma diminuta fragmentação sob o 

enfoque da diversidade biológica. A esta unidade de paisagem vinhateira 

correlacionam-se os elevados níveis de erosão do solo em consequência das 

intempéries. 

 

A segunda, Corgo/Varosa, enquadra-se entre dois afluentes do rio Douro, no eixo 

urbano Vila Real-Régua-Lamego, atravessada pela A 24, EN 2 e IP3. Considerada a 

mais urbanizada, esta unidade incorpora o eixo urbano composto por Vila 

Real/Régua/Lamego. Descobrem-se portanto “povoados de apenas uma fiada de casas, 

que se estendem à margem das estradas e dos velhos caminhos, murados e calcetados, 

que se dirigiam ao Douro. Outros, de maior dimensão, implantados sobre os 

acentuados declives das margens destes afluentes do Douro, desenvolveram uma malha 

apertada de ruelas e escadas para vencer as ladeiras, o que se reflete também na 

diferente cércea de cada construção, em xisto, que pode chegar a atingir 4 ou 5 pisos 

para o lado do maior pendor” (AGUIAR et al., 2001). No que diz respeito à vinha, 

sobrevém um predomínio da vinha armada em terraços pós-filoxéricos sendo que aqui a 

fragmentação é superior à da unidade referida anteriormente. Sob a perspetiva 

conservacionista, menção para o elevado valor que as galerias ripícolas aqui adquirem. 
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Relativamente aos solos, prevalecem aqui os antrossolos de origem xistenta, sendo que, 

no que toca à erosão, estes se afigurem de um risco ligeiramente inferior aos 

apresentados na unidade de paisagem anterior. 

A terceira unidade de paisagem, Ceira/Távora, enquadra-se na transição dos eixos entre 

os rios Corgo e Varosa, e pelos rios Pinhão e Torto. Aqui, o mosaico paisagístico é 

bastante fragmentado, revezando-se entre a presença da vinha com a ocupação do mato. 

A presença de mortórios é igualmente notável, não obstante a sua difícil identificação 

dado incorporarem a elevada presença de olivais negligenciados e consequente evolução 

dos mesmos para matos. A composição da paisagem vinícola é constituída, no seu 

essencial, por novas vinhas armadas plantadas em patamares. O solo é dominado 

fundamentalmente por letptossolos de origem xistenta. As povoações, ainda que 

escassas, encontram-se dispostas, na sua maioria, em cota baixa, e evidenciam uma 

malha urbana mais aberta que a sua antecedente, incorporando de igual modo as 

construções, em xisto, de dimensão mais reduzidas. 

A unidade de paisagem indicada como Pinhão/Torto assenta, sobretudo, em antrossolos, 

extensamente dominados com vinhas pertencentes a grandes quintas do Douro; 

reservando contudo algumas manchas de leptossolos relacionados com as matas, matos 

e galerias ripícolas, significativos sob o pensamento conservacionista. No que concerne 

à vinha, enfase à simultaneidade dos terraços pré e pós-filoxéricos na contiguidade com 

as vinhas em novas formas de armação, especialmente a vinha ao alto e os patamares. O 

património vernacular encontra-se ainda bem conservado, com ruas estreitas e caminhos 

e casas rurais tradicionais. 

A quinta unidade de paisagem é a mais abrangente e a melhor conservada, a do Tua 

/Sabor, com manchas graníticas intercalando com xistosos advindo assim os antrossolos 

e leptossolos. É a que apresenta maior influência mediterrânica, exteriorizada pela 

manifestação de olivais, amendoais e paisagem vinhateira. A vinha é nesta unidade 

menos significativa no que toca à armação de terreno e, em consequência da existência 

de solos graníticos, distinguem-se alguns povoamentos interessantes com florestas e 

matas. Relativamente aos núcleos urbanos, distinguem-se algumas tipologias, entre elas, 

as povoações sede de freguesia situados, de um modo geral, em cotas altas; e as 

populações associadas às extensões ribeirinhas. 
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Figura 15 - As cinco unidades de paisagem do ADV (Fonte MONTEIRO, 2014). 

 

 

2.8.7. As Paisagens de Referência do Alto Douro Vinhateiro. 

 

Considerando as paisagens de referência do ADV no decorrer dos seus 24.600 ha de 

extensão, são diversificadas, belíssimas e inesquecíveis para a mente humana, 

admiráveis pelo titanismo humano e sua adaptação à modernidade, sendo necessário 

abrir perspetivas de conservação e de futuro. A paisagem vinhateira do ADV é uma 

paisagem de caráter e de referência, com bacias imediatas, “com base em 3-4 pontos de 

observação situados ao longo das principais vias de comunicação, cujos limites são 

definidos pelos limites fisiográficos mais próximos (linhas de festos e linhas de 

drenagem principais) e também pelo próprio limite do ADV. Constituem na sua 

totalidade uma área de 1.796 ha e correspondem a uma percentagem do ADV de 7,3% 

da área total” (ANDRESEN e REBELO, 2013). 

 

2.8.7.1. O Vale do Rio Corgo. 

 

O Vale do Rio Corgo, rio que passa por Vila Real como um rio tranquilo e bucólico, e a 

partir daí se abre com profundos sulcos com origem em falhas tectónicas, carateriza-se 

por apresentar as maiores manchas de vegetação ao longo da linha de água, com matos e 

matas e galerias ripícolas que, em 2001, apresentava uma vegetação natural com 77 ha; 

ou seja, 15,6% da área total focada. Em 2012, esse valor desceu para 64,7 ha, 

correspondendo a 13,2% da área total. Esta diminuição da área de matos e matas 
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relaciona-se com o acréscimo de plantação de vinhas e olival e algum abandono, 

embora a diminuição de pinhais e eucaliptais não ter sido tão significativa. No tocante à 

área de galerias ripícolas “praticamente manteve-se; o ligeiro aumento que se observa 

pode ser explicado pelo desenvolvimento das galerias existentes e também na 

possibilidade de maior rigor na delimitação das parcelas” (ANDRESEN e REBELO, 

2013). 

Figura 16 - Paisagem de referência do Vale do Rio Corgo (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 

2.8.7.2. Chanceleiros. 

É nas cotas mais elevadas e rochosas que se encontram os maiores quinhões de matos e 

matas, pinhais e eucaliptais de Chanceleiros. De 2001 a 2012, houve uma diminuição de 

parcelas de pinhais e eucaliptais, podendo ser resultado do seu abate para a exploração 

de madeira. Do ponto de vista das galerias ripícolas, ou seja, perto do rio Douro e no 

decurso das respetivas linhas de drenagem natural, a vegetação ripícola alterna com 

matos e matas e outras culturas, provavelmente devido à elevação do nível das águas 

das albufeiras em simultâneo com o declive acentuado das margens concernentes. 

Observa-se uma vegetação exótica, principalmente Austrália (Acacia melanoxylon), 

Falsa-Acácia (Robinia pseudo-acacia) e Figueira da Índia (Opuntia ficus-indica). Entre 

2001 e 2012 a área de património natural diminuiu cerca de 24,7 ha; ou seja, 5,6% do 

património natural, tendo a maior transformação ocorrido na área das matas e matos. De 

igual modo, as perdas devem-se à plantação de vinhas e olivais, “tal como no Vale do 

Rio Corgo, também em Chanceleiros foram abandonados alguns olivais e vinhas que, 

em 2012 evoluíram para Matos e Matas. A área ocupada por Pinhais e Eucaliptais 

também se reduziu em cerca de 2,8 ha da área inicial (8,4%). As Galerias Ripícolas 

mantiveram a expressão que apresentavam em 2001” (ANDRESEN e REBELO, 2013). 
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Figura 17 - Paisagem de referência de Chanceleiros (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 

 

2.8.7.3. Vale do Rio Torto. 

 

Torna-se evidente a discordância na organização das manchas de vegetação natural 

alusivas à encosta de exposição a Norte e a encosta de exposição a Sul do Vale do Rio 

Torto. A exposição solar a Sul parece ser relevante na seleção a definir para a 

exploração vitícola dada a sua aptidão para o efeito, refletindo-se numa maior 

representatividade da mesma na referida vertente. Não obstante, as cotas de maior 

altitude são ocupadas por matos e matas, com uma distribuição longilínea motivada 

pelos acessos dos caminhos e algumas parcelas vitícolas. Estes matos e matas são de 

superior interesse no que respeita aos valores cénico, cinegético e no reprimir da erosão 

do solo. Sobressaem nestes matos e matas espécies como asexistem o Medronheiro 

(Arbutus unedo), a Cornalheira (Pistácia therebinthos), o Lentisco (Phillyrea 

angustifólia), o Trovisco (Daphne gnidium), o Rosmaninho (Lavandula penduculata), a 

Urze-branca (Erica arborea) e a Esteva (Cistus ladanifer). Neste vale, entre 2001 e 

2012 não houve perda significativa de património natural. Alguma perda da área 

ocupada por matos e matas “deve-se essencialmente à plantação de vinha. A ocupação 

de Pinhais e Eucaliptais neste local de amostragem é residual (representa 0,2% da 

área total de amostragem e 1,97% da área de património natural) e não sofreu 

variações o mesmo acontecendo com as Galerias Ripícolas” (ANDRESEN e REBELO, 

2013). 

 

 

Figura 18 - Paisagem de referência do Vale do Rio Torto (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 
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2.8.7.4. Vale de Figueira. 

No Vale da Figueira, os matos e matas são dominantes na encosta de exposição a Sul, 

incrementados sobre afloramentos rochosos e escarpas. Não apresentam sinais de 

precedente utilização de olival ou vinha dada a sua localização ser a de mais interior no 

ADV, aos acentuados declives e os acessos serem custosos nesta zona escarpada e 

granítica. Às encostas de exposição Norte associam-se a paisagem vinhateira. As 

Galerias Ripícolas são intermitentes, oscilando com matos. A presença exótica é pouco 

ostensiva e o vale apresenta, de entre todos, a maior proporção de área natural ocupada. 

Em 2001, este valor era de 160,9 ha; ou seja, 41% da área total e em 2012 baixou 

ligeiramente para 155,7 ha; ou seja, 39% da área total, ocorrendo sobretudo na área de 

matos e matas, pinhais e eucaliptais, “contudo se no primeiro caso as perdas 

representam apenas uma diminuição de 2,2% da representatividade da classe, no caso 

dos Pinhais e Eucaliptais representam uma redução de 48,9% dessa mesma 

representatividade. A variação na área de Matos e Matas está sobretudo relacionada 

com a plantação de vinhas novas, no caso das perdas e com o abandono de olivais e 

corte de pinheiros no caso das novas áreas de 2012” (ANDRESEN e REBELO, 2013). 

Figura 19 - Paisagem de referência de Vale de Figeira (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 
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2.9. Os Jardins Históricos das Quintas da Região Demarcada do Douro. 

 

2.9.1. Resumo da Carta de Florença sobre a Salvaguarda de Jardins Históricos. 

 

A Carta de Florença sobre Jardins Históricos, publicada em Florença, em 1982, adotada 

pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, associação civil não-

governamental, ligada à ONU através da UNESCO, com sede em Paris, em língua 

inglesa International Council of Monuments and Sites (ICOMOS), contempla, nas 

«Definições e Objetivos», 9 artigos importantes; na «Manutenção e Conservação», 4 

artigos; na «Recuperação e Construção», 3 artigos; na «Utilização», 5 artigos e na 

«Proteção Legal e Administrativa», 3 artigos. 

 

Nas «Definições e Objetivos», no seu artº 1º, considera o Jardim Histórico uma 

composição arquitetónica e vegetal, com interesse público, um monumento, e no seu 

artº 2º, atendendo ao seu material perecível e renovável, com um perpétuo equilíbrio 

entre o movimento cíclico das estações do ano, com crescimento e decadência da 

natureza, dependendo da vontade artística e arte ou mestria humana para o conservar; 

prosseguindo no artigo seguinte, de acordo com a Carta de Veneza, definindo-o como 

um monumento vivo ao abrigo da salvaguarda. O artº 4º determina a composição do 

Jardim Histórico, “o seu traçado e a sua topografia; a sua vegetação: espécies, 

volumes, jogos de cores, distâncias e respetivas alturas; os seus elementos estruturais 

ou decorativos; a sua água, em movimento ou parada, refletindo o céu”. 

 

Prosseguindo o seu articulado, o artº nº 5 situa-o numa estreita relação entre a 

civilização e a natureza, um lugar de meditação e de deleite cósmico de uma imagem 

idealizada do “paraíso” e o testemunho de uma cultura; o art.º 6 define as suas 

dimensões tanto grandes como pequenos parques; prosseguindo a sua localização ligada 

ou não ao edifício mas sempre um complemento inseparável, urbano ou rural natural ou 

artificial, reconhecendo-o no artº 8º como uma paisagem definida, evocativa de um fato 

memorável ou de um evento célebre, terminando por considerar no seu artº 9º que o 

jardim histórico exige salvaguarda, identificação e inventário, devendo proceder-se à 

sua reconstrução em todas as suas dimensões e componentes e materiais. 
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Quanto à sua «Manutenção e Conservação», clarifica a Carta, no seu artº. 11º que a 

manutenção contínua dos jardins históricos “é uma operação de importância 

primordial. Sendo vegetal o seu material principal, a preservação do jardim requer, 

tanto renovações pontuais, como um programa das renovações cíclicas a longo prazo, 

abate de exemplares vegetais no final da sua maturação e replantação de idênticos 

exemplares já desenvolvidos.”. Prosseguindo, no artigo seguinte, que a escolha das 

espécies a replantar devem ser devidamente identificadas, originais e sujeitas a 

preservação; esclarecendo, no artigo seguinte que o rigor dos elementos da sua 

arquitetura de escultura ou decoração, fixos ou móveis “não devem ser retirados ou 

deslocados exceto na medida em que a sua conservação ou recuperação o exija. A 

substituição ou a recuperação de elementos em perigo deve fazer-se segundo os 

princípios da Carta de Veneza, e deve indicar-se a data de qualquer substituição.”, 

concluindo no seu artº 14º que o jardim histórico deve ser conservado num ambiente 

apropriado, sem modificações do meio físico que ponha em perigo o seu equilíbrio 

ecológico, e por isso “deve ser proibida. Estas medidas referem-se ao conjunto das 

infraestruturas, tanto internas, como externas, sistemas de irrigação e drenagem, 

caminhos, estacionamentos, vedações, dispositivos de vigilância, equipamentos de 

apoio ao visitante, etc.”. 

Quanto à sua «Recuperação e Reconstrução», ao art.º 15º clarifica que qualquer 

intervenção deve ser objeto de grande investigação, incluindo a escavação arqueológica 

e preparação do projeto de intervenção baseado na recolha dos dados, com o seu 

tratamento científico especializado, sujeito a comparação e submissão crítica de 

especialistas para análise e aprovação. É, portanto, um trabalho de grande acuidade, 

especialização, responsabilidade e competências diferenciadas, de capital importância 

para a conservação patrimonial. A Carta prossegue, no seu artº 16º, que a recuperação 

deve respeitar o caráter evolutivo do jardim de acordo com as diferentes épocas, 

mantendo a equidade e, a surgirem dificuldades de maior, fundamentar-se em vestígios, 

com salvaguarda da coerência do conjunto. Determina o seu artº 17º que, dado o caso de 

desaparecimento total do jardim, a sua reconstrução não deva ser baseada em dados 

subjetivos nem inspirada em formas tradicionais mas aceitar a sua reconstrução como “a 

noção de evocação ou de criação original, e em nenhum caso poderia ser qualificada 

como um jardim histórico.”. 
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Quanto à sua «Utilização», o art.º 18º recomenda a restrição do acesso para conservação 

da sua identidade e integridade física e cultural, ainda que a sua existência seja 

destinada a ser vista, o que se recomenda uma visita guiada com esclarecimento e 

vigilância; esclarecendo, no art.º seguinte, que a sua vocação não é a de uma vulgar 

festa, mas a de um espaço físico estético de contemplação e alimento espiritual, 

prosseguindo no seu articulado que o jardim pode ter forma de adaptação à vida 

quotidiana através do aproveitamento de espaços contíguos para jogos ou deportos mais 

ativos, dado termos a noção de património histórico, aconselhando que os seus trabalhos 

de manutenção e conservação com o ritmo imposto pelas diferentes estações do ano, 

deva manter a sua autenticidade e acautelar as suas visitas, incluindo, na literatura desse 

jardim histórico distribuída aos visitantes, recomendas e regras de utilização, tendo em 

conta a manutenção do espírito do lugar. Determina o seu artº 22º que, estando o jardim 

cercado por muros, “estes não devem ser removidos sem ponderar previamente todas as 

consequências prejudiciais que poderiam resultar para a sua salvaguarda e para a 

alteração da sua ambiência.”. 

 

Finalmente, determina a Carta de Florença, quanto à «Proteção Legal e 

Administrativa», através do seu artº 23º que compete às autoridades responsáveis, 

«ouvidos os peritos competentes» adotar as disposições legais e respetivos 

procedimentos para proteção dos jardins históricos, integrando-os nas suas atividades de 

planeamento e conservação do território. Alerta ser também da responsabilidade das 

autoridades competentes, ouvidos os assessores especializados, e consideradas as 

dotações financeiras necessárias, conservar e recuperar os jardins históricos. A Carta de 

Florença considera que o jardim histórico é um monumento que necessita de cuidados 

específicos e manutenção contínua por especialistas, quer se trate de “arquitetos, 

arquitetos paisagistas, jardineiros ou botânicos.”, devendo ter como recursos 

permanentes uma reserva de apoio dos elementos vegetais necessários à manutenção, 

conservação e recuperação dos jardins históricos. Finalmente, no seu artº 25º, alerta para 

a dinamização do interesse pelos jardins históricos enquanto património, promover a 

investigação científica com intercâmbio internacional e a sua difusão através dos media 

nacionais e internacionais, bem como a inclusão dos principais jardins históricos numa 

Lista do Património Mundial. 
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2.9.2. Os Jardins Ornamentais das Quintas do Douro. 

No Alto Douro Vinhateiro, paisagem cultural da UNESCO (FIGUEIREDO, 2006; 

MARQUES et al., 2010) integrando o rio Douro e seus afluentes como a espinha dorsal, 

a sua unidade base é a quinta e grandes propriedades e Vinhedos (Vitis vinífera L.), por 

vezes com bordadura de Oliveiras (Olea europaea L.) e marcada pelo Cipreste-italiano 

(Cupressus sempervirens L.), integra um jardim ornamental e bosques. Algumas quintas 

apresentam, ligados à casa principal, os jardins ornamentais, seguindo-se os pomares, os 

laranjais (Citrus x sinensis (L.) Osbeck) e as hortas. Os caminhos, regularmente, 

encontram-se ladeados por árvores de grande porte como são exemplo a presença 

recorrente quer de Plátanos (Platanus sp.) quer do Cipreste-de-Itália (Cupressus 

sempervirens). São as denominadas Quintas de Recreio, com suas atividades recreativas 

e jardins ornamentais.  

Evidenciam-se, entre demais, duas tipologias fundamentais nos jardins ornamentais das 

quintas durienses, o jardim formal, oriundo dos princípios clássicos; e o jardim 

naturalista heteróclito perfilhando os ideias pitorescos: “muitos dos jardins formais 

encontrados nas quintas do Douro, provavelmente, foram transformados ou construídos 

no início do século XX, quando um novo interesse pela formalidade emergiu. Os 

terraços imobiliários já existentes permitiram facilmente a criação de jardins que 

adicionou um novo valor recreativo para as antigas propriedades exclusivamente 

produtivas.” (MARQUES et al, 2010). 

Os jardins ornamentais formais “são definidos nos terraços sustentados por muros de 

pedra, e organizado em canteiros de flores geométricos com alto valor escultural… 

normalmente definidos por dois eixos perpendiculares, gerando quatro camas… as 

camas são muitas vezes simetricamente organizadas em torno de um elemento central.” 

(MARQUES et al, 2010). Estes jardins são de lazer e estão junto às casas, com fontes 

como componente central do jardim, por vezes artísticas, que têm a dupla função, a 

estética e a de irrigação funcional, para criarem também um ambiente aprazível, e o 

aproveitamento da paisagem duriense, seja sobre o rio seja sobre os vinhedos, um 

mergulhar do olhar de quem vê por esses olhos. Estes jardins alongam-se por terraços 

com muros em pedra, canteiros geométricos de flores, com valor escultural e o Buxo 

(Buxus sempervirens ´nana´) como contornos dos canteiros, corroborando a sua 
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geometria. Igualmente presentes na tipologia destes jardins encontram-se outros 

elementos funcionais de ampla relevância como os reservatórios de água, as paredes de 

pedra, escadas, bancos e os canais de água; evidenciando desta forma uma numerosa 

multiplicidade de cantaria e alvenaria nas quintas. Semelhantemente podem ser 

encontrados ainda recursos e ornamentos esculpidos em pedra como esculturas, 

namoradeiras, alegretes, pérgulas, relógios de sol, murais por vezes ornamentados por 

belíssimos quadros de azulejos e ostentando estátuas com figuras mitológicas, ou ainda 

mais recentemente piscinas. 

 

Relativamente à vegetação arbustiva ornamental mais pronunciada destes jardins 

formais acham-se os Buxos (Buxus sempervirens ´nana´), as Roseiras (Rosa spp.) e as 

Camélias (Camellia japonica L.). O Buxo é por norma trabalhado em diversas formas, 

como na Quinta de Sidro, em São João da Pesqueira, na Quinta das Nogueiras, Peso da 

Régua, sempre com um chafariz ou grande tanque, e diversas flores. Destaque para as 

Roseiras (Rosa spp.) e as notáveis Camélias da Casa dos Viscondes da Várzea, Lamego, 

reforçadas pelas camas de buxo, cheios de roseiras e plantas anuais e a Quinta do Bom 

Retiro, Tabuaço onde uma piscina é o elemento central do jardim. Quanto à vegetação 

arbórea, para além das árvores mencionada inicialmente, são frequentes a Olaia (Cercis 

siliquastrum L.), o Bordo (Acer sp.) ou ainda o Carvalho-americano (Quercus coccinea 

Münchh.). As plantas anuais integram parte de uma composição florística dos jardins 

ornamentais formais do Douro, auxiliando na dinâmica sazonal dos mesmos. 

 

Relativamente aos jardins ornamentais informais, estes destinam-se a “a recriar 

ambientes com um caráter mais pitoresco, formas naturais, elementos orgânicos, 

caminhos sinuosos e configurações mais dramáticos, também foram criados nas 

propriedades do Douro.” (MARQUES et al, 2010). Com efeito, a vegetação nesta 

tipologia de jardins ornamentais de algumas quintas do Douro é usada com o propósito 

de serem recriados ambientes mais ou menos exóticos, e a água particularmente 

orientada para aptidão de se formarem lagos de formato orgânico com ilhas, pontes ou 

grutas artificiais. A Quinta do Vale Abraão, em Lamego, apresenta um belíssimo jardim 

ornamental com 5 hectares junto ao rio Douro, presumivelmente construído em meados 

do séc. XIX, trazendo para a paisagem árvores exóticas, raras e nativas, incluindo 

caminhos sinuosos, lagos, cascatas, túneis, painéis de azulejo. É, sem dúvida, notável, 

do ponto de vista paisagista. A Quinta de Santa Júlia de Loureiro, no Peso da Régua, 
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inclui um jardim ornamental muito interessante, salientando-se uma casa de chá e uma 

estrutura acastelada e algumas árvores e arbustos notáveis como Tílias (Tilia sp.), 

Castanheiros (Castanea sativa), Azevinhos (Ilex aquifolium), Pinheiros (Pinus pinaster) 

e Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

Merecem igualmente referência na tipologia de jardins ornamentais naturalistas com 

lagoa, canteiros e pedras como a Quinta das Aveleiras em Torre de Moncorvo, ou a 

Casa do Freixieiro, em Baião, com os canteiros e a cerca do caminho, a gruta no jardim 

da Quinta das Quintãs, em Mesão Frio, o lago e a gruta, dominada pelas árvores de 

grande porte; ou os lagos cercados por xisto na Casa Grande de Travanca, em Armamar. 

Existe uma articulação harmoniosa de árvores e arbustos, pedras e xistos e água. 

Também aqui a vegetação, particularmente a arbórea e a arbustiva, usufrui de uma 

função elogiável no que respeita à “composição contribuindo para os contrastes de luz 

e sombra, revelar ou enquadrar pontos de vista, para compor com escala e uma 

diversidade de formas, tamanhos e cores” (MARQUES et al, 2010). No caso de árvores 

de grande porte e exóticas destaque para a frequência da Magnólia (Magnolia 

grandiflora), da Tília-argêntea (Tilia tomentosa Moench), da Palmeira (Phoenix 

canariensis Chabaud) e do Cedro-do-atlas (Cedrus atlântica (Endl.) Carrière), entre 

outras variadas. De referir também a incorporação da estrutura arbórea frutífera, aqui 

utilizada quer como função ornamental, quer como função produtiva. 

São os jardins ornamentais do Douro por vezes com muros de sustentação em betão. 

Existem algumas alterações recentes nestes elementos da paisagem, como o betão ou as 

cubas de alumínio que, de certo modo, descaraterizam a paisagem duriense, ou novas 

incrustações. Não obstante, os jardins ornamentais, diferentes dos jardins históricos, têm 

também a sua grande importância na Região Demarcada do Douro, “toda a organização 

em socalcos, suportados por muros de xisto e granito, as escadas e corrimãos, 

estruturas de água e outros ornamentos de pedra esculpida, mostram grande 

compreensão e habilidades artísticas artesanais.” (MARQUES et al, 2010). 
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Figura 20 - 1) Quinta das Sopas, 2) Quinta dos Frades, 3) Quinta da Alegria de Cima (Fonte ML 

DRCN/CITCEM FLUP, 2014). 
 

2.10. A Situação Ecológica da Região Demarcada do Douro. 

 

A fitossociologia assenta numa base sistemática taxonómica que lhe é indissociável no 

quadro da geobotânica (ALBUQUERQUE; 1945), na qual as fito-unidades são o cerne 

da investigação, razão pela qual todos os componentes da flora devem ser tomados em 

consideração. Por outro lado, intervém também a fito-climatologia como adjuvante do 

estudo propriamente climático e servir de contraprova. Das espécies botânicas 

interessam apenas aquelas que refletem fielmente a ação do clima. As espécies 

selecionadas que satisfazem tal condição são poucas e no campo da silvicultura quase 

todas elas podem ser utilizadas para esses mesmos fins. “Chamaremos silva climática 

ao complexo de dominantes e sub-dominantes florestais pelas quais os vários tipos de 

clima se podem inferir”. Silva Climática é assim a expressão autofítica, integrativa das 

espécies florestais ou arborícolas, boas indicadoras do clima, independentemente dos 

seus agrupamentos naturais, destinados a servir como instrumentos de prova da 

zonagem climática. Neste caso concreto, as espécies silvícolas têm um papel meramente 

provatório para se chegar à zonagem «climática». Assim, a fitoclimatologia enquadra-se 

no domínio da geografia e é sinonimo de fitogeografia. 

 

No parcelamento silvo-climático do nosso Continente interferem quatro ordens de 

influências primaciais: atlânticas, oro-atlânticas, mediterrânicas, ibéricas. No Vale do 

Douro, ao transitar desde o Porto até à Barca d´Alva, encontra-se, já perto da fronteira, 

um equivalente da zona mediterrânica (M), expresso nos baixos valores da pluviometria 

e numa aridez excessiva, tudo comprovado ainda pela silva climática, onde a 

amendoeira prepondera. Importa ainda notar que o acentuado declive das margens 

escarpadas do Alto Douro, de vertentes contrárias, uma exposta a Norte e a outra virada 
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a Sul, promove acentuadas divergências na respetiva silva climática, o que se explica 

facilmente pelo registo muito desigual das temperaturas estivais, que se vão refletir no 

índice de aridez. Em cada sub-região duriense devem distinguir-se duas exposições N. e 

S., resultando na margem transmontana uma variação ecológica antecipada em relação à 

beiroa, que é menos soalheira. Por exemplo, no Alto Douro Susão e Baixo Tua está bem 

representada a zona sub-mediterrânica (SM), equivalente ao domínio do sobreiro. Nos 

valores pluviométricos e no índice de aridez, a zona de Barca do Castedo equipara-se à 

de Setúbal, onde o sobreiro partilha seu domínio com o carvalho lusitânico. Contudo, 

Barca do Castedo não acompanha o sobreiro porque as temperaturas máximas-normais 

atingem os valores mais elevados do território português, mercê dum conjunto de 

circunstâncias que raras vezes se encontram reunidas, eliminando da concorrência 

espécies menos adaptadas à secura, como sucede com o carvalho lusitânico. E tanto 

assim é, que já na Costa de Ventuselo, que lhe é fronteira, e onde a franca exposição ao 

Norte é um grande lenitivo às máximas térmicas do estio, ele reaparece em competência 

com o sobreiro. 

Albuquerque (1945) aponta ainda outra razão, mais subtil, que justifica a diferença 

geológica entre os xistos luzentes do Arcaico, presentes na Costa do Castedo, e os xistos 

baços do Pré-câmbrico que revestem a Costa do Ventuselo: a reverberação do calor não 

deverá ser a mesma em cada caso. Basta dizer que, precisamente, nos três postos de 

Barca, Malvedos e Ribalonga, todos eles situados no Arcaico, é onde se atingem as 

máximas estivais culminantes em toda a circunscrição vinhateira. Por seu turno, a zona 

de equilíbrio entre as influências atlânticas e mediterrânicas é no Alto Douro Jusão. A 

isoieta de 900mm que passa na Régua, tem aqui o mesmo papel ecológico da curva de 

800mm á beira-mar, e naturalmente porque as temperaturas estivais são ali cerca de 3,5º 

superior. Haverá, pois, compensação hidrotérmica para ser igual a resultante ecológica; 

e os índices de aridez, na Régua e Alcobaça quase iguais, servem bem para no-lo 

demonstrar. Assim, a transição ecológica vai-se fazendo lentamente pela costa marinha 

portuguesa, e por sucessivas mutações no Vale do Douro. No 1º caso intervém a 

latitude, que se vai repercutir no regime térmico; no 2º caso a orientação Este - Oeste, 

mantida no curso do Douro português, com os seus meandros encaixados, e numa 

direção perpendicular á linha da costa, causa de sucessivas quebras na oceanicidade. 

Uma outra diferença entre o Douro e o Litoral é o facto de não haver sobreposição de 

domínios entre o pinheiro bravo e o zambujeiro porque a geo-agrologia na base dos 
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xistos pré-câmbricos marginais, não favorece em especial qualquer um deles, estando 

ambos sujeitos às decisões do clima. 

 

Nas Regiões do Interior, na zona oro-atlântica espanhola, que nos Montes Cantábricos 

está bem representada, alcançam-se os valores pluviométricos mais elevados da 

Península, a fitologicamente que lhe corresponde é a Faia e a Bétula. A sua equivalente 

em Portugal é a zona oro-atlântica portuguesa, que está impressa no andar pastoril dos 

relevos galico-duriense e erminiano, onde Bétula, a espécie mais característica, recebe 

plenamente os ventos húmidos que sopram do Atlântico. A zona sub-atlântica ocupa, 

acima dos 700m ou pouco mais, o andar «altimontano», bem definido pelo carvalho 

negral, e subjacente ao domínio exclusivo da Bétula, que se poderia qualificar de 

«pastoril». Engloba portanto a extensão maior dos planaltos e serras participantes dos 

Sistemas galaico-duriense e central-divisório, constituindo a base das três «regiões» 

montanhosas que denominamos Beira-Serra, Beira-Douro e Alto Portugal. Assim, por 

exemplo, na zona mediterrâneo-atlântica, a pluviosidade só atinge cerca de 900mm à 

beira mar, ao passo que a meia encosta ela alcança 1.200mm, em Vila Real de Trás-os-

Montes. Por sua vez, na zona atlanti-mediterrânica, a pluviosidade atinge cerca de 

700mm em Lisboa, e a meia encosta pode alcançar, por exemplo, 1.000mm, em Murça 

de Panoias e em Bragança. 

 

Aquém do termo inferior da nova série está a zona ibero-mediterrânica, domínio da 

azinheira, excluído do nível montano em Portugal, e onde melhor sobressaem as 

influências continentais. Tem representação no Norte do País, na «região» do Nordeste 

Transmontano, onde o relevo alteroso do Alto Portugal e Beira Douro subtrai em grande 

parte à influência oceânica. Nessa região interior de Nordeste atingem-se, com efeito os 

valores menores da oceanicidade portuguesa, sobretudo na chamada Terra Quente, 

englobando os sectores da Cova de Mirandela, os vales do Sabor e Vilariça, Terra Chã 

do Baixo Coa, e uma parte do Douro Superior, carateriza-se climaticamente pela 

variação térmica excessiva e pluviosidade muito escassa (<500mm). 

  

A Região Natural do Alto Portugal (ALBUQUERQUE; 1945) é constituída pelos altos-

relevos participantes do sistema Galaico-Duriense no além-Douro. É um importante 

edifício tectónico que fortemente se destaca na geomorfologia da Península, parcela 

integrante da Ibéria húmida, com a sua continuidade na Galiza, marcando as montanhas 
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de Leão seu limite com a Ibéria seca. E destarte se tem de contrapor à Meseta Duriana, 

que, sabemo-lo bem, chega aquém da fronteira portuguesa. Essa mesma divisória de 1ª 

categoria corre ao Sul, pelas serras de Montezinho e de Nogueira; e deveria prosseguir, 

contornando a bacia hidrográfica do Sabor, até findar nas alturas de Ansiães, 

sobranceiras ao rio Douro, se a fossa tectónica da Cova de Mirandela a não 

interrompesse. Ecologicamente polimorfa, nela se podem no entanto distinguir 

genericamente três quadros rurais característicos, a saber: 1) o Douro, que é a 

famigerada zona vinífera mono-cultural, onde a silva climática mediterrânica prevalece, 

com o seu limite normal a uns 500m de altitude; domínio do carvalho português e do 

sobreiro. 2) a Ribeira, ou a zona agrária pluricultural, onde a silva climática atlântica 

mantém a supremacia; domínio do castanheiro. 3) a Montanha, com os seus andares 

altimontano e pastoril, domínio do carvalho negral, sendo ela que imprime carácter a 

toda a Região. 

A região Natural Beira-Douro (ALBUQUERQUE; 1945), é essencialmente constituída 

pelo alto-relevo do sistema Galaico-Duriense ao S. do rio Douro. Sua base 

geomorfológica é a grande plataforma orográfica que vai de Montemuro até à bacia do 

Côa, tendo a Serra de Côta, logo ao Norte do Vouga, com rebordo austral; e por limite 

Nascente a corda de serranias orientada a NNE. Desde Trancoso até à Meda e Freixo de 

Numão, correndo sobranceira à linha tectónica de Vilariça-Pocinho-Longroiva, por esse 

lado indicando o contorno da Meseta Duriana, que vem de Castela. A SO e ao Poente 

vai buscar o Maciço de Fuste ou Arada, que o Vale de Paiva separa de Montemuro, tal 

como no além-Douro o Vale do Tâmega também separa o Alvão e o Barroso, que são 

dois blocos integrantes do Alto Portugal. Na Beira Setentrional ou Beira-Douro, região 

montanhesa por excelência, também o povo estabelece a mesma diferenciação ecológica 

tripla: o Douro, a Ribeira e a Serra, tal como se disse para a região anterior. 

A Região Natural Nordeste Transmontano é de interior, que as montanhas do Alto 

Portugal e Beira-Douro em maior ou menor grau abrigam dos ventos do Atlântico, e por 

isso lhe convinha a por esse qualificativo, que no ponto de vista ecológico se tem 

erradamente aplicado à Província inteira. Constituída de planaltos e fossas tectónicas, já 

participantes da Meseta Ibérica, fito-climaticamente comporta uma zonagem tripla: 

Terra Quente, Terra Fria e uma zona intermédia. A designação popular de Terra Fria 

convém fixá-la no andar altimontano, representado nos planaltos que ficam a Leste do 
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Sabor, domínio do carvalho negral. A Terra Quente, de paisagem campaniça, e vocação 

olivícola e frumentária, carateriza-se pela silva ibero-mediterrânica – domínio da 

azinheira -, e abrange, como vimos, três parcelas principais: Cova-de-Mirandela e 

Vilariça (Buraco da Terra Quente); Terra-Chã-do-Baixo-Coa; vales do Douro e do 

Sabor para montante do Cachão da Valeira. Entre 400 e 700m, finalmente, há uma zona 

de transição, de clima continental, termicamente excessiva tanto no estio do Inverno. O 

sobreiro pode bem caraterizar este nível hipsométrico e ecológico, onde apesar de tudo 

se não atingem os rigores térmicos das zonas adjacentes, e distingui-lo da zona 

ribeirinha do Alto Portugal, que, já o dissemos, é domínio do castanheiro, Parcela 

destoante: a Serra de Bornes. 

 

Albuquerque (1945) afirma ainda que no que respeita às Divisões do território, entende-

se por Zona Ecológica em sentido abstrato é um tipo de ambiente que se define por um 

característico agrupamento de dominantes e subdominantes da «silva climática» 

portuguesa. É uma unidade natural, revelada de modo objetivo, segundo indicações da 

natureza, e simultaneamente por duas linhas de evidência: climática pura, e 

fitoclimatológica. Tem como submúltiplo a Estação – unidade ecológica 

aproximadamente homogénea, com expressão fitossociológica, pedológica, 

microclimática e agrotípica. A esta subunidade abstrata corresponde territorialmente a 

Parcela, designando assim a espécie corográfica menor. Zona Ecológica em sentido 

«concreto» será o integral das parcelas ecológicas do mesmo tipo, já definido. No seu 

encadeamento natural, duas zonas contíguas podem ter o mesmo elenco silvoclimático, 

diferindo apenas na troca de lugares entre algumas de suas dominantes e 

subdominantes. Excetuando porém as zonas de transição, todas as outras, que têm 

inscrita, nas convenções, do mapa, a sua nomenclatura, distinguem-se das suas 

congéneres qualitativamente. Às representações concretas de cada zona ecológica se 

atribui um mapa, sempre, a mesma cor; e no mosaico das sub-regiões elas têm uma base 

de referência corográfica. As correlações fitocimáticas são pois cromaticamente, e pela 

nossa nomenclatura, postas em evidência; e permitem ordenar em várias linhas a 

zonagem ecológica, num encadeamento natural, cujos elos extremos ou polos de 

diferenciação podem ser: atlântico, termo-atlântico, oro-atlântico, mediterrâneo, e 

ibérico. No entanto, esta sequência natural pode ser alterada por influências edáficas. 

Solos de reação calcária, areais terciários e dunas; ou ações antrópicas; erosão ativa, nas 
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vertentes calcárias ou xistosas, modificando o elenco das espécies silvícolas que a esse 

clima deviam corresponder. 

Sub-região é uma unidade corográfica de 2ª ordem (ALBUQUERQUE; 1945)., 

intuitivamente individualizada por visão sintética. Resulta normalmente da justaposição 

de Parcelas ecológicas tendo em conjunto uma individualidade distinta, pressupondo a 

existência de carateres gerais e privativos que permitam contrapô-la, em bloco, às sub-

regiões confinantes. Poderia individualizar-se também por integração «vertical» de 

mapas elementares, cada um representando um fenómeno principal: relevo clima, 

distribuição populacional, paisagem agrária. Normalmente resultaria uma sobreposição 

irregular das respetivas divisões de território. Havendo coincidência perfeita, melhor 

sobressaem os carateres essenciais da unidade corográfica, constituindo esta parcela 

como que um núcleo de personalidade, a partir do qual se vão, em ondas concêntricas, 

gradualmente diluindo nos carateres próprios das sub-regiões adjacentes. O limite 

divisório, em linha ou faixa estreitas, deverá marcar-se por onde houver equilíbrio entre 

os carateres das sub-regiões em contato. 

Assim sendo, no que se refere ao denominado Vale do Douro (nível basal), este 

enquadra-se para conhecimento da zonagem transversa, reúne as melhores condições 

demonstrativas o Vale do Douro português (ALBUQUERQUE; 1945), com seus 

meandros encaixados, e direção perpendicular á linha da costa, originando, por este 

duplo motivo, sucessivas quebras de oceanicidade, no rumo leste. Uma das principais 

revelações do nosso mapa é a semelhança que a zonagem ecológica no Litoral e no Vale 

do douro apresenta; o encadeamento zonal é quase da mesma maneira, onde se 

inscreveram valores climáticos dos postos situados à beira-rio, desde a foz do Douro até 

à fronteira de Espanha. Tal como se viu no Litoral, também aqui os valores de 

pluviosidade vão diminuindo, e a aridez vai aumentando. Particularmente significativa é 

a mancha regressiva do índice climático de EMBERGER, e coeficiente estival do 

mesmo autor. Os fatores locais, em áreas de microclimas, que se refletem sobretudo nas 

temperaturas do Estio, não ocultam as indicações genéricas do quadro. Segundo elas, 

remontar o Vale do Douro, ao nível basal, é fitoclimaticamente, como no Litoral ir ao 

encontro das condições «mediterrâneas». Considerando os vários troços do vale, 

vejamos agora em pormenor: 
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Com relação ao enquadramento do Douro Superior Oriental, a montante da confluência 

do Sabor encontra-se, junto da fronteira, um símile da nossa zona mediterrânea, bem 

expresso nos baixos valores da pluviosidade, e numa aridez excessiva, isto comprovado 

ainda pela silva climática, onde a amendoeira é a espécie arbórea mais típica e 

compartilha seu habitat com o da azinheira. Em Portugal este condomínio parece ser a 

melhor expressão dum clima mediterrâneo «semi-árido». No regime pluviométrico 

estival, no Douro superior, reflete a aproximação da Meseta do Norte, com 

precipitações de verão apreciáveis. No que toca ao Douro Superior Ocidental, entre a 

foz do Sabor e o Cachão da Valeira está representada, no Vale do Douro, a zona de 

transição. Serve-lhe de paradigma o posto do Vesúvio. Apesar dos rigores xerotérmicos 

(chuvas anuais menores que 200 mm) rivalizarem com os da zona anterior, a 

pluviosidade anual e estival revela um pequeno acréscimo, aliás suficiente para garantir 

a presença do sobreiro, que destarte parece condicionado pela isoípsa de 500mm. Alto 

Douro Susão, situado Entre o Cachão da Valeira e a foz do Pinhão encontra-se na Costa 

do Castedo, a zona «submediterrânea», de máxima prosperidade do sobreiro. Malvedos 

serve-lhe de paradigma. No que diz respeito ao Alto Douro Central, entre a Foz do 

Pinhão e a do Corgo está em parte representada a zona de transição, de condomínio do 

sobreiro e carvalho lusitânico. Serve de paradigma o posto do Pinhão (Santa Bárbara). 

Relativamente ao Alto Douro Jusão, a zona de equilíbrio, entre as condições atlânticas e 

mediterrâneas, é a jusante da foz do Corgo que a vemos situada. De notar ainda o clima 

mediterrâneo «sub-húmido» que vigora na Régua. 

 

A variação ecológica ao nível basal é operada por sucessivas mutações no Vale do 

Douro, lenta e gradualmente a influencia plúvio-xerotérmica da corrente do Golfo vai 

diminuindo, nos rumos Norte - Sul e Oste - Este, aproximando-se gradualmente do 

regime climático «mediterrâneo». A respetiva variação pode ser melhor estudada nas 

vertentes sobranceiras ao Vale do Douro, servindo de guia os postos situados a meia 

encosta. Aí, de facto, se vê representada toda a série ecológica «submontana» inscrita 

nas convenções do mapa. 
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Figura 21 - 1) Mapa fitogeográfico de Portugal (zona Norte), 2) Carta biogeográfica de Portugal 

(sector Norte) (Fonte RIBEIRO, 2002 - Adaptado). 

Figura 22 - 1) Carta de zonas climatológicas homogéneas (fitoclimáticas), 2) Correntes florais dos 

sectores Norte-Atlântico (N.A.) e Central (C.) (Fonte RIBEIRO, 2002 - Adaptado). 

Figura 23 - 1) Distribuição na Província das plantas da Europa Central (E.) e das Mediterrâneas 

(M.), Ibero.Mauritânias (I.M.), Ibéricas (I), e Endémicas (En.); 2) Mapa fitogeográfico da região 

duriense (principais associações climax) (Fonte RIBEIRO, 2002 – Adaptado). 
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CAPÍTULO III: BREVE ANÁLISE SOBRE O CONTEXTO HISTÓRICO DA 

REGIÃO DEMARCADA DO DOURO. 

3.1. A Ocupação Neolítica. 

Como abordagem à Região Demarcada do Douro, exclusivamente fundamentada em 

aspetos arquitetónicos paisagistas, e daí extrair um estado da arte específico, e dada a 

natureza interdisciplinar deste domínio, torna-se necessária a articulação entre as 

diferentes áreas do conhecimento capaz de configurar um enfoque abrangente e 

interpretativo, eliminando o aspeto redutor, o que não corresponderia aos princípios 

epistemológicos da arquitetura paisagista que não é um compartimento estanque. 

Na perspetiva histórica e em interdisciplinaridade, e tendo em atenção a ocupação do 

território e das áreas a que nos reportamos, para fundamentar a sua compreensão e 

desenvolvimento para posterior focalização no estudo de caso, torna-se necessário uma 

abordagem histórica, desde a remota ocupação neolítica, exclusivamente na perspetiva 

do contexto histórico da região, para ilustrar quão remota e importante é a presença 

humana nesta região estudada. 

Como é sabido, a época da história humana anterior ao aparecimento da escrita é 

conhecida como pré-história. Trata-se de um extenso período de tempo, dividido em 

duas grandes etapas, consoante o modo de vida das comunidades humanas: a época da 

pedra lascada ou paleolítico e o neolítico. 

O paleolítico caracteriza-se por um modo de vida de caçador-recolector (GAMBLE, 

2001) com o aparecimento dos primeiros hominídeos, que desenvolvem a capacidade de 

fabricar e utilizar instrumentos de pedra e iniciam um lento processo evolutivo que 

coincidiu com as primeiras fases glaciares, durando, portanto, um mínimo de 300 000 a 

500 000 anos e que conduziu ao homem moderno. Devido à sua extensa cronologia, o 

período subdivide-se em três grandes etapas, designadas de paleolítico inferior, médio e 

superior. Na realidade esta classificação surgiu relacionada com a pré-história europeia, 

o que originou variações importantes para os outros continentes.
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São relevantes, a nível mundial, as gravuras rupestres de Foz-Côa na região do Alto 

Douro e para o valor ancestral da futura RDD. O Parque Arqueológico do Vale do Côa 

inclui a descoberta, nos vales dos rios Côa e Douro, de um elevado número de gravuras 

rupestres do Paleolítico Superior, classificadas como património cultural da UNESCO. 

Foi o arqueólogo Nelson Rebanda que, em 1995, ligou o seu nome à descoberta dos 

trabalhos, com o cancelamento da construção da barragem pela EDP. A este arqueólogo 

vieram a juntar-se outros, como Mila Simões de Abreu, da UTAD/UA. Cambridge, 

António Martinho Batista, Mário Varela Gomes e João Zilhão. Só esta peculiaridade da 

região em estudo justifica uma breve abordagem da perspetiva histórica. 

 

 

Figura 24 - O Vale do Côa (Fonte FRAH, 2008). 
 

 

É óbvio que a cronologia utilizada nos estudos pré-históricos é sempre muito 

aproximada. As datas exatas, que frequentemente já são difíceis de precisar nos tempos 

históricos, tornam-se quase impossíveis em épocas remotas. 

 

É pacífico considerar que o início da atividade artística ocorreu no paleolítico superior. 

Um período que começou entre 38 000 e 35 000 anos e coincide com a propagação do 

Homo Sapiens moderno. Já salientamos a descoberta das gravuras de Foz-Côa e 

afluentes do Douro e sua importância a nível da RDD e mundial. 

 

Não obstante, é provável que, antes do Paleolítico Superior, já existisse um tipo de 

expressão artística, numa fase do paleolítico médio chamado musteriense (DJINDJIAN; 
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K0ZLOWSKI e BAZIlE, 2003). Na realidade, os restos deste período são escassos, cujo 

significado não se conhece em absoluto, a não ser vestígios.  

Em Portugal existem alguns vestígios destas pinturas e gravuras, nomeadamente, na 

gruta do Escoural, as gravuras ao ar livre de Mazouco, pouco comum neste período mas 

dominante no período seguinte e a pequena vénus em Toca do Pai Lopes, Setúbal 

(BENITO, 1988/89; CORTEZ, 1948; ALARCÃO, 1986-1988; MONTEIRO, 2013), no 

Vale do Douro os mais antigos vestígios da presença humana do Paleolítico Antigo 

(Acheulense) encontram-se a noroeste da Quinta dos Chibos, junto a Torre de 

Moncorvo. Também, junto ao Rio Douro, perto de Mazouco, Freixo de Espada à Cinta, 

são visíveis quatro figuras, inseridas numa parede xistosa, três figuras zoomórficas e 

uma figura completa de um cavalo, a qual está melhor conservada. Pelas suas 

caraterísticas estilísticas, foi atribuído ao Madalenense Médio e Recente. Investigações 

sobre a presença humana na RDD, segundo a arquitetura regional e pós-pliocénica, 

aponta para períodos que vão do Acheulense ao Moustierense, vestígios em Barca de 

Alva, Pocinho, Régua, Godim, Aregos ou mesmo o Porto. 

Importa salientar que a consciência de certos procedimentos industriais muito ancestrais 

e rudimentares já existiam no homem do Douro e na Península Ibérica, com o designado 

método de Kombewa (de origem africana), pressupondo desta forma a presença de 

Achelianos na Meseta espanhola e no Douro, relacionados com brilhos e tipos de cortes, 

desenvolvidos no Paleolítico Médio como raspadores bifaces a partir das lascas de 

Jano. 

As tradições culturais já enraizadas no Douro podem comprovar o método indicado, 

incluindo mesmo produtos Levallois nos Achelianos do Douro, que precisavam de 

técnicas já adquiridas. O que importa salientar é que este estado da mente do homem 

Acheliano já existia na mente do homem do Douro. “A consciência da predeterminação 

é comparável a um desenvolvimento tecnológico associado ao tamanho da pedra 

durante estas etapas, surgindo em paralelo na Meseta de Douro uma maior presença 

do percursor macio, assim como também a utilização de técnicas de retificação e 

obtenção de arestas de corte mais eficazes. Tudo isto surge na mesma altura em que se 

verifica um aumento de utilização de ferramentas como os cutelos, raspadores e 

raspadeiras e, talvez, com a atenuação da presença de triedros.” (BENITO, 1988/89). 
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O fundo mesolítico está ainda por esclarecer no norte de Portugal e, por conseguinte, no 

Douro (CALDAS, 1991; JORGE, 1999; AGUIAR e PINTO, 2007), no entanto, no local 

de Prazo, no Douro superior português, escavações revelaram existir um fundo local 

sem cerâmica, que poderão terem sido precursoras das primeiras ocupações do 

neolítico, extensivas à região em geral.  

 

O início da época neolítica surgiu há aproximadamente 10 000 ou 8000 anos. Como 

consequência das alterações climáticas. O abrandamento do clima glaciar permitiu, 

lentamente, o Paleolítico, que precede a agricultura embora mantivesse caçadores nas 

grutas, até ser suplantada por migrações e fixação de povos, graças a condições 

ambientais favoráveis e procuradas e motivadas pela sobrevivência humana. Esta 

alteração permitiu desenvolver a agricultura, assim como outras formas de vida 

económica, como a pastorícia e a metalúrgica, criando um novo modelo de sociedade, 

até chegar a uma sociedade sedentária. Esta época assinala um dos períodos mais 

revelantes da história do homem moderno, trazendo consigo alterações significativas na 

natureza, realizadas pelo homem. Pensa-se que, em Portugal, este movimento ocorreu 

por volta de 6000 a.C, com a vinda de pequenos grupos, por via marítima, da região 

Mediterrânica, equipados com instrumentos de pedra polida que praticavam uma 

agricultura itinerante, pastoreando também ovinos, caprinos e bovinos. 

 

Nestes tempos muito remotos seria possível passar a vau o estreito que hoje forma a 

ligação entre o Atlântico e o Mediterrâneos, “supõe-se por isso que há 35 000 anos, 

grupos humanos de origem africana tivessem procurado a Península Ibérica, 

estabelecendo-se aqui o homem que recebeu o nome de Neandertal. De 35 000 a 8 000 

anos a. C., verifica-se nova vaga Cro-Magnon provinda de África ou Leste asiático. As 

profundas modificações de clima, já referidas, ocorridas no Epipaleolítico, desde 8 000 

a. C a 5 000 a. C, preparavam o nascimento do Neolítico que coincide com os 

primeiros passos da Agricultura” (CALDAS, 1991). Contudo, existe outra perspetiva 

(RODRIGUES, 2011) que afirma este movimento no território português ter decorrido 

de forma passiva, de um processo de colonização de grupos vindos do oriente, com 

elevados índices demográficos. 
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Com a sua grande importância ecológica na paisagem, o tipo de agricultura praticada 

baseava-se numa técnica temporária e rotativa, abate/queima, sementeira e regeneração 

(MAZOYER e OUDART, 2001) que consistia no cultivo das terras dois a três anos no 

máximo, dependendo da produtividade do solo, a partir daí, a parcela era abandonada 

depois de ter esgotado os seus recursos, revigorando e incorporando matéria orgânica no 

solo ou, então, procuravam novas terras produtivas. 

O sistema de desflorestação precedido de sementeira de cereais e plantação de pomares 

e culturas hortícolas, assim como a criação de gado, levaria à prática de disseminar as 

sementes em torno das casas e, consequentemente, à sedentarização das comunidades. O 

Neolítico não só mudou radicalmente a economia como também os critérios estéticos da 

sua própria arte, bem distinta da época anterior. Em primeiro lugar, pintaram-se homens 

e animais em abrigos abertos e, sobretudo, pintaram-se figuras esquemáticas que 

contudo, podem ser reconhecidas na elevada importância das pinturas rupestres de Foz-

Côa. Tudo indica que as sociedades agro-pastoris e as comunidades de caçadores-

recoletores eram dominantes no Douro no neolítico antigo (JORGE, 1999; 

CARVALHO, 2003), como uma fase transitória entre as últimas comunidades de 

caçadores-recoletores para as primeiras sociedades agro-pastoris. Fase transitória com 

maior peso da atividade da caça e da recoleção do que da agricultura e pastorícia, ainda 

emergentes. São testemunho os motivos esquemáticos ou sub-esquemáticos 

relacionados com os abrigos com camadas C-14-datadas como a Fraga d’ Aia e Serra de 

Passos como simbolismo dos caçadores-coletores-pastores móveis. Durante o neolítico, 

tudo indica que a região do Douro pertencia a um dos dois agregados culturais 

peninsulares que coexistiam no noroeste da Península Ibérica (CORTEZ, 1948), que se 

julga não se terem chegado a fundir, apesar do contíguo das áreas geográficas com 

afinidades ecológicas e um provável fundo étnico comum. 

Considerando a fixação das populações, com incidência na ocupação da área, está a 

presença na paisagem das mamoas (CABRÉ, 1916; ALARCÃO, 1986-1988; 

MONTEIRO, 2013; GOMES, 2002) que remontam ao neolítico final (IV milénio a. C) 

e já presente anteriormente nas pinturas do penhasco granítico do Cachão da Rapa 

(provavelmente proveniente do Norte de África), em Ribalonga, Carrazeda de Ansiães, 

os abrigos de Pala Pinta em Carlão, Alijó, Penas Róias em Mogadouro. 
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Torna-se necessário definir os contornos do que se designa por Alto Douro. Por Alto 

Douro entende-se a parte superior deste rio em território português, delimitada a 

Ocidente pelas serras de Padrela, Alvão, Marão e Montemuro e a Leste pela fronteira do 

Douro a montante de Barca d’ Alva; “nesta região conhece-se um pequeno número de 

contextos do Neolítico antigo… tratam-se do Abrigo da Fraga d´Aia (S. João da 

Pesqueira), Abrigo do Buraco da Pala (Mirandela), Quinta da Torrinha e sítio do 

Prazo (Vila Nova de Foz Côa).” (CARVALHO, 2003). Neste último sítio detetaram-se 

achados de vegetais domésticos e a presença de leguminosas (Vicia faba), Trigo 

(Triticum sp. e Triticum aestivum-compactum) e Cevada (Hordeum vulgare nudum), 

testemunhos do advento da agricultura no neolítico antigo em Portugal, um momento de 

evolução, acompanhados por utensílios de pedra polida de rochas locais (quartzo e 

quartzo hialino); “a presença de estruturas rudimentares em ambos os níveis (fossas, 

lareiras, lajeados diversos, buracos de poste) permitem concluir que o Prazo foi sempre 

ocupado por pequenos grupos detentores de um índice de mobilidade residencial 

assinalável.” (CARVALHO, 2003). 

 

O registo e o estudo dos dolmens e antas é de grande relevância (TAVARES, 1895; 

BOTELHO, 1898; MONTEIRO, 2013) desde a região dolménica dos concelhos de 

Alijó, Vila Pouca de Aguiar (a mais rica do distrito de Vila Real), constituindo 4 

grupos. Os dolmens do concelho de Carrazeda de Ansiães e a célebre Pala da Moura 

(designação popular), as antas de Vilarinho, de Zedes ou Casa da Moura (designação 

popular) e a anta de Vilarinho da Castanheira (Pala da Moura, na designação popular). 

Estes monumentos da arquitetura megalítica na região transmontana e do Alto Douro 

são de enorme importância, testemunho das primitivas sociedades camponesas, 

importância reconhecida pelo Estado, nomeadamente a Anta de Zedes (PORTARIA N.º 

188/2013 de 4 de Abril de 2013). 

 

A arte rupestre na região do Douro é muito importante (COIXÃO, 2000; CARVALHO, 

2003; MONTEIRO, 2013;) como se observa em São João da Pesqueira, abrigo da Fraga 

d’ Aia, do VIII milénio a. C., os sítios do Prazo (Freixo de Numão) e Quebradas (Chãs), 

em Foz-Côa. O abrigo com arte rupestre da Fraga d’ Aia apresenta dois grupos 

pictóricos com figuras seminaturalistas onde se deteta uma cena de caça, ou uma 

gravura da ocupação com lareira e cerâmicas decoradas. No Alto Douro, não se dispõe 

de representação de elementos zoomórficos ou fitomórficos, a não ser no Buraco da 
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Pala (representação de espécies domésticas), mas a presença da urze das vassouras 

(Erica scoparia) “foi interpretada como sendo um indicador de degradação florestal 

provocada por práticas agrícolas” (CARVALHO, 2003). Estes factos atestam que os 

animais domésticos já faziam parte da economia no neolítico. A neolitização parece ter 

avançado a partir da Costa Vicentina (meados do VI milénio a. C) até ao segundo 

quartel do V milénio a. C no Alto Douro. 

Figura 25 - Canada do Inferno no Vale do Côa, Gravura zoomórfica do Período do Arcaico 

Paleolítico (Fonte FRAH, 2008). 

3.2. O Período Eneolítico-Calcolítico na Região. 

Situado cronologicamente entre o Neolítico e a Idade do Bronze, aproximadamente 

2500 a 1800 a.C., surge o período do Calcolítico, uma cultura rica e progressiva, com 

monumentos e grutas e monumentos variados (CORTEZ, 1948), um avanço 

civilizacional e de um momento de avanço e desenvolvimento no povoamento e na 

evolução da paisagem duriense. A Sul do Douro assistimos a uma cultura rica e 

progressiva, representada por inúmeras necrópoles e grutas sepulcrais, seguindo-se as 

galerias cobertas, as câmaras circulares e as falsas cúpulas, machados, goivas, facas, 

alabardas, punhais líticos e ídolos diferentes. A Norte do Douro, o desenvolvimento 

cultural e civilizacional não acompanha o do Sul do Douro. Apresenta um aspeto mais 

rude. Para esse desenvolvimento inferior, com suas incidências no povoamento e na 

paisagem, bem como culturais, relacionam-se com fatores de comunicação que, como 

sabemos, traz sempre maior desenvolvimento em relação ao isolamento. Contudo, 

assiste-se a um novo desenvolvimento na cultura da região do Douro, conhecida pela 

“cultura de las cuevas” que seria proveniente de regiões mais a sul, como a atual 

Andaluzia. “O povo que originou o desenvolvimento da Cultura dita do vaso 

campaniforme, explorava intensamente as áreas metalíferas. A então novíssima 
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indústria torêutica trouxe consigo uma vida mais intensa de relações entre povos.” 

(CORTEZ, 1948). 

 

A paisagem do Douro vai adquirindo novos contornos, desenvolvendo-se. A fixação da 

povoação vai desenhando povoados com maior ou menor dificuldade de acesso, 

incidindo essa fixação populacional na própria paisagem duriense, sobretudo entre Côa 

e Távora. A fixação do homem começou por se concretizar em lugares mais altos e, por 

outro lado, mais abrigados de invasões guerreiras. O surgimento de módicos povoados 

nas margens do rio Douro, Côa e margem direita do rio Távora traz consigo um 

contacto e relacionamento, “autênticas “cordas” de pequenos povoados foram sendo 

registados ao longo da margem esquerda do rio Douro, margens dos rios Côa e 

Massueime, margens da ribeira Teja e ainda margem direita do rio Távora (área de 

Paredes da Beira) ” (COIXÃO, 2000). A importância deste património está patente 

pelo seu reconhecimento estatal, tomando como exemplo Castanheiro do Vento 

(PORTARIA N.º 1050/2010 de 13 de Dezembro de 2010). 

 

Ou dados sobre aspetos agrícolas na região do Douro, como sementes de uma espécie 

de videira originária, segundo uns do Mediterrâneo e outros da Ásia, com cerca de 3000 

ou 4000 anos, o que é particularmente importante para esta região vitivinícola. A vinha 

teria, portanto, a sua incidência na paisagem, nesta fase histórica (COIXÃO, 2000; 

ICOMOS, 2001; ALMEIDA, 2006), sobretudo sementes de vinha da vitis vinífera, 

descobertos no sítio arqueológico do Buraco da Pala Calcolítico, com 3-4000 anos, 

perto de Mirandela. É um facto tão relevante sobre a presença da vinha no Douro, e 

portanto da cultura do vinho. Os diferentes abrigos, com origens remotas, serviram, ao 

longo dos tempos, diferentes ocupações ou desenvolvimentos. A perspetiva histórica 

ajuda-nos a obter uma visão mais ampla e racional sobre a região em estudo, a região do 

Douro, evitando opiniões subjetivas e falaciosas, não deixando de nos afastar da 

importância da paisagem e da vinha. Os estudos realizados em 1993 nos “abrigos de 

Painova” (Freixo de Numão), sobretudo no “terraço ou patamar do abrigo 3” permitiram 

recolher material lítico e cerâmico atribuível ao neolítico e carvões que, sujeitos a 

datações no ITN deram as datas 24-383 cal AD e 1478 cal AD que sugerem estes 

abrigos foram usados por caçadores onde fizeram fogueiras, na época romana e num 

período tardio-medieval. A ocupação destes abrigos decorreu durante milénios, desde o 

período agro-pastoril no neolítico final e inicial e por caçadores já na época histórica. 
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Mantendo o início da cultura da vinha no Douro já desde 3-4000 anos, o abrigo rupestre 

da Pala Pinta com as suas valiosas gravuras no vale do Tua é de enorme importância. 

Remontando ao neolítico, existem achados na sua vizinhança que são da Idade do Ferro 

e da Idade do Bronze, provavelmente datados do Calcolítico. Poderão representar os 

mais antigos documentos da presença humana na região - excluindo as gravuras de Foz-

Côa do paleolítico superior - como reconhece o Estado, “situadas na vizinhança de 

achados da Idade do Ferro e da Idade do Bronze, as gravuras rupestres da Pala Pinta, 

provavelmente datáveis do Calcolítico, poderão representar os mais antigos vestígios 

da presença humana na região” (PORTARIA N.º 104/2014 de 12 de Fevereiro de 

2014). 

Figura 26 - Abrigo rupestre de Pala Pinta no Vale do Tua (Fonte DGPC, 2018). 

3.3. A Proto-História – A Idade dos Metais. 

3.3.1. A Primeira Fase da Idade do Bronze. 

A evolução, o povoamento, os aglomerados populacionais, a paisagem ou as atividades 

agrícolas (CORTEZ, 1948; ALARCÃO, 1986-1988; ARANDA e MOLINA, 2005) 

sofreram grandes alterações, nas sociedades mais organizadas, devido ao uso dos 

metais, criando uma maturação histórica e paisagista viva e evolutiva, com incidência 

no Douro.  

A Idade do Bronze surgiu na Península Ibérica por volta de 2000 a. C. O bronze resulta 

da fusão do cobre e do estanho, sendo mais duro, moldável e reutilizável. O gado 
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mantinha ainda a sua grande importância mas a evolução metalúrgica contribuiu para o 

sedentarismo e a hierarquização, com o poder aristocrático nos sacerdotes. 

 

A região do Douro, rica em metais, integrada no maciço galaico-duriense atraiu 

migrações europeias que promoveram o desenvolvimento local. Integrada no maciço 

galaico-duriense, é muito rica em metais muito procurados, onde se estabeleceram 

diversas explorações. Tal facto veio aumentar a sua importância e contribuir para o seu 

desenvolvimento e contornos de aglomerados populacionais, mesmo atraindo as 

migrações europeias, fator de grande aculturação ou caldeamento cultural, do qual 

resultou desenvolvimento, salvo casos em que as populações locais foram destruídas ou 

escravizadas. Introduziram-se novos cultos. A zona da Gália da Bretanha e da Irlanda 

interessaram-se pelo Douro, através de navegações, estabelecendo-se o comércio do 

cobre e do ouro e o incentivo pela navegação no rio Douro e a construção de barcos 

apropriados. Algumas dessas afinidades com os bretões podem ser encontradas nas 

contas de callais armoricanas na necrópole dolménica do Monte de la Mora, ao Norte 

do Douro. 

 

3.3.2. O Final da Idade do Bronze. 

 

No sécs. IX-VIII a. C., assiste-se praticamente ao findar da pré-história na Península 

Ibérica (VASCONCELOS, 1895; CORTEZ, 1948; SILVA, 1983, 1984; ALARCÃO, 

1986-1988; CALDAS, 1991; MATTOSO, 1997; ANTUNES e FARIA, 1997; AGUIAR 

e PINTO, 2007; ARRUDA, 2008; COPELLO, 2008; LEITÃO, 2011; MONTEIRO, 

2013; CARDOSO, 2014) desaparecem gradualmente os restos dos vestígios megalíticos 

e assiste-se ao final da Idade do Bronze. Na primeira metade do séc. VII a. C os fenícios 

instalam-se nas costas do Mediterrâneo, dois séculos depois os gregos e semitas e 

focenses (os originários da cidade grega da Asia Menor, Focea, atualmente na Turquia), 

atraídos pelos recursos minerais. Os fenícios estabelecem-se no litoral português desde 

meados ou segunda metade do séc. VIII a. C. Ainda que a introdução da cultura da 

vinha no Douro seja atribuída a fenícios e gregos, a sua influência parece ter sido 

reduzida devido à presença mais marcante no Norte de Portugal do povo calaico ou 

galaico de origem céltica. Os fenícios transmitiram conhecimentos agrícolas do cultivo 

de plantas mediterrânicas, para além da vinha, a oliveira e a alfarrobeira e construíram 
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moinhos e lagares de azeite, desenvolvimento da paisagem agrícola também de tipo 

cerealífero e horticultura. 

É no final da Idade do Bronze (1000-700 a. C) que surgem as comunidades proto-

históricas na Terra Fria Transmontana, comunidades fortificadas designadas por castros, 

cobertas por colmas, em locais elevados para defesa, com correntes de água e acessos a 

locais mais baixos, veigas ou lameiros, com aptidões agrícolas. Daí a proto-história 

peninsular e da região transmontana e duriense ser designada por civilização castreja. 

Os castros pré-romanos (neolíticos, proto-históricos, quando começam a surgir 

informações históricas até à vinda dos romanos no séc. III a. C e mistos das duas 

civilizações) e castros luso-romanos. A civilização castreja começou no Norte da Galiza 

e desceu até ao rio Douro, construções de blocos de granitos toscamente recortados e 

muralhas envolventes. Dedicava-se ao cultivo de produtos agrícolas, com a introdução 

do Milho-miúdo (Panicum miliacem), criação de animais, caça e recoleção. Esta cultura 

foi mais presente no Noroeste da metade ocidental de Trás-os-Montes onde se registam 

mais de 500 castros. Eram, no entanto, muito instáveis e aguerridos. No Douro existem 

vestígios no povoado do Fumo (Almendra, V. N. Foz-Côa) atribuído à Idade do Bronze. 

Figura 27 - Povoado do Fumo de Almendra em Vila Nova de Foz Côa, Cronologia: Pré-história 

recente (Fonte FCP, 2018). 

São conhecidos diversos povoados, posteriormente romanizados, em Armamar e 

Fontelo. Em Tabuaço, o castro de Sabroso, Cabeço das Pombas e citânia de Longa da 

Idade do Bronze Final e Idade do Ferro. Em Vila Real o santuário rupestre da Pena e o 

santuário de S. Bento. Estas estruturas arquitetónicas castrejas estão reconhecidas pelo 

Estado, como é o caso do Castro de Goujoim, “é um povoado fortificado de grandes 

dimensões, ocupado desde a Idade do Bronze Final / I Idade do Ferro, cronologia 
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deduzida dos dados de superfície. Este castro apresenta duas linhas de muralhas com 

faces externas de aparelho regular, sendo particularmente reforçada nas zonas planas 

de mais fácil acesso” (PORTARIA Nº 189/2013 de 4 de Abril de 2013). 

 

3.3.3. A Idade do Ferro. 

 

Começa no primeiro milénio a.C. a proto-história peninsular da Idade do Ferro europeia 

(CORTEZ, 1948; ALARCÃO, 1986-1988; ALMEIDA, 1996; LEMOS, 1996; 

MONTEIRO, 2013), dividida em períodos designados por 1ª e 2ª Idade do Ferro, 

comprovados por elementos arqueológicos como campos de urnas semelhantes aos 

Renanos e também os celtas de 900-800 a. C, a 1ª Idade do Ferro que se fixaram na 

Catalunha e depois subiram pelo vale do Ebro e daqui pelo Douro e seus afluentes, 

continuando vivos os elementos das épocas precedentes. Também os iberos históricos 

do início da Idade do Bronze fizeram expansões para o Ebro e existiu um caldeamento 

cultural entre os dois povos. Nos castros transmontanos e Durio-beirões existem muitos 

elementos post-hallsatáticos; ou seja, da 2ª Idade do Ferro, que representa um avanço 

cultural da fusão de elementos invasores e existentes dos habitantes desta zona de 

transição da cultura castreja, o celtibérico e o galaico-português. 

 

Contudo, é durante a 2ª Idade do Ferro que se dá o início da conquista romana. Do 

Cávado ao Douro e do litoral ao Marão dominavam os Bracari com unidades étnicas 

intermediárias, os Madequisenses entre Douro e Ave No Douro, são desta época da 

Idade do Ferro o castro de Nossa Senhora do Castelo em Torre de Moncorvo e o castro 

da Cigadonha em Carviçais, também em Torre de Moncorvo e as gravuras do Calvário 

em Tabuaço, o castro da Sancha ou Castelo dos Mouros, em Sabrosa, o castro de S. 

Domingos, em Provesende. Neste período, a paisagem seria dominada por densos 

matagais e com povoados nos cimos dos montes e, provavelmente, com recurso à pesca 

em barcos forrados a couro ou pirogas. 

  

Por volta dos séculos VII a V a.C., iniciaram-se as migrações dos povos gregos, 

provindos dos conflitos internos e da inexistência de novos territórios para a prática da 

agricultura no seu local de origem. Deixaram vários vestígios da sua presença, 

sobretudo na costa portuguesa, nomeadamente objetos de ferro, ânforas, esculturas de 
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marfim e outros de origem helénica, como por exemplo, aqueles encontrados na 

necrópole de Alcácer do Sal. Iniciaram a cultura da vinha, figueira, amendoeira, 

amoreira e do loureiro. Desenvolveram uma nova organização social, organizaram-se 

em colónias, introduziram o conceito de propriedade privada e da escravatura nas 

populações nativas. 

No Douro, também se observam povoados de pequena superfície (entre 0,5 e 1,1, 

hectares) em grande quantidade, com uma única linha de defesa fechada num torreão 

sempre exposto à zona mais vulnerável, com um fosso escavado na rocha. Observam-se 

estes sítios junto dos rios Douro, Sabor, Maçãs, Angueira, Baceira e Tuela. A cultura 

castreja abrange o Norte de Portugal e a Galiza. Já no séc. V a. C., a Península Ibérica 

foi invadida pelos Cartagineses, estes estabeleceram-se no Sul, difundindo a palmeira, a 

tamareira, a romãzeira, o alho, a cebola e o aipo. A instalação dos regadios no Algarve 

deve-se a este povo. Contudo, a sua influência nunca se fez sentir no Norte do território, 

onde persistia a influência e o modo de vida dos celtas. 

São de referir, a Norte de Portugal, figuras em pedra, em tamanho natural, 

provavelmente símbolos de um pré-histórico culto ibérico, como os berrões das 

Cabanas de Moncorvo (sete) a berroazinha da Açoreira (Moncorvo), a Mulher de Pedra, 

de Fornos (Freixo de Espada-à-Cinta) e a célebre “Porca” de Murça. 

3.4. A Romanização. 

Parece ser pacífico que os Romanos invadiram a zona de Entre Douro e Tejo, limitada a 

ocidente pelo Caramulo e Buçaco, integrando a serra de Estrela e a Beira Baixa, 

penetrando na atual Espanha a zona de Mérida e Salamanca, a que deram o nome de 

Lusitânia (VASCONCELOS, 1895; CORTEZ, 1948; MONTEIRO, 2013), por volta do 

séc. III a. C. Estrabão, historiador, filósofo e geógrafo de origem grega do ano 63 ou 64 

a. C, mas já sob o domínio do Império Romano, autor de um livro famoso livro

intitulado Geografia, um tratado de 17 volumes, relata que os Romanos ao invadiram a 

Lusitânia encontraram imensos castros. Obrigaram as populações a deslocarem-se para 

as planícies. Refere-se à Lusitânia como um país rico na agricultura e nos metais mas os 
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habitantes tinham mau governo e nem se deixavam governar. A romanização começou 

por fazer deslocar as povoações para as planícies e organizá-las. Contudo, as moedas 

gregas achadas na Serra do Pilar, Porto, Monte do Castro, Gondomar, Sabrosa e a 

brátea siracusana (tesouro monetário em ouro) de Bragança, apontam para que tivesse 

existido um anterior contacto com comerciantes gregos. Verdadeiramente, a 

romanização da região do Douro iniciou-se no segundo século a. C.. Aumentou com a 

campanha de César em 26 a. C.. Os romanos obrigaram os nativos durienses a trabalhar 

o solo nas minas quanto ao ouro, malaquite, mínio e estanho, bem como na agricultura, 

em seu proveito. Os hábitos destas aguerridas gentes nortenhas foram-se modificando, 

construíram-se vias e marcos miliários de augusto, que ainda hoje subsistem. Algumas 

glebas ou terras foram atribuídas a colonos veteranos e a antigos soldados das legiões 

romanas. Talvez a romanização das encostas do Douro tivesse sido ordenada por Júnio 

Bruto, general de Júlio César, distribuindo terras aos antigos companheiros de Viriato. 

A introdução da moeda a norte do Douro parece ter ocorrido em meados do séc. I a. C. 

 

A romanização foi um processo longo que começou logo com a conquista da Lusitânia 

(CORTEZ, 1948; SAMPAIO, 1979; CALDAS, 1994; DIAS, 1996; PEREIRA, 2003; 

MONTEIRO, 2013) com diversas campanhas militares e influência de modelos latinos. 

Sofreu, contudo, forte resistência no Norte, sobretudo na zona mais dominada pelos 

Calaicos ou Galaicos, na região do atual Barroso e Basto. Para combater a invasão 

romana, nas pedreiras de Boticas produziam a figura do guerreiro Calaico ou Galaico 

em oposição ao romano de toga. Alguns autores designam este guerreiro como lusitano, 

praticamente o ex-libris da museologia nacional, no Museu Nacional de Etnologia, em 

Lisboa. A resistência dos Lusitanos foi notável até ao assassinato de Viriato em 39 a. C, 

até à instauração da Pax Romana em 24 a. C. A romanização foi lenta mas penetrou no 

Douro, na procura das águas termais e dos minérios e desenvolvimento da vinha. Foram 

introduzidos novos deuses, Lares, Isis, Cibele e Serapis, (este último no Santuário de 

Panóias, junto a Vila Real, já no séc. III, com inscrições em latim e em grego, divindade 

helenístico-egípcia da Antiguidade Clássica, santuário assente em cultos nativos, 

romanos e orientais), enquanto o cristianismo se desenvolvia e impunha. 

 

Os Romanos substituíram o castro pela Villa, sendo o senhor um Dominus quase 

divinizado e plenipotenciário, com influência no Douro nas aldeias e casas senhoriais. 

Começam a instalar-se as sedes dos conventus ou cidades mais importantes e vias de 
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comunicação ou estradas romanas. Uma das estradas mais importantes passava por 

Entre-os-Rios, outra ia por Resende, Marialva, até Chaves. Das villae romanas restam 

poucas, algumas em Peso da Régua a Fonte do Milho (Poiares), fundada provavelmente 

no séc. I d. C. As alterações foram profundas, na vinha e nos cereais, regadio, cultivo de 

outras espécies vegetais e utilização de animais, com grande reflexo na paisagem viva 

evolutiva. 

Remonta ao período romano a dedicação especializada da Região Demarcada do Douro 

à produção vinícola e olival (BOTELHO, 1902/5/6/10; CORTEZ, 1948; ALARCÃO, 

1986-1988; ALMEIDA, 1996 ; ANTUNES e FARIA, 1997 ; ICOMOS, 2001 ; 

PEREIRA, 2003 ; AGUIAR, 2008 ; MONTEIRO, 2013), daquilo que mais tarde viria a 

ser o Douro Histórico Vinhateiro. Este facto é observável nos lagares cavados nos 

rochedos que bordejam as atuais vinhas. Os vestígios mais significativos de viticultura e 

vinificação descobertos datam para finais do Império Romano do Ocidente, séc. III e IV 

d. C, na trilogia mediterrânica da cultura do vinho, oliveiras e cereais. O cultivo da

vinha na Região Demarcada do Douro tem vestígios na Quinta da Luzia, em Almendra, 

passado já o Côa. Em Barca d’Alva, salienta-se a inscrição romana na Capela do Senhor 

Santo Cristo. A romanização veio definir, em todo o Vale do Douro, redes viárias, 

pontes, alterar povoados do território, fixar e desenvolver a cultura do vinho, cereais e 

azeite. 

Figura 28 - Vila romana fortificada do Alto da Fonte do Milho em Canelas do Douro, Peso da 

Régua (Fonte DRCN, 2018). 
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3.5. A Idade Média. 

3.5.1. A Era Paleocristã e a Idade Visigótica da Região. 

Desde os primórdios da Idade Média, até pouco antes da fundação de Portugal no séc. 

XII, o Vale do Douro foi governado por vários povos (ICOMOS, 2001; ALMEIDA, 

1962), por suevos no séc. V, visigodos, séc. VI, árabes, do séc. VIII a XI. Daqui 

resultou a continuação do caldeamento cultural anterior. Ao evidenciar-se o declínio 

romano no séc. VI, implantava-se mais o cristianismo. A paz romana deixou de ser uma 

segurança e a vulnerabilidade da região ficou patente perante os Visigodos. A sua 

invasão, conhecida como invasão dos bárbaros, foi catastrófica não só para a Região do 

Douro mas também para o povo hispano-romano. Num segundo momento, trocaram a 

espada pelo arado e ajudaram a combater a fome. Os bárbaros eram constituídos por 

diversas etnias. Os Suevos estabeleceram-se mais na região de Braga. Os Visigodos 

derrotaram os Alanos e alguns fundiram-se com os Suevos que ficaram na Península. 

Os Vândalos foram para África. O Reino Suevo durou 170 anos (até 585). Os Visigodos 

obtiveram a unidade Peninsular e a invasão germânica ou bárbara continuou a dominar 

até à invasão árabe, em 711. 

Os Suevos optaram por escolher Braga como capital do reino. O seu rei Requiário 

converteu-se ao catolicismo em 448, facto que iria influenciar posteriormente a 

fundação de Portugal. A região compreendida entre Douro e Minho tornou-se na mais 

desenvolvida e organizada do Noroeste da Península. O arco em ferradura é 

caraterístico da construção visigótica. Alguns desses vestígios podem ser detetados 

perto de Lamego; junto ao rio Balsemão, o interior da capela de S. Pedro de Balsemão é 

visigótico do séc. VII; bem como na bacia do rio Douro. 

3.5.2. O Garb al-Ândalus e a Região do Douro. 

Após as invasões bárbaras (sobretudo suevas e visigóticas) seguiu-se a invasão árabe 

(SARAIVA, 1997; FERREIRA, 2004, 2009; CORREIA, 2013) caraterizada por 

revoltas ou lutas internas. É relevante, em Mérida, no ano de 828, a revolta entre dois 
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califas, a forma islâmica de governo, Mahmud e Sulayman. Mahmud, para resistir, é 

obrigado a deixar Mérida e fixar-se nas serranias do Algarve, acabando por se dirigir 

para Norte e se fixar junto ao rio Douro, entrando em acordo com o rei Afonso II das 

Astúrias. Era notável a sua capacidade de construir, de conceber recintos e estruturas de 

defesa, com opções por modelos construtivos e poliorcéticos vários, o que significa que 

pode ter havido mais do que um modelo de fortificações em todo o al-Ândaluz, nome 

dado pelos invasores islâmicos do séc. VIII à Península Ibérica. 

O rio Douro, sobretudo na região de Lamego, foi sempre uma poderosa barreira a 

invasões e a repeli-las. Em 1057, D. Fernando I, o Magno, Rei de Castela e Leão, 

começou por invadir o território muçulmano a partir do Leste, primeiro a secção árabe 

da Galiza, e criou o Norte de Portugal. O rio Douro era já, desde os Romanos, uma 

barreira física natural, com duas importantes províncias, a Callaecia (Galiza), com a 

capital em Braga e a Lusitânia, com a capital em Mérida. O poder central árabe 

instituído em Córdova ordenou a construção de defesas no decurso do rio Douro, 

fortalezas, ribats, hisns e atalaias, graças às características naturais montanhosas que 

facilitavam a defesa. A adesão ao domínio muçulmano peninsular foi fácil, com adesão 

ao Islão, sobretudo pelos povos escravizados pelos Visigodos. Houve um grande surto 

de desenvolvimento agrícola. Lamego parece ter sido a sede da linha de defesa do 

domínio árabe contra as investidas cristãs. A fortificação de Lamego e a cisterna do 

castelo de Lamego revelam vestígios árabes. 

Os inúmeros vestígios do domínio árabe-islâmico ao longo do rio Douro, no Norte do 

Gharb al-Ândalus (corresponde à parte atual do território português), sobretudo na 

região de Lamego, ilustram a profunda influência e um valioso legado cultural. Na rede 

viária, ganhou especial relevo a chamada Estrada da Beira que ligava Lamego a Mérida, 

Alcântara e Sevilha pelo Sul, e a Braga e Santiago de Compostela pelo Norte. Lamego e 

a sua região foram um importante polo da Península Ibérica. Enquanto em cidades como 

Porto a presença árabe-islâmica foi de curta duração, em Lamego durou mais de quatro 

séculos. Os vestígios da herança árabe são ainda restritos mas muito significativos. No 

caso da influência da arquitetura românica (inspirada na arquitetura de Roma Antiga, 

509 a. C – 27 a. C. que surgiu na Europa e Normandia no séc. X) é a Igreja de S. Pedro 

das Águias, em Tabuaço, em que as suas caraterísticas de “orientalismo” são tão 

evidentes que se admite a hipótese de nele terem trabalhado artistas árabes. Também no 



80 
 

concelho de Resende existem vários exemplos de igrejas e fortificações, em 

Cernancelhe e em Cinfães. 

 

No concelho de Cinfães a “Arribada” (ou Arrábida) a zona mais antiga da povoação de 

Boassas, com a sua estrutura sinuosa e labiríntica apresenta caraterísticas dos povoados 

árabes, do “ribāt” tipo de construções defensivas árabes construídas ao longo do rio 

Douro semelhantes às do Oriente que foram importantes na defesa do al-Ândalus. Na 

povoação de Marvão, na Régua, junto a S. Leonardo de Galafura, existe um cemitério 

árabe. A Igreja de Martinho de Mouro, em Resende, muito fortificada, parece ter sido 

um refúgio dos cristãos contra ataques muçulmanos após a reconquista. Outro bom 

exemplo da presença árabe é o Castelo de Penedono, do séc. X, o Castelo de Numão, 

em Foz-Côa, monumento nacional, a 700 m de altitude na margem do Douro, constitui 

outra estrutura defensiva árabe. São muito evidentes as construções arquitetónicas que 

demonstram a longa presença árabe no Douro. A Igreja de S. Pedro das Águias e o seu 

Convento e Quinta, em Tabuaço, serão objeto de um estudo nosso mais aprofundado. 

 

 

3.5.3. Da Reconquista Cristã ao Final da Idade Média. 

 

No vale do Douro, do cruzamento inter-racial e aceitação cultural entre os naturais e os 

árabes parece não ter sido quebrado pela vitória da reconquista cristã (TEIXEIRA, 

1999; ICOMOS, 2001; PEREIRA, 2003; AGUIAR e DIAS, 2006; AGUIAR, 2008) que 

se caracterizou por fenómenos de miscigenação. No início da primeira metade do séc. 

XII, a Ordem de Cister instala-se no território, com ligação aos autóctones, que trouxe 

uma melhoria económica. Os seus mosteiros, os seus jardins históricos de enorme valor 

patrimonial, como o de Santa Maria de Salzedas, São Pedro das Águias e São João de 

Tarouca, e respetivas quintas de exploração agrícola, destaca-se o plantio de oliveira, de 

vinhedos, o cultivo de diversos cereais e a piscicultura. Nesta época, os monges de 

Cister foram os grandes impulsionadores do cultivo da vinha e contribuíram para o 

povoamento da região. O mosteiro cisterciense de São João de Tarouca, criado em 

meados do séc. XII, no vale do Varosa, um dos mais antigos de Portugal, teve a 

proteção de D. Afonso Henriques pela ajuda na tomada de Trancoso aos árabes. A sua 

fundação é coincidente com a consolidação do jovem reino de Portugal que pretendia 
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cimentar relações com a Igreja Romana. Os três grandes mosteiros referidos tiveram 

uma grande importância na expansão da viticultura e do comércio dos vinhos para o 

Porto. Tarouca e Salzedas possuíam embarcações próprias para transportar os vinhos do 

Douro para o Porto, e desta cidade abriram-se as portas para circuitos de 

comercialização internacional. O vinho do Douro ganhou prestígio. Existem forais do 

tempo de D. Afonso Henriques que estabelecem pagamentos em vinho. Contudo, outras 

povoações remontam à Idade Média como as povoações do concelho de Sabrosa, com 

forais da dinastia afonsina com origens anteriores, ainda que a fundação de Portugal 

ocorresse em 1143, como é o caso de Provesende. 

Como já referimos, a importância da vinha expande-se na época medieval, comprovada 

pelos forais e pelos monges da ordem de Cister com grandes quintas, onde se produziam 

os “vinhos cheirantes” de Lamego. O Douro, embora a região demarcada mais antiga do 

mundo, nunca conhecera uma unidade e encontrava-se dividida por diversas províncias. 

A qualidade do vinho duriense e o destino do mesmo teve o seu início nas margens do 

Varosa que dava origem ao vinho de Lamego, o vinho cheirante. No final da Idade 

Média também os judeus e os cristãos-novos contribuíram para o desenvolvimento da 

produção de vinho, nas comunidades judaicas de Salzedas (Tarouca), Lamego e São 

João de Tarouca, assim como as suas redes comerciais. A partir do séc. XV, a expansão 

vinícola conheceu outro desenvolvimento com a produção de vinhos fortes e novos 

processos de vinificação com pisa prolongada, associados aos descobrimentos e 

navegação. 

3.6. Do Século XVI ao Século XVIII. 

3.6.1. Antes da Era Pombalina. 

Já no início do séc. XVI a paisagem duriense era dominada pela vinha, sobretudo à 

volta de Lamego e conquistou novos mercados (AGUIAR et al., 1991; CARDOSO, 

1996; SILVA e CARDOSO, 1996; AGUIAR, 2008; MONTEIRO, 2013), o vinho 

também conquistou Lisboa, e do Porto expandiu-se para Angola, Brasil e Galiza. Na 

Idade Moderna abriram os mercados europeus, americano e inglês, na afirmação 
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internacional de um grande vinho. O impulso é particularmente dado pelo interesse 

inglês. A designação “vinho do Porto” surge pela primeira vez em 1675, no discurso de 

Duarte Ribeiro de Macedo a propósito da exportação para a Holanda e suplantou a 

procura dos vinhos franceses.  

 

Inicia-se a designação “vinho do Porto” (SILVA e CARDOSO, 1996; PEREIRA, 2003; 

BRITO, 2007; AGUIAR, 2008; PEIXOTO, 2011), comprovado, em 1678, quando a 

Alfândega do Porto regista a exportação para Inglaterra e tornou-se num dos principais 

produtos económicos nacionais, embora a sua designação inicial fosse “vinho cheiroso 

de Lamego”, “vinho fino” ou “vinho tratado”. Aproveitando a guerra entre a Inglaterra e 

a França (1688-1697) os vinhos portugueses e espanhóis foram procurados pelos 

ingleses, e já em 1696 a procura dos vinhos portugueses pelos ingleses superava 

largamente os espanhóis. A vitivinicultura na região do Douro expande-se mais, 

ocupando várias encostas de afluentes do rio Douro. Face à procura do mercado, 

expande-se a cultura da vinha tendo como epicentro a Régua. A partir do séc. XVII 

constata-se uma grande comunhão de interesses entre a região do Douro, incluindo o 

Ribadouro e o Porto. Os barcos rabelos, para além do vinho, transportavam produtos 

agrícolas com grande dinamismo económico. Portugal e a Inglaterra celebraram o 

Tratado de Methuen em 1703 que tornaram os ingleses, entre os europeus, os 

consumidores por excelência. Em contrapartida, permitia a entrada de tecidos ingleses 

no mercado português. Instalaram-se mercadores britânicos em Portugal, facto de 

grande importância. O vinho produzido no Alto Douro começa a ser transformado, 

armazenado e exportado pelo Porto. Os ingleses começam a instalar-se no Porto e a 

interessar-se pelo Douro. 

 

No séc. XVIII, quando o vinho ganhou uma dimensão comercial e social muito 

relevante, com diversas influências financeiras e políticas, registou-se a primeira criação 

da demarcação da região vinhateira do Douro. A procura do mercado aumentava. 

Estavam criadas as bases do que viria a ser a primeira demarcação pombalina. 
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Figura 29 - Exportações de vinho do Porto de 1679 a 1724 (Fonte MARTINS, 1990). 

3.6.2. Durante a Época Pombalina. 

Fruto do acréscimo na procura do dito “Vinho do Porto”, os camponeses viram nesta 

uma grande oportunidade de aumentarem os seus rendimentos. Numa tentativa de 

agradarem às preferências britânicas, deram início a todo um processo de transformação 

do produto original, pelo que lhes acrescentaram a baga de sabugueiro e o açúcar, com 

intuito de agradar a um mercado muito peculiar. Esta medida, em alguns casos, veio a 

revelar-se catastrófica porque, movidos pela ganância, alguns dos produtores 

misturavam estes vinhos com outros de qualidade inferior, o que se traduzia num novo 

produto de fraca qualidade (CARDOSO, 1996; AGUIAR, 2008; PEREIRA, 2003) e os 

vinhos generosos do Douro ficaram dependentes do gosto inglês e foram, em certa 

medida, adulterados, plantados em terrenos impróprios para corresponder à ganância, 

acrescentando-lhe baga de sabugueiro e especiarias orientais, aumentando a quantidade 

de aguardente própria para a beneficiação, devido à crescente procura. A partir do séc. 

XVIII, a produção mantém-se mas a procura baixa, causada pela crise económica 

devido ao vinho ter-se tornado o centro da atividade. 

Devido a este facto, José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, cria, a 10 de 

setembro de 1756, a Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, por Alvará 

Régio, visando fomentar a cultura do vinho, a sua qualidade genuína e o seu mercado. 

Não ficaram excluídos grandes lavradores, participando nas reuniões, como Luís Beleza 
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de Andrade, proprietário de vinhedos em Valdigem, e Frei João de Mansilha, produtor 

natural de S. Miguel de Lobrigos, a quem se atribui a solução final da Companhia Geral 

da Agricultura do Alto Douro, e a qualidade dos vinhos finos de exportação. No artigo 

XXIX do Alvará da Instituição elaboraram um “Mapa e Tombo Geral” das Costas 

Setentrional e Meridional do rio Douro com a demarcação dos territórios de produção 

dos verdadeiros vinhos de embarque. Adianta-se já o conceito de cadastro e a fixação 

dos preços em função da qualidade. 

 

A primeira demarcação representa já uma prática contemporânea, atendendo à 

complexidade da região (MARTINS, 1988; ICOMOS, 2001; AGUIAR et al., 2001; 

FRAUVELLE, 2003; PEREIRA, 2003; AGUIAR, 2008) com o inventário e 

demarcação da vinha, visando a certificação e o controlo, com fundamento legal, 

delegando os poderes na Companhia. Esta Instituição era detentora de fortes poderes no 

âmbito jurisdicional, fiscal e de monopólio e venda, como fixação de preços do mercado 

e demarcação de “Feitoria”, as quintas produtoras de vinhos para os ingleses, que se 

tornou na primeira região produtora demarcada do mundo. Na era pombalina (1685-

1761) as demarcações do Douro salientavam a área do Baixo Corgo, porque continha as 

maiores explorações e adegas, Régua, Godim, Cambres, São João de Lobrigos e São 

Miguel de Lobrigos. Em 28 de Julho de 1757, o Marquês de Pombal enviou ao 

Provedor da Companhia, Beleza de Andrade, o mapa detalhado com 105 pontos, entre 

Arnelas e Castanheiro do Douro contendo a demarcação das categorias e preços dos 

vinhos, seguindo-se algumas revisões em 1757, 1758, 1761, dando cumprimento aos 

requerimentos enviados ao Rei pelos vitivinicultores durienses. O Cima Corgo não foi 

valorizado e o Douro Superior ficou inferiorizado. O vale do Pinhão demarcava o limite 

oriental, não obstante do Douro Superior produzir bons vinhos mas tinha dificuldades 

de transporte até ao Porto. Esta demarcação foi mundialmente inovadora quanto aos 

vinhos de origem controlada (DOC). Surgem as quintas vinhateiras de grandes 

dimensões, com a construção de solares, e o aproveitamento de alguns antigos 

Mosteiros com quintas na «loucura de plantação de vinhas», milhares de hectares. 

Modificou-se a estrutura do solo e construção de socalcos com esforço titânico e trágico 

dos homens do Douro, como salienta a literatura torguiana. Modificou-se a paisagem, 

num processo evolutivo vivo, com socalcos, caminhos murados, culturas de bordadura. 

A via fluvial do rio Douro foi muito importante, como ainda o é agora sobretudo para o 

turismo. Os barcos rabelos sulcavam as águas do Douro transportando o vinho até ao 
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Porto e ao cais de Gaia. Carregados de pipas, com o homem duriense ao leme, 

tornaram-se no ex-libris do «Vinho do Porto» e serviram de motivo de belíssimos 

painéis de azulejos. 

 

 

Figura 30 - As demarcações do ano de 1761 (Fonte FONSECA, 1980). 

 

3.6.3. Depois da Era Pombalina. 

 

O reinado de D. José termina em 1777, traz consigo o afastamento do Marquês de 

Pombal e a Companhia perde privilégios (PERREIRA, 2003, 2008; 1996; AGUIAR, 

2008) mas a conjuntura internacional era favorável devido às guerras napoleónicas e de 

independência das colónias americanas, abrindo novos destinos de exportação para o 

mediterrâneo e báltico. 

 

O reinado pós-pombalino foi controverso para o Douro. Foram apresentadas à Rainha, a 

partir de 1777, por magistrados, Câmaras e académicos que denunciavam corrupção e 

abuso do poder, o que levou à reforma da Companhia, chegando os ingleses, como John 

Croft a propor a abolição da companhia. As exportações do vinho do Porto para 

Inglaterra aumentaram, com preferência de vinhos cada vez mais fortes, mas o Visconde 

de Balsemão, em 1784, opôs-se ao encerramento da Companhia pois iria prejudicar toda 

a Região do Douro. A procura do vinho aumentava e, entre 1788 e 1793 propôs-se o 

alargamento da demarcação da região para vinhas do Cima Corgo, Cachão da Valeira 
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(1792), originando a expansão vitivinícola para o Douro Superior, iniciando uma nova 

expansão. A dificuldade consistia na navegabilidade do rio Douro. Com a destruição do 

Cachão da Valeira (1792) alargou-se a área. No final do séc. XVIII a Companhia 

regulariza a navegação no rio Douro, destruindo estruturas artificiais de particulares e 

criando legislação para a tonelagem e dimensão das embarcações. A produção do Cima 

Corgo quase duplicou em relação aos 30 anos precedentes, como a qualidade, 

ultrapassando o Baixo Corgo em finais do século. 

 

  

Figura 31 - 1) O Cachão da Valeira antes do alargamento do Séc. XVIII 2) O ponto do Cachão da 

Valeira no mapa de Forrester 1848 (Fonte ABREU, 2007 - Adaptado). 

 

3.7. O Início do Liberalismo, o 1º Período do Livre Comércio e a Restauração da 

Companhia. 

 

Devido ao alargamento da superfície produtiva, em 1820 (AGUIAR et al, 2001; 

PEREIRA, 2003, 2008; AGUIAR, 2008) os vitivinicultores mais ricos investiram no 

Douro Superior, como a Quinta do Vesúvio, em Foz-Côa, a Quita do Silho, em Figueira 

de Castelo Rodrigo, com ao arroteamento do terreno e plantio de novas castas deram 

origem ao Alto Douro Vinhateiro. Contudo, as Invasões Napoleónicas e as pragas nas 

vinhas, sobretudo a filoxera, criam enormes problemas. Em 1820, com a instalação do 

regime liberal e rejeição do modelo pombalino, a Companhia perdeu privilégios. Por 

Decreto das Corte de 1822, extinguiam-se as feitorias, mantendo a linha exterior de 

demarcação de cepa baixa e outras a plantar dentro dessa linha. Mas com a Vilafrancada 

e restauração do absolutismo o Decreto anterior viria a ser devolvida, embora mantendo 

a abolição de alguns privilégios da Companhia. Contudo, a vitória decisiva do 

liberalismo, em 1834, acabou por abolir todos os privilégios da Companhia, entregando-
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os aos lavradores, e da barra do Porto como único local de exportação. Aboliram-se 

direitos senhoriais, a extinção do dízimo (o pagamento da décima parte da receita), a 

extinção de Ordens religiosas com as suas propriedades vendidas em hasta pública, o 

que originou o enriquecimento de grandes senhores nacionais e estrangeiros. 

Mantiveram-se alguns direitos pagos pelo vinho do Porto e criou-se um imposto de 

12$000 réis a pipa. Alguns stocks encontraram-se conservados em caves. Mas houve 

quebra de preços devido aos vinhos espanhóis e franceses. Porque faltava o controlo da 

Companhia, aumentavam as falsificações. Em 1838, as Cortes Constituintes 

promulgaram o restabelecimento da Companhia e atribuíram-lhe grandes poderes, 

concedendo as guias para poderem transitar para o Porto e restaurava-se a exportação 

dos vinhos pela barra do Porto. Mas os altos e baixos continuaram por alterações 

políticas. Em 1852, o Governo Regenerador aboliu todas as funções da Companhia e, 

dentro do espírito livre-cambista introduziu grandes alterações. Conservou os limites de 

feitoria, manteve a barra do Porto e classificou como «exportável» ou «não-exportável» 

do vinho. Pretendia classificar por um cadastro as quintas produtoras mas nada fez em 

relação ao controlo da qualidade, atribuindo as anteriores funções da Companhia a uma 

Comissão Reguladora da Agricultura e Comércio dos Vinhos do Douro, composta 

paritariamente por lavradores e comerciantes e presidida pelo Diretor da Alfândega do 

Porto. A linha de demarcação foi transposta e desenvolveu-se mais o Douro Superior. 

3.8. O Oídio, a Invasão Filoxérica e as Mudanças Na Fisionomia da Região 

Duriense. 

O desenvolvimento da vinha e da Região do Douro sofreu, em meados do séc. XIX, 

uma nova fase (ICOMOS, 2001; PEREIRA, 1991, 1989; AGUIAR, 2008) com duas 

faces. Por um lado, as políticas economicistas, pontes e vias de comunicação de Fontes 

Pereira de Melo (o fontismo) e a construção do caminho-de-ferro (linha do Douro) que 

alterou a paisagem e fomentou o desenvolvimento económico, e por outro, as pragas do 

oídio e da filoxera. Fontes Pereira de Melo, em 1852, reduziu os direitos de exportação 

do vinho do Porto, criando a Comissão Reguladora da Agricultura e Comércio do Vinho 

do Alto Douro e destituindo a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 

Douro. Fomentou a liberdade produtiva e comercial. Nos anos oitenta, a criação do 
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caminho-de-ferro possibilitava a comunicação entre o Porto e a fronteira com Espanha e 

o transporte de mercadorias, entre elas, o vinho. O interesse dos vitivinicultores, até 

devido às epidemias do oídio, em 1852 e da filoxera, em 1863, começou a fixar-se para 

leste do desfiladeiro, não tanto afetadas como as tradicionais. O oídio foi descoberto, em 

1852, no Peso da Régua, alterando a data das vindimas ou a sua anulação. Houve uma 

grande quebra de produção no Baixo e Cima Corgo. 

 

Por volta de 1863, surgiu uma nova e terrível praga, a filoxera, para a qual não havia 

remédio. Os primeiros tratamentos foram à base de sulforeto de carbono até se descobrir 

a enxertia americana. O devaste foi enorme, e com ele o abandono dos vinhedos 

infestados. Face a todas estas contingências, verifica-se uma nova reorganização do 

espaço regional, alvo tanto de ruturas com as práticas tradicionais como de introdução 

de novos métodos de trabalho, e da transferência de propriedade para uma burguesia 

abonada oriunda de Inglaterra. A filoxera destrói o ordenamento vinhateiro do território, 

incluindo a geografia humana, mas introduz inovações. Os testemunhos de 1872, 1875 

até 1885 evidenciam o alastramento da terrível praga. Até se tenta a introdução da 

cultura do tabaco, devido à terrível crise vitivinícola. Alguns vinhedos conseguiram 

subsistir, os terrenos embarateceram, por um lado os mais gananciosos compravam 

quintas infetadas, mesmo Dona Antónia Adelaide Ferreira (a Ferreirinha) deixa aos seus 

dois herdeiros 24 quintas e os que ainda produzem vinho do Porto começam a organizar 

a sua defesa, chegando a reivindicar para o Alto Douro a exclusividade. A crise da 

filoxera leva muitos lavradores, comerciantes à ruína. 

 

A tentativa de a combater cria socalcos mais profundos, largos e mais firmes e 

modernização de material vinário e processos de vinificação e maior atenção a castas 

regionais. Valoriza mais o Douro Superior, até então desprezado. Altera-se a paisagem 

duriense. Desse tempo ainda subsistem os mortórios. Graças a grandes esforços, 

sobretudo de Dona Antónia Adelaide Ferreira, em conjunto com outros vitivinicultores, 

a filoxera foi combatida pelo processo de enxertia do americano. Os vinhedos voltaram 

a produzir, debelada a praga. 
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Figura 32 - 1) Socalcos pré-filoxera, 2) Vinhas em terraços pós-filoxera, 3) Socalcos pré-filoxera (à 

esquerda) e pós-filoxera (à direita) (Fonte FRAH, 2000). 

3.9. O 2º Período do Livre Comércio. 

A liberalização comercial (1865 e 1907) coincide com os problemas da filoxera, sem 

grande intervenção estatal. A linha do Douro facilita o escoamento da produção 

(PEREIRA, 1996; AGUIAR et al., 2001), a liberalização desgarrada conduziu à 

adulteração do vinho do Porto, falsificado com massas vínicas de outras regiões e 

adição de álcool industrial em substituição da aguardente vínica. O Governo começa a 

tomar medidas de proteção de stocks mas teve a oposição dos comerciantes. Os 

burgueses do Porto e os estrangeiros, sobretudo ingleses, começam a investir no vinho. 

Em 1905, numa reunião com empresas estrangeiros aprovou-se a defesa do vinho do 

Porto só produzido na região do Douro. As influências e alterações políticas não 

cessavam de interferir no Douro. João Franco, com forte poder intervencionista do 

Estado, chegou ao poder em 1907. Foi novamente demarcada a região produtora, 

alargada para o Douro Superior, regulamentada a sua produção, fiscalização e 

comercialização, criada a Comissão de Viticultura da Região do Douro e exigida a 

graduação alcoólica mínima dos “vinhos generosos” de 16,5%. A ditadura de João 

Franco foi tenazmente contestada e sofreu diversas alterações com a publicação de 

diplomas, ficando suspenso o plantio de novas vinhas e surgiu maior controlo do 

comércio dos vinhos generosos, uma das designações do vinho do Porto. 
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3.10. A Política de Controlo e o Sistema Cooperativo. 

 

No séc. XX surgem grandes transformações e inovações. A nova legislação contempla 

outros vinhos, os vinhos generosos do Douro, da Madeira, Carcavelos e Moscatel de 

Setúbal e vinhos de mesa do Douro, do Dão, Bucelas, Colares e vinhos Verdes, o que 

aumenta o leque de ofertas de vinhos de qualidade (PEREIRA, 2006, 2008; AGUIAR et 

al., 2001; AGUIAR, 2008) mas o Douro continua ainda em aberto. Os problemas no 

Douro arrastam-se “o Douro entra no século XX mergulhado numa crise profunda, que 

se arrasta até meados da década de 60.” (AGUIAR, Idem). 

 

Devido à falsificação dos vinhos e à concorrência desleal dos holandeses e franceses, 

surge nova legislação decretada por João Franco. Posteriormente, as áreas demarcadas 

diminuem, com despovoamento e pobreza. Em 1908, o Governo do Almirante Ferreira 

do Amaral elabora outra demarcação, por freguesias e não por concelhos, o que vem 

agravar a situação. Só após a implantação da República, em 1910, se verificam 

alterações notáveis na fiscalização e principalmente no associativismo agrícola. Em 

1921, o decreto de 10 de dezembro, do Ministro Antão de Carvalho, com algumas 

alterações, iria definir praticamente o espaço da atual demarcação. A partir de 1925, a 

pressão associativa e sindical sobre o Governo iria, em 1931, confluir na criação da 

Casa do Douro, como uma forma de autodefesa dos vitivinicultores, com influência dos 

interventores diretos, ao estilo da Primeira República. Em 1933, com a implantação da 

Segunda República, o regime autoritário do Estado Novo, impunha um modelo 

centralizador, o modelo corporativo e cria a “Lei de Salvação do Douro” e o Grémio de 

Exportadores do Vinho do Porto para salvar a qualidade. O Vinho do Porto ficou 

controlado por um triângulo corporativo constituído pela Casa do Douro, Grémio dos 

Exportadores do Vinho do Porto e o Instituto do Vinho do Porto. A Junta Nacional do 

Vinho, criada em 1937 iria alargar a vigilância a todas as regiões do país, com exceção 

do Vinho do Porto. Daqui resultou a elaboração do cadastro vitícola elaborado entre 

1937 e 1945. A Casa do Douro tornara-se muito influente. Nos anos 40, criou-se um 

novo sistema de benefício, através de um conjunto de critérios que estabelecia as 

categorias por letras de A a F, as primeiras eram os vinhos mais qualificados. Com a 

alteração de uma conjuntura, a desestruturação regional, a guerra colonial, a emigração, 

a par de uma progressiva mecanização e inovação nas formas de plantio da vinha em 
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patamares e a vinha ao alto, com a dispensa de muros de socalcos, o Vinho do Porto 

conheceu uma nova expansão, e originou uma transformação radical na paisagem 

vinhateira duriense. 

Figura 33 - 1) Vinhas em patamares, 2) Vinhas ao alto, 3) Vinhas sem armação de terreno (Fonte 

FRAH, 2000). 

3.11. O Douro Contemporâneo. 

As agitações sociais da Segunda Guerra Mundial (PEREIRA, 1991, 1996; ICOMOS, 

2001; AGUIAR et al., 2001; AGUIAR, 2008; ANDRESEN e REBELO, 2013) 

originaram um enorme decréscimo nas exportações e diminuição de preços. O Douro 

sofre crise e diminuição de população. Contudo, a paisagem do Douro, que sofrera uma 

mutação com a substituição dos antigos muros de pedra por taludes ou armação da 

vinha “ao alto”, definindo-a como paisagem cultural evolutiva viva, conheceu a 

dinâmica de caraterização como paisagem cultural e RDD, fruto de um aperfeiçoamento 

ao longo dos séculos, devido à intervenção humana na paisagem. Por volta de 1970, 

ainda a medo, a mecanização foi introduzida mas acabaria por vingar e possibilitar 

grandes alterações com avanços tecnológicos adequados, e adegas mecanizadas, ficando 

a maioria das quintas e adegas completamente mecanizadas. A partir de 1974, a 

organização corporativa foi dissolvida mas a Casa do Douro e o Instituto do Vinho do 

Porto permaneceram em funções, criou-se a Associação dos Exportadores do Vinho do 

Porto em substituição do Grémio dos Exportadores. 

A modernização na RDD com práticas científicas sofreu um avanço, com a criação do 

curso de Enologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD, com sede 

em Vila Real, originando uma nova fase de prosperidade. A formação de enólogos 

especializados alargou-se pela RDD e um pouco por todo o país, conhecendo 
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atualmente a internacionalização. Contudo, a evolução constitui uma prática permanente 

abrindo um horizonte no futuro, em diversas vertentes, incluindo paisagistas, 

considerando a conciliação de conservação e inovação. 

 

Em meados de 1980, com a criação do Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado de 

Trás-os-Montes (PDRITM) e a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia 

(CEE), posteriormente continuada pela União Europeia (UE) constituíram-se alterações 

profundas. O PDRITM foi a base de 50% da reestruturação da RDD e a CEE e UE, com 

financiamento de projetos aprovados, muito contribuíram para o seu desenvolvimento. 

Possibilitaram a armação do terreno e a manutenção da Paisagem Cultural Evolutiva 

Viva, reconhecida pela UNESCO, em 2001, e a classificação o Alto Douro Vinhateiro 

como Património Mundial, tendo sido elaborado um Plano Intermunicipal de 

Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT ADV) como instrumento 

de gestão da paisagem cultural e viva da região, com orientações normativas e indicação 

de atos interditos, tornando possível o desenvolvimento sustentado e abrindo portas ao 

empreendedorismo. Não é de subvalorizar a intervenção da Comissão Interprofissional 

da Região Demarcada do Douro (CIRDD) na regulação do sistema de atribuição do 

benefício para os vitivinicultores produtores de Vinho do Porto, e a criação, em 2003, 

do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto para controlo da produção e comercialização. 

Na globalidade, a última década representa uma grande expansão da RDD em relação 

ao vinho e ao turismo. 

 

    

Figura 34 -: 1) O Alto Douro Vinhateiro património mundial (Fonte UNESCO, 2018). 
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CAPÍTULO IV: CARATERIZAÇÃO DA REGIÃO DEMARCADA DO DOURO 

4.1. Situação Geográfica. 

A situação geográfica da Região Demarcada do Douro (RDD), tendo em atenção os 

dados fornecidos pelo ICOMOS, 2001, sob o ponto de vista geológico, a região 

duriense e transmontana não está completamente separada e vai-se constituindo desde a 

fronteira espanhola, ao longo do rio Douro, conferindo-lhe uma rara beleza. A primeira 

é definida por manchas xistosas pré-câmbricas. O vale do Corgo, rio que atravessa Vila 

Real, é a fronteira entre os xistos pré-câmbricos e rochas já eruptivas que desenham o 

limite setentrional da região duriense (TABORDA, 2011). A área focada, considerando 

o Alto Douro Vinhateiro engloba 24, 600 ha, a designada Zona Tampão, 225, 400 ha e a

Região Demarcada do Douro 250, 000 ha. 

Segundo (AGUIAR e DIAS, 2006; RIBEIRO, s/d e link; ANDRESEN e REBELO, 

2013 e o IVDP, I.P., 2012), fixando-nos na Região Demarcada do Douro (RDD) com 

250.000 ha, distinguem-se os concelhos, na Região Norte: Alijó, Alfândega da Fé, 

Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, 

Mirandela, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da 

Pesqueira, Tabuaço, Torre de Moncorvo, Resende, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa e 

Vila Real. Na Região Centro, Figueira de Castelo Rodrigo e Meda. São 21 concelhos 

dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu, geograficamente integrada na 

NUT III – Douro, conjunto de 19 municípios, e as duas margens do rio profundamente 

cavadas, com longas idades da terra a rondar os 550 anos. 

O rio Douro apresenta um número de elementos muito significativos mas também são 

relevantes os seus afluentes, os rios Varosa, Corgo, Távora, Torto e Pinhão bem como 

as suas bacias e linhas de água, de cumeada, estradas e caminhos, com a Região 

Demarcada do Douro (RDD) na abrangência de 250.000 hectares, observáveis na Carta 

Militar de Portugal, escala 1/25.000.  
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O Alto Douro Vinhateiro, localiza-se no nordeste de Portugal, entre Barqueiros e 

Mazouco, na fronteira espanhola, com uma proteção dos ventos atlânticos montanhas do 

Marão e Montemuro. Considerando outros pontos de localização, como as coordenadas 

das redes geodésicas europeias unificadas, o (Datum Europeu), levam em atenção a 

identificação, em Portugal, e na província ou região- Trás-os-Montes e Alto Douro; 

Localização- Latitude: 45´68´N, 45´53´N; Longitude: 5´93´W, 6´59´W. 

 

A classificação do Alto Douro Vinhateiro, como Wine Region nº 1046 pelo Comité do 

Património Mundial, em Trás-os-Montes e Alto Douro, Estado de Portugal tem a data 

de inscrição de 16 de dezembro de 2001, na 25ª Sessão do Comité do Património 

Mundial/World Heritage Commitee (WHC) (UNESCO) é uma data histórica para a 

(RDD) e Portugal. Por seu turno, o o IVDP, I.P, em 2012, quanto à Região Demarcada 

do Douro (RDD), a caracterização dos solos, aspetos de temperaturas, bastante 

semelhante, semelhante à por nós considerada, e a produção do dedignado Vinho Porto, 

também é a sua posição oficial. Como paisagem cultural evolutiva ativa, o Alto Douro 

Vinhateiro que inclui três unidades de paisagem: o Baixo Corgo, o cima Corgo e o 

Douro Superior, que configuram os 20 hectares da (RDD) (ANDRESEN e REBELO, 

2013). 

 

 

Figura 35 - Localização da RDD (Fonte BATEIRA et all, 2011 - Adaptado). 
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4.2. As Componentes Naturais. 

4.2.1. O Relevo. 

Da concordância entre as exposições solares, a altitude, o clima, a vegetação natural e o 

carácter cultural (SANTA-RITTA, 1979), emerge o compartimento na Paisagem, 

diferenciando por entre períodos e eras geológicas, testemunhando desta forma as 

condições encontradas sobre as quais o ser humano pode executar o cultivar do solo, no 

horizonte geológico continental. Porém, os contundentes condicionalismos no território, 

influenciados pelo relevo e hidrografia, dividem o espaço em duas unidades 

morfológicas de idênticas superfícies, a sémis ou metade setentrional com cerca de 400 

metros de altitude média em que vários planaltos e serras superam a cota dos 1200 

metros e a sémis ou metade meridional com uma altitude mediana de cerca de 250 

metros, mais atenuado, onde os pontos mais elevados raramente ultrapassam os 500 

metros. A altitude vai diminuindo do Norte para o Sul atingindo um decrescendo em 

degraus de altitude muito ao nível do mar. 

O relevo é uma caraterística por vezes considerada dramática da Região Demarcada do 

Douro que lhe imprime também uma rara beleza. Do ponto de vista geológico, reflete a 

classificação racional dos cinco sistemas longitudinais da Península Ibérica, em 

território nacional: Pirenaico-Cantábrico, Lusitano-Castelhano, Toledano, Mariânico e 

Bético, possível de constatar através da carta cartográfica de Portugal (1:100000), com a 

possibilidade de eliminar algumas dificuldades, através da elaboração de uma carta 

hipsométrica exata. Como também refere (PINA, 1966/7), deteta-se uma sucessão de 

vales encaixados de substrato xistoso, com o Rio Douro como a sua coluna dorsal, 

vertentes de declive muito acentuado, mais elevado a montante do rio Corgo e menos 

junto à Régua.  

Comprovado por dados fornecidos pelo ICOMOS (2001); é importante também 

salientar que, na Região em estudo, para além do relevo já referido, o vale do Douro 

está agora cheio de água nas barragens, que por um lado o torna navegável e por outro, 

um grande produtor de energia elétrica, e que as encostas do vale, sobretudo no Baixo e 

Cima Corgo, chegam a atingir declives superiores a 15%. 
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De acordo com o (Decreto-lei no 254/98 de 11 de agosto e a Portaria no 413/2001 de 18 

de abril; AGUIAR, et al, V.I, 2001; RIBEIRO, s/d e link; Portaria Nº 413/2001, de 18 

de abril), detetam-se diferentes intervalos de altitude da (RDD) com as cotas do rio, por 

influência das barragens. Em Barreiros, um pouco a montante da Régua, o rio tem a cota 

de 45 m, devido à barragem do Carrapatelo. Segue a montante com a cota de 73 m, 

devido à barragem de Bagauste. Seguem-se Pinhão e Valeira 105 m, Pocinho 125 m, até 

Barca de Alva, fronteira, com 125m. A partir de 500, 600 m termina a demarcação. As 

cotas mais inferiores correspondem as letras A e B, seguindo-se as letras C, D, E e F 

conforme vai aumentando a altitude. Não significa que nas zonas de maior altitude não 

se produzam Portos brancos, generosos Moscatéis e espumantes de grande qualidade. 

 

A orografia na Região Demarcada do Douro (RDD), fortemente diversificada, no seu 

conjunto, possibilita o cultivo de vinhas distintas, com cadastros muito variados que 

permitem produzir uma grande variedade de vinhos de grande qualidade, uma mais-

valia da (RDD) em relação a qualquer outra região vitivinícola do mundo. Por isso, a 

vinha instala-se em encostas de inclinações muito variáveis: “estando cadastradas 76% 

entre 15 a 30% de declive, 40% segundo fortes declives (30 a 45%) e 15% em declives 

ingremes (superiores a 45% de inclinação). E de referir contudo que, para o ADV 

segundo as normas definidas pelo PIOT, aliás atualmente aplicáveis a toda a Região 

Demarcada, são interditas plantações em encostas com declive superior a 50%, salvo 

se as parcelas em causa já tiverem vinha ou outras culturas permanentes ou ainda 

“mortórios” (socalcos abandonados apos a devastação das vinhas pela filoxera), casos 

em que a vinha poderá ser reinstalada segundo micropatamares.” (IVDP, I.P.; 2012). 

 

A elaboração de uma carta de declives, que contemple o relevo e a paisagem cultural, 

solos e cultura da vinha, terreno e armação de terreno exige certos cuidados, tendo em 

vista a mecanização e formas de armação do terreno mais recentes, as designadas 

patamares de “vinha ao alto”. Tal facto possibilita a motorização da cultura da vinha. 

Nas encostas com declives mais suaves, de 0 a 15% não há problemas para a circulação 

das máquinas, em qualquer dos sentidos. Entre 15 a 30% e 30 a 40% já é preciso 

terraceamento para que a vinha se implante. Existem vinhas nesta base, com 

impossibilidade de mecanização ou modernização. Superior a 40% surgem problemas e 

a 50%, o declive escarpado, só com formas especiais de armação do terreno. 
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A carta do Mapa II relaciona todas as exposições e os pontos cardeais das encostas da 

(RDD). Considera-se encosta a partir dos 5-8%. Fornece informação sobre a limitação 

hídrica e os cuidados a ter com as novas vinhas monovarietais e adaptação de cada 

casta, tendo em atenção a resistência ao calor forte e as potencialidades qualitativas. 

Figura 36 - Hipsometria da RDD (Fonte BATEIRA et all, 2011 - Adaptado). 

Figura 37 - Declives da RDD (Fonte BATEIRA et all, 2011 - Adaptado). 
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4.2.2. O Clima 

 

O termo latino genius loci (NORBERG-SCHULZ, 1980) alude ao espírito do lugar, 

objeto de culto dos romanos, o génio do lugar, pela dimensão única por razões 

climáticas, caraterísticas geológicas, clima mediterrânico afastado do litoral, o caso da 

Região Demarcada do Douro, conceito hoje adotado pela arquitetura moderna. Pode 

considerar-se uma espécie de enclave mediterrânico em terras frias. Por um lado, as 

serras do Marão e do Montemuro, com muito relevo a Norte e a Sul, constituem 

proteções dos ventos, sobretudo frios e húmidos do Norte. À medida que se vai a 

montante de Barqueiros a pluviosidade é mais rara e as amplitudes térmicas são mais 

acentuadas quanto mais se caminha para Leste. Estas caraterísticas dotam a região de 

um microclima sui generis. 

 

Os invernos não se podem considerar muito frios e muito chuvosos (PEREIRA e 

SOUSA, 1988), mas os verões são quentes, secos e por vezes tórridos, onde a 

temperatura, em certos locais, sobe aos 40. Por vezes faz-se sentir o vento suão. A neve 

é rara no Douro mas no Marão geralmente neva anualmente. Na primavera e outono os 

nevoeiros cobrem alguns vales e rios, sobretudo mais baixos. Contudo, observam-se as 

geadas mais nos meses de janeiro e fevereiro, sobretudo nas encostas a Norte. O Maio 

traz sempre trovoadas com ventos e chuvas por vezes muito fortes, com queda de 

granizo que criam sulcos profundos nas terras e derrubam calços, geios, árvores, 

causando sérios prejuízos nas cheias que vão água abaixo. As cepas aguentam estas 

asperezas que vão interferir na excelente qualidade do vinho. 

 

Apesar disso, detetam-se faixas que protegem a (RDD) dos ventos húmidos e frios do 

Sul. Logo abaixo de Barqueiros, onde na Região Demarcada do Douro começam os 

ventos entre colinas altas e forte inclinação de uma forma muito acentuada em curvatura 

S. Este é o lugar onde o rio encontra a grande massa de terra do intervalo Marão, a alta 

barreira ao lado da qual os ventos húmidos do Atlântico depositam uma grande parte de 

sua humidade. Esta escarpa tem, portanto, uma influência fundamental sobre o clima da 

Região Demarcada do Douro.  

 

O microclima (PINA, 1996/7; PEREIRA E SOUSA, 1988; RIBEIRO, s/d e link; 

AGUIAR et al., 2001; IVDP, I. P., 2012) caracteriza-se por um verão tórrido de 35, 40 
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ºC, uma subida a montante que, por vezes ronda os 50 º C pelas 13 horas, com valores 

baixos no inverno, por vezes a atingir os 0 º C, pluviosidade média oscilante segundo o 

mesmo padrão, de 400 mm em Barca D’Alva e 900 mm na Régua. De acordo com a 

classificação climática de Thornthwaite, as sub-regiões diferem substancialmente: o 

Baixo Corgo inclui-se no tipo B1b’2 s2a’ – clima húmido, mesotérmico, com grande 

deficiência de água no Verão e nula ou pequena concentração de eficiência térmica na 

estação quente; o Cima Corgo no tipo C1B’2 sb’4 – clima sub-húmido seco, 

mesotérmico, com moderado excesso de água no Inverno e moderada concentração de 

eficiência térmica na estação quente; o Douro Superior no tipo DB’3 sa’ – clima semi-

árido, mesotérmico, com moderado excesso de água no Inverno e nula ou pequena 

concentração de eficiência térmica na estação quente. 

A precipitação diminui acentuadamente com a interioridade. Atinge um pouco mais de 

1.000mm por ano no Baixo Corgo mas desce até menos de 400mm em algumas zonas 

do Douro Superior. Em toda a região é muito assimétrica a distribuição da precipitação 

ao longo do ano, sendo que no semestre mais húmido, de Outubro a Março, ocorre 70 a 

75% do total anual. Segundo a classificação de Koppen, o clima é do tipo Cs - clima 

temperado (a temperatura do mês mais frio está compreendida entre 0 e 18 º C) e há 

uma estação seca bem marcada que coincide com a estação quente. O declive é 

importante para a captação solar. A captação de água nesta região com estios secos e 

prolongados fazia-se por catações subterrâneas, dirigidas para tanques de pedra. 

Existem cisternas, hoje desativadas e transformadas em pombais. 

Figura 38 - Precipitação média anual da RDD (Fonte BATEIRA et all, 2011 - Adaptado). 
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Figura 39 - Número de dias com precipitação no ano na RDD (Fonte BATEIRA et all, 2011 - 

Adaptado). 

 

 

Figura 40 - Temperatura média do ar na RDD (Fonte BATEIRA et all, 2011 - Adaptado). 

 

 

4.2.3. As Características Hidrológicas e os Vales Fluviais. 

 

O rio Douro é uma artéria principal à qual vão confluir diferentes afluentes em ambas as 

suas margens, alguns deles provenientes de barragens ou mini-hídricas, tornando o leito 

do rio, com as suas barragens, navegável até ao Pocinho. 
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De acordo com (ICOMOS, 2001, a Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro - Lei da Água; 

o Decreto-Lei Nº 347/2007; RIBEIRO, s/d e link; PEREIRA et al., 2008; TABORDA,

2011; TAPADA, 2012; CORTEZ, 1996), estabelecidas as bases e o quadro institucional 

para a gestão sustentável das águas com a criação de 10 regiões hidrográficas, cria-se a 

região do Douro, contemplando as bacias hidrográficas luso-espanholas. Sobre a bacia 

hidrográfica do rio Douro e o seu enquadramento, considera-se o seguinte: “Código - 

RH 3; Designação – Douro; Constituição - Bacias hidrográficas: a) Do rio Douro 

localizado no território de Portugal; b) Das ribeiras da costa entre o limite sul da bacia 

hidrográfica do rio Douro e o limite norte da bacia hidrográfica do rio Vouga e os 

respetivos espaços localizados entre estas bacias. Massas de águas de transição, nas 

quais se incluem os estuários dos rios referidos anteriormente. Massas de águas 

subterrâneas localizadas no interior dos limites das bacias hidrográficas atrás 

identificadas e as que, estando partilhadas com as regiões hidrográficas adjacentes, 

estão associadas a esta região hidrográfica. Massa de águas costeiras delimitada a 

oeste por uma linha de referência localizada a uma distância de 1 milha náutica, na 

direção do mar, dos pontos mais próximos da linha de base a partir da qual são 

delimitadas as águas territoriais, a leste delimitada por terra e ou, quando aplicável, 

pela linha de delimitação exterior das águas de transição, a norte delimitada por uma 

linha perpendicular àquela linha de referência e que se prolonga de modo a encontrar 

o limite costeiro terrestre norte da RH e a sul por uma linha perpendicular à mesma

linha de referência e que se prolonga de modo a encontrar o limite costeiro terrestre 

sul da RH.” (DECRETO-LEI N.º 347/2007 de 19 de Outubro). 

O rio Douro tem uma origem ancestral e a sua transformação num rio jovem e 

caudaloso que, praticamente, atravessa a Península Ibérica, é a sua configuração atual. 

Parte caraterizante do rio Douro, quer em território Português como em solo Espanhol, é 

feito pelos vestígios do seu nível de base identificando-se indubitavelmente os 

precedentes leitos ocupados pelo rio, 

Nos leitos ocupados pelo rio são possíveis de detetar, pelos diferentes terraços formados 

pelas chuvas, em diferentes registos de nível, água-viva deste rio nos ininterruptos 

períodos pós-pliocénicos; ou seja, no tempo geológico posterior a 2.6. milhões de anos. 

Remotas eras designadas quaternárias, sistema ou período geológico atual onde a 

presença humana já se fizera sentir. As superfícies planas, geralmente estreitas e 
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alongadas, limitadas por escarpas, sempre um livro aberto a estudos mais aprofundados. 

Registo de memórias informativas do paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, período da 

pré-história que aconteceu cerca de 2,5 milhões de a.C. e sua evolução inscrita no 

burgau ou cascalho.  

 

O rio Douro corta o bordo da meseta ibérica, quando chega à planície de Castela, da 

ou Idade da Pedra Lascada, refere-se ao período da pré-história que aconteceu há cerca 

de 2,5 milhões a.C.. Terminam as rochas sedimentares de argila e detríticas de areias. 

Cava o seu curso entre escarpas profundas e estreitos desfiladeiros. Deixa Espanha por 

Salamanca, entra em Miranda do Douro pelo transfronteiriço Parque Natural das 

Arribas do Douro. O rio prossegue o seu curso entre apertadas e profundas rochosas 

gargantas das originárias terras galaico-castelhanas, para, na foz do internacional rio 

Águeda, nascido em Espanha, irmão gémeo do rio Côa, junto a Barca d’Alva continuar 

por Portugal. 

 

De referir as sub-bacias do rio Douro (PEREIRA et al, 2008; ICOMOS; 2001; 

TAPADA, 2012), as bacias hidrográficas do rio Sôrdo, a bacia hidrográfica do rio 

Pinhão e a bacia hidrográfica da Ribeira de Vila Chã, incluídas como sub-bacias da 

Bacia Hidrográfica do Rio Douro e seus principais afluentes, o Varosa, Corgo, Távora, 

Torto e Pinhão, constituindo o Alto Douro Vinhateiro, definido por uma sucessão de 

bacias hidrográficas. O indicado Douro represado, desde logo, o respetivo vale, abrange 

de momento um longo reservatório de 100-200m de largura, Essa dimensão é 

importante sob a perspetiva visiva e ecológica, a ecologia da paisagem. 

 

A designada Terra Quente (RIBEIRO et al., 1991; GUIA DE PORTUGAL. TRÁS-OS-

MONTES E ALTO DOURO, 1988; TABORDA, 2011), é um conjunto de vales que 

vão afluir ao Douro, tendo, por vezes, as bacias no planalto. Como já temos vindo a 

aludir de um modo bem recorrente, os afluentes do Douro cavaram profundos vales em 

terrenos xistosos, por vezes de forma muitíssimo acentuada. De baixas altitudes pode 

subir-se, repentinamente a altitudes que rondam os 700 metros. Os diferentes vales que 

configuram a (RDD) desde a fronteira espanhola e as diferentes altitudes graduais 

decrescente até à Régua. Pode considerar-se que o rio está ainda numa fase de 

acentuada juventude.  
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Torna-se num vale apertado em V acentuado, com grande declive e muito irregular, 

com uma corrente forte que ainda está na base do fenómeno Douro. A erosão profunda 

ocorre assim em toda a fronteira, devido a dois ciclos. Pelo levantamento progressivo do 

território, o rio teve de reajustar o seu curso a um nível de base cada vez mais baixo. O 

rio foi mergulhando profundamente no planalto. A erosão, muito ativa, foi 

aprofundando o leito, rasgando os flancos até abrir a ravina, as “arribas” de níveis quase 

verticais, por onde correm as águas. O rio vai descendo e atingindo profundidades 

baixas junto à Régua. 

Um bom exemplo é o rio Sabor que corre de Espanha a jusante de Bragança, num 

pequeno vale mas recebe as águas de outros rios, em Gimonde, rio Malar ou de Onor, 

rio Frio entrando no xisto e descrevendo um paralelismo com o Douro, ou o Tua que 

deriva da junção do Tuela e do Rabaçal, alargando-se na região de Mirandela mas após 

Frechas e na zona de Carlão abre ravinas profundíssimas, acabando por desaguar no 

Douro. 

Se o Douro, o Sabor, o Tuela, o Rabaçal passam a fronteira em elevadas altitudes, entre 

os 550 metros e os 750 metros, outros, como o Tâmega, já entram em Portugal a 

altitudes mais baixas, 375 metros. São estes contrastes que definem os vales fluviais de 

Douro.  

Como se constata (PEREIRA e SOUSA, 1988; AGUIAR e DIAS, 2006; RIBEIRO, s/d 

e link; TABORDA, 2011) são, de facto, peculiares e sui generis as características dos 

afluentes do Douro. Apresentam grandes desníveis. O rio Pinhão nasce em Vila Pouca 

de Aguiar a 1000 metros de altitude e desagua no Douro, Vila do Pinhão a 75 metros de 

altitude, num curso de 45 km. O rio Corgo nasce a 919 metros em Vila Pouca de Aguiar 

e desagua numa altitude de 46,5 metros junto a Peso da Régua. 
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Figura 41 - Rede hidrográfica predominante da RDD (Fonte AGUIAR et al, 2000). 

 

 

 

Figura 42 - Modelo digital da RDD (Fonte AGUIAR et al, 2000). 

 

 

4.2.4. A Geologia. 

 

Portugal é detentor de uma formação geológica de invulgar variedade, contudo, os 

traços fundamentais da geotectónica, agrupados em regiões definidas, evidenciam-se 

percetíveis. A imensa Meseta Ibérica da Península Ibérica compreende 
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aproximadamente três quartos do território nacional, pelo que a Meseta se destaca 

efetivamente como o enorme esteio da Paisagem Rural Portuguesa, “formada 

essencialmente por terrenos xistosos do primário e por solos provenientes da 

desagregação de rochas graníticas, de origem vulcânica” (SANTA-RITTA, 1979). 

Na perspetiva geológica, o Alto Douro é deveras arcaico. As formações assinalam-se 

desde o Pré-Câmbrico e são compostas sobretudo por xistos e algum granito. As 

manchas de xisto e respetiva superfície cascalhenta conservam as irradiações solares e a 

tornam escaldantes no verão, a facilitar o bom amadurecimento das uvas (PEREIRA e 

SOUSA, 1988; RIBEIRO, s/d e link; AGUIAR e DIAS, 2006; AGUIAR et al., 2001).  

Algumas características profundas e estruturais já foram anteriormente referidas como 

as duas fraturas que, no sentido NE/SO atravessam o Douro e seguem por Tás-os-

Montes e Beira. A de Chaves-Vila Real-Santa Marta de Penaguião e Lamego (a oeste) e 

a da Serra de Bornes-Vale da Vilariça-Foz-Côa-Longroiva. São duas grandes falhas 

com terrenos férteis e águas termo-medicinais muito importantes: Chaves, Vidago, 

Carlão, Moledo e Cambres, no primeiro caso; Bem-Saúde e Longroiva, no segundo.  

A Região Demarcada do Douro assenta sobre uma base xisto-grauváquico ante-

ordovício, xistos argilosos pobres muito enrugados, (hispano) (Pc-Cb) segundo dados 

do (IVDP, I.P., 2012). Solos anteriores à intervenção humana, leptossolos, ou solos 

esqueléticos xistoso de pouca espessura, cerca de 30 cm, que assentam depois na rocha-

mãe que permitem a penetração das raízes da videira desde formações mais antigas a 

formações mais recentes, com menor incidência na dos cambissolos ou 

pouco profundos e muitas vezes cascalhentos, solos jovens que possuem minerais 

primários, um pouco mais profundos que os anteriores, sem um horizonte B; isto é, com 

textura rica em alumínios e argilas como na dos luvissolos, ou solos minerais não 

hidromórficos imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, argila de 

atividade alta e saturação,  normalmente pouco profundos (60 a 120cm) como nas 

formações graníticas circundantes de Alijó e Carrazeda de Ansiães até à foz do Sabor, 

Pocinho, Vale do Meão, Freixo de Numão, Seixo de Numão, Fontelo e Sande. São solos 

pobres e ácidos com fraca capacidade para a produção do vinho do Porto.  
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Em todas as litologias ou estudo especializado das rochas do Complexo Xisto-

Gauváquico; isto é, que apresenta uma tonalidade metamórfica condensada decorativa, 

como tons de azul, amarelo (CXG) do Grupo Douro, o homem duriense implantou 

vinhas ao longo dos séculos com exceção nas zonas mais escarpadas, tectónicas ou com 

linhas de água devido a forte erosão pluvial. Estas litologias, quando enriquecidas com 

quartzo, ficam mais duras. A geologia originou a expansão da vinha a montante do 

Cachão da Valeira. 

 

Com efeito, a paisagem da (RDD) é marcada e subordinada pela dualidade litológica. 

Resultando do metamorfismo de rochas sedimentares, sobretudo das rochas detríticas 

formadas num oceano antigo, as rochas metassedimentares salientam-se como rochas 

granitoides que se destacam na paisagem, São Domingos e Sra do Monte, porque 

resistiram à erosão sobressaem como montes e cimos, como o notável São Leonardo de 

Galafura. A tectónica profundamente marcada pela falha e a própria litologia geraram 

os famosos vales e declives do Douro com suas encostas plantadas de vinhas do (ADV) 

ou da (RDD), fruto de trabalhos de surriba ao escavar ou decruar a terra para melhorar a 

sua fertilidade, fruto do trabalho humano com a criação de nova paisagem, uma 

paisagem cultural evolutiva e não só natural. È sobre formações em vales e encostas de 

Complexo Xisto-Gauvásico (CXG) que estão plantadas as vinhas do (ADV) e (RDD) 

com poucas graníticas, com fraca capacidade de retenção de água e trabalhos de surriba 

e poucos nutrientes minerais, solos pobres nada propícios à produção do vinho do Porto. 

Destacam-se os miradouros de formações graníticas de onde se avista a paisagem, a 

contrastar com as rochas existentes ou ardosíferos, as designadas formações 

metagrauvaques, filitos cinzentos, xistos negros e mármores cinzentos que, no seu todo, 

conferem à paisagem duriense uma rara beleza., como na formação do rio Pinhão e 

Formação de São Domingos, muito duros e sem desagregação, com alguns socalcos 

arenosos onde existe vinha. Onde predominam rochas de xisto, grafitoso, pelíticos, 

sedimentos geralmente ricos em argilominerais como na Formação do Pinhão, Ervedosa 

do Douro e da Desejada, o arroteamento ou desbravar dos terrenos é mais fácil ou a 

surriba dos mesmos para plantar a vinha. 
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Figura 43 - Carta geológica da RDD (Fonte LNEG, 2004). 

4.2.5. O Solo. 

O solo é outra peculiaridade da Região Demarcada do Douro (RDD) (RODRIGUES, et 

al., 2010; AGUIAR et al., 2001). Na realidade, o solo em estado natural é praticamente 

inexistente. O que existe é fruto dos muros e terraços que foram construídos para reter o 

solo fabricado pelo homem, que se designa por antropossolo e que vai interferir 

decisivamente na qualidade do vinho e na paisagem vinhateira. A Carta de Solos do 

Nordeste de Portugal (Agroconsultores e Coba, 1991) ilustra claramente as 

características do solo do ADV em que intervêm determinados fatores como a natureza 

da rocha (textura, espessura, química), condições climáticas (alteração mineral, 

lixiviação, fertilidade do solo), relevo (encostas de acentuado declive), intervenção 

humana com intervenções de melhoria dos solos. O Mapa de Solos portugueses, escala 

1/1000 000, de 1971, ilustra a área do Douro referida anteriormente antes da 

intervenção humana e os que ainda se mantêm. Incluem os litossolos, outrora a maior 

parte dos solos do Douro (de Mesão Frio a Mezouco pelo vale do Douro), de 

profundidade inferior a 10 cms, sem carbonatos, derivados de xisto e de granito, como 

na área circundante a Vila Real e Alijó, os cambissolos, derivados de xistos (Santa 

Marta de Penaguião) ou de granitos (zonas de Vila Real e Alijó) mas com uma 

profundidade superior a 25 cms (Santa Marta de Penaguião), os luvissolos, derivados de 
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argila B (valor elevado de Sílica é o composto dominante em ambas as argilas A e B 

mas superior em B), sem carbonatos e derivados de outra camada de maior 

profundidade (Barca d’ Alva e Murça), os fluvissolos resultam de depósitos aluviais, 

profundidade entre 20 e 50 cms e recentes, onde as rochas só aparecem nos cumes (a 

mancha do Vale do Tua, entre Alijó e Carrazeda de Ansiães e a mancha do vale da 

Vilariça). 

 

Todas estas características, tornam o designado vinho do Porto como inigualável e 

difícil de imitar. Quanto à textura do solo, as três classes dominantes no Douro são: a 

franco-arenosa, a argila e a limo-argila, dominando a primeira e sendo sempre elevados 

os teores de areia fina e limo. Em ligação com a textura, é de salientar, pela sua 

importância, a quantidade elevada de elementos grosseiros, cascalho e pedras que 

desempenham um papel de grande relevo nas características na instalação e cultivo da 

vinha, porque permitem uma melhor penetração e fixação das raízes. 

  

De acordo com (FONSECA et al., 1991), graças a uma cor marcada e uma brancura ou 

luz solar refletida bastante baixa a pedregosidade possibilita a penetração das raízes das 

videiras para uma profundidade maior, em procura de água e nutrientes. A 

pedregosidade ou pequenas pedras ou cascalho, devido ao seu colorido profundo ou 

escurecido, com facilidade capta a energia solar, fator que se vai refletir numa saudável 

maturação da uva. Por outro lado, à superfície, permite controlar a temperatura e 

defender de tórridos estios ou gélidos invernos, bem como a proteção da erosão do solo 

causada pelas chuvas. A matéria orgânica, geralmente composta de restos de seres 

vivos, sejam plantas ou animais, é baixa no Douro (0,6-1,6%) poucas vezes média (1,6-

5,0). Predominam em geral solos com baixa acidez (pH (H2) 5,6-6,5)), os solos 

considerados bastante ácidos (pH <4,5) não têm grande expressão e os muito ácidos (pH 

(H20) 6,6-7,5, muito mais ainda. 
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Figura 44 - Os solos na RDD (Fonte AGUIAR et al, 2000). 

4.3. Flora e Vegetação. 

4.3.1. Caraterização Genérica da Flora e Vegetação da Região Demarcada do 

Douro. 

De acordo com (RIBEIRO, s/d e link; AGUIAR, 2006; TAPADA, 2012) o Vale do 

Douro integra uma área de distribuição de vegetais na superfície terrestre ou 

fitogeográfica e possui caraterísticas mediterrânicas, designadas meso-mediterrânicas, 

embora se situe no norte que está sob influência atlântica. Quanto à vegetação 

autóctone, é manifesto o apoderamento da flora, igualmente de índole mediterrânica, 

onde preponderam as Quercineas perenifólias como o Sobreiro (Quercus suber L.), e a 

Azinheira (Quercus rotundifolia Lam.), usualmente designada na região como 

“Carrasco”. A ocidente, sob efeito atlântico, a ocupação é feita pelo Carvalho Negral 

(Quercus pyrenaica) que regularmente se associa às espécies como o Carvalho 

Alvarinho (Quercus robur), o Sobreiro (Quercus suber), o Medronheiro (Arbutus 

unedo), o Aderno-de-folhas-estreitas (Phyllirea angustifólia), a Gilberdeira (Ruscus 

aculeatus), o Estevão (Cistus populifolius), o Folhado (Viburnun tinus), a Urze-roxa 

(Calluna vulgaris), a Urze-branca (Erica arborea), o Tojo (Ulex spp.) entre outras. Já 



110 
 

de índole mediterrânica, a Azinheira (Quercus rotundifólia) manifesta-se em associação 

com as espécies como o Carvalho português (Quercus faginea), o Sobreiro (Quercus 

suber), o Zimbro (Juniperus oxycedrus), a Oliveira (Olea europea), o Piorno (Lygos 

sphaerocarpa), a Cornalheira (Pistacia terebinthus), a Estêva (Cistus ladanifer), o 

Rosmaninho-maior (Lavandula pedunculata), o Tomilho-vulgar (Thymus mastichina), a 

Rosêlha-maior (Cistus albidus), a Estevinha (Cistus salvifloius), a Gilberdeira (Ruscus 

aculeatus), entre várias.  

 

Ainda se torna possível detetar variedades relacionadas com as próprias características 

do território, incluindo o complexo montanhoso de domínio atlântico, que lhe vai 

aumentar uma riquíssima diversidade, em si mesmo um património riquíssimo. Posto 

isto, evidencia-se a ocupação do estrato supracitado de uma Quercinea caducifólia 

sendo esta o Carvalho Roble (Quercus robur L.), e do Carvalho-cerquinho (Quercus 

fagínea Lam.), espécie esta Quercinea semi-caucifólia e um tanto mais parca, marcando 

presença de forma notável em alguns mortórios espalhados por toda a extensão da 

região até ao Cachão da Valeira. Concomitantemente com as espécies dos habitats 

supracitados encontram-se igualmente o Medronheiro ou Êrvedos (Arbustus unedo L.), 

o Folhado (Viburnum tinus L.), o Lentisco-bastardo (Phylirea angustiolia L.), o 

Trovisco (Daphne gnidium L.), o Piorno (Retama sphaerocarpa L.), o Jasmineiro bravo 

(Jasminum fruticans L.), a Madressilva (Lonicer peryclimenum L.), entre outros de 

carácter especialmente mediterrânico, avistando-se igualmente na mesma zona, contudo 

em áreas mais altas, a ocorrência de Pinheiro bravo (Pinus pinaster) denotando-se desta 

forma algum género de atlanticidade oriunda do oeste e das terras altas. Distingue-se o 

Zimbro da meseta (Juniperus oxycedrus L.) mais frequente nas arribas do Douro 

internacional, vales do Tua, Águeda, Sabor e Tôrto, tornando-se menos frequente para 

além do rio Pinhão. A Zêlha (Acer monspeliensis L.), árvore muito bela de pequeno 

porte e rara que, em conjunto com o Zimbro matiza com boa qualidade a vegetação 

conferindo-lhe uma certa unidade característica, evidenciando-se em miradouros como 

S. Salvador do Mundo (S. João da Pesqueira), ao lado de outras variedade tipicamente 

mediterrânicas como a Esteva (Cistus Ladanifer L.), Estevão (Cistus populifolius), 

Sanganho (Cistus salvifolius), Rosêlha (Cistus albidus L.) Rosmaninho (Lavandula 

penduculata), Bela-luz (Thymus mastichina), Espargo-bravo (Aspargus acutifolius), 

diversas espécies medicinais e aromáticas silvestres e comestíveis muito típicas da flora 

mediterrânica (TAPADA, 2012). 
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É digno de registo na flora duriense espécies específicas da região, nom as espécies 

presentes nos leitos de cheia do Douro Internacional, a Isatis (Isatis platiloba Link.), 

pertencente à família Brassicaceae e endémica da Península Ibérica, e a (Ononis viscosa 

L. pedroi Crespí) da família Fabaceae. Igualmente existentes nos leitos de cheia, desta

feita na convergência entre os rios Corgo e Douro, no Peso da Régua, o diminuto Falso-

trevo-de-quatro-folhas (Marsilea quadrifolia L.) da família dos fetos, e o Tamujo 

(Securinega tinctoria L.), um arbusto facilmente confundível com o Salgueiro 

diferenciando-se deste pela ramagem espinhosa e sua raridade como espécie vegetal. 

É de destacar o arbusto Sumagre (Rhus coriaria L.) da família Anacardiaceae, «rico em 

taninos na sua ramagem e que teve uma assinalável importância económica na 

economia rural duriense nos séculos XVI e XVII, destinando-se à exportação para a 

indústria de curtimento de peles. Abandonada esta cultura e largamente substituída pela 

ocupação vinhateira, a espécie mantém-se, contudo, bem visível na paisagem, sobretudo 

nos taludes e bordaduras soalheiras das estradas e dos caminhos antigos da região. 

(TAPADA, 2012). 

Quanto a plantas comestíveis, é possível detetar uma enorme riqueza, provavelmente 

ainda pouco exploradas ou conhecidas, não deixando de se inserir, neste domínio, no 

património da Região Demarcada do Douro, salientando-se as seguintes variedades, de 

acordo com (RIBEIRO, s/d e link; TAPADA, 2012), torna-se possível apresentar a 

seguinte listagem: 

Vegetação Silvestre Comestível: Acelga-brava (Beta vulgaris L. spp. marítima (L.) 

Arcangeli), o Agrião (Roripa nasturtium-aquaticum (L.)) frequente em riachos, poços e 

outros sítios aquosos, a Aliária (Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara.), as Azedas ou 

vinagreiras (Rumex induratus Boiss.et Reuter) que surge em muros e locais frescos, a 

Bardana (Actium minus. Bernh.), a erva infestante Beldroega (Portulaca oleracea) é 

vulgar em hortas, regadios e campos, a anual Boragem (Borago officinalis L.), o Brêdo 

ou Beldro-manso (Amaranthus lividus L.) ocupando as hortas e campos de forma 

espontânea, as Buxigas ou Pútegas (Cytinus hypocistis L.) emergem nas raízes de 

determinados arbustos (sargaços e estevas), o Cardo-de-santa-maria (Sylibum 

marianum. (L.) Gaertner) aparecendo nos quintais, caminhos e entulhos, a Cercefi-
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bastardo (Trogopogon hybridus L.) ocorre em prados, solos húmidos e bermas dos 

caminhos, a Chicória-brava ou Almeirão (Cichorium intybus), o Espargo bravo 

(Asparagus acutifolius L.) é espontâneo da Região vinhateira e frequente dos vales dos 

rios e ribeiros assim como em mortórios, o Fiôlho ou Funcho (Foeniculum 

vulgare.Miller) achado na beira de caminhos e nas hortas, o anual e infestante Labrêsto-

de-flores-amarelas (Brassica barrelieri (L.) Janka) e encontram-se em prados, vinhas, 

pomares, solos ácidos e hortas, a vivaz Leituga-branca (Chondrilla juncea L.) comum 

junto às bermas dos caminhos, nos campos e vinhas, a Morugem-de-água (Callitriche 

stagnalis Scop.) presente nas linhas de água de montanha e em áreas de mínima 

turbulência, a herbácea trepadeira Norça-branca ou erva-cobra (Bryonia crética L.ssp. 

(Jacq.)), as Primaveras ou prímulas (Primula vulgaris Hudson), os Aipos-silvestres ou 

Rabaças (Apium graveolens L.) aparecem em riachos e poços de água e normalmente 

junto aos agriões, as Reinolas (Conopodium majus (Gouan)) por norma relacionadas a 

áreas secas, as Tengarrinhas, Cardos-brancos ou Tigarras (Scolymus maculatus L.e S. 

hispanicus.L.) certos nos campos e junto aos caminhos, as Urtigas (Urtica dioica L.), a 

Valerianela (Valerianella olitoria (L).) sobrevém em solos não cultivados no inicio do 

inverno (TAPADA, 2012). 

 

Considerando a Vegetação Silvestre de Frutos comestíveis é de assinalar a presença das 

espécies como o Abrunheiro-bravo (Prunus spinosa L.), a Aveleira-brava (Corylus 

avellana L.) a qual ocorre em bosques e em galerias ripárias, a Cerejeira-brava (Prunus 

avium L.), a Framboeseira (Rubus idaeus L.), a Groselheira-espim (Ribes uva-crispa 

L.), o Marmeleiro-bravo (Cydonia oblonga L.) ocorrendo junto a sebes e linhas de água, 

o Medronheiro (Arbutus unedo L.) o qual aparece nas encostas soalheiras e nas margens 

de bosques, do Mirtilo (Vaccinum myrtillus L.) que se descobre no sub-coberto de 

carvalhais e em turfeiras, acima dos 900 metros, do Morangueiro-silvestre (Fragaria 

vesca L.), do Mostajeiro-branco (Sorbus aria (L.)), da Pereira-brava ou Catapereiro 

(Pyrus cordata), do Pilriteiro (Crataegus monogyna Jacq.) este difundido pela região e 

em especial nas áreas de Lamego/Tarouca, da Silva (Rubus ulmifolius Scott) existentes 

em sebes, bordaduras e clareiras, da Sorveira (Sorbus domestica L.), da Tramazeira 

(Sorbus aucuparia L.), do Mostajeiro (Sorbus torminalis (L.), da Pereira-brava (Pyrus 

bourgeana Decne) usualmente encontrada perto das linhas de água torrenciais ou em 

encostas solarengas, o Abrunheiro-bravo (Prunus mahaleb L.) localizado nas encostas 

secas, pequenos bosques e matas abertas, a Ginjeira-brava (Prunus cerasus L.) 
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aparecendo nas sebes e nos bosques, a Nespereira-das-rochas (Amelanchier ovalis 

Medicus) presenciada em locais rochosos e encostas pedregosas, o Sabugueiro 

(Sambucos nigra L.) encontrado perto das linhas de água, nas matas húmidas e sebes 

(TAPADA, 2012). 

Figura 45 - 1) Carvalho-alvarinho (Quercus roble L.), 2) Carvalho-cerquinho (Quercus faginea ssp. 

faginea), 3) Azinheira (Quercus rotundifólia Lam.) e 4) Sobreiro (Quercus suber L.) (Fonte 

ANDRESEN e REBELO, 2013). 

No domínio das Plantas Condimentares, a sua manutenção está associada à preservação 

da biodiversidade de Bosques e Carvalhais de feição sub-atlântica do Entre Douro e 

Minho, decorrendo daí a presença das espécies como os Loureiros (Laurus nobilis L. e 

Laurus azorica (Seub.) Franco); dos Matagais, Carrascais e Zimbreirais em situações 

mediterrânicas da Terra quente Transmontana, aos quais sobressaem a presença de 

espécies como os Zimbros (Juniperus oxycedrus L.), os Tomilhos (Thymus zygis L.), os 

Rosmaninhos (Lavandula stoechas L.), os Alecrins (Rosmarinus officinalis L.), da 

Salva (Salva officinalis L.), os Orégãos (Origanum virens Hoff.et Link e O. Vulgare L.), 

a Bela-luz (Thymus mastichina L.), o Serpão (Thymus pulegioides L.), o Pôejo (Mentha 

pulegium L.), a Hortelã-de-água (Mentha aquatica L.), a Hortelã-pimenta (Mentha 

piperita L.) e a Erva-peixeira (Preslia cervina (L.)) a qual é uma outra variedade de 

mentas que é também das beiradas das ribeiras e regatos, muito utilizada na bacia do 

Sabor, do Côa e do Douro Internacional, o Funcho ou Fiôlho (Foeniculum vulgare 

Miller), os Alhos bravos (Allium ampeloprasum), as Segurelhas (Satureja Montana L.), 

o Tomilho (Thymus vulgaris L.), o Estragão (Artemisia dracunculus L.), o Mangericão

(Ocimum basilicum L.), a Salsa (Petroselinum crispus Miller), o Coentro (Coriandrum 

sativum L.), a Alcaparra (Capparis spinosa L.) e a Nêveda (Calamintha baetica Boiss. 

Et Reuter ou C. sylvatica L.) (TAPADA, 2012). 
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4.3.2. Caraterização Genérica da Flora e Vegetação do Douro Internacional. 

 

A flora e vegetação do vale do Douro apresentam uma riquíssima biodiversidade. Nas 

encostas mais clivosas, típico da região de Zamora, Leão e Salamanca, observa-se o 

Zimbro-da-meseta (Juniperus oxycedros L.), Zimbrais estes típicos das escarpadas do 

Vale do Douro Internacional, vales do Sabor e encostas de Vilariça, conformado por 

(RIBEIRO et al., 1998; RIBEIRO, s/d). Os Azinhais observam-se em toda a Terra 

Quente Transmontana, distribuindo-se “entre a associação Genisto hystricis – 

Quercetum rotundifoliae e a sub-associação G. histricis – Q. rotundifoliae, 

Juniperetosum oxucedris – azinhais com zimbros” (RIBEIRO et al., 1998). É de realçar 

a presença da Zêlha (Acer monspessulanum L.) nestes azinhais ou zimbrais, autóctone, 

rara e de grande beleza (RIBEIRO et al., 1998). 

 

Ao estrato de vegetação designado como matos o mesmo autor realça a predominância 

dos matos mesomediterrâneos atrás supramencionados e representados por espécies 

como a Estêvas (Cistus ladanifer L.) e o Rosmaninho (Lavandula stoechas L.), 

complementadas com o Trovisco (Daphne gnidium L.), o Lentisco (Phillyrea 

angustifólia L.), a Cornalheira (Pistacia terebinthus L.), o Tomilho (Thymus vulgaris 

L.), os Orégãos (Origanum virens Hoff.et Link e O. Vulgare L.), o Sargaço pedicelado 

(Halimium ocymoides (Lam.) Willk.), o Sanganhos (Cistus psilosepalus Sweet e 

Halimium viscosum), o Tojos gadanhos (Genista falcata Brot e Genista hystrix Lange), 

o Medronheiro (Arbutus unedo L.), as Giestas amarelas (Cytisus striatus (Hill) Rothm.) 

e (Cytisus scoparius L.), e a Giesta branca (Cytisus multiflorus (L´Hér.)). A esta 

tipologia de matos, esparsos, de altura baixa e bem adaptados aos vales íngremes 

escarpados, os quais se encontram em muitos mortórios dos vales e afluentes do Douro 

Vinhateiro, podem-se ainda relacionar numerosas e distintas espécies “arbustivas sub-

arbustivas e herbáceas (estas últimas nas maiores ou menores clareiras desses 

matagais” (RIBEIRO et al., 1998). 

 

Em zonas mais quentes, próximas do rio e afluentes das su-regiões do Douro Superior e 

do Douro Internacional, com características mais mediterrânicas, pertencentes às áreas 

mais quentes do mesomediterrâneo médio, inserem-se os Piornais, que são formações 

arbustivas ou matagais altos dominados pelo Piorno (Lygos sphaerocarpa (L.) 

Heywood ou Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.). É ainda de realçar nestes Piornais a 
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presença do Abrunheiro-bravo (Prunus mahaleb) e igualmente do Espinheiro-preto 

(Rhamnus lycioides L.), dois dos mais importantes arbustos meso e termomediterrâneos. 

A denominada Rosêlha (Cistus albidus L.), uma espécie arbustiva “cistácea algo 

calcícola, preferente de solos pouco ácidos”, pode ser observada «nos terraços fluviais 

próximos das margens do rio e dos seus afluentes nos troços junto à foz, e também 

exclusivamente nas sub-regiões do Douro Superior (da Valeira até Barca de Alva) e do 

Douro Internacional (de Barca de Alva a Miranda do Douro)» (RIBEIRO et al., 1998). 

Figura 46 - 1) Zêlha (Acer monspessulanum L.), 2) Zimbro-da-meseta (Juniperus oxycedros L.), 

(Fonte JBUTAD, 2018). 

Nos leitos de cheia do Douro e afluentes, predominam os Salgueirais, as quais habitam 

os locais onde as águas são mais ofensivas e os solos mais arenosos ou pedregosos, 

sendo estes os espaços livres deixados pela inadaptação por parte dos Amieirais e os 

Freixedas aos mesmos. Repartindo o nicho ecológico com os Salgueirais encontram-se 

o arbusto Tamujo (Securinega tinctoria (L.) Rothm.). Nas charcas lamacentas

frequentam a Isoetes durieui Bory e a Marsilea quadrifólia L., são espécies muito raras 

que é preciso preservar, «esta segunda mais a sul desde Barca de Alva até à Régua, na 

foz do Corgo, a primeira precisamente exclusiva do troço internacional do rio Douro» 

(RIBEIRO et al., 1998). 
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4.3.3. Tipificação Florístico-Estrutural da Flora e Vegetação da RDD. 

 

A organização florístico-estrutural relaciona-se quer com a variabilidade quer com as 

relações das comunidades vegetativas, para além de fatores artificiais de perturbação, 

como a intensidade da prática agrícola, nomeadamente o cultivo da vinha, a qual 

estabelece uma “uma homogeneização do comportamento sobretudo ao nível do estrato 

herbáceo” observado nas comunidades arvenses e arbustivas excetuando, contudo as 

comunidades ripícolas conservando estas as respetiva organização florístico-estrutural 

diferencial, devido ao difícil acesso a estas aéreas por parte da componente agricultura; 

a implantação de barragens e formação albufeiras artificiais e consequente processo de 

integração progressivo da estrutura vegetal não ripária ao novo meio em que se inserem, 

obrigando estas a converterem-se em “comunidades marginais destas albufeiras sem, 

contudo, terem adaptado a sua estrutura vegetal às condições a que passaram a estar 

submetidas” (ANDRESEN e REBELO, 2013). 

 

Às dificuldades desta abordagem, acima referidas, são acrescidas também, para além da 

envolvência de vegetação infestante, de fendas em rochas e situações de semiabandono 

e, além do enquadramento supracitado, não foi nada fácil obter. Dados os 

condicionalismos, as características florístico-estruturais das diversas manchas de 

vegetação requerem um método de abordagem que leve em linha de conta a diversidade, 

cobertura e abundância assente em diferentes matrizes básicas. 

 

Numa aproximação inicial à caraterização da vegetação da região foi estabelecido um 

método de classificação de modo a determinar «a variabilidade do comportamento 

estrutural da vegetação de uma forma geral» (AGUIAR et al., 2001). 

 

Assim sendo, a tipificação florístico-estrutural da flora e vegetação da Região 

Demarcada do Douro, de acordo com (RIBEIRO, s/d e link; AGUIAR et al., 2001; 

ANDRESEN e REBELO, 2013; FARINHA-MARQUES, 2014) divide-se por quatro 

áreas com quatro tipos de comunidades: Arvenses, Rupícolas, Matos e Ripícolas. 
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4.3.3.1. A Floresta. 

4.3.3.1.1. Os Espaços Florestais. 

Os espaços florestais, numa área tão vasta e diversificada, para além da fronteira 

superior que distingue a cultura da vinha, onde esta já não é rentável devido aos 

respetivos condicionalismos naturais, de acordo com (PEREIRA e SOUSA, 1988; 

RIBEIRO, s/d e link; AGUIAR e DIAS, 2006; AGUIAR et al., 2001; COUTINHO et 

al., 2013) desenvolvem-se em monte baixo e pequenas partes de florestas. 

Os bosques encontram-se nos pontos de maior altitude, não muito cultivada pela vinha. 

Trata-se de uma terra coberta de matos e arbustos e árvores, geralmente sobre sulcos e 

zonas rochosas. A sua importância é relevante, inclusive quanto ao papel do azoto dos 

solos, considerando os solos e a sua fertilidade. De entre as espécies arbustivas 

presentes nestes estratos destacam-se a Esteva (Cistus ladanifer subsp. ladanifer), a 

Urze (Erica arborea L. e Calluna vulgaris (L.) Hull), a Giesta (Cytisus striatus (Hill) 

Rothm., Cytisus scoparius L. Link e Cytisus multiflorus (L´Hér.) Sweet.), o Trovisco 

(Euphorbia characias L.), o Rosmaninho (Lavandula pedunculata), a Carqueja 

(Pterospartum tridentatum (L.) Willk.), o Medronheiro (Arbustus unedo L.) e o Zimbro 

(Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus). É usualmente neste estrato onde se dispõem os 

colmeais. 

As comunidades de bosque, como sobreirais e azinhais, bem como os pinhais, colocam-

se por cima dos mortórios, que se torna importante distinguir, devido a camadas 

herbáceas que resultam do trabalho agrícola. Originou um fenómeno de avizinhação 

entre diferentes abeiramentos florístico-estruturais destas comunidades, tornando menos 

notórios ou relevantes os fluxos de vegetação natural, sobretudo com a plantação 

extensiva de pinheiros ou diversas comunidades florísticas arvenses. Atualmente, nas 

zonas mais altas, nota-se o repovoamento florestal com plantação de azinhais, 

sobreirais, castanheiros e oliveiras, repartidas em fileiras, até para combater incêndios. 

Com o gradual desaparecimento da floresta, a fauna selvagem que aí se albergava, 

também foi desaparecendo. 



118 
 

  

Figura 47 - 1) Estêva (Cistus ladanifer subsp. Ladanifer L.) e 2) Rosmaninho (Lavandula 

pedunculata subsp. Pedunculata (Mill.) Cav.), (Fonte JBUTAD, 2018). 

 

 

4.3.3.1.2. Os Pinhais e os Eucaliptais. 

 

Pinhais e Eucaliptais resultam de povoamentos sob influência pelo Pinheiro bravo 

(Pinus pinaster) e de Eucalipto comum (Eucalyptus globulus). Contudo em certos 

locais, de acordo com (ANDRESEN e REBELO, 2013) a comparência de Pinheiro 

bravo é diminuta e a de Eucalipto é quase ausente sendo este plantado somente para 

fabrico de madeira. Os Pinhais, sobretudo o Pinheiro bravo, são importantes ao nível do 

património natural pois proporcionam requisitos oportunos para a ocorrência de 

espécies endémicas e sub-endémicas, «em termos estruturais, os Pinhais do ADV são 

constituídos por um estrato muscícola-liquénico, um herbáceo e um ou mais estratos 

arbustivos, sobre os quais se desenvolve um estrato arbóreo dominado 

fundamentalmente por Pinheiro bravo» (ANDRESEN e REBELO, 2013). 

 

A nível de sub-coberto e a proteção dos estratos arbustivos são, bastante variados, 

relacionados com o tipo de solos e a própria luminosidade da atmosfera, para o cultivo 

da vinha sobretudo armada e em socalcos, nos quais predominam nanofanerófitos ainda 

que restritos pelo cobertura do solo formada pelas aciculas, o “mulch”.  

 

A este sub-coberto estão associadas espécies de grande importância conservacionista, 

sobretudo a Queiroga (Erica umbellata), o Rosmaninho menor (Lavandula stoechas 

ssp. luisieri), o Codeço (Adenocarpus complicatus), a Carqueja (Pterospartum 

tridentatum ssp. lasianthum), o Tojo molar (Ulex minor), o Sanganho (Cistus 
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psilosepalus), o Tojo gadanho (Genista falcata), a Ansarina-dos-campos (Linaria 

spartea), o Ranúnculo das paredes (Ranunculus ollissiponensis ssp. ollissiponensis) e 

ainda as espécies como a Halimium umbellatum ssp. Viscosum, a Anarrhinum 

bellidifolium e a Narcissus triandrus ssp. triandrus” (FARINHA-MARQUES & 

FERNANDES, 2014; ANDRESEN e REBELO, 2013). 

Figura 48 - 1) Queiroga (Erica umbellata Loefl. ex L.) e 2) Carqueja (Pterospartum tridentatum ssp. 

lasianthum (L.) Willk.), (Fonte JBUTAD, 2018). 

4.3.3.2. As Culturas Arvenses. 

As culturas arvenses, em modo geral mediterrânicas como a oliveira, amendoeira, 

laranjeira e pomares, usualmente situados nas zonas mais férteis de matos na Região 

Demarcada do Douro estão associadas à cultura da vinha, salvo zonas em que a laranja 

já atinge uma produção significativa, bem como os pomares de macieiras e outros 

frutos, em zonas de Lamego de rica produção vinícola. 

Encontram-se igualmente abrangidas nas comunidades determinadas como florísticas de 

arvenses “todas aquelas situações que apresentam uma estrutura da vegetação 

infestante, própria de culturas nas quais é estabelecido um sistema periódico de 

controlo desta vegetação e que, eventualmente, pode intercalar-se com períodos de 

semiabandono deste tipo de controlo tão intensivo.” (AGUIAR et al., 2001). 
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4.3.3.3. As Matas e os Matos. 

 

A comunidade designada como matos torna-se extensiva aos Bosques, Sobreirais e 

Azinhais, assim como a «todo o estado “sucessional” matagal (comunidade 

arbustiva)» (AGUIAR et al., 2001). Todavia, torna-se ainda possível diferenciar em 

duas classes. Ao primeiro agrupamento correspondem os matos, os quais são 

estabelecidos pelas «formações arbustivas, espontâneas, de pequeno a grande porte, 

com alturas médias até 5m»; e ao segundo agrupamento correspondem as matas, 

dizendo-lhes respeito as «formações arbóreas espontâneas, com altura média superior 

a 5m.» (RIBEIRO, s/d e link; ANDRESEN e REBELO, 2013; FARINHA-MARQUES 

e FERNANDES, 2014). 

 

O património natural mais característico do ADV é constituído por matos e matas. Em 

zonas menos secas não cultivadas, distingue-se o Sobreiro (Quercus suber) e nas mais 

secas não cultivadas a Azinheira (Quercus rotundifolia).   

 

Nestas manchas de flora podem ser detetados 9 habitats distintos, sendo o considerado 

prioritário o 9330 de Florestas de Sobreiro (Quercus suber) integrando este as 

respetivas variantes, registando-se assim a presença no habitat 9330 do Carvalho 

português (Quercus faginea subsp. faginea), do Carvalho alvarinho (Q. robur), da 

Azinheira (Q. rotundifolia), do Carvalho negral (Q. pyrenaica), do Zimbro (Juniperus 

oxycedrus), do Freixo (Fraxinus angustifolia), do Pinheiro bravo (Pinus pinaster subsp. 

atlantica), do Espinheiro (Pyrus cordata) e do Medronheiro (Arbutus unedo). Compete 

às orlas arbustivas; extraordinariamente diversificadas e compostas fundamentalmente 

por matagais, medronhais e carrascais de azinheira; a salvaguarda e integridade destes 

Bosques (ANDRESEN e REBELO, 2013). Dos remanescentes habitats detetados, 

porém igualmente importantes em função da sua reduzida distribuição, encontram-se o 

Habitat 5110, correspondente a comunidades indígenas arbustivas altas dominadas pelo 

Buxo (Buxus sempervirens) onde entre outras espécies coexistem a Urze branca (Erica 

arbórea), a Cornalheira (Pistacia terebinthus), o Zimbro (Juniperus oxycedrus), o 

Lentisco (Phyllirea angustifólia) e a Genista hystrix; o Habitat 5210, correspondente 

aos Matagais arborescentes de Zimbros sobre substratos compactos, os quais são 

dominados ou co-dominados por Juniperus oxycedrus s.l. ou J. turbinata subsp. 

turbinata, sem Querci arbóreos e ocorrentes sobre substratos rochosos compactos, 
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siliciosos ou calcários, podendo ainda existir nestas comunidades uma co-dominância 

de arbustos como o Espinheiro-preto (Rhamnus oleoides subsp. oleoides), a Oliveira-

brava (Olea europaea var. sylvestris), o Carrasco (Quercus coccifera subsp. coccifera), 

o Jasmineiro-do-monte (Jasminum fruticans), a Aroeira (Pistacia lentiscus), o

Sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternos L.), a Salsaparrilha-brava (Smilax áspera), o 

Pegamaço (Rubia peregrina subsp. longifólia) e o Lentisco (Phillyrea angustifólia); o 

Habitat 5330, referente a matagais altos e matos baixos meso-xerófilos mediterrânicos, 

aos quais reúnem comunidades arbustivas dominadas por espécies exclusivamente 

mediterrânicas e não toleram solos compensados hidricamente ou que se submetam 

durante um longo período de tempo a encharcamentos; o Habitat 8220, concernente aos 

afloramentos rochosos siliciosos, ácidos a ultrabásicos, fissurados e colonizados por 

comunidades casmofíticas; o Habitat 8230, correspondente às superfícies rochosas com 

vegetação pioneira crassifólia não calcícola da -Scleranthion ou da Sedo albi Veronicion 

dillenii, o Habitat 9340, respeitante aos Bosques de Quercus ilex e Quercus 

rotundifólia; e ainda o Habitat, correspondente aos Bosques com Juniperus sp. pl. 

(FARINHA-MARQUES e FERNANDES, 2014). 

Nas manchas de vegetação designadas por matas e matos podem ser identificados duas 

tipologias de estratos: o herbáceo e arbustivo baixo, que agregam comunidades 

estruturalmente complexas, quanto ao número e tipo de estratos. Assim sendo, 

apreciando uma progressão na sua complexidade estrutural este conjunto compreende 

«1) comunidades rupícolas, que se desenvolvem sobre substrato rochoso, e que por isso 

revelam dificuldade em formar um coberto contínuo e consistente; 2) comunidades 

arbustivas com diferentes níveis de organização e complexidade estrutural dependendo 

do estado sucessional e da variabilidade ambiental a que estão sujeitas; 3) 

comunidades de matas/bosques, ou seja, que exibem um estrato arbóreo mais ou menos 

denso e contínuo (CRESPÍ et al.,2005)», citado por (FARINHA-MARQUES e 

FERNANDES, 2014). 
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Figura 49 - 1) Medronheiro (Arbutus unedo L.), 2) Folhado (Viburnum tinus L.), 3) Urze-branca 

(Erica arborea L.), 4) Pilriteiro (Crataegus monogyna Jacq.) 5) e Lentisco (Phillyrea angustifólia L.); 

(Fonte JBUTAD, 2018). 
 

 

Assim sendo, e relativamente à flora específica dos matos e das matas da RDD, pode 

ainda se estabelecer uma distinção entre o Baixo Corgo e o Cima Corgo, com 

amostragens diferentes e bem influentes. Desta forma, no Baixo Corgo, fixados mais 

precisamente na “ situação mais ocidental e consequente subatlânticidade determinam 

as principais componentes do estrato arbóreo”, dominam o Sobreiro (Quercus suber) e 

o Carvalho-alvarinho (Quercus robur), denotando-se igualmente a ocorrência Pinheiro 

bravo (Pinus pinaster) em zonas de carvalhais. É no entanto de realçar a “presença de 

carvalhos tentando reconquistar o seu ancestral domínio”, junto a orlas e clareiras. O 

sub-bosque inclui arbustos como o Medronheiro (Arbutus unedo), o Pilriteiro 

(Crataegus monogyna), o Folhado (Viburnum tinus L.), a Torga (Calluna vulgaris (L.) 

Hull), a Urze-branca (Erica arborea L.), os Tojos (Ulex spp.), a Gilbardeira (Ruscus 

aculeatus), o Estevão (Cistus populifolius subsp. populifolius), e o Espargo-bravo 

(Asparagus acutifolius) (ANDRESEN e REBELO, 2013). Na situação quer do Cima 

Corgo como do Douro Superior, localizando-nos justamente “nos pisos bioclimáticos 

mesomediterrâneo médio e mesomediterrâneo inferior”, ainda nestas manchas de 
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vegetação indicadas como matos e matas, predominam os Azinhais e Sobreirais 

(Quercus rotundifolia e Quercus suber), em companhia com o Zimbro ((Juniperus 

oxycedrus subsp. oxycedrus). Como elementos do estrato arbóreo presentes nos matos e 

nas matas, é de salientar a presença do Carvalho cerquinho (Quercus faginea subsp. 

faginea), em áreas mais abrangentes a Zêlha (Acer monspessulanum), e em alguns casos 

regista-se também a presença do Zambujeiro (Olea europaea subsp. europaea var. 

sylvestris). Relativamente aos estratos arbustivos, estão são representados pela 

Cornalheira (Pistacia terebinthus), o Lentisco (Phillyrea angustifolia); o Abrunheiro 

(Prunus spinosa), a Esteva (Cistus ladanifer subsp. ladanifer), o Rosmaninho 

(Lavandula pedunculata), o Trovisco (Daphne gnidium), a Roselha (Cistus albidus) e os 

Sanganhos (Cistus salvifolius e Cistus psilosepalus). Junto ao rio e seus afluentes, em 

áreas mais quentes e de solos um pouco mais fundos, existem matagais elevados 

dominados pelo piorno, os quais são designados de piornais (ANDRESEN e REBELO, 

2013; FARINHA-MARQUES e FERNANDES, 2014). 

4.3.3.4. As Galerias Ripícolas. 

As galerias ripícolas que torneiam os afluentes do Douro são de enorme relevância para 

a biodiversidade geral. As galerias ripícolas são formações arbóreo-arbustivas 

associadas a linhas de água, linhas de drenagem natural ou albufeiras; permanentes ou 

provisórias. De acordo com (RIBEIRO, s/d e link; AGUIAR et al., 2001; CORTES, 

2008; ANDERSEN e REBELO, 2013; FARINHA-MARQUES e FERNANDES, 2014), 

a diversidade é muito grande. Predominam o Freixo (Fraxinus angustifólia), o Amieiro 

(Alnus glutinosa), o Lodão (Celtis australis), Salgueiros (Salix atrocinerea e Salix 

salviifolia) e Choupos (Populus alba e Populus sp.), configurando uma notável 

biodiversidade. 

Podem distinguir-se 3 habitats, com o habitat prioritário 91E0, correspondente a 

Florestas aluviais de Amieiros e Freixo-europeu, sendo estes caraterizados por serem 

bosques caducifólios, usualmente densos e sombrios, possibilitando o surgimento de 

diversos pteridófitos como avencas (avenca-negra Asplenium), samarabaias (Blechnum 

spicant e Dryopteris sp.), xaxins e cavalinhas, feto-fêmea (Athyrium filixfemina), feto 
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real (Osmunda regalis) fentanha (Polyystichum setiferum), bem como as espécies 

Blechnum spicant e Dryopteris sp. (FARINHA-MARQUES & FERNANDES, 2014; 

ANDRESEN & REBELO, 2013). 

 

Existe uma enorme complexidade estrutural onde se combinam várias espécies em 

diferentes galerias ripícolas. As específicas matas/bosque expressam-se alongando-se 

linearmente no decurso das linhas de água, principalmente se enquadradas num estrato 

arbóreo ininterrupto entre as duas margens, prosperando as espécies típicas arbóreo-

arbustivas como Amieiro (Alnus glutinosa), o Freixo-comum (Fraxinus angustifolia), 

Ulmeiro (Ulmus minor), Choupo negro (Populus nigra), Choupo branco (Populus alba), 

Lodão (Celtis australis), diversas espécies de Salgueiro (Salix atrocinerea, Salix alba 

ssp. vitelina, Salix salvifolia), Sabugueiro (Sambucus nigra) e Salgueirinha (Lythrum 

salicaria). Entre as lianas encontram-se a Vide-branca (Bryonia dioica subsp. cretica), a 

Hera-comum (Hedera hélix), a Norsa-preta (Tamus communis), a Videira-silvestre 

(Vitis vinífera subsp. sylvestris) e a Silva (Rubus sp. pl). 

 

  

Figura 50 - 1) Freixo (Fraxinus angustifólia Vahl) e 2) e Amieiro (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), 

(Fonte JBUTAD, 2018). 
 

 

A ocupação das linhas de água tributárias do rio Douro, nomeadamente nas zonas onde 

o caudal da água é mais bravo de solos mais arenosos e pedregosos, é de modo 

preferencial feita pelos Salgueirais. Pode observar-se igualmente o Lúpulo-bravio 

(Humulus lupulus) e a Norsa-branca (Bryonia cretica ssp. Dioica). Presenciam-se ainda 

a Madressilva (Lonicera spp.) e a Roseira-brava (Rosa spp.). É relevante o Trevo-de-

quatro-folhas-aquático (Marsilea quadrifólia), um feto escasso quase suprimido, nos 

leitos paludosos na foz do rio Corgo (FARINHA-MARQUES e FERNANDES, 2014). 
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4.3.3.5. As Comunidades Rupícolas 

Quanto a comunidades rupícolas, esta é o conjunto de vegetação que se conseguiu 

conservar nas fendas das rochas ou à sua superfície das mesmas, adaptadas a condições 

árduas. Deve-se fundamentalmente a uma longa atividade agrícola de séculos que 

instigou uma privação notável de substrato edáfico (AGUIAR et al., 2001). 

4.3.3.6. As Espécies Adventícias mais Disseminadas. 

As espécies exóticas preferentemente presentes denunciam um aspeto invasor com 

grande incidência na paisagem. Segundo (ANDRESEN e REBELO, 2013; FARINHA-

MARQUES e FERNANDES, 2014) as espécies exóticas mais usurpadoras são a 

Mimosa (Acacia dealbata), a Austrália (Acacia melanoxylon), a Falsa Acácia (Robinia 

pseudoacacia), o Ailanto (Ailanthus altíssima), o Sumagre (Rhus coriária), a Figueira-

da-Índia (Opuntia ficus indica), a Baga-moira (Phytollaca americana) e algumas canas 

e canaviais junto a margens lamacentas de cursos de água (Arundo donax). 

4.3.3.7. Os Espaços com Elevada Importância de Conservação. 

Segundo (RIBEIRO, s/d e link; AGUIAR et al., 2001; ANDRESEN e REBELO, 2013; 

FARINHA-MARQUES e FERNANDES, 2014) é relevante a preservação da 

fragmentação da paisagem e respetiva biodiversidade, bem como o restabelecimento 

florístico no desenvolvimento de áreas de matos. 

Foram identificadas ainda 5 áreas distintas, considerando a importância da conservação: 

a Régua, território de âmbito agrícola e de reduzida compartimentação; o Corgo, área 

compartimentada e revezada entre os espaços arbustivos e cultivados e com uma boa 

preservação no tocante às galerias ripícolas; o Pinhão, análogo ao Corgo contudo com 

maiores manchas agrícolas e arvenses, e com a peculiaridade de estar numa situação 

intermédia entre a influência atlântica e mediterrânica continental de transição, 

característica da transição fitoclimatológica - ou de adaptação das plantas ao clima - do 

Douro. O Tua, zona predominantemente agrícola em que o mato surge em bom 
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desenvolvimento com uma xerofilia (adaptação à vida em terrenos secos) mais evidente 

nas zonas interiores; e o Sabor-Côa, região mais mediterrânica, bem fracionada e de 

matos bem estabelecidos. Cria-se desta forma um tipo de mosaico paisagístico. 

 

Identificam-se ainda alguns habitats que importa conservar, entre eles o Habitat 3150 

respeitante às águas eutróficas permanentes e lênticas com comunidades vasculares 

dulceaquícolas, suspensas ou enraizadas na água, flutuantes ou submersas, integrando 

estas a vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition; o Habitat 3260 

correspondente aos cursos de água corrente dos pisos basal a montano integrando a 

vegetação Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion; o Habitat 3270 

concernente aos cursos de água marginadas por sedimentos fluviais sujeitos a 

inundações periódicas com a vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da Bidention p.p.; 

o Habitat 3280 tocante aos cursos de água mediterrânicos permanentes com 

arrelvamentos higroninitrófilos da Paspalo- Agrostidion com cortinas arbóreas 

ribeirinhas de Salix e Populus alba; o Habitat 3290 referente aos cursos de água 

mediterrânicos intermitentes com arrelvados higronitrófilos da Paspalo-Agrostidion; o 

Habitat 4030 alusivo aos matos baixos de ericáceas e/tojos, mesófilos ou xerófilos, de 

substratos duros, de elevado grau de cobertura, usualmente designados de Urzais, 

urzais-estevais, urzais-tojais, tojais e tojais-estevais heliófilos, de onde se salientam as 

espécies mais frequentes como as ericáceas (gén. Daboecia, Erica e Calluna), as 

cistáceas (gén. Halimium, Helianthemum, Tuberaria e, em determinados sítios, Cistus), 

e as leguminosas (gén. Genista, Stauracanthus, Pterospartum e Ulex); O Habitat 6160 

concernente aos matos rasteiros pioneiros e prados oro-ibéricos de Festuca indigesta, de 

baixo grau de cobertura, pioneiros de solos esqueléticos ou fendas de afloramentos 

rochosos, frequentemente pertos da horizontalidade, com dominância de pequenos 

arbustos (caméfitos) e hemicriptófitos cespitosos, na sua maioria da família das 

gramíneas; o Habitat 6220 correspondente aos arrelvados xerófitos onde se incluem as 

comunidades herbáceas dominadas por gramíneas anuais e/ou perenes submetidas a 

uma pressão variável de pastoreio (Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea); o Habitat 6410 atinente aos prados de Molinia caerulea e juncais não 

nitrófilos; o Habitat 6420 respeitante aos juncais mediterrânicos não halófilos e não 

nitrófilos, de solos húmidos e permeáveis com um lençol freático próximo da superfície, 

dependendo das comunidades são dominados por Scirpoides (Scirpus) holoschoenus, 

Juncus acutus e/ou J. maritimus, podendo existir ou não a ocorrências de demais 
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hemicriptófitos relativos às famílias das ciperáceas (géns. Cyperus, Schoemus) e das 

gramíneas (géns. Agrostis, Briza, Cynodon, Gaudinia, Holcus, Phalaris, Poa); o Habitat 

6430 correspondente às comunidades megafórbicas meso-higrófilas, ou sejam, as 

comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino; o 

Habitat 6510 referente aos lameiros meso-higrófilos de feno, ou, prados de feno pobres 

de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), os quais integram as 

espécies dominantes Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum e/ou Agrostis castellana, 

A. capillaris, A. x fouilladei (A. castellana x A. capillaris), Festuca nigrenscens, F.

rivularis ou F. rothmaleri (FARINHA-MARQUES e FERNANDES, 2014). 

Importa no entanto salientar que do conjunto de habitats supracitados, 12 deles estão 

relacionados fundamentalmente com as linhas de água, charnecas e extensões de 

terrenos ocupados com prados e que somente o habitat identificado como 6220 

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea é prioritário (FARINHA-

MARQUES e FERNANDES, 2014). 

Figura 51 - 1) Aspeto geral do habitat 3280, 2) Aspeto geral do habitat 4030, 3) Aspeto geral do 

habitat 6160 (Fonte NATURA 2000 - ICNF, 2000). 

4.4. A Fauna da Região Demarcada do Douro. 

Tendo em atenção os dados apontados por (AGUIAR et al., 2001; CORTES, 2007; 

ANDRESEN e REBELO, 2013; PIOT/ADV, 2014), a inventariação faunística tem por 

base espécies de três grupos de vertebrados: avifauna, mamofauna e herpetofauna. A 

sua distribuição relaciona-se com a influência bioclimática. Foram identificadas 215 

espécies das quais 44 apreciadas relevantes quanto ao valor conservacionista. 
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As espécies presentes na região com interesse conservacionista e de salvaguarda 

encontram-se, na sua grande parte, ligadas não só aos meios hídricos e atinente 

qualidade da água, assim como ao estado de conservação da respetiva vegetação 

ribeirinha. Posto isto, quanto à variedade piscícola, destaca-se o Barbo (Barbus 

bocagei), a Boga (Chondostroma duriensis), o Pimpão (Carassius auratus), a Carpa 

(Cyprinus carpio), o Escalo (Squalius carolitertii), a Achigã (Micropterus salmoides) e 

a Enguia (Anguilla anguilla). As espécies vindas do mar para nidificar, praticamente 

desapareceram, como o Sável (Alosa alosa), a Savelha (Alosa fallax), a Truta-marisca 

(Salmo trutta) e a Lampreia (Petromyzon marinus). Outras espécies são de interesse 

para conservação, como o Bordalo (Chondostroma alburnoides), a Panjorca (C. arcasi), 

a Verdemã (Cobitis calderoni). Deve-se contudo salientar a presença cada vez mais 

significativa das espécies como a Taínha (Mugil cephalus), do Peixe-rei (Atherina 

boyeri) e do Muge (Liza ramada), nomeadamente na albufeira de Crestuma-Lever e do 

Carrapatelo, sendo estas espécies mais relacionadas com o estuário mas que 

periodicamente sobem o troço final do Douro (CORTES, 2007). 

 

A dependência dos anfíbios e os meios aquáticos é evidente, contudo o decréscimo da 

sua presença tem-se vindo a acentuar em resultado das contantes mudanças sobre os 

planos de água das albufeiras, tornando-se por isso imprescindível a preservação da 

diversidade desta comunidade. Por motivos relacionados com a inconstância do nível 

das cotas e consequente alteração no desenvolvimento das espécies vegetais, os locais 

de abrigo dos anfíbios tem diminuído. Também as espécies piscícolas exóticas 

adventícias intervém de forma prejudicial para a gradual diminuição da comunidade de 

anfíbios da região, quer por via da predação das suas larvas ou juvenis, que por via da 

competição com por alimento ou zonas de abrigo. Quanto a anfíbios presentes na região 

referenciam-se a Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), o Tritão-

marmorado (Tritus marmoratus), o Tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), o Sapo-

parteiro (Alytes obstetricans), o Sapo (Bufo bufo), o Sapo-corredor (Bufo calamita), a 

Rã-verde (Rana perezi), a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), a Rela 

(Hyla arborea), a Rã-ibérica (Rana iberica) e ainda a Salamandra lusitânica 

(Chioglossa lusitanica), esta endémica e de elevado interesse conservacionista. Diante 

disso, constitui-se imperativo a conservação não só das galerias ripícolas dos tributários 

do rio Douro mas também dos Carvalhais e os Pomares de regadio, no entanto estes 

dois últimos assumindo um valor intermédio. Relativamente às espécies manifestamente 
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terrestres, o seu território é compreendido entre as Vinhas, aos Pomares de sequeiro, os 

Bosques e ao Matagal mediterrânico. (CORTES, 2007). 

Nas áreas contíguas às linhas de água, existe uma grande diversidade de avifauna, 

propriedade que lhe atribuída pelo efeito de bordadura concebido entre o meio aquático 

e o terrestre. Entre as espécies encontram-se especialmente as passeriformes com 

destaque para as Alvéolas (Motacilla sp.), o Guarda-rios (Alcedo athis), o Rouxinol-

bravo (Cettia cetti) e a Garça-real (Ardea cinerea). Só nas zonas envolventes das 

albufeiras, distinguiram-se 138 espécies de aves, numero esse que progressivamente 

acresce consoante o aumento de paisagens em mosaico, com uma combinação de 

Bosques, áreas agrícolas e/ou Matos de porte elevado. É de sublinhar igualmente que à 

unidade fisiográfica da paisagem usualmente designada por Fragas, vincula-se também 

a manutenção de um vasto número de espécies de avifauna em consequência da 

correlação destas para com os espaços escarpados e/ou rochosos para nidificar. Na zona 

mais a montante tem interesse conservacionista, o Abutre-do-Egito (Neophron 

percnopterus), a Cegonha-preta (Ciconia nigra), a Águia-de-Bonelli (Hieraaetus 

fasciatus), o Grifo (Gyps fulvus), a Águia-real (Aquila chrysaetus), o Milhafre-real 

(Milvus milvus), o Falcão peregrino (Falco peregrinus), o Peneireiro-das-torres (Falco 

naumanii) e o Peneireiro-vulgar (F. tinnunclus). Mais a jusante, observam-se as aves 

aquáticas como os Mergulhões, quatro espécies de Anatídeos e a Narceja. Incorporadas 

numa paisagem em mosaico organizado por Bosquetes, Matos e Clareiras, observam-se 

o Gavião, a Rola, Noitibó ou o Corvo (CORTES, 2007).

Relativamente à fauna mamífera presente nas áreas respeitantes às galerias ripícolas, 

destacam-se a existência dos mamíferos como a Lontra (Lutra lutra) e as Toupeiras de 

água (Galemis pyrenaicus) (CORTES, 2007). 

A união entre solos graníticos e o coberto vegetal na sua maioria relacionado com os 

Matos e as Matas são importantes a nível de répteis. Podem ser identificadas duas 

dezenas de espécies de répteis e os que mais dependem do meio aquático são a Cobra-

de-água-viperina (Natrix maura), a Cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix), o Cágado 

mediterrânico (Mauremys leprosa), o Cágado-de-cabeça-estriada (Emus orbicularis) e o 

Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) também este de elevado interesse conservacionista 

(CORTES, 2007). 
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Figura 52 - A Fauna da RDD (Fonte CCDRN, 2015). 
 

4.5. O Mosaico Paisagístico do Douro e os seus Elementos. 

 

4.5.1. O Mosaico da Paisagem da RDD. 

 

Sobre o mosaico paisagístico da RDD, é relevante a posição assumida por (PEREIRA, 

1996; PEREIRA e PEREIRA, s/d; AGUIAR et al., 2001; RIBEIRO, s/d, link.; 

AGUIAR e DIAS, 2006; VELOSO, 2012; CCDRN, 2013) que salientam no mosaico 

paisagístico constituído por vinhas  por outras culturas mediterrânicas como o olival e 

amendoal, pelos mortórios, matos e matas, pelas bordaduras, vegetação de linhas de 

água, quintas e povoados, locais de culto e miradouros, armazéns e adegas, caminho-de-

ferro. É uma paisagem cultural evolutiva construída com pedra quebrada de muros, 

degraus e caminhos; solos de xisto e manchas de diversas culturas. 

 

A paisagem na (RDD) resulta de uma combinação articulada da natureza e do homem 

ao longo de gerações. Os fatores característicos dos solos, a plantação da vinha, a 

construção de socalcos, de degraus e de caminhos, os processos de adaptação de solos a 

castas e à escassez de água, a existência de culturas arvenses mediterrânicas, os pomares 

nas terras férteis, os matos nas zonas altas, as inovações técnicas na vitivinicultura, a 

construção das vias de comunicação fazem da (RDD), no seu conjunto, uma paisagem 

cultural evolutiva e viva. O carácter distinto da paisagem do Vale do Douro traduz-se 

numa enorme escultura de com evolução histórica.  

 

A vinha e os matos e matas constituem as duas grandes divisões caracterizadoras da 

paisagem da RDD, numa harmonia de contrastes de rara beleza. Por um lado, a vinha 
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com as suas diferentes armações e socalcos e patamares, fruto da mão do homem e base 

de uma paisagem cultural evolutiva e os matos e matas como grande reserva da 

biodiversidade do ADV. 

Neste mosaico diversificado, ganha superior protagonismo paisagístico a cultura da 

vinha que ocupa apenas 45 mil hectares; ou seja, menos de 20% do território da (RDD) 

e a restante percentagem assume contornos relevantes, considerando outras culturas, as 

linhas de água, os aglomerados urbanos e os aglomerados rurais com a respetivas 

Quintas e Casais. “Hoje, a evolução das formas de construção da paisagem prosseguiu 

em coexistência com as formas tradicionais, contribuindo para a perpetuação de uma 

atividade económica próspera e sustentável.” (AGUIAR et al., 2001). 

4.5.2. A Vinha e a Armação do Terreno. 

As aptidões culturais e as atividades tradicionais milenares, tiveram sempre em conta as 

características e a utilização do solo para a vinha e os vinhedos, como salientado por 

(RIBEIRO, s/d, link; PEREIRA e PEREIRA, s/d; FONSECA et al., 1991; CARVALHO 

e COSTA, 1995; ICOMOS, 2001; AGUIAR, 2008; ANDRESEN e REBELO, 2013) 

que evidenciam como mais dominante na paisagem os vinhedos, pré filoxera (pré-1860) 

e pós-filoxera, com fileiras plantadas em socalcos como armação do terreno. Nas castas 

das videiras, recomendadas e autorizadas, salientam-se, nas uvas vermelhas, o Mourisco 

Tinto, Tinta Amarela, Tinta Barroca, Tinto Cão, Tinta Roriz, Touriga Francesa e 

Touriga Nacional. Entre as uvas brancas, Codega, Gouveio, Malvasia Fina, Donzelinho 

e Rabigato. No entanto, a distinta qualidade ou mesmo produtividade dos vinhos do 

Douro não provêm só dos atributos da casta, a esta tem necessariamente de se associar 

os fatores solo, clima e altitude. 

Como é sabido, o grave problema da filoxera originou profundas alterações na paisagem 

do ADV, resultando de novas técnicas de ordenamento da vinha. Antes da praga da 

filoxera, as vinhas eram plantas numas valeiras que seguiam as curvas de nível das 

encostas, valeiras limitadas por pequenos muros de xisto, vinhas com fraca densidade 

de plantação e de crescimento livre e desordenado. Contudo, na recuperação das vinhas 
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pós-filoxera, muitas delas mantiveram os seus muito típicos e característicos muros, que 

as beneficiou e tipificou a paisagem, sobretudo no Baixo Corgo. 

 

Perante o flagelo da filoxera, foi necessário descobrir um porta-enxerto para recomeçar 

a plantação da vinha sem ser infetada, segundo técnicas apropriadas O porta-enxertos, 

ou cavalo, que serviu de base para a técnica de enxertia, que consiste em unir duas 

videiras diferentes, para defender da praga da filoxera foi o Rupestris du Lot, seguindo-

se híbridos como o Berlandier, depois de 1950, as cepas Riparia 420-A do SO4, o 

161/49, ou outras variedades que se mostraram eficazes, segundo as características 

climáticas das regiões. Nos locais mais frios e planícies vingaram os primeiros e nas 

encostas mais quentes e pedregosas fustigadas por chuvas e elevadas temperaturas de 

verão, as segundas. Deu-se uma evolução na armação da vinha do período pré-filoxera 

para o período pós-filoxera, os bardos e esteios de lousa, que ainda se mantêm, iniciada 

a sua construção em finais do séc. XIX e princípios de XX, com grande incidência no 

Baixo Corgo e Cima Corgo, e profundas alterações na paisagem evolutiva do ADV. 

 

Surgiram as fileiras paralelas de vinhas, espaçadas de 1,30 m e 1, 10 m entre cada vinha, 

tornando viável a modernização e a mecanização. Surgiram os vinhedos em terraços, 

abertos a novas tecnologias, provavelmente espaçados entre 2,10 m por 1,30 m. Na 

preparação da enxertia, coloca-se um suporte de xisto ou madeira tratada, conduzindo 

dois ou três arames bem atados para evitar prejuízos ao crescimento da vinha. Depois, a 

terra à volta da videira é trabalhada duas vezes por ano, no outono e no começo do 

inverno, mondadas ervas daninhas e eliminadas ramificações desnecessárias.  

 

É de assinalar que todo o seguimento de reconversão da vinha, nas últimas três décadas, 

com apoios institucionais e comunitários, veio interferir na paisagem da Região 

Demarcada do Douro. Os dados oficiais do IVDP apontam para 2.800 ha de vinha na 

década de 1980, de 4.400 ha na década de 1990, de cerca de 13.740 ha entre 2000 e 

2012, perfazendo 21.940 ha; ou seja, 48,54% da área de plantação de vinha de toda a 

RDD, evidenciando a sua grande expansão.  

 

A ocupação da vinha e o mosaico vitícola é, como precedentemente observado, 

diversificado. Evoluiu culturalmente desde os primitivos socalcos sustentados pelos 

muros de pequena pedra sobreposta até ao ordenamento moderno e tecnologicamente 
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desenvolvido dos patamares e micro-patamares, sem abandonar os característicos muros 

de pedra, com vinha ao alto ou sem armação do terreno. Paisagem considerada, 

mundialmente, uma das mais belas paisagens culturais evolutivas vivas da humanidade.  

No que respeita à ocupação do terreno, no contexto de 51% da RDD, 28% situa-se no 

Baixo Corgo, 10% no Douro Superior. Contudo, o Douro Superior é a maior das três 

sub-regiões com os seus 110.000 há, só 4% dos solos estão com vinha. 

Segundo dados fornecidos pelo IVDP, I.P. de 2012, importantes também para uma 

perspetiva paisagista, a vinha instala-se em encostas de inclinações muito variáveis: 

76% entre 15 a 30% de declive, 40% segundo fortes declives (30 a 45%) e 15% em 

declives ingremes (superiores a 45% de inclinação). Segundo normas definidas pelo 

PIOT, aplicáveis a toda a Região Demarcada do Douro estão proibidas plantações em 

encostas com declive superior a 50%. Excetuam-se parcelas ou calces que já tiverem 

vinha ou outras culturas permanentes ou ainda “mortórios” da filoxera. Estas vinhas só 

podem ser reinstaladas segundo micropatamares, o que caracteriza a paisagem 

vinhateira. 

Tendo em atenção a legislação específica sobre esta matéria, salientamos a seguinte: 

- As castas “Douro” e “Porto” são denominações de origem controlada reconhecidas e

utilizadas em vinhos e produtos vínicos da Região Demarcada do Douro (DOC). O 

vinho generoso e de qualidade, produzido em regiões determinadas, pode servir-se da 

denominação de casta “Porto” (VQPRD). A DOC “Douro” pode ser utilizada não só 

pelos vinhos tintos, brancos e rosados, mas também por vinhos licorosos da casta 

Moscatel do Douro, vinhos espumantes de qualidade produzidos em regiões 

determinadas (VQPRD), e ainda pela aguardente de vinho (VEQPRD). Estas castas são 

provenientes de vinhas localizadas principalmente em solos xistosos, não excluindo, 

contudo, as parcelas graníticas. As designações geográficas e toponímicas são usadas 

como seu complemento apenas quando, comprovadamente, os respetivos produtos 

sejam elaborados e obtidos com uvas produzidas exclusivamente naquelas áreas 

geográficas (DECRETO-LEI Nº 254/98 DE 11 de Agosto, Artigo 1º e artigo 2º). 
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- De forma a evitar a indução em erro do consumidor, não é permitido o uso de nomes, 

marcas, termos, expressões ou símbolos similares gráfica ou foneticamente. Mesmo que 

antecedidos do verdadeiro local de origem. Cada DOC determina castas recomendadas e 

castas autorizadas, sendo que as segundas só poderão continuar a produzir vinhos com 

DOC enquanto as suas vinhas (e por conseguinte videiras) se mantiverem. Caso seja 

necessário a sua substituição, esta só poderá ser feita por castas recomendadas 

(DECRETO-LEI Nº 254/98, de 11 de Agosto, Artigo 3º e artigo 4º). 

 

- Na plantação e /ou replantação de novas vinhas devem utilizar-se porta-enxertos 

adaptados ao local em causa, devidamente certificados na legislação. As vinhas 

contínuas, em forma baixa, aramadas, conduzidas em vara, vara e talão ou em cordão. 

Com uma só zona de frutificação, situada a uma altura não superior a 0,8 m do chão, 

albergam 4000 videiras por hectare com uma tolerância de 10%. Isto se excetuarmos as 

vinhas em patamares e terraços, onde existem pelo menos 3000 videiras por hectare 

com uma tolerância de 20%. As vinhas plantadas antes de 11 de Agosto de 1998 e ainda 

em exploração, enquanto subsistirem, poderão ter densidades inferiores a estes limites 

(DECRETO-LEI Nº 254/98, de 11 de Agosto; Artigo 5º, artigo 6º e artigo 10º). 

 

- Para o cálculo da densidade de plantação e do rendimento por hectare no caso das 

vinhas organizadas de forma tradicional e vinha ao alto, com exceção dos patamares 

com terraço horizontal, será considerada a área medida na representação horizontal, 

corrigida por um coeficiente em função do declive médio da parcela (DECRETO-LEI 

Nº 254/98, de 11 de Agosto; Artigo 6º). 

 

- Nas vinhas organizadas em patamares com terraço horizontal, com ou sem talude 

natural em terra, a sua área resulta da medição na representação horizontal da área de 

contorno da parcela. São parcelas de vinha porções de terreno, contínuas, de gestão 

única, sendo uma entidade distinta tendo em conta a homogeneidade da exploração e 

sua condução. Devem também possuir categoria de utilização, idade e armação dos 

terrenos e irrigação, sem transpor limites administrativos, acidentes topográficos, rios e 

terrenos de domínio publico. Devemos também ter em conta a homogeneidade do tipo 

de cultura cujo contorno exterior da parcela determina, de modo a incluir a partir da 

extremidade das linhas de videiras uma faixa periférica, com largura equivalente a 
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metade da largura da entrelinha até ao limite físico do terreno (DECRETO-LEI Nº 

254/98, de 11 de Agosto; Artigo 10º). 

- Superfícies sem cepas existentes são excluídas quando a menor das suas dimensões

(incluindo a faixa periférica) for, em média, superior a 4 m. A área da parcela é a que 

resulta da sua medição efetuada na projeção horizontal (DECRETO-LEI Nº 254/98, de 

11 de Agosto; Artigo 10º).  

- As práticas culturais a utilizar deverão ser as tradicionais da região, contudo, podem

ser autorizadas pela CIRDD, sob parecer dos serviços regionais de agricultura, outras 

práticas culturais que constituam um avanço dentro da técnica vitivinícola. 

Experimentalmente, e sem perda do direito à DO, o IVDP, I. P., pode autorizar práticas 

culturais que constituam um avanço dentro da técnica vitivinícola, desde que estas 

novas práticas não prejudiquem a qualidade das uvas e vinhos produzidos. A irrigação 

estará condicionada a situações de carência hídrica que ponham em causa o 

desenvolvimento normal da plantação, situações estas reconhecidas pelo IVDP, I. P. 

(DECRETO-LEI Nº 254/98, de 11 de agosto; Artigo 6º). 

- As parcelas com vinha situadas dentro da (RDD) devem ser inscritas nos registos da

CIRDD, à qual caberá verificar a respetiva aptidão para a produção das DOC. As 

parcelas candidatas à produção de qualquer das DOC serão objeto de registo e 

classificação por parte da CIRDD. A sua classificação, no caso da DOC «Porto», será 

elaborada segundo método a estabelecer por portaria do Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas. A CIRDD deverá emitir para cada viticultor em 

tempo útil circulares relativas à classificação das parcelas de vinha, para efeitos de 

atribuição da DOC «Porto» (DECRETO-LEI Nº 254/98, de 11 de Agosto; Artigo 

7;10º). 

- A CIRDD deverá controlar a conformidade das parcelas relativamente aos registos já

referidos, sem prejudicar as competências legais atribuídas ao Instituto do Vinho do 

Porto (IVP). Quando houver alterações na titularidade ou propriedade das parcelas, e/ou 

também, nos elementos que as caracterizam, os viticultores deverão comunicá-las à 

CIRDD até final de Janeiro de cada ano. As vinhas da RDD de produção de vinho do 

Porto deverão estar obrigatoriamente registadas, registo este que deverá ser mantido 
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atualizado, nos termos da legislação em vigor (DECRETO-LEI Nº 254/98, de 11 de 

Agosto; Artigo 10º). 

 

- Na classificação das vinhas serão sempre tidos em atenção os seguintes elementos: a) 

Identidade da vinha (concelho, freguesia e lugar); b) Nome e residência do proprietário, 

rendeiro ou parceiro; c) Proprietário anterior; e) Vertentes e margens de cursos de água; 

f) Natureza do terreno; g) Inclinação do terreno (em graus); h) Altitude mínima, máxima 

e média ponderada); i)Compasso médio, altura dos bardos, ramada; j) Área plantada, 

anotando-se a área livre para futura plantação; k) estado da vinha; l) Aspetos culturais 

do terreno; m) Culturas intercalares; n) Situação do povoamento do prédio; o) Castas 

cultivadas; p) Castas predominantes; q) Percentagem de falhas, r) Outras informações 

úteis (DECRETO-LEI Nº 166/86, de 26 de Junho; Artigo 1º, artigo 5º e artigo 7º). 

 

- A produção máxima por hectare das vinhas destinadas a vinho do Porto é de 55 hl, 

salvo autorização da entidade competente, a conceder nos termos em que vier a ser 

regulamentada. A replantação e reconstituição da vinha são autorizadas sem perda do 

direito à DOC, desde que efetivamente realizadas até ao máximo de 40% da área da 

parcela ou da exploração vitícola, no que diz respeito ao rendimento máximo para a 

mesma na área remanescente, e os restantes 60% se mantenham em exploração até que 

a área reestruturada tenha direito a esta. Para usufruir deste mecanismo os viticultores 

terão de solicitar à CIRDD que a gestão da sua área vitícola se faça de forma global, por 

exploração vitícola e não ao nível da parcela, mantendo a avaliação parcelar como base 

da classificação de exploração (DECRETO-LEI Nº 254/98, de 11 de Agosto; Artigo 8º 

nos termos dos nºs 1 e 2 do mesmo, e artigo 10º). 

 

- Sempre que seja necessária a transferência ou replantação de vinhas, é obrigatória a 

sua reinscrição na CIRDD, que definirá o quantitativo máximo de classificação de 

vinhas destinadas à produção das DOC e estabelecerá os respetivos critérios de 

prioridade de classificação. (DECRETO-LEI Nº 166/86, de 26 de Junho; artigo 10º). 

 

- Relativamente à aprovação de castas e videiras e suas respetivas percentagens nos 

novos vinhedos, convém referir que estão aprovadas as castas de videiras e suas 

percentagens a figurar nos vinhedos de cada região produtora. Deste modo, a 

regulamentação estabelecida pretende defender uma política de qualidade, sendo esta a 
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forma encontrada para assegurada manter o prestígio do qual a vitivinicultura deve 

continuar a desfrutar. “A Portaria n.º 195/85 de10 de abril de 1985 aprova as castas de 

videiras e suas percentagens a figurar nos novos vinhedos de cada região produtora. 

Assim sendo: A regulamentação que se estabelece visa defender uma política de 

qualidade, pois só esta pode assegurar o prestígio que a vitivinicultura deve continuar 

a desfrutar. A lista de castas e suas percentagens a figurar nos vinhedos a ser indicada 

nas licenças de plantio no que concerne à área onde o licenciamento for autorizado. 

Assim: Manda o governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Agricultura, nos 

termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 513-D/79, de 24 de Dezembro, que as castas 

de videira e as suas percentagens a figurar nos novos vinhedos de cada região 

produtora sejam as constantes da relação anexa, que constitui parte integrante deste 

diploma - (QUADRO DA PORTARIA).” (PORTARIA N.º 195/85 de 10 de abril). 

- Sobre as regiões demarcadas e regiões determinadas: «Teve-se igualmente em

consideração a legislação em vigor relativa às regiões demarcadas e regiões 

determinadas (Portaria n.º 421/79. De 11 de Agosto).» (PORTARIA N.º 195/85 de 10 

de abril). 

Figura 53 - 1) Representação esquemática e fotografia de vinha em socalcos pré-filoxéricos; 2) 

Representação esquemática e fotografia de vinha em socalcos pós-filoxéricos (Fonte ANDRESEN e 

REBELO, 2013). 

Figura 54 - 1) Representação esquemática e fotografia de vinha em socalcos com patamares; 2) 

Representação esquemática e fotografia de vinha em socalcos em micropatamares (Fonte 

ANDRESEN e REBELO, 2013). 
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Figura 55 - 1) Representação esquemática e fotografia de vinha em socalcos ao alto; 2) 

Representação esquemática e fotografia de vinha em patamares largos (Fonte ANDRESEN e 

REBELO, 2013). 

 

  

Figura 56 - 1) Representação esquemática e fotografia de vinha em patamares estreitos; 2) 

Representação esquemática e fotografia de vinha ao alto (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 

 

Figura 57 - 1) Representação esquemática e fotografia de vinha sem armação de terreno (Fonte 

ANDRESEN e REBELO, 2013). 

 

4.5.3. Os Socalcos/Terraços do Douro. 

 

Nas suas linhas gerais, e reiterando as perspetivas anteriormente já aludidas, inseridas 

mesmo em aspetos da legislação, sobressaindo o carácter paisagista e evolutivo, a 

paisagem da RDD, tendo em atenção (RIBEIRO, s/d, link; PEREIRA e PEREIRA, s/d; 

CARVALHO e COSTA, 1995; CARY, 1997; ICOMOS, 2001; ANDRESEN e 

REBELO, 2013), é marcada pela intervenção milenar do homem na paisagem, 

particularmente na alteração do relevo, na criação de uma nova configuração de 

encaminhamento e circulação de água, e na vinha. Este novo formato é facultado pela 

construção de um sistema geométrico de socalcos, oferecendo assim um mecanismo 

sustentável de indução de rendimento na presença de fenómenos como a erosão e os 

processos de drenagem. Certamente que a arquitetura da paisagem, evolutiva e viva, é 

de enorme importância para o presente e para o futuro. Existe um conjunto diversificado 

de organização e armação do terreno, correspondentes a diferentes períodos. Posto isto, 

de acordo com as “Orientações Técnicas para Aplicação da Convenção do Património 

Mundial (Versão Janeiro 2011) ”, ao património vernacular construído na condição de 
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armação do terreno correspondem os Socalcos pré-filoxéricos, os Socalcos pós-

filoxéricos e os Mortórios.     

Os mais antigos, os socalcos pré-filoxéricos, apresentam-se, na atualidade, de carácter 

residual na paisagem. Estes socalcos foram erguidos pelo esforço humano em tempos 

anteriores ao séc. XIX, daí a sua atribuição como um verdadeiro património de enorme 

valia, são caraterizados fundamentalmente por serem terrenos pouco largos entre dois 

muros em pedra posta de xisto, definidos como calços. São horizontais, estreitos, com 

um a dois metros de altura. A união entre os socalcos, quando existente, é feita através 

de escadas de pedra, embutidas ou encastradas. As instalações das videiras nestes 

socalcos caraterizam-se, de modo tradicional, por uma ou duas fileiras não armadas que 

acompanham as curvas de nível, sendo que por vezes em certos muros elas possam ser 

encontradas em “pilheiros” ou “boeiros” (PEREIRA e PEREIRA, s/d). Os “pilheiros”, 

designação mais comum, são diminutas brechas nos muros onde se colocam as varas de 

videira para formar a nova planta, os bacelos, permitindo desta forma a libertação da 

superfície dos socalcos para o desenvolvimento de distintas culturas no caso, cereais e 

produtos agrícolas (ANDRESEN e REBELO, 2013). 

Posteriormente ao aparecimento da filoxera e consequente destruição dos vinhedos, 

assistiu-se à introdução de uma nova estruturação nos socalcos surgindo assim novas 

especificidades assim como metodologias. As surribas convertiam-se a uma maior 

profundidade, expandiam-se as superfícies térreas acrescentando-se-lhes mais fileiras de 

bacelos, a quantidade de muros surgia assim menor e distinguindo-se de outros pela sua 

tipologia de construção, mais largos e mais elevados, os muros seguiam igualmente um 

novo desenho, adotando neste caso um traçado retilíneo, abandonando a primordial 

estrutura conceptual do acompanhamento segundo as curvas de nível (ANDRESEN e 

REBELO, 2013).” Em vista disso, os socalcos Pós-filoxéricos caraterizam-se pela 

distinta geometria que os muros apresentam, segundo um traçado de linhas de linhas 

quebradas, e incluem igualmente a escadaria de pedra embutida ou encastrada; a 

sistematização dos vinhedos é feita em terraço, desta feita inclinados, podendo estes 

conter mais de cinco fileiras de videiras plantadas (PEREIRA e PEREIRA, s/d). 

Com o desenvolvimento contemporâneo da mecanização dos terrenos, os socalcos do 

género pré-filoxéricos, de diminuta largura, somente possibilitam o seu uso e sua 
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manutenção recorrendo às metodologias já ancestrais de mão-de-obra muito intensiva. 

À vista disso “a configuração dos socalcos tem vindo a ser adaptada às exigências da 

mecanização dos granjeios de mobilização do solo, estabelecendo nos seus extremos 

zonas de passagem para as máquinas, sem, contudo alterar os cenários da paisagem” 

(CARY, 1997). 

 

O Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes (PDRITM), 

publicado pela Portaria nº 685/82, originou dois novos sistemas: as vinhas ao alto e os 

patamares com duas linhas de plantação da vinha. Em seguida, e como consequência, já 

na década de 90 do séc. XX, surgiram os patamares de uma só linha e os designados 

micropatamares com diferentes inclinações, entre muros, com largura até 1,6 m, e um 

bordo de videiras de cerca de 0,3 m. em articulação com terraços horizontais de largura 

inferior a 2,5 m. Por outro lado, a vinha ao alto segue a linha de maior altitude, criando 

plataformas inclinadas, rasgadas por caminhos de acesso aos trabalhos de surriba; isto é, 

bardos com cerca de 50 a 80 m, com acessos de cerca de 3 m de largura. 

 

Também se distinguem as vinhas sem armação do terreno, em terrenos mais planos e 

mais férteis, onde não existe nem armação nem muros, inseridos de acordo com as 

curvas de nível. Estima-se que o ADV inclui cerca de 10.874 km de muros de pedra, 

muitos dos quais pouco ou nada percetíveis devido aos matos que foram crescendo e 

alastrando. Estes diferentes mosaicos, e esta diversidade, imprime uma rara beleza 

paisagística aos socalcos e terraços da RDD. 

 

Figura 58 - 1) Estruturas que modelam a paisagem - mortórios e socalcos (Fonte ANDRESEN e 

REBELO, 2013). 
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4.5.4. Os Caminhos Murados e Calcetados. 

Com relevo paisagista, levamos em consideração caminhos murados e calcetados, como 

referem (RIBEIRO, s/d, link; AGUIAR e DIAS, 2006; ANDRESEN e REBELO, 2013) 

o caminho entre Paradelinha e Celeirós, de Molães ao Douro, Paço em Mesão Frio, da

Quinta da Boavista em Covas do Douro, Sabrosa. A este respeito, de momento não 

existe inventariação ou cartografia. Contudo, o encadeamento de muros de xisto na 

paisagem é uma constante no Douro manifestando arte e trabalho árduo. 

Figura 59 - Escada e caminho em xisto na Quinta da Boavista (Fonte ANDRESEN e REBELO, 

2013). 

4.5.5. Os Mortórios. 

São evidentes os contrastes dos mortórios ainda visíveis e constituídos por vegetação 

espontânea, nos socalcos abandonados (RIBEIRO, s/d e link; CARY, 1997; ICOMOS, 

2001; PEREIRA e PEREIRA, s/d; AGUIAR et al., 2001; AGUIAR e DIAS, 2006; 

AGUIAR, 2008) devido à praga da filoxera, que fazem contraponto na paisagem dos 

vinhedos. Tornam-se invadidos por matagal essencialmente mediterrâneo e/ou por 

oliveiras nativas, por vezes consociadas com as amendoeiras. Constituem uma reserva 

florística de abundante heterogeneidade, com o predomínio para a esteva, a urze, a 

giesta, o trovisco, o rosmaninho, o carrasco, a carqueja, o medronheiro e o zimbro, e 

constituem um habitat para diversos animais. No Baixo Corgo a frequência de mortórios 

é exígua. 
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Na etapa pré-filoxera, o plantio dos vinhedos era concretizado em valeiras 

paralelamente de acordo com as curvas de nível das encostas. A índole da vegetação 

presencial dos mortórios está relacionada com a sua história evolutiva, relacionada com 

as amplitudes ou altitudes e tem elevado valor no comportamento estrutural da 

vegetação, evoluindo assim para plantações naturais ou seminaturais. 

 

 

Figura 60 - Mortório com matos mediterrânicos (Fonte ELA ITI DV, 2000-2010). 
 

4.5.6. O Tradicional Olival e Amendoal. 

 

Em termos paisagem agrícola, são também relevantes o olival e amendoal 

(FIGUEIREDO, 1905; ALBUQUERQUE, 1958; RIBEIRO, s/d, link; ICOMOS, 2001; 

PEREIRA e PEREIRA, s/d; CABRAL e TELLES, 2005; AGUIAR, et al., 2001; 

AGUIAR e DIAS, 2006; AGUIAR, 2008) na Região Demarcada do Douro. Os Olivais 

contínuos e ordenados apresentam-se conjuntamente nos contornos de terra dos 

vinhedos, notabilizando-se além do mais no Alto Douro onde as oliveiras e 

amendoeiras, culturas mediterrânicas, constituem-se como culturas dominantes. 

 

Tipicamente mediterrânica, a cultura do olival, para além das enormes riquezas 

alimentares de uma dieta considerada de excelência, com uma armação própria do 

terreno, traz outros grandes benefícios, como evitar a erosão das terras. Por outro lado, 

em muito contribui para a diversidade do mosaico paisagista do ADV. 

 

De acordo com a Carta Ecológica de Portugal (ALBUQUERQUE, 1945-1954-1955) 

constata-se que, no vale do Douro, a zona natural do zambujeiro engloba a zona de 
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amendoeira e azinheira, situada na parte ocidental bem como a do carvalho português, 

confirmando a boa coexistência do zambujeiro com o carvalho português. Contudo, esta 

zona não se estende para a parte oriental, já de características atlânticas e predomínio do 

designado popularmente por Roble, Carvalho ou Roble pedunculado (Quercus 

robur L.). 

Os olivais de maior destaque e produção encontram-se na Terra Quente, do Vale do 

Douro e algumas zonas de transição, constituindo Denominação de Origem Protegida, 

constituindo a segunda cultura associada à vinha. 

Ainda no domínio da cultura de tipo mediterrânico, e dentro do Douro Superior, tem 

vindo a ganhar grande destaque o amendoal, também associado ao olival, com grande 

relevo económico, turístico e paisagístico. 

Quanto à cultura da amêndoa, tem uma zona mais específica, nos vales do Douro, Sabor 

e Côa, S. João da Pesqueira, Vila Flor, Meda, Torre de Moncorvo, Foz-Côa, Figueira de 

Castelo Rodrigo, Mogadouro e Freixo de Espada-à-Cinta e outras regiões mais a norte, 

usufruindo de DOP- Amêndoa Douro e diversifica extraordinariamente a paisagem. 

Com grande relevo e importância no aspeto paisagístico da RDD, de enorme beleza, 

destacam-se a vinha, o olival a amêndoa, opinião que partilhamos: «Além dos olivais 

estabelecidos nos socalcos, e dos que formam bordaduras de vinha, temos ainda outros 

mais regulares e contínuos localizados nas extremas da área de vinha. No Douro 

Superior, o olival juntamente com o amendoal, constituem as culturas dominantes que, 

paulatinamente, têm vindo a ceder lugar à vinha.» (AGUIAR e DIAS, 2006). 
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Figura 61 - As culturas mediterrânicas tradicionais da RDD (Fonte AGUIAR et al, 2000). 

 

4.5.7. Os Pomares de Citrinos e as Hortas murados. 

 

A importância na paisagem dos pomares e hortas murados é de grande destaque 

(CARY, 1997; RIBEIRO, s/d e link; AGUIAR et al., 2001; RIBEIRO, 2003; AGUIAR 

e DIAS, 2006; PEREIRA e PEREIRA, s/d; AGUIAR, 2008; ANDRESEN e REBELO, 

2013), ajudam a modelar a paisagem do Alto Douro Vinhateiro. Tal como a perspetiva 

anterior, o Laranjal aqui foi igualmente contemplado, sendo que, no que se refere aos 

bosques de laranjais estes situam-se próximos das margens inferiores do Douro, 

próximos dos cursos de água e resguardados por muros altos ou disfarçados nos 

socalcos das vinhas.  

 

A importância atribuída às construções que rodeiam das quintas do Douro, não só para 

defesa mas para criar condições de preservação de jardins históricos e condições 

naturais de produção de vinho, sobretudo a cultura de citrinos junto do Douro e 

afluentes. Exigem solos mais profundos e abundantes em água, sobretudo no verão. É 

um complemento interessante na paisagem agrária, com destaque para zonas como o 

Sabor, Vilariça, Foz do Tua em Barca de Alva e Freixo na Pala. São também notáveis 

os cerejais de Resende, Penajoia, S. Martinho de Mouro e os pomares de Lamego, 

Armamar, Tarouca e Moimenta de Beira. Não obstante, acrescentando-lhes ainda as 

culturas arvenses de macieiras, aveleiras, nogueiras, ameixieiras e figueiras, 

encontrando-se a sua distribuição dispersa no Douro. 
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Também existem a hortas, principalmente localizadas hortas em socalcos onde passam 

linhas de água ou em locais ribeirinhos, com algum relevo para os laranjais que vão 

ganhando alguma expressão, e matizam a paisagem. A horticultura e a fruticultura são 

tradicionais e de subsistência, complementares da paisagem da vinha, mas já 

conquistaram mercado nacional e internacional. 

Figura 62 - Laranjal na Quinta da Boavista (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 

4.5.8. A Compartimentação da Paisagem. 

A compartimentação da paisagem é bastante percetível, em grande parte por meio de 

proteções estabelecidas na sua maioria com espécies vegetais autóctones, mas sempre 

muito importante (PEREIRA e PEREIRA, s/d; RIBEIRO, s/d e link; RIBEIRO, 2003; 

CABRAL e TELLES, 2005; AGUIAR e DIAS, 2006; ANDRESEN e REBELO, 2013) 

tratando-se como tal de bordaduras da paisagem. Estas são sebes estabelecidas 

recorrendo fundamentalmente a oliveiras, amendoeiras, figueiras e fortuitamente outras 

árvores de fruto como pessegueiros e cerejeiras. É observável que a sua distribuição no 

terreno é assente usualmente de configuração linear, amparando desta forma os solos 

das consequências mais lesivas do vento tornando-se igualmente numa proveitosa fonte 

de produção. A sua distribuição consolida-se mais no Baixo Corgo ou o Cima Corgo e 

representa a transição do Atlântico para o Mediterrâneo. 
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A compartimentação da paisagem é definida por outro lado e semelhantemente pelas 

serventias de quintas ou seja, com muros acompanhando as curvas de nível, com 

socalcos e pomares ou ainda pelas vias de acesso. 

 

4.5.9. Os Povoados/aglomerados. 

 

Os povoados/aglomerados dissiminaram-se por todo o espaço rural, produzindo um 

tecido geográfico-humano contínuo e hierarquizado, constituem centros de difusão do 

património cultural imaterial enquanto espaços comuns de vivências e património 

edificado (PIOT/ADV; PINA, 1996/7; PEREIRA e SOUSA, 1988; AGUIAR et al., 

1991, vol. I; AGUIAR e DIAS, 2006; TABORDA, 2011; ANDRESEN e REBELO, 

2013), tendo sido identificados 72 povoados, realçando o Baixo Corgo onde estes se 

manifestam com mais ampla representação. Um dos fatores determinantes na fixação 

dos povoados/aglomerados foi, sem dúvida, a água, como um elemento essencial vital 

para as populações, fixando-se estas próximo dos rios e ribeiros. Contudo, na 

distribuição paisagista dos povoados aglomerados, teve, ao longo dos séculos, grande 

influência o próprio caudal do rio Douro e as suas cheias por vezes catastróficas, que 

congregavam as povoações mais protegidas a uma cota superior, com exceção de 

povoações mais recentes, como o Pinhão, Régua e Barca d’Alva ou nas frações onde o 

vale se torna mais amplo e mais largo. 

 

Este aspeto influenciou decisivamente a paisagem da RDD onde se posicionam as 

quintas com seu património cultural edificado, em que se destacam os vinhedos e, por 

vezes, sobressaem os seus jardins históricos ou de recreio. A identidade da paisagem 

não é homogénea contribuindo entre outros as quintas e respetivos anexos e vinhedos, 

as zonas urbanas residenciais consolidadas geralmente entre os 350 e os 500 metros de 

altitude, os traçados viários ancestrais e contemporâneos, a navegabilidade do rio e 

respetivo intercâmbio cultural, e, como elementos estruturadores fundamentais, a linha 

ferroviária e o próprio rio Douro. Destaque também para a importância da localização 

dos antigos conventos de fundação evidenciando-se como pequenos núcleos de 

prosperidade. 
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Um outro aspeto que exerce grande influência na paisagem relaciona-se com o 

povoamento menos convergente e com uma maior suma de solares pertencente ao Baixo 

Corgo, as extensas e destacadas unidades de produção junto dos núcleos de habitação 

concentrada do Cima Corgo, e maior uniformidade de aldeias do Douro Superior. 

O povoamento, em pequenos povoados mais dispersos, ou cidades como o Peso da 

Régua, Lamego ou vilas como Pinhão, Armamar, etc., carateriza-se, na generalidade, 

por povoamento dispersos segundo as linhas de água, as curvas de nível, por vezes com 

calçadas mais ou menos íngremes, criando concentrações graciosamente encrustadas na 

paisagem esplendorosa. As povoações mais antigas ainda mantêm um espaço central, 

largo, praça ou eirô, onde se destacam a igreja e casas senhoriais, como, e a título de 

exemplo, Celeirós e Provezende, no Cima Corgo e Douro Superior. 

Pelas razões expostas, e considerando os fatores apontados e a análise morfo-tipológica 

dos 72 aglomerados dos 13 Concelhos, adotou-se a determinação de 4 classes de 

identificação que, segundo Bianchi de Aguiar et al. (2001) poderão auxiliar para uma 

melhor caracterização:   

“Nível 1 - Aglomerados populacionais de média dimensão, dotados de algum 

equipamento mínimo essencial (ensino, saúde, hotelaria, turismo, transportes, etc. - em 

actividade ou mesmo desactivado), com qualidade paisagística e/ou arquitectónica, 

com relação privilegiada com o vale do Douro e com razoável acessibilidade ou/e 

facilidade de recuperação da mesma. Exemplos: Pinhão, Covelinhas, Caldas de 

Moledo ou Valença do Douro. 

Nível 2 - Pequenos aglomerados com algumas potencialidades turísticas e com obras 

de interesse arquitectónico reconhecido - solares, igrejas ou construções vernaculares 

destinadas à produção. Exemplos: Cidadelhe, Canelas, Celeirós, Vale Figueira, 

Arnozelo ou Vale de Mendiz. 

Nível 3 - Pequenos aglomerados com interesse paisagístico e/ou histórico na 

perspectiva do percurso no território ADV; com interesse ao nível de um Museu do 

Território. Exemplos: Alvações do Corgo, Chanceleiros, São Cristovão do Douro, 

Casal de Loivos, Vale de Mendiz, S. Xisto ou Rio Bom. 
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Nível 4 - Quintas com interesse arquitectónico reconhecido, com panorâmicas de 

excelência, com interesse histórico vitivinícola, eventualmente com programas de 

turismo rural.” (AGUIAR et al., 2001). 

 

Considerando o aspeto histórico e, no caso que pretendemos realçar, a influência dos 

monges de Cister, foi notável nas quintas do Douro e seu enquadramento paisagístico. 

Também é possível estabelecer uma divisão de tipologia de quintas no Baixo e Cima 

Corgo, e no Alto Douro, com marca indelével na paisagem. 

 

Figura 63 - Os povoados do ADV (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 

 

4.5.10. As Quintas. 

 

Falar no Douro, sem falar nas Quintas do Douro, seria praticamente o mesmo que não 

aludir ao rio Douro. A Quinta é o coração da exploração vitivinícola e de toda a 

atividade cultural circundante (BIANCHI DE AGUIAR & DIAS, 2006), com maior ou 

menor casario dependente, mas sempre interativo. Inclui a casa de habitação geralmente 

solarenga e outras de apoio à atividade agrícola. O rio é sempre um ponto de referência, 

seja no Baixo ou no Cima Corgo. São importantes as redes de autoestradas e variantes 

de construção recente, o caminho-de-ferro, a rede de estradas ou caminhos ou pequenas 

estradas por vezes sinuosas designadas por estradões que vão, regra geral, levar ao rio 

Douro. Mais ou menos grandiosa, a casa de habitação pertence ao proprietário e sua 

família, como célula social de gerações em gerações. Obedece a um projeto, geralmente 

de planta retangular, com diversos contornos que se foram ampliando ao longo dos 
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tempos e das necessidades da exploração agrícola. Na sua generalidade, é de cave e rés-

do-chão. A cave corresponde sempre a uma adega e o rés-do-chão ou sobrado a casa de 

habitação, com salões, cozinha grande e quartos. 

Ao longo dos tempos e de épocas históricas, assim as Quintas obtêm diferentes 

características ou marcas predominantes de estilos. O Baixo Corgo é mais populoso e de 

acesso mais fácil, com maior número de quintas. No Cima Corgo, as quintas já são em 

menor quantidade mas de maior dimensão, edifícios maiores, vinhas plantadas a cotas 

mais baixas perto do rio, onde é relevante o caminho-de-ferro, a navegabilidade do rio 

Douro, e a dimensão turística nacional e internacional. 

Indubitavelmente, as Quintas são, a par dos vinhedos e mosaicos paisagísticos, uma 

marca evidente e relevante da paisagem cultural evolutiva do ADV, sempre 

relacionadas com a produção vitivinícola e a sua diversidade qualitativa, do designado 

Vinho do Porto ou do vinho de mesa DOURO DOC. 

Figura 64 - As Principais Quintas da RDD (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 

4.5.11. As Edificações Adjetivas. 

As edificações adjetivas são geralmente de apoio às edificações principais ou com 

funções específicas seja na vinha, armazenamento, azeitona ou outros aspetos e devem 
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ser contempladas (RIBEIRO, s/d e link; ANDRESEN e REBELO, 2013). É possível já 

destacar como edificações adjetivas cartografados pela UTAD/CIFAP; armazéns, 

pombais, casebres e cardenhos, eiras, lagares, fornos para secar figos, moinhos e 

tanques, muros, escadas e rampas; que se integram na paisagem vinhateira e definem 

conjuntos paisagísticos. 

 

4.5.12. As Estruturas do Sagrado. 

 

As estruturas do sagrado são de alto valor na RDD e remontam a tempos ancestrais. 

Recuamos aos tempos remotos como as famosas gravuras rupestres de Foz-Côa, 

património da humanidade, e outras posteriores mas anteriores ao cristianismo 

consagrados a entidades mágicas, como o abrigo rupestre de Pala Pinta, o Santuário de 

Panóias em Vila Real, o cristianismo que integrou algumas dessas entidades e templos, 

até às peregrinações a Santiago de Compostela e novas ordens religiosas e cristãs ou 

recentes, associados a romarias, como Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego 

(AGUIAR e DIAS, 2006; AGUIAR, 2008; ANDRESEN e REBELO, 2013). São 

notáveis diversos conventos, como S. João de Tarouca e Salzedas ou diversos 

mosteiros, sobretudo da Ordem de Cister, como o Mosteiro de S. Pedro das Águias, em 

Tarouca. Estes locais refletem implantação e desenvolvimento também agrário, dentro 

do património religioso. Relacionam-se com a paisagem cultural evolutiva. De realçar 

que Lamego e arredores foram, durante muitos anos, o núcleo da região. 

 

Considerando o património cultural edificado e, dentro deste, o património religioso, no 

conjunto de igrejas, capelas, mosteiros, e outros de caráter diferente, distinguem-se 

cerca de 111 exemplares. Segundo dados fornecidos pela Sistema de Informação para o 

Património Arquitetónico – SIPA, em que se inclui a Rota das Elevações Sagradas no 

Alto Douro Vinhateiro, distinguem-se locais do sagrado, muito diversificados e muito 

remotos, desde santuários, locais de culto, grutas, gravuras rupestres, de incalculável 

valor para a humanidade. 
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Figura 65 - Os locais de culto na RDD e no ADV (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 

4.5.13. As Acessibilidades na Região Demarcada do Douro. 

A acessibilidade de uma região é fulcral (PINA, 1996/7; CCDRN, 2008) na definição da 

matriz organizativa de qualquer território, seja a rede viária, ferroviária, fluvial ou ainda 

os aeroportos. Pode considerar-se que a RDD está servida de excelentes vias de 

comunicação contemporâneas, o IP4, a A4 e A24, o IC5, o IP2, o Túnel do Marão, uma 

linha férrea com origem no Porto (Porto-Pocinho), o Douro navegável, dois aeroportos 

secundários (Bragança e Vila Real) e um internacional (Francisco Sá Carneiro, Porto), e 

uma rede de vias secundárias que facilitam a acessibilidade de turistas e trânsito de 

mercadorias, com excelentes saídas para Espanha e Europa. Pode afirmar-se que o 

isolamento e a interioridade de outrora da RDD se fragmentou, nota-se a sua 

interferência na paisagem contudo não perturba, de modo generalizado, o mosaico 

paisagista concernente à vinha. 
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Figura 66 - Rede de acessibilidades da RDD (Fonte AGUIAR et al, 2000). 
 

4.5.13.1. A Rede Viária. 

 

A rede viária e da sua importância e evolução na RDD foi (PEREIRA e SOUSA, 1988), 

desde longos tempos, de grandes dificuldades. A vinha e a vitivinicultura foram a 

origem da construção da rede viária, pontes, desde o séc. XVIII, através da então 

Companhia das Vinhas. 

 

Como referimos anteriormente, a situação atual, fruto de diversos investimentos, é 

diferente e considerada de excelente qualidade. Atualmente, em média, o tempo que 

demora o percurso rodoviário entre o Porto e Vila Real ronda os 45 minutos. Entre os 

diferentes aglomerados populacionais, também sofreu uma notável evolução. 

 

Segundo dados da CCDRN, 2008, as acessibilidades às adegas, vinhas e povoados estão 

asseguradas sem congestionamentos, dificuldades ou graves perigos, com postos de 

abastecimento e locais de apoio. 

 

Tirando o grande tráfego realizado pela recente rede de autoestradas, vias rápidas, de 

caráter moderno tipificado ao mais alto nível, incluindo o recente Túnel do Marão, a 

circulação rodoviária é rápida e eficaz, excetuando os acessos sinuosos a locais mais 

íngremes, mas geralmente de bom pavimento, permitem fruir a maravilhosa paisagem 

ou efetuar negócios e comércio eficaz. 
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Os transportes coletivos estão ao dispor pelas modernas redes de autocarros expressos 

para a Europa, Porto, Lisboa, Algarve e outros locais, com diversos horários ao longo 

da semana. Existe uma rede de transportes públicos e privados local, que atravessa as 

principais povoações, e de carros de aluguer, notando-se, ainda que algumas povoações 

poderiam já beneficiar da rede de transportes urbanos. 

Figura 67 - A rede viária principal na RDD e no ADV (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 

4.5.13.2. A Rede Ferroviária. 

A rede ferroviária da linha do Douro (ANDRESEN & REBELO, 2013; AGUIAR, 

2008), com os seus ramais, alguns deles já inexistentes, e outros em vias de desaparecer, 

foi, e ainda é, de crucial importância na RDD e de grande relevância devido ao seu 

aspeto histórico. Hoje é de grande atração o famoso “Comboio Histórico”, já conhecido 

mundialmente. Em 1967, foi planeada e a inauguração de Porto-Ermesinde a Penafiel 

ocorreu em 1875, e em 1887 concluída com o troço Pocinho-Barca de Alva, incluindo a 

Ponte Internacional que permitiu a ligação Porto-Salamanca; e daí, para a Europa. Por 

outro lado, possibilitou o transporte de mercadorias, pessoas e escoamento do vinho do 

Douro Superior até ao Porto, que até essa data se fazia, com grandes perigos e 

limitações, pelo rio Douro, nos famosos barcos rabelos.  
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Como espinha dorsal, abriu caminhos a ramais para o interior, Tâmega, Corgo, Tua, 

Sabor, com a construção de diversas importantes obras de arte, pontes, viadutos, túneis, 

hoje objeto de grande atração turística e ainda utilidade. Criou uma rede para a 

comunicação e desenvolvimento rural de Trás-os-Montes e Alto Douro - TMAD, e da 

RDD. 

 

Hoje, a linha férrea está praticamente confinada ao Porto, Régua, Foz-Tua e Pinhão e 

Pocinho. No ADV, tem as estações de Rede, Caldas de Moledo, Godim, Régua, 

Covelinhas, Ferrão (todas perto da Régua) e Foz-Tua, Alegria, Ferradosa, Vargelas, 

Vesúvio e Freixo de Numão. 

 

Contudo, registam-se grandes desenvolvimentos e inovações que visam a eletrificação 

de toda a linha férrea do Douro, desde o Porto a Barca D’Alva, tornando-a 

internacional. Tal notável desenvolvimento está previsto no PETI3+, horizonte 2014-

2020, “Há dias, na Régua, tive oportunidade de assistir a dois eventos. O primeiro 

prendeu-se com o lançamento pelo Ministério das Infraestruturas e do Planeamento do 

concurso público do projeto de eletrificação da Linha do Douro até à Régua. Foi um 

dia histórico pois cumpriu-se um velho sonho dos durienses que já não acreditavam que 

o comboio movido a eletricidade viesse a bordejar o rio.” (MAGALHÃES, 2017). 

 

Entre outros aspetos, significa também um enorme impulso turístico no Douro, “O 

segundo momento teve lugar na estação ferroviária da Régua e deu corpo a uma 

cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação entre três empresas do turismo 

fluvial e a CP – Comboios de Portugal com o objetivo de se melhorar o transporte de 

passageiros e turistas e, assim, se qualificar a crescente oferta turística.” 

(MAGALHÃES, 2017). 

 

O ramal da linha do Tua, ligava Foz-Tua a Bragança, com as estações do Tua, Cachão, 

Mirandela, Carvalhais, Macedo de Cavaleiros e Bragança (hoje está desativada e está 

em estudo um projeto de viabilização turística, articulando comboio e barco). 

A linha do Corgo tem a sua história. Está desativada e parte dela transformada em 

ecopista. Ligava Régua a Chaves, passando por Vila Real. 
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A linha do Sabor também foi desativada. Ligava Pocinho a Duas Igrejas em Miranda do 

Douro. Foi inaugurada (Pocinho a Carviçais) no início do séc. XX e encerrado em finais 

do séc. XX. Estas linhas de caminho-de-ferro deram lugar a uma rede de autoestradas, 

para o Porto, Espanha e Lisboa, vias rápidas e estradas diversas. 

Figura 68 – A rede ferroviária na RDD e ADV (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 

4.5.13.3. A Rede Fluvial. 

Um dos ícones do Douro e do vinho do Porto é o barco rabelo. Não é por acaso. No 

decurso da sua história, o Douro era a via de escoamento de produtos do ADV, 

sobretudo do vinho, azeite, laranjas, laranjas, diversas frutas, regressando do Porto com 

alfaias e produtos modernos.  

Na era contemporânea, as obras de engenharia hidráulica possibilitaram a elevação dos 

barcos, devido à elevação da água em compartimentos para esse efeito nas barragens; as 

eclusas; as quais beneficiam da navegabilidade do Douro (CARVALHO & COSTA, 

1995; PEREIRA e SOUSA, 1988). Sobre a rede fluvial, existem várias empresas a 

operar com os designados barcos-hotel, numa rede que levam os turistas as diversas 

localidades do Douro Histórico Vinhateiro. A navegabilidade do Douro é essencial para 

o incremento do turismo nacional e internacional, através de cruzeiros, que vão do Porto

até à Régua e da Régua até à última barragem no Pocinho. 



156 
 

 

Observam-se os vinhedos, algumas quintas e a biodiversidade intrínseca da região. As 

barragens também possibilitam os desportos náuticos e potenciam os recursos naturais. 

Alguns investimentos turísticos e de lazer poderiam ser realizados, praias fluviais, 

hotéis, restaurantes, já anteriormente apontadas (PEREIRA E SOUSA, 1988) que, de 

facto, em pleno séc. XXI se concretizou, tornando o ADV num local de acolhimento 

turístico dos mais conceituados e concorridos do mundo. 

 

4.6. A Matriz Demográfica e Socioeconómica na RDD. 

 

A matriz demográfica e socioeconómica da RDD figura-se em enquadramento genérico 

como uma “unidade historicamente marcada pelo cruzamento de culturas e pela 

abertura ao mundo, mas, simultaneamente, fechada e encravada no contexto nacional, 

a Região Demarcada do Douro reflete, na sua situação socioeconómica e demográfica, 

essa mesma contradição.” (RESOLUÇÃO DO CONCELHO DE MINISTROS Nº 

116/2006 de 2006-08-31). 

 

Com a resolução da UNESCO, abriram-se importantes perspetivas, após a classificação 

do ADV como património mundial na classe de paisagem cultural, viva e evolutiva, 

com as recomendações de proteção desse bem nacional e mundial, não só para as 

gerações presentes mas para as gerações vindouras, dado que a existência do Douro 

evidencia-se como sendo portadora de excecional interesse e muito complexa que exige 

a intervenção de entidades supranacionais e globais ou mundiais (RESOLUÇÃO DO 

CONCELHO DE MINISTROS Nº 116/2006, de 2006-08-31). 

 

4.6.1. A Densidade Populacional. 

 

Os fatores humanos interferiram na região transmontana e duriense (PERREIRA e 

SOUSA, 1988; REBELO et al., 2001; CCDRN, 2008; TABORDA, 2011; 

CRISTÓVÂO, et al., 2010; INE. IP, 2012; ANDRESEN e REBELO, 2013), onde a 

cultura da vinha imprimiu um carácter especial à região. O Vale do Douro situa-se entre 

a cidade do Porto e a fronteira com Espanha, “são 4.108 km2 de área abrangida, sendo 
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considerada essencialmente um destino rural, natural e de descoberta conforme a 

classificação do SMED. Nesta região (área turística do Douro) residem cerca de 

214.000 pessoas. Em termos populacionais, as principais cidades da região são Vila 

Real com 50.423 habitantes, Lamego com 26.484 e Peso da Régua com 17.492.” 

(CCDRN, 2008). 

O Vale do Douro Norte, Vale do Douro Sul e Terra Quente Transmontana incluem 22 

concelhos, com dissemelhanças internas e maior atividade em Vila Real, com diminuta 

densidade populacional e taxa de envelhecimento e desertificação elevada. Os últimos 

censos apontam para uma deslocação de urbanização e despovoamento campestre. As 

sedes dos concelhos desenvolveram-se e aumentou a população residente, ao contrário 

das freguesias rurais que regrediram demograficamente e envelheceram (CRISTÓVÃO 

et al., 2010). 

O Decreto-Lei nº 46/89 definiu Níveis de Nomenclatura para Fins Estatísticos – NUTS. 

Segundo dados do INE, a Região Norte inclui, em 2011, 8 NUTS III“. De acordo com a 

CCDRN, 2016, a Região Norte tem 3,6 milhões de habitantes, 35% da população 

portuguesa residente, 29% do PIB. No aspeto administrativo, inclui 86 municípios e 

1.426 freguesias. Das 2028 freguesias de 2011, passou para 1.426 freguesias em 2016, e 

prevêem-se flutuações a este nível. A maioria dos municípios que viram aumentar a sua 

população são municípios do litoral (Grande Porto), com exceção de alguns municípios, 

de Vila Real (+3,8%) e Bragança (+1,7%), por serem municípios com concentração de 

serviços e estratégias de desenvolvimento regional e local. Contudo, segundo os dados 

do INE (2012), as NUTS III de Alto Trás-os-Montes apresenta elevados índices de 

longevidade ou envelhecimento (50,2%), Douro (50,1%) tornando-se necessárias 

estratégias de fixação de população bem como de profissionais de áreas fundamentais 

para a saúde e desenvolvimento. Contudo, o empreendedorismo está a ser fortemente 

fomentado, e a atual rede de autoestradas, e vias rápidas e o Túnel do Marão, inserido 

entre a autoestrada de Vila Real e Amarante, com 5665 metros e considerado o mais 

extenso da Península Ibérica, inaugurado em 1916, que poderá ser designado por 

rodoviabilidade de Trás os Montes e Alto Douro – TMAD, rasgou e abriu novas 

perspetivas para a fixação, mobilidade e desenvolvimento, em muitos aspetos 

comparável à importância da navegabilidade do Douro. 
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Figura 69 - Mapa de densidade populacional na Área Metropolitana do Porto Douro RDD (Fonte 

QuidNovi, 2008). 

 

4.6.2. A Economia. 

 

Sobre a importância da economia na (RDD), devemos, desde já, salientar que a agnição 

internacional da produção vitivinícola, o seu património turístico e o enoturismo, 

definiram-na como uma região privilegiada europeia, um excelente destino, com 

admiráveis indicadores económicos e sociais, que foram o resultado de sucessivos 

investimentos em projetos e requalificação, sem descurar a sua riqueza cultural. Foram 

reconhecidas atempadamente as suas debilidades e tomadas algumas medidas, que 

devem ser objeto de permanente atenção para as futuras gerações, uma vez que quanto 

ao seu valor “patrimonial, natural e paisagística, a Região Demarcada do Douro 

padece de fragilidades estruturais, há muito diagnosticadas mas nunca eficazmente 

enfrentadas, que recomendam a adoção de um outro olhar sobre este território e uma 

outra ação sobre a sua realidade, que o Estado tem de impulsionar, como dever e como 

exemplo.” (RESOLUÇÃO DO CONCELHO DE MINISTROS Nº 116/2006 de 2006-

08-31). 
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4.6.2.1. As Atividades Económicas. 

4.6.2.1.1. O Sector Primário. 

A prática agrícola e o setor primário são a principal área da economia (INE, 2011; 

AGUIAR et al., 2001) pois, segundo o Recenseamento Agrícola de 1999, no ADV, 

aproximadamente de 2/5 da população fazem parte de conjuntos familiares com 

exploração agrícola. Já no Douro Superior, essa dimensão ascende para 2/3. Para além 

destes valores existem ainda o proletário que exerce atividade por conta de outrem, 

também na agricultura, no Cima Corgo e Douro Superior Sul. A agricultura é o maior 

setor de atividade da RDD, emprega 21% da população ativa, sendo que onde a 

agricultura mais incide é nos concelhos de São João da Pesqueira, 49%; Armamar, 38%; 

Santa Marta de Penaguião, 37%; Alijó, 37%. É no Cima Corgo que esta prática é mais 

notável registando com 36%, seguindo-se o Douro Superior com 26% e o Baixo Corgo 

com 14%, devido à concentração do setor terciário nas cidades de Vila Real, Lamego e 

Régua. 

O setor primário tem grande expressão (REBELO et al., 2001), porque existem boas 

pastagens permanentes que alimentam, de pasto verde e feno, a pecuária. No Douro 

Superior, a silvicultura é representativa, bem como em Vila Real. A caça em Trás-os-

Montes e Alto Douro é bem conhecida. Tem repercussões diretas no turismo e na 

gastronomia. De modo direto, são parcos os dados que possibilitem uma avaliação. 
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Figura 70 - Mapa de produtos tradicionais (vinho e azeite) na Área Metropolitana do Porto Douro 

RDD (Fonte QuidNovi, 2008). 
 

4.6.2.1.1.1 A Cultura da Vinha. 

 

A cultura da vinha é o mais importante dinamizador financeiro da Região Demarcada 

do Douro (REBELO et al., 2001), principalmente na extensão circunscrita ao PIOT-

ADV com 9054 explorações vitícolas registadas nas quais 23890 ha correspondem a 

vinhedos, demonstrando desta forma uma média de 2,65 ha/exploração de predomínio 

da vinha. A relevância da cultura da vinha decresce de Oeste para Leste no que respeita 

à ocupação territorial desta em cada exploração comparativamente com as 

remanescentes culturas agrícolas. Os valores mais elevados registam-se no Cima Corgo, 

particularmente nas freguesias do Pinhão, Alijó, Celeirós, Valença do Douro, Tabuaço, 

onde se encontram as grandes quintas. No Baixo Corgo salientam-se as freguesias de 

Parada do Bispo, em Lamego em Canelas no Peso da Régua. É interessante registar esta 

elevada dicotomia na região. O financiamento de projetos contribui muito para o 

desenvolvimento da região demarcada pelo PDRITM, Reg. 2239/86, PORV e PAMAF-

MEV no total de 1862 projetos de plantação de vinhas novas. 
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4.6.2.1.1.2. A Cultura da Oliveira. 

Como já também aludimos no presente estudo, a cultura da oliveira na RDD, não sendo 

a mais importante, é também muito relevante (REBELO et al., 2001). Na área de 

intervenção do PIOT-ADV, o olival está relacionado com a vinha, de modo próprio no 

Alto Douro e como bordadura no Douro Inferior; e é prática usual como cultura estreme 

na região do Douro Superior. A citada cultura encontra-se circunscrita a altitudes abaixo 

de 600-700 metros, manifestando-se desta forma a sua ausência em tais áreas sendo 

muitas vezes permutadas por castanheiros. 

Só de olival propriamente dito, no ADV existem 20.230 ha e 330.073 oliveiras no meio 

de outras culturas, total de 22.981 ha com 2.757.673 oliveiras, estabelecida uma média 

de 120 oliveiras por ha. Os olivais são uma importante fonte de rendimento de elevada 

qualidade, ao abrigo da intervenção dos programas do PIOT-ADV, praticamente metade 

situam-se em Torre de Moncorvo e V. N. de Foz-Côa. 

4.6.2.1.2. O Sector Secundário. 

O setor secundário, sobretudo uma indústria vinícola, está dependente do vinho, 

principalmente através de adegas e outras explorações, como afirmam (REBELO et al., 

2001; CCDRN, 2008). A indústria vinícola emprega 3.790 pessoas aproximadamente, 

encontrando-se a sua disposição entre as 600 adegas particulares, as 10.000 vinhas, o 

enoturismo e as indústrias alimentares. 

Segundo dados da CCDRN, 2008, a indústria de hotelaria não estava desenvolvida no 

ADV, fundamentando-se nos dados colhidos no INE, que apontavam para 36 

estabelecimentos de hotelaria, sem estar incluído o turismo rural. O foco mais 

interessante de alojamento hoteleiro é a Quinta do Douro. Atualmente, o turismo, aliado 

à navegabilidade do Douro, a roteiros internacionais, desenvolveu este aspeto da 

hotelaria, tornando a hotelaria uma indústria muito lucrativa e sempre em expansão. 

O emprego na indústria situa-se sobretudo em trabalhadores por conta de outrem, em 

adegas cooperativas e indústrias extrativas com alguma importância. As indústrias de 
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bebidas e centro de vinificação são os maiores responsáveis pelo emprego industrial. As 

indústrias extrativas, sobretudo de granitos, revestem-se de alguma importância 

sobretudo em Vila Real e Douro Superior mas comportam fraca empregabilidade, 

seguindo-se a construção civil, a educação e administração pública. 

 

 

Figura 71 - Mapa de atividades industriais na Área Metropolitana do Porto Douro RDD (Fonte 

QuidNovi, 2008). 
 

4.6.2.1.3. O Sector Terciário. 

 

O setor dos serviços constituem uma atividade necessária. Existe alguma dificuldade na 

recolha de dados estatísticos (REBELO et al., 2001). O comércio a retalho é o de maior 

peso, o comércio de automóveis e combustíveis, grossista, hotelaria e restauração, 

bancos e administração pública, incluindo o ensino e educação, com uma universidade 

importante no contexto nacional e internacional como a Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro – UTAD ou o Instituto Politécnico de Bragança, ou o ensino 

superior particular. Face à importância recente do setor turístico na RDD, o assunto 

merece um tratamento mais desenvolvido num item próprio (4.7). 
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4.7. Os Recursos Turísticos. 

Quanto aos recursos turísticos, é reconhecida a sua grande potencialidade (SANTANA, 

s/d e link; ICOMOS, 1999; AGUIAR e DIAS, 2006) dada a sua classificação como 

património mundial pela UNESCO, no seu amplo sentido. O turismo nacional e 

internacional tem sido uma constante sempre em progressão. É uma força de grande 

valor económico, cultural, educacional, científica, ecológica e estética. As culturas vivas 

bem como o património cultural e natural constituem os mais relevantes vínculos 

turísticos. É importante conservar os recursos e desenvolver novos, com envolvimento 

de operadores turísticos, proprietários privados, políticos, designers, gerentes de 

planeamento e gestores de sites e marketing e sobretudo desenvolver a defesa dos 

recursos patrimoniais para as gerações vindouras. 

O património cultural, tanto edificado como imaterial, é relevante. Deve ser integrado 

em programas de conservação, considerar a herança como um valor para todos os 

povos. As características de excelência da paisagem cultural evolutiva viva do Alto 

Douro, deve levar em conta a vinha, os socalcos, as quintas, o vinho de consumo, o 

vinho do Porto, o rio Douro navegável como recursos turísticos de excelência, atrativos 

e acessíveis a diferentes possibilidades económicas, tendo em conta as regras do 

mercado. 

4.7.1. Os Índices Turísticos da Região Demarcada do Douro. 

Os indicadores turísticos na RDD são elevados e diferenciados (INE, 2006; CCDRN, 

2008; MAGALHÃES, 2008; ANDRESEN e REBELO, 2013), contribuindo para tal a 

associação de elementos e fatores como os cursos de água, as paisagens de sublimidade, 

a cultura e os museus, as atividades de recreação e, irrefutavelmente, os afamados 

vinhos do Douro. Distingue-se no turismo internacional do Vale do Douro a presença de 

itinerantes oriundos fundamentalmente de Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, 

Itália, Holanda, Bélgica, Suíça, Estados Unidos, Brasil e países da Europa de Leste. A 

cidade do Porto identifica-se como importante via de acesso na ingressão à região. 

Segundo os dados estatísticos do INE de 2006, o Vale do Douro receciona 150.000 
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turistas por ano, a adicionar aos 180.000 visitantes somente nos cruzeiros do Rio Douro. 

Em 2006 contabilizaram-se 221.000 pernoitamentos, ocasionando numa taxa de 

ocupação hoteleira de 25,9%. Importa salientar que o Eixo Vila Real-Régua-Lamego 

reúne aproximadamente 68% das dormidas do comércio hoteleiro na Região. 

 

Em 2001, existiam 34 unidades hoteleiras e 2.276 camas. Em 2010, manteve-se o 

número de unidades hoteleiras para 2.280 camas, o que representa pouco 

desenvolvimento. Contudo, é assinalada uma diversidade de alojamento. 

 

 

Figura 72 - Mapa de hóspedes da União Europeia (2005) na Área Metropolitana do Porto Douro 

RDD (Fonte QuidNovi, 2008). 

 

4.7.2. A Matriz dos Recursos Turísticos da Região Demarcada do Douro. 

 

4.7.2.1. Os Recursos Paisagista-Ambientais na Região Demarcada do Douro. 

 

A importância dos recursos paisagista-ambientais é eminente (REBELO et al., 2001; 

RCM Nº 116/2006 de 2006-08-31; CCDRN, 2008; MAGALHÃES, 2008). Resultante 

de uma antiquíssima e histórica herança da sua aptidão vitivinícola e das suas excelentes 

virtualidades turísticas mundiais; corroborado quer pela sua classificação como 

património cultural mundial como paisagem cultural evolutiva e viva do ADV e ainda 

por via das figuras rupestres do Côa; a RDD destaca-se como um território ímpar com 
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uma intensa personalidade e identidade paisagística, social, cultural e económica 

(RESOLUÇÃO DO CONCELHO DE MINISTROS Nº 116/2006 de 2006-08-31). 

4.7.2.2. A Viticultura, o Enoturismo e o Turismo em Espaço Rural na Região 

Demarcada do Douro. 

Segundo (CARVALHO e COSTA, 1995; CCDRN, 2008; AGUIAR, 2008; REBELO et 

al., 2001; INE, IP, 2013; CCDRN, 2013; ANDRESEN e REBELO, 2013), consideram a 

vitivinicultura o notável enquadramento de referência na Região Demarcada do Douro, 

como um destino atrativo de mercados de enoturismo importantes num conjunto 

deveras extraordinário que foi declarado Património Mundial pela UNESCO. 

No Alto Douro, o enoturismo configura-se como uma atividade crucial no que respeita 

ao turismo em espaço rural da região, com influência na economia e na sociedade. Com 

o objetivo de desenvolver o enoturismo, foi concebida, em 1996, a Rota do Vinho do

Porto (RVP), tendo em atenção a promoção da RDD, a diversificação da oferta turística 

e a criação de atividades complementares à vitivinicultura. A par da “Rota do Vinho do 

Porto”, que reúne 40 quintas acessíveis ao público; foi também criada a “Rota de 

Cister”- RVC incluindo 13 quintas/mosteiros, de igual modo abertas à coletividade, com 

a contribuição do Programa Dyonisios da União Europeia. Em nosso entender, é 

necessário e importante dotar a “Rota de Cister”- RVC de casos exemplares de estudo, 

visando a preservação das suas características e jardins históricos, tendo como horizonte 

o terceiro milénio e abertura de perspetivas de futuro para as novas gerações.

Na RVP, figuram acima de 50 locais designados alusivos à cultura vitivinícola como a 

visita a vinhas e adegas, as provas e compra vinhos, participação em trabalhos agrícolas, 

participação nas vindimas, a pisa em lagaradas, o acompanhado de eventos culturais 

desportivos, artísticos, folclóricos e desportivos e as designadas “Festa das Vindimas” 

em Setembro. Estima-se que as vinhas auferem da visitação aproximadamente de 

113.000 pessoas, reproduzindo desta forma 70% de visitas ao Vale do Douro. 

O agroturismo compreende empreendimentos dispostos em explorações agrícolas, com 

hospedaria e acompanhamento de atividades agrícolas; incluindo hotéis rurais, estes 
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estabelecidos igualmente em espaços rurais, com entidade arquitetónica única e uma 

gastronomia muito rica, características essas que conduziram à excelência do serviço do 

turismo rural. É na área do Baixo Corgo, no alinhamento Lamego/Vila Real, que se 

situam a maioria das casas de turismo rural, embora, nos últimos anos, se tenham 

expandido por toda a RDD, oferecendo o prazer de viver numa Quinta e fruir o rio e a 

extraordinária paisagem. 

 

Destaque significativo identicamente para principal local arqueológico na RDD, as 

gravuras pré-históricas de Foz-Côa. 

 

 

 

Figura 73 - Mapa dos estabelecimentos hoteleiros (2005) na Área Metropolitana do Porto Douro 

RDD (Fonte QuidNovi, 2008). 

 

4.7.2.3. O Turismo Fluvial na Região Demarcada do Douro. 

 

O turismo fluvial na RDD é de crucial importância (REBELO at al., 2001; CCDRN, 

2008, 2013; ANDRESEN e REBELO, 2013). A navegabilidade do rio Douro tem-se 

assumido como o elemento chave de desenvolvimento. A construção das eclusas nas 

barragens permitiu essa navegabilidade. 

 

A qualidade do turismo fluvial na RDD está patente na classificação da National 

Geographic Society, em 2010, que, na categoria de Best Rated Places a colocavam na 

posição 133 dos destinos mundiais. O turismo fluvial na RDD está em franco 

desenvolvimento: “o número de turistas em embarcações marítimo-turísticas no Douro 

evoluiu de 117.213 em 2000, para 153.033 em 2011, um crescimento de 31%. No rio 
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Douro circulam 62 embarcações tituladas por 24 companhias sendo 8 do tipo barco-

hotel e as restantes de passeio. O operador Douro Azul anunciou em março de 2012 a 

aquisição de mais 4 navios-hotel. A atual oferta totaliza uma lotação de 5.177 

passageiros.” (ANDRESEN e REBELO, 2013). 

O aproveitamento do rio em proveito dos desígnios turísticos principiou-se por volta de 

1999, em percursos comercializados, com origem praticamente no Porto e, atualmente, 

também na Régua; e em diversas agências turísticas que incluíram os Cruzeiros do 

Douro nos seus programas. Apesar de ter evoluído, a navegabilidade do Douro não é, de 

momento, um turismo de massas, embora se registem, cada vez mais, “passeios” 

organizados por entidades de solidariedade social, no sentido de proporcionar este bem, 

a todos. 

4.7.2.4. Os Circuitos e Rotas Turísticas na Região Demarcada do Douro. 

Os itinerários e rotas turísticas na RDD são diversificados (REBELO et al., 2001; 

CCDRN, 2011; CCDRN, 2008; CCDRN, 2013), constituindo-se como elementos 

marcantes na proposta turística da região, estando estritamente conectados com o 

património natural e cultural, com a vitivinicultura e o com o contexto paisagista do Rio 

Douro. Integra guias turísticos multilingues cognoscíveis junto a aproximadamente 40 

operadores e diversas Agências de Viagem; e um número acima de 10 empresas de 

cruzeiros turísticos. A via-férrea que promove, não só mas também, os comboios 

históricos a vapor; e as Vias Panorâmicas, designadamente as rodovias com paisagens 

para o Douro como a Estrada Nacional 222, providenciam de igual forma práticas 

turísticas admiráveis. De salientar ainda a Rede de Miradouros, atuando esta como um 

elemento de base ou fundamento de culminância da contemplação da Paisagem da 

RDD. 

Na atualidade, estão similarmente delineadas a Rota do Vinho do Porto - RVP, a Rota 

das Aldeias Vinhateiras - RAV, a Rota das Vinhas de Cister - RVC e a Rota do Azeite - 

RA, disponíveis, para melhor visualização, no link da nossa bibliografia de sites 

internet. A Rota do Vinho do Porto, considerando o vinho e a vinha é a de maior 

conhecimento mundial, não descurando as enormes potencialidades das outras e, 
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sobretudo, do seu conjunto articulado como um futuro extremamente auspicioso. 

Constituída em 1996, a Rota do Vinho do Porto - RVP está relacionada ao enoturismo 

ou turismo do vinho, com diversas valências entre elas históricas, culturais, 

paisagísticas, gastronómicas ou ainda de artesanato. 

 

À data da sua apresentação, a RVP incluía 54 locais designados e alistados, localizados 

na íntegra “no interior da RDD e freguesias limítrofes e direta ou indiretamente 

relacionados com a cultura vitivinícola - produtores engarrafadores, adegas 

cooperativas, comerciantes de vinho do Porto e Douro, enotecas, casas de Turismo em 

Espaço Rural, e centros de interesse vitivinícola/animação. Em 2000, foram suspensos 

ou retirados 7 locais e inseridos mais 12 novos, contabilizando-se, naquela data, um 

total de 69 aderentes à Rota.” (REBELO et al., 2001). 

 

É significativo notabilizar que existe uma Rota do Património da Humanidade do Vale 

do Douro - RPHVD como plano de colaboração transfronteiriça envolvendo o Programa 

de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) o qual apresenta 10 bens 

do Património Mundial dispostos no território de Castela-Leão e Norte de Portugal; 

entre os quais 4 são Portugueses, nomeadamente o Centro Histórico do Porto, o Centro 

Histórico de Guimarães, o Alto Douro Vinhateiro e Parque Arqueológico do Vale do 

Côa, e 6 Espanhóis, entre eles o Centro Histórico de Avila e suas Igrejas Extramuros, o 

Centro Histórico de Salamanca, o Centro Histórico de Segóvia e seu Aqueduto 

Romano, a Jazida Paleontológica de Atapuerca, a Catedral de Burgos e Las Medulas. 

 

A satisfação dos turistas, atendendo ao preço dos produtos e a qualidade dos produtos e 

serviços é, na generalidade e com oscilações, índices de satisfação, de 8,0 pontos, numa 

escala de 1 a 10, segundo dados fornecidos pela CCDRN, 2011. 
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4.8. A Gestão e Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro. 

4.8.1. As Plantas de Ordenamento. 

A gestão do território da região do ADV, (AGUIAR et al., 2001, vol. I; CCDRN-EMD, 

2013) é atribuída à inter-relação de um conjunto das cartas de ordenamento da área, 

tendo em atenção os respetivos Planos Diretores Municipais (PDM) de todos os 

concelhos aí consolidados, bem como da implementação do Plano Intermunicipal de 

Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV), na qualidade de 

Plano de Gestão do ADV. 

Por essa razão, adotamos como referência a proposta por Fernando Bianchi de Aguiar 

(AGUIAR et al., 2001, vol. 1) o qual considera a apreciação das condicionantes Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) e a Reserva Ecológica Nacional (REN) como fundamentos 

estruturantes de (PDM), reconhecendo ainda como linhas de força abrangentes na região 

ADV os espaços agrícolas, espaços florestais, espaços agroflorestais, espaços naturais e 

culturais; e como linhas específicas de concelhia; mais especificamente em Armamar, 

Lamego e Vila Nova de Foz Côa; zonas não urbanizáveis, zonas de salvaguarda, zonas 

de salvaguarda estrita, zonas de ocupação condicionada e áreas rurais. 

Como espaços inclui as classes de PDM seguidores da primeira tipologia, abrangentes 

na região ADV, e repartidas nos seus distintos agrupamentos: 

A maioria das classes pertence às Áreas agrícolas concernentes á RAN e Outras áreas 

agrícolas, diferenciando-se não obstante nos PDM de Peso da Régua e Santa Marta de 

Penaguião, uma situação em que a REN se prioriza ao espaço agrícola. A globalidade 

dos espaços agrícolas agrupados segundo os critérios definidos totaliza 10.587,50 ha; 

isso é, 43% da área do PIOT-ADV. Dos mesmos, não muito além de metade representa 

um grupo diferenciado como viticultura. Sabrosa e São João da Pesqueira distinguem de 

igual modo uma classe de viticultura. 

Os espaços florestais evidenciam que as suas diferenciadas classes dispõem-se em dois 

grupos, seja a existência floresta de proteção ou, no caso, a sua ausência. Não obstante, 
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a sua totalidade corresponde a 1.214,34 ha; ou seja, 4,9% do PIOT, dos quais 25% são 

floresta de proteção.  

 

A extensão da íntegra dos espaços agroflorestais totaliza um valor de 3.973,09 ha, 

concernindo a 16,13% da área do PIOT. Estes espaços, no âmbito dos da primeira 

tipologia do PDM, os de Peso da Régua, Carrazeda de Ansiães e Alijó incluem além do 

mais os espaços agroflorestais e espaços agroflorestais condicionados os quais são 

simultâneos com áreas de REN.  

 

Os espaços naturais e culturais apresentam apreciáveis complexidades. Correspondem a 

20% da área do PIOT todavia de natureza muito variável. Podemos constatar classes 

como “Espaços naturais; Áreas de importante valor paisagístico; Áreas de proteção ao 

património histórico-arqueológico; Albufeira; Zonas reservadas e de proteção; Áreas 

de proteção à fauna e à flora; Áreas florestais de proteção; Áreas de valores 

arqueológicos; Espaço natural de interesse paisagístico; Espaços de recreio, lazer e 

desenvolvimento turístico; Espaços de proteção ao património natural e Faixa de 

proteção à albufeira.” (AGUIAR et al., 2001). 

 

 

Figura 74 - PIOT-ADV – Análise dos PDM – Cartas de ordenamento (Fonte AGUIAR et al., 2001). 

 

4.8.2. O Uso do Solo em 2012. 

 

O arquétipo de paisagem cultural evolutiva e viva da região do ADV, na designação da 

UNESCO (ANDRESSEN e REBELO, 2013), advém grandemente do reflexo, direto ou 

mediato, na importância de preservação e recreio e no caráter qualitativo da paisagem, 

às transformações de uso do solo por motivos ecológicos, económicos e culturais. 
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Os procedimentos técnicos no tratamento da execução da carta de uso do solo referente 

a 2012, da região totalizante do ADV, apresenta 3 fases processando-se a primeira pelo 

levantamento e averiguação de dados, a segunda a interpretação dos dados e a terceira a 

legitimação dos dados no terreno. 

Por conseguinte, as decorrências demonstram uma evolução no uso do solo, sobretudo 

em relação à vinha e armação do terreno; e, como tal, existe uma minoração 

considerável dos povoamentos florestais e de outras culturas, registando-se também a 

diminuição na classe de matos, amendoal e olival. A classe da vinha amplia cerca de 

1.282 ha, indicando um crescimento de 13,8% no que respeita à vivente em 2001. Na 

classe atinente a rios e albufeira a sua redução não foi muito significativa, contudo, a 

sua aferição técnica através dos ortofotomapas não possibilitou uma certa clareza, seja 

em 2001 ou no atual mapa de 2012.  

No correspondente à vinha observa-se uma maior mudança na armação dos terrenos, 

sobretudo nas classes de plantio em patamares, na vinha “ao alto” e no do vinhedo 

instalado em socalcos pós-filoxéricos. Assim sendo, “as vinhas em Socalcos pré-

filoxéricos são as menos expressivas no ADV, apesar disso, a matriz de transição 

confirma que 20,9 ha desse património secular foi substituído por Patamares… A vinha 

em Patamares, para além de preservar a quase totalidade da sua área, 3.206,5 ha, 

consegue conquistar território a todas as outras classes, apresentando um ganho total 

de 1.101,8 ha em 11 anos. O mesmo ocorre nas vinhas ao alto, mas numa extensão 

inferior, tendo aumentado 343,5 ha em igual período.” (ANDRESEN & REBELO, 

2013). 

O desenvolvimento das plantações de vinha fez-se sentir de forma muito assinalável. De 

2001 a 2012 estima-se que a área foi acrescida de 1.474,4 ha; 112,4 ha de vinha ao alto, 

24,4 ha de recuperação de mortórios pré-filoxéricos em zonas onde havia matos, olivais 

ou outras espécies florestais; 24,4 ha de vinhas em socalcos recuperadas de mortórios 

pré-filoxéricos; 36,6 ha de vinhas em socalcos pós-filoxéricos, em terrenos onde 

existiam matos e espécies florestais. 

Regista-se um aumento de 1.282 ha em vinha, aumento de 13% em relação a 2001, com 

diminuição de outras culturas diversas. A armação do terreno também sofreu alterações. 
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Reportando-nos a 2001, no ADV, cerca de metade da vinha estava plantada em socalcos 

pós-filoxéricos, patamares 13%, vinha ao alto 2%. A evolução permite constatar, em 

2012, 24% de vinhas em patamares (ANDRESEN & REBELO, 2013). 

 

De 2001 para 2012, os socalcos pós-filoxéricos reduziram 1.900 ha. Constata-se uma 

evolução na armação do terreno: socalcos com patamares – 514 ha, socalcos com vinha 

ao alto – 26 ha. Este novo terraceamento, ou cultivo em socalcos, permite controlar a 

erosão, manter o património e aumentar a produtividade com a mecanização. 

(ANDRESEN & REBELO, 2013). 

 

No diz respeito às manchas de vegetação natural na paisagem, estas são grandemente 

significativas contudo apresentam algumas alterações. Registam-se reduções quanto a 

matos e matas, ao mesmo tempo que se assinalam ganhos quanto às galerias ripícolas. 

Em linhas gerais, entre 2001 e 2012 constata-se o abandono de cerca 417 ha de vinha, 

4,5% do total de vinha em 2001 no ADV, que foram colonizadas por matos (201 ha) e 

convertidos em olival ou amendoal (121 ha). (ANDRESEN & REBELO, 2013). 

 

 

Figura 75 - O Uso do solo no ADV em 2012 (Fonte ANDRESEN e REBELO, 2013). 
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4.8.3. A Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a Reserva Ecológica Nacional (REN). 

No território abrangente ao PIOT-ADV (AGUIAR et al., 2001, vol.), a Reserva 

Ecológica Nacional (REN) estende-se a 80% da área ao passo que a Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) somente envolve 15%. 

No concernente à REN, esta encontra-se delimitada alienando-se de alguns dos critérios 

legais definidores no anexo do Decreto-Lei 93/90, o qual regulamenta o regime da 

REN, tendo sido estabelecido assim a sua delimitação de modo indiscriminado; ou seja, 

não distingue caraterísticas de zona ribeirinha, águas interiores ou ainda áreas de 

infiltração máxima ou declivosa. O que se aplica a esta área encontra-se no Artº 4º do 

diploma e nas mudanças inseridas pelo Decreto-Lei 213/92, explicitando a proibição da 

destruição pública ou privada do coberto vegetal. 

A RAN e a REN, apesar de representadas nas cartas de condicionantes de 13 concelhos, 

surgem, por vezes, incluídas na Planta de Ordenamento. A RAN surge como uma 

subclasse de áreas agrícolas, ao passo que a REN assume formas variadas.  

Deste modo, os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Lamego e Armamar conceituaram 

a REN na carta de condicionantes e integram-na na planta de ordenamento na qualidade 

de área de salvaguarda; o Concelho de Peso da Régua somente atenta a REN na planta 

de ordenamento no caso de concomitância com a RAN e o Concelho de Santa Marta de 

Penaguião julga-a quando é simultânea com as áreas agrícolas; “os concelhos de 

Sabrosa, Vila Real e Torre de Moncorvo consideram a totalidade da REN na planta de 

ordenamento; nos Concelhos de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mesão Frio, São João da 

Pesqueira e Tabuaço, a REN não aparece mencionada na planta de ordenamento.” 

(AGUIAR et al., 2001, vol 1). 

Nestas circunstâncias, torna-se difícil e fundamental distinguir qual a área agrícola, 

agroflorestal e florestal da planta de ordenamento coincidente à REN, para se poder 

distinguir de modo legalmente fundamentado a REN. As áreas da REN foram 

delimitadas considerando o zonamento estabelecido correspondente à RAN de 

Armamar, Lamego e Vila Nova de Foz Côa e outras áreas caracteristicamente agrícolas 

ou florestais, como área de Zona de Salvaguarda Estrita, a incluir na RAN, no PDM de 
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Vila Nova de Foz Côa ou nos PDM de Sabrosa e Vila Real uma área qualificada como 

Espaço Natural – Áreas florestais de proteção.  

 

Em síntese, “um pouco mais de metade da REN é constituída por Espaço agrícola e que 

a maioria do Espaço agrícola está também classificado como REN assim como o 

Espaço florestal. Esta situação dificulta uma aplicação eficaz do regime da REN, 

recomendando a sua reavaliação e eventual revisão.” (AGUIAR et al., 2001, vol 1). 

 

 

Figura 76 - PIOT-ADV – Análise dos PDM – Estrutura ecológica (Fonte AGUIAR et al., 2001). 
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CAPÍTULO V: AS QUINTAS-CASO DE ESTUDO DA REGIÃO DEMARCADA 

DO DOURO 

5.1. O Conceito de Quinta de Recreio 

O enquadramento da Quinta de Recreio, no âmbito do património paisagístico vivente 

em Portugal (CARAPINHA, 2008), evidencia-se importante em virtude do número com 

que se manifesta nesse cosmo, especialmente através da função que ela exerce na nossa 

cultura. Resultante de um enquadramento cultural renascentista, a Quinta de Recreio é 

uma estrutura construída que depressa assimila características das relações quer 

emocional quer afetiva entre o ser humano e a Paisagem, por esse motivo “a 

consideramos um espaço onde a ideia de jardim na cultura portuguesa melhora se 

materializa e se sente” (CARAPINHA, 2008). 

No decorrer do Renascimento português prevalece um conjunto de Quintas apreciadas 

como villas (MASCARANHAS et al., 2008; CARAPINHA, 2008), alicerçadas no 

padrão italiano, no entanto, a conceção do genuíno arquétipo da Quinta de Recreio 

portuguesa tem o seu início nos finais do século XVI e estende-se ao longo dos séculos 

XVII e XVIII. Não obstante da sua ligação ao modelo italiano, as divergências 

primaciais entre ambos são um maior investimento realizado no edifício, ou no núcleo 

principal de edifícios, e o facto de a villa poder ou não incluir um espaço agrícola em 

seu redor. De acordo com Rodrigo Dias uma Quinta de Recreio é uma estrutura 

edificada de acordo com características bastante específicas, dado que, como a própria 

designação o sugere, encontra-se vocacionada para o recreio. Não obstante, o que 

acontece nas Quintas de Recreio portuguesas é que dispõem de uma particularidade 

específica no que diz respeito à sua interligação intrínseca entre esse mesmo recreio e a 

produção, sejam elas relacionadas com a produção de frutos, de cereais ou ainda de 

agropecuária de uma quinta que, ao mesmo tempo, subsiste como um espaço de recreio 

e lazer. 

De outro modo, a Quinta de Recreio portuguesa tem como base o conceito de 

propriedade agrícola, dispondo por conseguinte de uma casa e dos respetivos edifícios 
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de apoio tais como as dependências agrícolas. A distinção entre esta e a usual quinta 

tradicional é o caráter rural de origem do seu edifício vinculado ao investimento do 

ponto de vista lúdico e recreativo. Assim sendo pode afirmar-se que a construção em si, 

a casa, da Quinta de Recreio portuguesa assenta numa arquitetura vernácula 

evidenciando à vista disso de uma conceção menos erudita que uma villa italiana. As 

quintas de Recreio eram vistas como espaços de refúgio em razão das epidemias que 

nessa época se faziam sentir nas cidades, problemas que periodicamente induziam o 

afastamento das população dos núcleos urbanos. Assim sendo, a sua localização, na sua 

maioria nas proximidades dos aglomerados urbanos, e o rápido acesso à cidade, 

evidencia-se por vezes prejudicial no que concerne ao desaparecimento gradual destes 

espaços, efeito comprovado em consequência à falta de reconhecimento do seu valor 

identitário. Seriam ainda locais ligados à formação e de contato com a envolvente rural, 

tendo como destino o desenvolvimento inicial dos mais jovens, que aí eram criados, 

nesse ambiente livre e de contato com a natureza, os quais posteriormente irão usufruir 

de um contato mais direto com um ambiente urbano, com a corte, de índole mais 

formal. 

 

É de destacar a avultada aplicação de capital nestes espaços por parte dos proprietários 

dessas Quintas (MASCARANHAS, et al., 2008). Despendiam-se riquezas na 

implementação de refúgios de recreio nas Quintas, em ornamentação em obras de arte 

quer no revestimento com azulejo, entre outras; participando ativamente num 

movimento renascentista proveniente de Itália e que caraterizava tanto a Quinta como o 

seu espaço envolvente destinado ao recreio. A sua condição de fixação exteriormente 

aos núcleos urbanos conferia-lhe igualmente a possibilidade a um desenvolvimento das 

artes a sua articulação com os meios políticos e económicos, com as operações 

comerciais; sendo de igual modo lugares de confraternização entre os investidores 

mercantis, os agentes políticos e a classe artística desse tempo. À vista disso, essas 

interligações eram proporcionadas em consequência da articulação entre essas 

dimensões com um espaço aí arquitetado de índole atraente e proporcional, mesclado 

com elementos de arte, tais como a escultura e a música, e possuidor de um ambiente 

calmo e de paz. No que diz respeito à perceção da diferença entre a estrutura da Quinta 

de Recreio de outras estruturas, Rodrigo Dias afiança que é a forma como ela é 

desenhada, “há um investimento muito grande logo desde o início, portanto essas 

quintas são desenhadas e depois modeladas num terreno, mais ou menos natural, pode 
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até já ter pré-existências, muitas delas poderão até ter pré-existências poderão vir 

desde os tempos romanos e árabes” (MASCARANHAS et al., 2008). 

Segundo João Vieira Caldas, na condição restrita de Quinta de Recreio 

(MASCARANHAS et al., 2008; CARAPINHA, 2008), a distinção desta dos demais 

espaços arquitetónicos é a sua conceção de especificidade com o destino a recreio ao 

lazer (MASCARANHAS et al., 2008). As componentes ambientais como a morfologia 

do terreno, a vegetação, a água e a luz exercem uma contundente influência no desenho 

da Quinta de Recreio. No caso Português, o modo de ordenamento e de desenho com 

estas componentes demarca o aparecimento de um espaço onde se agregam o ócio e 

negócio, instituindo-se desta forma um local de características exclusivas. 

A composição dos espaços na Quinta de Recreio é feita por um agrupado de zonas 

organizadas recorrendo-se dos edifícios, do horto de recreio, do pomar/horta bem como 

da mata. São lugares locais que possuem qualidades e funções variadas, onde o recreio e 

a produção interagem na mesma área, assenhoreando-se reciprocamente, fixando entre 

si relações formais e funcionais. São lugares bucólicos onde, nos espaços limítrofes à 

produção, esporadicamente se vislumbram certas componentes esculturais e 

arquitetónicas, as quais delimitam aprazíveis zonas de estadia, detentoras de elementos 

como a água, a luz, a sobra, os aromas e os sons se harmonizam com o objetivo de 

conceber uma ambiência sui generis. Existem temas que só eram tratados nos jardins 

das quintas, por norma formal e instalado junto à casa, como por exemplo temas 

profanos, intrigas e alguns com uma moral duvidosa, isto mostra a liberdade do espaço 

e a forma como eram apreciados, fornecendo aos seus utilizadores a possibilidade de 

reinventar o local de acordo com o tema que iriam debater. 

No alto das zonas de produção irrompem os miradouros, locais reservados a recreio que 

povoam infraestruturas funcionais. Unidades de ligação como os tanques e as caleiras 

proporcionam o fornecimento de água para lavouras, achando-se estes ocasionalmente 

ornamentados com azulejos, servindo desta forma como um local que funciona como 

centro aglutinador entre o recreio e a produção. A presença de outros elementos como 

as Pérgolas, os Caramanchões e os Espelhos da Água refletindo a imagem incidente das 

Casas de Regalo, traduzem-se na existência de um caráter de amenidade com propensão 

intimista onde se pode desfrutar de uma Paisagem mais afastada. Uma das caraterísticas 
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das Quintas de Recreio portuguesas são os laranjais por causa das duas componentes a 

eles associados; a de produção, com escoamento económico assegurado para os 

mercados do Norte da Europa, e a componente de ser uma área quase que ajardinada em 

virtude da nobreza relaciona à árvore da laranjeira. Outra característica das nossas 

Quintas de Recreio é a sua dimensão, isto é, em comparação com os grandes jardins 

europeus estes nossos espaços semiajardinados são relativamente menores, sendo ainda 

considerados espaços muito concentrados pela sua dimensão em elementos, esses 

mesmos que incitam aos sentidos, por esse motivo “é portanto a forma realmente 

original de conseguir, nesse pequeno espaço, que haja esse usufruir de todas essas 

sensações” (MASCARANHAS et al., 2008). 

 

O autor Rodrigo Dias, destaca também a caça e a mata (MASCARANHAS et al., 2008; 

CARAPINHA, 2008), a qual dá albergue a essa caça, como componentes significativas 

e de grande interesse associadas ao recreio dessas mesmas quintas, as caçadas. Este 

ordenamento permite que se usufrua ora da utilidade ora do lazer que os pomares, em 

especial, proporcionam. Citando o caso análogo das águas, a imprescindível rega quer 

dos jardins, dos pomares ou ainda das hortas é realizada por elementos como os 

tanques, as condutas e os poços, elementos esses que por tantas vezes são tratados a fim 

de que se integrem nesse espirito lúdico. Á vista disso, existe um maior investimento 

artístico, maios ou menos relevante, no que diz respeito a todas essas estruturas de 

essência tão-somente utilitária. 

 

Assim sendo, as Quintas de Recreio tem uma riqueza/investimento lúdica muito 

superior às outras. A forma como o desenho está delineado, virado para o lazer e prazer, 

através das texturas dos elementos verdes, os cheiros dos pomares, a cor dos frutos, 

flores e o som da água que, por norma, se demonstra como um elemento essencial, a sua 

abastança e o seu bom aproveitamento é capital para a instalação de uma Quinta de 

Recreio. As Quintas de Recreio compatibilizam tudo o que, em época atual, se conjetura 

de discordante, o espaço de produção e o espaço de recreio, evidenciando-se como a 

viabilidade de resolução de uma premência da contemporaneidade. Com o extinguir 

deste património desaparece com ele “um lugar de condensação do conhecimento de 

transformação da paisagem, pela localização, pelas técnicas, pelas práticas, pelo uso, 

pela inteligência com que se usava o solo, o vento, o sol, o lugar no desenho do jardim 

em Portugal” (CARAPINHA, 2008). 
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5.2. A Quinta de Recreio na Região Demarcada do Douro 

A região do Douro é culturalmente sumptuosa, abundante em assimetrias e contrastes, a 

paisagem da RDD é destacada pelas vertentes em linhas de socalcos, solos secos e 

pedregosos e por vinhedos seculares de onde descende o Vinho, a boa gastronomia, o 

artesanato rústico, o folclore resultante das seculares peregrinações, as admiráveis 

termas, os hospitaleiros hotéis, as pousadas ou ainda as pitorescas unidades rurais. A 

área respeitante à RDD é repleta de tradição popular, Quintas convidativas e diversas 

aldeias históricas. Destaque ainda para as igrejas, capelas, pontes, mosteiros, calçadas e 

castelos medievais, os quais descrevem na atualidade a História dos vários povos que 

atravessaram a região, como patrimónios autênticos, distribuídos entre as deslumbrantes 

Quintas e Solares, enquadrados por uma paisagem cativante “o Doiro, único rio que 

entra e sai da Portugal a roer pedra, o destino encarregou-se dessa exemplaridade viril 

e tenaz, e também de dar nomes a léguas abruptas de xisto que nele se refletem, e onde 

se alcandoram as quintas que os turistas em passeio vão identificando, num 

deslumbrado encontro do mito com a realidade.” (TORGA, 2011). 

No dialeto frequente (TABORDA, 2011) dá-se o nome de casa ao arquétipo vigente da 

grande e mdia propriedade. Composto numa cadência de maior ou menor aglomeração 

de prédios dispersos, solos de sementeira, hortas, lameiros, vinhas, olivais e monte. 

A etimologia do termo quinta remonta ao latim quintana que significava um pequeno 

mercado num acampamento. Evoluiu posteriormente no português arcaico para quintãa 

e depois quintã, que ainda se mantém como topónimo em algumas regiões como 

Quintã, em Campeã, Vila Real. De pequeno mercado evoluiu para o significado de 

forma de propriedade, ampliando o significado de villa romana, como o aglomerado de 

casas e casa principal, dentro de um novo ordenamento do território e desenvolvimento 

rural.  

As quintas no Douro são consideradas importantes referências na paisagem, pois 

estabelecem um contínuo de produção vitivinícola que sobe pelas encostas desta 

unidade geográfica, “a Quinta- e é este elemento novo que imprime um cunho especial 

à exploração. A Quinta duriense, com as suas casas de habitação, lagares e armazéns 
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anexos, os cardanhos para os trabalhadores e as suas encostas ingremes plantadas de 

vinha, de olivais e na região mais a leste ainda de amendoeira, constitui um organismo 

autónomo.” (TABORDA, 2011), fazendo-se notar mais a sua presença no Cima Corgo 

e no Douro Superior. Na zona do Baixo Corgo, as quintas alternam com os casais, e a 

sua arquitetura é diferente, devido ao uso do granito, indicador das formações graníticas 

características desta zona. A organização do núcleo construído da Quinta obedece a 

aspetos práticos da cultura da vinha. A expansão do vinho do Porto captou o grande 

interesse do cultivador, também proprietário, que foi melhorando a sua qualidade face 

às exigências do mercado e entidades reguladoras, concentrando-se nesta exploração e 

preterindo outras, mantendo-as muito secundárias. (TABORDA, 2011), implantando-se 

por norma, em posição dominante, aproveitando a rede de caminhos públicos que ligam 

as povoações ao Rio, “centro fulcral de toda a atividade da região, ponto de partida e 

de chegada dos trabalhos na vinha e no vinho, é nas quintas que bate o coração do 

Douro.” (CARVALHO & COSTA, 1995). 

 

Pela sua estrutura, posicionamento, valor simbólico e pela relação que estabelece com o 

meio, a casa de habitação do proprietário da quinta é uma marca essencial na paisagem 

duriense, sendo o elemento mais visível na estrutura de uma quinta. Este é um edifício 

quase sempre presente embora nem sempre se verifique, pois uma quinta, que pode 

apresentar variadas dimensões, pode estar simplesmente destinada à produção agrícola, 

apresentando apenas as estruturas de apoio, como os lagares e a adega. No Douro, a 

Quinta assume um papel de relevo máximo, o expoente da organização agrária e mesmo 

turística, o coração da vitivinicultura. Integra a casa principal de habitação e diversas 

estruturas de apoio ou cultivo da vinha e produção do vinho ou mesmo terras de monte. 

Estrategicamente, esta organização do território passou de geração em geração 

transformando o território bravio e inculto e a paisagem, através de uma ação antrópica 

ou humana (AGUIAR, 2000). 

 

Para além da produção de vinho (TORGA, 2011)., algumas quintas dedicavam também 

parte da ação ao olival. Por isso, junto das construções antes mencionada poderiam 

também surgir estruturas como o agar, um pouco mais afastado a cardenha “onde 

dormiam os vindimadores. Longe do terreiro, sobradada de palha e dividida em dois 

por uma meia parede” (TORGA, 2011); ou ainda o pombal. 
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A sucessiva confirmação da identidade cultural de uma sociedade relaciona-se com a 

terra (TELLES, 1992). Produziram-se paisagens que ainda são hoje sustentáculo e 

reminiscência das sociedades e, consequentemente, referências históricas e culturais. 

Assim sendo, a paisagem agrícola apresenta-se então como um registo do tempo, em 

que há uma sintonia entre os elementos naturais e os elementos humanos, em que é 

possível identificar a harmonia entre a exploração e a conservação da paisagem da 

RDD. A resultante deste equilíbrio na paisagem, "enquanto realidade histórica, está em 

perigo de desaparecer devido às atuais circunstâncias económicas e demográficas, que 

tendem para a mecanização com consequente implantação de novas formas 

paisagísticas" (FAUVRELLE, 1999). 

A paisagem agrícola tradicional na RDD caracteriza-se por ser uma implantação de 

vides em socalcos com muros de pedra, distribuída por áreas com forte inclinação, 

sendo uma produção vitivinícola de montanha, adversidade que o homem conseguiu 

vencer. Ergueu-se então uma paisagem monumental, atrativa e original, onde se 

exprime o empenho de imensas gerações perante uma alta pressão demográfica e 

recorrendo a técnicas primitivas. Atualmente a paisagem da RDD possui uma estrutura 

polimorfa, onde surgem diversos tipos de paisagem vinícola, modeladas por causas de 

ordem natural, económica e social, como os patamares, a vinha ao alto, além dos 

socalcos pré e pós-filoxéricos, “como num mostruário giratório de postais ilustrados, a 

paisagem ia rodando à volta deles: a encosta do Noval, um jardim de baixo a cima, os 

íngremes e desmantelados socalcos da Quinta Velha, os montes atapetados da 

Martelinha” (TORGA, 2011) 

A paisagem da RDD, na qualidade de paisagem cultural e evolutiva viva, jamais deverá 

ser compreendida como um produto finalizado, improgressivo. Ao invés, é o corolário 

resultante do influxo humano, o qual beneficia e superintenda os recursos naturais em 

função do enquadramento social e económico.  

A diversidade paisagística do Douro (FAUVRELLE, 1999) é confirmado ainda pela 

presença de jardins, hortas, pomares e matas, unidades estas que também se encontram 

implantados no terreno das quintas e que oscilam entre a utilidade e o recreio, “ 

jantares, piqueniques, passeios de automóvel e a cavalo, bailes e caçadas, duas 

semanas voavam… o caçador calculara-lhes a revoada, a distância do voo, e a 
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marcara-lhes o sítio ideal do pouso, por detrás de um penedo protetor, na costeira 

virada a sul, atapetada de rosmaninho… transposto o ribeiro e rodeado o esteval” 

(TORGA, 2011). Por vezes, nas propriedades de maior dimensão, geralmente de firmas 

exportadoras, os efeitos recreativos são realizados sazonalmente uma vez que a vida 

doméstica é bastante regrada e a autoridade do patrão como timoneiro e organizador de 

toda a quinta está sempre presente, mesmo na abertura dos portões a visitantes, só 

autorizados. As diferentes tarefas agrícolas são controladas, hoje dependentes de uma 

organização superior coordenadora das tarefas de diferentes quintas, conforme a decisão 

do proprietário. Sobretudo no Verão e no Outono a vida é mais ativa e festiva em torno 

das vindimas e pisa das uvas ou lagaradas, ganhando contornos festivos e turísticos, de 

renome mundial. A valorização dos jardins é escassa, estes surgem normalmente como 

remate da estética de apresentação da casa e dos seus proprietários, ainda que, apesar 

das suas dimensões reduzidas, podem esconder patrimónios botânicos de elevado valor. 

 

Por aparentarem fazer parte da mesma realidade inicial, o jardim, a horta e o pomar, 

evoluíram em conjunto e em conformidade com a conceção estética da natureza e com 

as alterações dos hábitos sociais. 

 

Provavelmente a entroncar na tradição árabe, as quintas mais importantes apresentavam 

uma estrutura central focalizada na casa senhorial que, em seu redor, eram cercadas de 

um horto ou horta, um pequeno espaço de terreno onde se cultivam plantas de jardim, 

pomares de laranjeiras e outras árvores, bem como plantas aromáticas, até ao séc. 

XIV/XV. A partir desta data, mais já no séc. XVI, por influência francesa, a palavra 

jardim sobrepõe-se à de horto. Este horto ou horta pode ser considerado a origem dos 

jardins do Douro. Segue-se a retoma da antiga tradição da topiaria romana, a topiaria ou 

arte de construir jardins, e do topiário ou jardineiro que faz topiaria. Praticou-se um 

ordenamento cuidadoso da plantação de árvores e de arbustos, pequenos caminhos para 

tratar dos canteiros e apreciar a sua beleza, e lagos, flores com diversos aromas e 

perfumes, assim moldando a arte e a estética dos jardins do Douro (ARAÚJO, 1962) 

através de elementos decorativos como bancos, latadas, elementos de água, buxos, etc. 

“escondidos no caramanchão os namorados que sabia escondidos no cabanal… e 

então com requintes assim, no caramanchão dos amos, entre folhas e flores, nem falar” 

(TORGA, 2011).  
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Para além da vegetação ornamental associada ao recreio (LEITE, 1989), as plantas com 

fins medicinais e alimentares de utilidade para o funcionamento da quinta foram 

mantidos nos jardins, uma vez que a utilidade não foi posta de parte pela função de 

lazer. Encarado como uma continuidade do campo de cultivo, o jardim não consagra as 

atividades de deleite e fruição como um destaque. Esta mistura de espécies de frutos, 

hortaliças, ervas e flores, cria um tipo específico. De acordo com Ana Cristina Leite, 

este fenómeno, característico do período pós-Restauração, tem a ver com a recuperação 

do horto medieval, em que coexistem pomar de recreio e horta ajardinada de tradição 

árabe. Deve-se ainda à adoção do jardim de tipo italiano, menos rígido que o de tipo 

francês, tornando o espaço num lugar de passeio não subordinado à geometria.  

Com a tradição a entroncar nos árabes e nos romanos, o jardim do Douro envereda pelo 

estilo barroco, inicialmente florescido em Itália e difundido na França e também em 

Espanha cuja influência se fez sentir do séc. XVI ao XVIII, com a perda da 

independência, e pelas características dos terrenos a precisar de suportes de muros de 

pedra. (FAUVRELLE, 1999). 

Nos seus patamares surgem diversos acessórios de granito como latadas; como descreve 

Torga (2011) sobre a Quinta da Cavadinha “… a Cavadinha, com o nome em letras 

garrafais no arco de ferro que encima o largo portão da entrada, é o mimo das 

Quintas. Uma alta ramada dá sombra ao caminho varrido que liga a estrada à 

residência, sólida construção sobranceira às várias dependências que a rodeiam”; 

bancos e caleiras em granito que funcionam como sistema de drenagem e das águas da 

quinta, as quais são aproveitas para regas e para refrescar o local. No coroamento destes 

patamares encontra-se instalado um ponto de acumulação dessas águas como tanques, 

chafarizes ou, mais excecionalmente, lagos, também eles com cantarias elaboradas 

preferencialmente em granito.  

O jardim das quintas surge assim, geralmente, junto das fachadas frontal e/ou lateral da 

casa, apresentando-se cercado por um muro que funciona também ele como miradouro 

sobre a propriedade. A aplicação de arbustos trabalhados e alegretes em pedra servem 

como delimitações do seu desenho. Os canteiros do jardim eram planeados com algum 

requinte, e seriam o local de plantação de espécies mais exóticas e bolbosas. 
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No imediato da entrada do edifício e contíguo ao jardim, podem por vezes ser 

observados terreiros, por norma pontuados de vegetação, associados aos grandes 

portões de ferro que servem de porta de entrada à Quinta, como se pode ler na descrição 

feita por Torga (2011), “o automóvel chegara ao terreiro… atravessou o portão, 

percorreu timidamente o túnel da ramada, parou indeciso no meio do terreiro.” 

(TORGA, 2011). 

 

Caracteristicamente surge também o pomar, constituído maioritariamente por laranjais; 

e a horta que surge implantada no seguimento da casa e vedada ao pátio por um muro 

com latada, como Torga (2011) nos expõe: “embora afanosamente comandada pelo 

feitor, a alegria no pátio nascia devagar… os que ali dançavam mal pioraram; e os 

outros ficavam-se na penumbra da ramada, sorrateiros e amedrontados” (TORGA, 

2011). A substituição do jardim por plantações de vinha também era exemplo, sendo 

esta demarcada normalmente por plantações de ciprestes e por muros que 

proporcionavam linhas de visão sobre o rio Douro. Este tipo de esquema surgia em 

quintas de utilização meramente pontual. 

 

O jardim, a horta e o pomar eram assim considerados como importantes elementos no 

processo de valorização da quinta (FAUVRELLE, 1999). Tal como o Pátio, a alameda 

aparece como elemento fundamental da estrutura paisagística da quinta, “empurrava-lhe 

suavemente os passos pelas alamedas da quinta… o automóvel passara já a alameda, 

atravessara o portão e desaparecera na curva, deixando atrás, lívida, a frontaria 

caiada da Cavadinha… e aí chagada encontrou o filho a passear com Alberto na 

alameda de amendoeiras da Junceda” (TORGA, 2011). Estas alamedas de acesso, 

transmitem uma enorme imponência à principal entrada da quinta devido à presença de 

árvores de grande porte como os plátanos, tílias e faias. Por vezes também surgiam 

nestas alamedas, e um pouco distribuídas por toda a quinta, plantas exóticas como as 

palmeiras, araucárias e ciprestes assinalando a propriedade na paisagem, adornando o 

perímetro das quintas. Aliás, na RDD há inúmeros casos de aplicação de plantas 

exóticas, sendo uma prática comum devido ao seu significado de ostentação da quinta, 

funcionando como símbolo de apropriação do espaço, valorizado pelo facto de serem 

espécies importadas. 
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Algumas quintas preservam ainda a antiga flora da região de tipo mediterrânico como o 

pinheiro (Pinus marítima L) o carvalho (quercus pyrenaica wild e o carvalho roble 

(quercus róbur L), o castanheiro (castânea vulgaris hill) a azinheira e o sobreiro, 

compondo paisagens fragmentadas de manchas arborizadas (FAUVRELLE, 1999). 

Nestas matas, também se encontram introduzidas algumas espécies arbóreas exóticas 

que também elas destacam estas manchas na paisagem, bem como existem registos da 

existência, em alguns casos, de casas de chá, espaços de lazer e sistemas de percursos, e 

ainda que a atual definição destes últimos não dê para determinar a sua real função de 

circulação dentro da vida das quintas, são sinais de que estes espaços seriam utilizados 

para práticas recreativas. Além disto, a criação dos bosques e matas nas quintas do 

Douro, seriam resultado das necessidades e formas de exploração da propriedade e da 

vida rural, neste caso as madeiras e produtos originários das árvores. 

Nestas matas, também se encontram introduzidas algumas espécies arbóreas exóticas 

que também elas destacam estas manchas na paisagem, bem como existem registos da 

existência, em alguns casos, de casas de chá, espaços de lazer e sistemas de percursos, e 

ainda que a atual definição destes últimos não dê para determinar a sua real função de 

circulação dentro da vida das quintas, são sinais de que estes espaços seriam utilizados 

para práticas recreativas. Além disto, a criação dos bosques e matas nas quintas do 

Douro, seriam resultado das necessidades e formas de exploração da propriedade e da 

vida rural, neste caso as madeiras e produtos originários das árvores. 

A tradição, no sentido latino da traditio, com retoma e retorno e vivificação, ainda se 

mantém no Douro através da manutenção familiar com mais de 200 anos. Famílias que 

mantêm Quintas. Trata-se da herança familiar transmitida geracionalmente. Estima-se a 

existência de cerca de 1500 a 2000 Quintas entre cerca de 85000 parcelas de vinhas, 

devido à partilha por herdeiros. (CARVALHO & COSTA, 1995).    

A Paisagem cultural das Quintas do Douro revela então um alto valor e importância. 

Como anteriormente se referiu, assenta na tradição com retorno, retoma e vivificação ou 

evolução, caracterizando uma relação de paisagem cultural evolutiva, num vasto 

património edificado. (FAUVRELLE, 1999). 
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5.3. As Quintas - Casos de Estudo 

 

No sentido de construir um contexto ao caso de estudo central do presente estudo - a 

Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias – é necessário fazer uma 

caracterização de outras quintas anexas: a Quinta do Seixo, freguesia de Valença do 

Douro, no concelho de Tabuaço; a Quinta de Cedovin, lugar de Sardezinho, freguesia de 

Ervedosa do Douro, concelho de S. João da Pesqueiraa; a Quinta de Roriz, freguesia de 

Ervedosa do Douro, concelho de S. João da Pesqueira. A Quinta do Convento Novo de 

São Pedro das Águias merecerá um tratamento especial no capítulo seguinte. 

 

5.3.1. A Quinta do Seixo, Freguesia de Valença do Douro - Concelho de Tabuaço 

 

Detentora do prémio “Novo Projeto Privado” atribuído pelo Turismo de Portugal e 

inaugurada em setembro de 2007 pelos Ministros da Agricultura da União Europeia, 

que a honraram com a sua visita, a Quinta do Seixo, com soberba vista sobranceira 

sobre rio Douro, constitui a primeira dos nossos casos de estudo. 

 

A Quinta do Seixo oferece quatro tipos de visita: a Clássica - a mais económica – a Vau 

Vintage, Wine Bar, Gourmet. Está aberta à realização de workshops sobre a vinha e o 

vinho e mesmo à realização de piqueniques tendo por base aspetos de enologia. Escoa 

toda a sua produção vinícola para a Sandeman com o “Sandeman Don”, imagem de 

marca difundida mundialmente e conhecida nos seus rótulos desde 1930, conquistou o 

máximo de notoriedade mundial, pela sua qualidade (Veloso et al, 2012) ainda que mais 

recentemente a Sandeman tivesse sido adquirida pela Sogrape Vinhos, eleita a melhor 

produtora vitivinícola do mundo em 2015. 

 

   

Figura 77 - A Quinta do Seixo. 
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Na margem sul do rio Douro da sub-região do Cima-Corgo, defronte à Quinta do Porto, 

assente a Quinta do Seixo. Dos 108 hectares de área total 71 hectares correspondem a 

vinhas escolhidas para a produção onde o domínio das tradicionais e recomendadas 

castas, Tinta Roriz e Touriga Nacional, torna-se evidente. 

A entrada principal é cerrada por um portão de ferro com a inscrição da Quinta, o se 

encontra ladeado por pilares de granito com cerca de 3 metros da altura cada e junto a 

cada pilar encontra-se um murete de xisto, respetivamente, com cerca de 3 metros de 

comprimento, 1,5 de altura e 1 metro de largura. Transposto o portão segue-se a via de 

acesso principal, a qual é feita sob um pavimento modelo paralelo clássico a duas cores, 

cinzento e amarelo. Ao longo dos metros iniciais e no enquadramento desse mesmo 

percurso despontam, no seu sentido ascendente, um aprazível alinhamento de oliveiras 

na sua lateral esquerda, e, do lado oposto, destaca-se a presença de um sublime muro de 

suporte da vinha, posicionada por sua vez sobre o referido, com cerca de 4 metros de 

altura, no qual sobressai a inscrição da marca “Sandman”. Um pouco mais distante da 

entrada principal mas ainda no decurso da via de acesso, imediatamente após a o dobrar 

da primeira curva do percurso e a aproximadamente 200 metros da chegada do Terreiro 

principal, distingue-se uma área com um elevado interesse conservacionista concernente 

a um talude arbustivo revestido com vegetação de tipologia de mata mediterrânica. 

Nesse talude de mata mediterrânica, assinalado ao lado esquerdo de quem sobe o 

percurso, podem ser identificadas variadas espécies vegetais com essa classificação, 

predominando entre elas o Medronheiro (Arbutus unedo L.), a Urze-branca (Erica 

arborea L.), o Rosmaninho (Lavandula stoechas L.) e diversas giestas (Cytisus spp.). O 

lado direito desta via encontra-se por sua vez ornamentado com uma fileira de Vinha 

(Vitis vinifera L.), de caráter algo prosaico, deixando-se absorver pelo mosaico vitícola 

da sua envolvente imediata. Um pouco mais em cima, já nas cercanias do terreiro, 

deparamo-nos com um outro talude arbustivo em tudo idêntico ao anterior, revestido 

com mata mediterrânica incluindo desta feita e de forma pontual a presença da 

Amendoeira (Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb), igualmente posicionado no 

acompanhamento da curva de nível onde se insere. É fundamental reforçar que para 

além do combate à erosão hídrica e eólica, estes matos auxiliam igualmente de forma 

determinada a avifauna autóctone, como observado no terreno, providenciando desta 

maneira um aumento na biodiversidade da Quinta do Seixo. Do outro lado da via 

mantém-se com tal característica da anterior zona sua semelhante, isto é, ladeada com 
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uma fileira de vinha junto à berma da estrada, e restante enquadramento dos campos 

vitícolas em seu redor. 

 

 

   

Figura 78 - Os acessos e os vinhedos da Quinta do Seixo. 
 

Na condição de introdução ao Terreiro, ênfase para um pequeno jardim de aromáticas, 

com respetivas placas de identificação em cada espécie vegetal, implantado no talude 

entre a via e dois edifícios que se depõem, no caso, lado a lado, no qual se pode 

observar, ainda que residual, a presença de uma mata mediterrânica acompanhada pelo 

aparecimento pontual da componente arbórea Sobreiro (Quercus suber L.) e Pinheiro-

bravo (Pinus pinaster Ailton). Na fronte desse mesmo jardim de aromáticas, no outro 

lado da via, posiciona-se um pequeno jardim ornamental quase exclusivamente plantado 

por de Alecrim (Rosmarinus officinalis L.). 

 

   

Figura 79 - A introdução ao terreiro e o talude com revestimento a vegeteção aromática na Quinta 

do Seixo. 

  

Uma vez chegados ao Terreiro principal, este apresenta-se-nos capacitado de amplitude 

e, acima de tudo, funcionalidade. Como características funcionais dominantes 

prevalecem neste Terreiro a boa estruturação e subdivisão das várias vias de acesso aos 

edifícios central e circunvizinhos, quer pedonais, quer viárias; a habilitação do mesmo 

na qualidade de lugar de parque de viaturas; e da mesma forma como área de estadia, de 
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lazer ou e de recreio pedestre. Este espaço frui de um enquadramento de vegetação 

presente não espontâneas mas tradicionais da paisagem portuguesa, incluindo 

igualmente alguma vegetação característica dos jardins portugueses. Da mesma forma, o 

desenho conceptual do Terreiro assenta sob uma planta formada essencialmente por 

linhas curvas típicas das vias de acesso presentes, em combinação com uma certa 

geometria própria aquando da separação destas, das áreas edificadas vizinhas. É 

justamente nestes espaços remanescentes entre estas duas tipologias, que se descobrem 

alguns jardins de enquadramento de pequena dimensão. 

Em vista disso, a composição do Terreiro principal em conjunto com os supracitados 

pequenos jardins adjacentes a este, é consolidada da seguinte forma: 

a) Praça ou largo abrangente com uma construção em formato relativamente circu-

lar executada em muro de pedra seca da região, esta concomitante ao centro e

onde se permanecem dois Eucalipto-comuns (Eucalyptus globulus) de grande

porte e de carácter ornamental;

b) Arruamentos de distribuição viária e pedonal, pavimentados em calçada, modelo

paralelo cinza tradicional;

c) Arruamento de distribuição pedonal de ligação ao edificado primacial pavimen-

tado em calçada, modelo cinza tradicional;

d) Pequeno jardim adjacente situado entre um muro de pedra seca região (xisto),

que delimita a via de acesso pedonal à casa central, e um murete de pedra seca

da região (xisto), que distingue o pequeno jardim do arruamento de distribuição

viária e pedonal. Neste espaço sobressaem as espécies Agapanto (Agapanthus

africanus (L.) Hoffm.) como planta dominante de revestimento do solo; dois

Buxo-comum (Buxus sempervirens L.), três Folhado-comum (Viburnum tinus

L.) e algumas Roseiras (Rosa spp.) como elementos arbustivos; e uma Tília (Ti-

lia tomentosa Moench) como árvore ornamental.
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Figura 80 - A vegetação ornamental e os elementos decorativos da praça de receção da Quinta do 

Seixo. 
 

Relativamente à área por nós denominada como Edifício Central e respeitante 

envolvente imediata, seria conveniente referir que esta se torna extensiva ao conjunto de 

edifícios formado pela composição Capela junto com Casa de Habitação, ao qual se 

adicionam os espaços como o Terreiro Secundário, o Pátio, o Jardim de Ornamental, e o 

Pomar de Citrinos. 

 

   

Figura 81 - O edificado primordial da Quinta do Seixo. 
 

No que concerne ao Pátio do Edifício Central este destaca-se pela sua configuração 

elegante e demonstrativo da corrente tradicional, o pavimento é bem estruturado em 

lajes de xisto irregulares; os muros, quando presentes, são construídos com mesmo 

material, pedra de xisto da região, nos quais pontualmente surgem os pitorescos bancos 

de jardim encaixados nestes. No que diz respeito à vegetação vigente do Pátio do 

Edifício Central sobressai o grandioso estrato arbóreo perenifólio, ocorrendo a espécie 

Cipreste-do-Buçaco (Cupressus lusitanica Mill.) inseridas em pequenos canteiros nos 

formatos retangular e/ou elíptico, com a espécie Diamante (Pachysandra terminalis) 

como planta de cobertura. 

 

A conceção referente ao Pátio do Edifício Central foi idealizada de modo a que a sua 

utilização permita a circulação pedestre entre este edifício e os restantes elementos que 

o rodeiam. É desta forma consolidada uma plataforma nuclear que possibilita a 

interligação entre o Edifício Central, os Edifícios de proximidade imediata, o Pomar de 
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Citrinos e o Jardim Ornamental. É uma estrutura revestida a lajes de xisto irregulares. O 

acesso a esta imprescindível plataforma é feito através: 

a) De uma pequena rampa de suave inclinação pavimentada em calçada modelo

cinza tradicional, sendo esta uma extensão relacionada com Terreiro Principal;

b) Por um diminuto lanço de escadas construído em pedra de xisto da região, situa-

do na confluência entre o Terreiro Principal e o Terreiro Secundário ao Edifício

central;

c) Por uma passagem pavimentada em calçada modelo cinza tradicional, provinda

dos supracitados arruamentos acessos viários e pedonais. Esta situa-se entre dois

edifícios, lateral do Edifício Central e uma das Adegas, proporcionando por con-

seguinte a que haja uma evidente distinção entre ambos;

d) De uma laje de escadas com três pisos consecutivos anexada a um outro lanço de

escadas de quatro pisos espaçados, em pedra de xisto da região, posicionados no

convívio entre o Jardim Ornamental, e o Pátio do Edifício Central, no sentido

ascendente a este;

e) Por uma outra laje de escadas de um piso em pedra de xisto da região, localizado

entre o antigo Edifício Agropecuário e o Pátio do Edifício Central, no sentido

descente a este.

Figura 82 - O terreiro secundário ao edíficio central da Quinta do Seixo. 

De orientação Norte/Sudeste, e confinante a este Pátio, situa-se o Jardim Ornamental da 

Quinta. Para o efeito de consagração desta tipologia de espaço, foi por nós estipulada a 

representação deste pela reunião das áreas contíguas que contemplem como objetivos de 
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funcionalidade a estética, o lúdico e o recreativo. Assim sendo, a seleção de áreas que se 

acharam significativas deste carácter são o Jardim de Proximidade ao Edifício Central 

ao Pátio do mesmo, um Terreiro de pavimento em saibro compactado onde se encontra 

implementado um Edifício em Anexo, um antigo Edifício Agropecuário situado numa 

encosta sustida por uma parede de xisto da região, e, por fim, um longilíneo Pomar de 

Citrinos também ele sustido por um muro de pedra seca de xisto da região. É de 

acentuar, como em cima exposto, que qualquer um destes espaços se combina de 

ligação imediata entre os mesmos, consolidando-se desta forma como um só espaço 

amplamente estabelecido para recreio. 

 

O acesso a este conjunto por nós denominado de Jardim Ornamental da Quinta é 

efetuado de variados géneros. Deste modo, pode ser feito por meio de uma laje de 

escadas de um piso em pedra de xisto da região provindas de Pátio do Edifício Central, 

no caso que se pretenda aceder ao pretérito Edifício Agropecuário; por via de uma laje 

de escadas com três pisos consecutivos anexada a um outro lanço de escadas de quatro 

pisos espaçados, em pedra de xisto da região, igualmente de ligação ao Pátio do Edifício 

Central, caso se queira usufruir do percurso afeto ao Jardim de Proximidade; via 

comunicação procedente desde o Pomar de Citrinos, por meio de uma laje de escadas 

com três pisos consecutivos, culminando estas no Terreiro de pavimento em saibro 

compactado; e, por fim, já no centro desta associação estrutural, por dois lanços de 

escadas em pedra de xisto da região seguido de uma rampa de suave inclinação também 

em pedra de xisto da região, as quais facultam a interação entre o referido Terreiro e 

antigo Edifício Agropecuário. 

 

  

Figura 83 - 1) A vegetação ornamental e os acessos ao edifícado agropecuário da Quinta do Seixo. 
 

Nesta conjugação de espaços de similar caráter que num todo fazem o acima 

denominado Jardim Ornamental da Quinta, podem ser vistas pequenas estruturas 

implementadas que em tempo contemporâneo assumem um sentido lúdico e recreativo, 
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mas que em tempos anteriores foram estruturas relevantes na dinâmica geral de 

subsistência de todo o agregado da Quinta. Falamos assim do pretérito Edifício 

Agropecuário, que nos dias de hoje é parte integrante da ornamentação do Jardim, 

situado numa encosta sustida por uma parede de xisto da região, próximo do Pátio do 

Edifício Central e enquadrado por vegetação fundamentalmente arbustiva com clara 

dominância para o Alecrim (Rosmarinus officinalis L.) registando-se igualmente a 

presença pontual de algumas Roseiras (Rosa spp.); assinalando-se também a 

comparência de uma Nora junto a um Poço de Água localizado correntemente no 

Terreiro de pavimento em saibro compactado, esta enquadra pela vegetação arbórea de 

duas Tílias (Tilia tomentosa Moench) e de um grande Eucalipto-comum (Eucalyptus 

globulus), aliás, única vegetação presente nesse Terreiro. 

Figura 84 - O terreiro de pavimento em saibro compactado da Quinta do Seixo. 

No que toca à vegetação que enquadra os remanescentes espaços do Jardim Ornamental 

da Quinta, ocorrem no Jardim de Proximidade, e nos diferentes patamares um 

alinhamento de quatro laranjeiras (Citrus x sinensis (L.) Osbeck) colocadas sob uma 

cobertura de solo feita por pedra irregular, uma trepadeira junto a uma parede contudo 

de difícil identificação dada a total ausência de indicadores fiáveis para o efeito, o 

Cipreste (Cupressus sempervirens L.), a Roseira (Rosa spp.), o Alecrim (Rosmarinus 

officinalis L.) e ainda Videira (Vitis vinifera L.) vinculada a uma estrutura de ferro 

semelhante uma pérgula. Já no Pomar de Citrinos ocorrem na sua maioria a Laranjeira 

(Citrus x sinensis (L.) Osbeck) e o Limoeiro (Citrus limon (L.) Burm. f.). 

Figura 85 - Jardim de proximidade da Quinta do Seixo. 
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De referir que o traçado referente ao Jardim de Proximidade é sobretudo feito sob o 

ponto de vista geométrico retangular, onde se destacam os vários patamares de 

diferentes alturas entre eles, é todo ele sustentado por muros de pedra da região xisto. 

No respeitante ao Pomar de Citrinos, este tem um traçado longilíneo e concordância 

com o alinhamento das curvas de nível onde se situa. 

 

   

Figura 86 - O pomar de citrinos da Quinta do Seixo. 

 

Com o desígnio agora de caraterizar a envolvente ao Edifício Principal, será oportuno 

recorrer de novo à configuração dos arruamentos, desta feita os circundantes ao Edifício 

Principal e que possibilitam a articulação entre esta e os restantes Edifícios Secundários. 

O Edifício Central é todo ele envolvido por uma única via de acesso sinuosa e 

curvilínea, a qual se encontra pavimentada em calçada, modelo cinza tradicional. Esta 

permite uma assistência sequencial nos movimentos essenciais da Quinta, consolidando 

desta forma a união de todas as construções da propriedade, formando assim um todo. 

Desta forma, o enquadramento respeitante ao sentido SSO/NNE da via, proveniente do 

Terreiro principal, é determinado por intermédio de um alinhamento de Oliveiras ao 

longo de toda a margem destra que a ladeia; e do seu lado esquerdo por um Laranjal 

(Citrus x sinensis (L.) Osbeck), enquadrado este como subsequência do Pomar da 

Citrinos, seguindo-se no imediato de um Armazém de Equipamentos Agrícolas fixado 

aproximadamente como ponto médio do percurso e envolto pelo Laranjal, pelo antigo 

Edifício Agropecuário e consequente enquadramento de muro de xisto da região e 

vegetação arbustiva onde sobressai o Alecrim (Rosmarinus officinalis L.), e, 

posteriormente, pelo em cima referido Pomar de Citrinos, terminando, por fim, num 

espaçoso talude herbáceo, sem revestimento arbustivo, e com presença dominante 

arbórea para a Oliveira (Olea europaea var. europaea). Dobrada a curva Norte da 

Quinta surge um Edifício em Anexo de cariz Agrícola do qual entrada para o mesmo é 

determinada por uma pequena praça pavimentada em calçada, modelo cinza tradicional, 
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ladeada pela continuidade do talude herbáceo com Oliveiras aparecendo também, apesar 

que pontualmente, uma vez mais o Alecrim (Rosmarinus officinalis L.). 

Figura 87 - 1) A oliveira e os taludes ajardinados da Quinta do Seixo. 

Seguindo agora sentido NE/SO deparamo-nos com um outro Edifício em Anexo um 

pouco mais pequeno que o anterior, já atrás mencionado, devidamente enquadrado com 

um Jardim na sua lateral. Este Jardim, de formato em grosso modo retangular, é 

composto arboreamente pela Oliveira (Olea europaea var. europaea), colocada de forma 

esparsa, e, como cobertura de solo, podemos observamos duas tipologias, a marginal 

composta por Alecrim (Rosmarinus officinalis L.) e a interior composta unicamente por 

vegetação herbácea espontânea. Ao centro deste Jardim acha-se um elemento decorativo 

de grande relevância, um arcaico Tanque de Água de formato retangular. Do lado 

oposto a este Jardim, o enquadramento é estabelecido uma vez mais com a presença de 

um Olival de com um formato alongado, seguindo-se no seu imediato uma vasta 

extensão de Vinha. 

Figura 88 - O jardim lateral do edifício em anexo e o tanque da Quinta do Seixo. 

Na continuidade desta via surge uma vez mais um Edifício em Anexo, o qual se destaca 

pela eminente harmonização para com a envolvente pública, certificada não só pela 

ostensiva Cobertura Ajardinada, como também pelas fachadas em pedra de xisto, 

próprias da constituição do Edifício. Relativamente ao enquadramento do Edifício em 

Anexo consubstancia-se que à fachada principal, voltada a NNE/SSO, concerne um 

acesso pavimentado em calçada modelo cinza tradicional que nos orienta a uma 

pequena Terreiro de receção em Betão cinza, o qual disfruta de uma panorâmica 
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sublime sobre a larga extensão de Vinha da propriedade; no que diz respeito à Cobertura 

Ajardinada, esta é consolidada num modelo relativamente retangular e é caraterizada 

pela vegetação com predominância da espécie arbustivas o Alecrim (Rosmarinus 

officinalis L.) colocado este sob uma camada de cobertura de solo em pedra de xisto da 

região de formato e dimensões irregulares. Regressando novamente ao itinerário 

anterior constata-se o acompanhamento desta via por um enquadramento de vegetação 

que a ladeia. Do lado destro e seguindo o rumo NNE/SSO e curvando depois na direção 

NO/SE até chegar ao Terreiro Principal destacam-se como vegetação arbórea o 

alinhamento de Ciprestes (Cupressus sempervirens L.) mais ou menos espaçados de 

quatro em quatro metros, como vegetação arbustiva nota-se o evidente domínio do 

Alecrim (Rosmarinus officinalis L.), e como cobertura de solo evidencia-se a pedra de 

xisto da região de formato e dimensões irregulares; num estrato inferior a este realce 

para a existência de um Olival que se presume ser de índole Ornamental. Do lado 

esquerdo desta via e seguindo a direção NNE/SSO, distinção para dois pequenos 

canteiros posicionados ao lado de uma das entradas para o Edifício Principal, composto 

este pela presença de uma Oliveira (Olea europaea var. europaea) e cobertura de solo 

feita por pedra de xisto da região de formato e dimensões irregulares, e já na direção 

NO/SE até chegar ao Terreiro secundário do Edifício Principal, destaque para um 

maciço arbustivo constituído na sua maioria pela espécie Cedro-do-Buçaco (Cupressus 

lusitanica Mill.) do estrato arbóreo, do Alecrim (Rosmarinus officinalis L.) no estrato 

arbustivo, e de uma trepadeira de difícil identificação dada a ausência de indicadores 

para que a possamos distinguir. 

 

   

   

Figura 89 - O edificado contemporâneo, a cobertura ajardinada e a vegetação de contiguidade da 

Quinta do Seixo. 
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Por fim, há que salientar a presença de duas estruturas da propriedade, o Terreiro 

secundário do Edifício Secundário, que apesar da sua amplitude regista uma total 

ausência no que concerne à presença de qualquer estrato vegetal, sendo todo ele 

composto por materiais inertes; e também de dois Edifícios em Anexo, situados lado a 

lado, nos quais de momento se fazem as “Provas de Vinho”, que se encontram 

enquadrados pela vegetação que encontrada no supracitado Jardim das Aromáticas, 

sendo que, um desses edifícios se encontra de momento totalmente coberto pela 

trepadeira Hera (Hedera Helix L.), harmonizando por conseguinte o próprio edifício 

com a envolvente Natural. 

Figura 90 - 1) Edifícios em anexo e de “provas de vinhos” da Quinta do Seixo. 
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5.3.2. A Quinta de Cedovim, Lugar de Sarzedinho, Freguesia de Ervedosa do 

Douro, Concelho de S. João da Pesqueira 

 

Localizada na sobranceria do rio Torto no Lugar de Sarzedinho, a Quinta de Cedovim 

transfigura-se, de momento, da exploração dos recursos vitivinícolas da sua propriedade 

mais do que da magnitude ancestral de Quinta de Recreio da Região Demarcada do 

Douro que, porventura, em outros tempos terá fruído. 

 

   

Figura 91 - A Quinta de Cedovim. 

  

Assim sendo, o acesso à Quinta é assegurado por meio de uma única via de direção 

NNO/SSE, pavimentada em saibro compactado estabilizado. Na lateral direita da, e 

seguindo esta direção, presencia-se a ocorrência de uma pequena mata mediterrânica 

muito bem estabelecida, importante para a promoção da biodiversidade do local. Esta 

mata mediterrânica reveste ainda o talude destro da via de acesso à Quinta, destacando-

se a presença das espécies dominantes como a Urze-branca (Erica arborea L.), variadas 

Giestas (Cytisus spp.), o Medronheiro (Arbutus unedo L.) e o Rosmaninho (Lavandula 

stoechas L.). Do lado esquerdo desta via, o enquadramento da mesma é feito 

primeiramente por um Olival de produção, seguindo-se no seu imediato de uma Vinha 

de produção. Uma vez dobrada a curva e já na direção N/S, a via faz-se acompanhar, a 

seu lado esquerdo, novamente pelo Olival de produção atrás referido; e desta feita, à sua 

direita, sobrevêm no imediato os Edifícios vinculativos à Quinta. Esta via de acesso à 

Quinta finda justamente quando se dá início ao Terreiro primacial dos Edifícios 

primitivos, podendo observar-se aí a presença da espécie arbórea Pinheiro-de-Monterey 

(Pinus radiata D. Don) atingindo esta já um porte considerável, oferecendo até uma 

certa escala ao Edifício primitivo. 
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Figura 92 - Talude de mato mediterrânico da entrada da Quinta de Cedovim. 

Como em cima exposto, fazem parte integrante da estrutura e organização espacial da 

propriedade dos Edifícios primitivos, integrando-se nesta condição a Casa Primitiva, a 

Casa do Caseiro, a Adega e os Anexos Agrários. No que diz respeito concernente à 

disposição destes elementos, estes podem ser enquadrados da seguinte forma: 

a) A Casa Primitiva, de arquitetura vernacular vincada e com fachada principal vi-

rada estre E e ESE, defronte ao Terreiro primacial. Esta encontra-se atualmente

algo deteriorada, denotando, inclusive, pontualmente alguns sinais de um certo

abandono do edifício;

b) A Casa do Caseiro, de arquitetura moderna, desta feita de fachada principal em

oposição à Casa Primitiva, ou seja, entre O e ONO, igualmente virada para o

Terreiro primacial;

c) A Adega, de arquitetura vernacular, situa-se na lateral dos dois edifícios supraci-

tados, de fachada principal virada a SSO/S, de frente para o Terreiro primacial;

d) Os Anexos Agrícolas, separados por uma via terciária de auxílio quer à Adega

quer aos campos agrícolas, de fachada principal virada a Este. É um agrupamen-

to de três edifícios de reduzida dimensão, contudo, o Anexo mais próximo à

Adega denota de momento um avançado estado de degradação enquanto que os

restantes incorporam já novos elementos na sua estrutura de edificação, como os

tijolos cinza junto aos telhados, os quais provocam algum impacto visual na

apreciação quer dos Anexos em questão, quer na envolvente aos mesmos.
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Figura 93 - O edificado da Quinta de Cedovim. 

       

Quanto ao Terreiro primacial, este evidencia ter uma utilidade mais laboral do que de 

recreio, uma vez que este se encontra quase na sua totalidade desprovido de elementos 

arquitetónicos, esculturais ou mesmo relativamente a estratos de vegetação. 

 

   

Figura 94 - Os acessos e a vegetação da Quinta de Cedovim. 

 

Uma vez que o conceito primordial da Quinta de Cedovim é a produção, convém então 

referir que relativamente à organização espacial da folha agrícola em redor aos edifícios 

da propriedade, esta encontra-se estabelecida sob um mosaico de compartimentação 

aprimorado de Vinhas e Olivais, sobressaindo não só o que aparenta ser um Bosquete de 

vegetação mediterrânica associada ao que tudo indica sejam mortórios, na encosta 

virada a SE, e, por fim, no fundo do vale, o corredor ripário concernente ao rio Torto, de 

considerável vegetação. 

 

    

Figura 95 - O terreiro da Quinta de Cedovim. 
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5.3.3. A Quinta do Roriz, Freguesia de Ervedosa do Douro – Concelho de S. João 

da Pesqueira. 

A empresa Quinta de Roriz – Vinhos, S.A., situada em Ervedosa do Douro no concelho 

de São João da Pesqueira do distrito de Viseu faz a gestão da Quinta de Roriz, situada 

também em Ervedosa do Douro. A influência dos inglese na região de Ervedosa do 

Douro é bem antiga e a ela se deve muito do desenvolvimento da vinha e do vinho. Esta 

quinta é pioneira neste aspeto. A Quita de Roriz esteve na posse da família Van Zaller 

desde 1815, passando de geração em geração. Deve-se à vinda de Robert Archibald e à 

sua sucessão até seu filho Diogo que a passou a Nicolau Kopke que depois a entregou à 

esposa do filho, Leonor Van Zeller transmitindo-se nesta família de geração em 

geração. 

Figura 96 - A Quinta de Roriz. 

Cerca de 42 hectares de terreno estão ocupados com vinha, no total de 200 hectares de 

terreno. Distingue-se por se estender em cascata de socalcos desde 450 metros de 

altitude até à margem do rio Douro. Um pequeno patamar ou ligeiro planalto existe no 

centro da quinta, local onde foram edificadas a casa, a capela, a adega e vários 

armazéns, no séc. XVIII. Constitui um dos mais típicos e melhores exemplos de Quintas 

do Douro. Seja o seu posicionamento seja a sua altitude fazem com que esta quinta 

reúna todas as características para a produção dos melhores vinhos do Porto. No seu 

solo xistoso com uma composição mineral de estanho e ouro encontra-se a base de 

vinhos com personalidade próprios ou característicos. A sua produção vinícola é 

enriquecida em tuneis de casco de carvalho onde é envelhecida e depois engarrafada já 

como vinho do Porto. Os designados vinhos de mesa sofrem uma fermentação dentro de 

cubas de inox, vinho produzido com as mesmas castas do vinho do Porto. Desde 1996 
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que têm conquistado lugar de bastante destaque no mercado nacional e internacional 

(AGUIAR, 2008). 

 

No que diz respeito ao acesso principal à Quinta do Roriz, pode-se dizer que este é feito 

através de uma sinuosa via em terra batida.  

 

A entrada, desprovida de portão mas demarcada por duas colunas de granito inseridas 

em muros de xisto da região, e um marco em xisto fixo na terra, já antigo, no qual se 

incorpora a inscrição “Roris”. Um puco mais em cima de um desses muros, na 

qualidade de canteiro de feição torneada, assinala-se a presença de uma Oliveira (Olea 

europaea var. europaea) como árvore ornamental. Uma vez suplantada a entrada, na 

continuidade dessa via segue-se pelo acesso principal da Quinta, já nos domínios da 

propriedade, igualmente em terra batida. O enquadramento desse acesso é estabelecido 

pelas amplas extensões dos vinhedos de produção associados à Quinta, em ambas a 

laterais. No entanto, no decurso dos primeiros 100 a 200 metros, no topo do talude 

direito na direção SO, pode ser visto um alinhamento de Ciprestes (Cupressus 

sempervirens L.), espaçados aproximadamente de 10 em 10 metros e de pequeno porte. 

Já no lado oposto desse mesmo troço, o enquadramento do é estabelecido por um talude 

de cobertura vegetal associada à mata mediterrânica, com evidente predominância para 

as espécie arbustivas como a Urze-branca (Erica arborea L.) entre outros variados tipos 

de Giestas (Cytisus spp.), e no caso das espécies arbóreas o domínio é claramente feito 

pela Oliveira (Olea europaea var. europaea) e pelo Pinheiro-bravo (Pinus pinaster 

Ailton). Contornada a curva e percorrendo agora em direção a NNO, o campo de visão é 

uma vez mais com os vastos vinhedos da Quinta, de um e do outro flanco do acesso. 

 

    

Figura 97 - A entrada e os vinhedos da Quinta de Roriz. 

 

Um pouco antes de chegar aos Edifícios da propriedade, o enquadramento paisagístico 

altera-se ligeiramente. Desta feita, rodeiam-nos duas tipologias de vegetação distintas. 

De um lado, junto a uma linha de água, fixa-se a primeira fase de um imenso laranjal 
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estabelecido em socalcos. Nesta primeira fase do laranjal, de encosta virada a ESE, 

podemos verificar que a dominância, no que respeita ao estrato arbóreo, é partilhada 

quer pela Laranjeira (Citrus x sinensis (L.) Osbeck), quer pela Oliveira (Olea europaea 

var. europaea), podendo ainda ser avistadas esporadicamente o Sobreiro (Quercus suber 

L.) e, já no estrato arbustivo, o Medronheiro (Arbutus unedo L.). Do outro lado do 

acesso, na esquerda da direção NNO, o enquadramento é feito por um pequeno 

Bosquete de vegetação espontânea instalado em socalcos, no qual foi-nos possível 

identificar as espécies arbóreas Espanta-lobos (Ailanthus altíssima), Azinheira (Quercus 

rotundifolia Lam.) e o Sobreiro (Quercus suber L.), e como espécies arbustiva assinala-

se como mais notável a presença do Medronheiro (Arbutus unedo L.). 

Figura 98 - Os vinhedos, os acessos, a linha de água e o laranjal da Quinta de Roriz. 

Na continuidade desta via de acesso, surge na sua dianteira uma bifurcação da mesma. 

Seguindo a direção NNE aproximamo-nos dos Edifícios atinentes à Quinta e, por outro 

lado, optando pela direção OSO, consagra-se a via concernente à ao apoio rural sobre 

aos vinhedos da propriedade. 

Designando a via NNE como entrada prevalecente, esta é enquadrada pelos Edifícios de 

Apoio à Atividade Rural em ambos os lados. De enfatizar o Cisterna de água no topo de 

um dos patamares, uns metros antes de chegar aos Edifícios, e em seu redor fixas 

algumas Oliveiras (Olea europaea var. europaea). Em frente à Cisterna encontra-se uma 

das Adegas, de fachada frontal virada a NNE e com uma inscrição a mencionar o ano de 

1764. Esta Adega é envolvida por um Terreiro em terra batida, permitindo assim o 

acesso à mesma. 
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Figura 99 - A cisterna, a adega e o edificado de apoio à atividade rural da Quinta de Roriz. 
 

Em frente a esta Adega fixa-se a Capela da Quinta, igualmente com a fachada frontal 

virada a NNE, e é enquadrada na sua retaguarda por uma pérgula de madeira rústica, 

incluindo-se nesta alguns pés da planta da Videira (Vitis vinifera L.), e na sua lateral 

esquerda por um Espelho de Água concebido em pedra de xisto na região contudo 

integrando igualmente alguns apontamentos em pedra de granito.  

 

    

    

Figura 100 - A capela e o espelho de água da Quinta de Roriz. 
 

De salientar a presença de um Cipreste-do-Buçaco (Cupressus lusitanica Mill.) no topo 

do Espelho de Água funcionando este como ornamento arbóreo do mesmo. A Capela 

encontra-se implementada, em grosso modo, no ponto central da Quinta, unificando por 

conseguinte a estruturação dos acessos aos Edifícios respeitantes à propriedade. Estes 
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acessos da envolvente próxima à Capela encontram-se pavimentados em pedra de xisto 

da região de formato irregular. 

Situados junto à lateral direita da Capela encontram-se um conjunto de Edifícios que, de 

momento, servem de apoio às atividades rurais. De fachada frontal voltada a NE, estes 

Edifícios encontram-se na sobranceria da segunda fase do Laranjal, contendo este a 

evidente dominância da espécie arbórea Laranjeira (Citrus x sinensis (L.) Osbeck) 

relativamente a outras espécies quer arbóreas, quer arbustivas. Na encosta 

imediatamente oposta, prepóstera a ONO, assenta um notável mato mediterrânico, no 

que tudo indica pertencer à expressão de mortórios. Neste eminente vale, destaque para 

a dominância das espécies como a Azinheira (Quercus rotundifolia Lam.), o Sobreiro 

(Quercus suber L.), Medronheiro (Arbutus unedo L.) e a Urze-branca (Erica arborea 

L.), bem como da espécie adventícia Mimosa (Acacia dealbata Link), lamentavelmente, 

bem relevante in situ. 

A fundura deste vale é caraterizado pela linha de água existente bem delineada pela 

concernente vegetação marginal de compartimentação específica, contudo, dominando 

aqui o Amieiro (Alnus glutinosa). 

Retomando novamente o núcleo do Edificado da Quinta como principal ponto central 

de referência, mais propriamente a Capela, conseguimos verificar constatar que, desta 

feita junto às sua fachada lateral esquerda, virada a ONO, para além do Espelho de 

Água em cima referido, se encontram implantados um conjunto de Edifícios de Apoio à 

Produção Vitivinícola e/ou Olivícola. Este aglomerado é predisposto à atividade 

agrícola pelo que a sua disposição no terreno é estabelecida por meio de, na sua fronte e 

virado a NNE, por uma via pavimentada em pedra da região xisto, de formato retangular 

e com largura suficiente para a correta execução dessas mesmas atividades, surgindo 

este na continuidade do Terreiro frontal da Capela; na sua lateral esquerda quer por um 

pequeno centro de distribuição de vias terciárias associadas à propriedade, quer pela 

extensão de vinhedo pertencente à propriedade; e na sua fachada de retaguarda por dois 

largos pavimentado em betão cinza com pedra da região, no caso xisto, um maior que 

outro mas ambos de formato aproximadamente retangular, diferenciados por um 

alinhamento de Oliveiras (Olea europaea var. europaea) e distinguindo-se estes das vias 
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do seu imediato igualmente por um alinhamento de Oliveiras (Olea europaea var. 

europaea). 

 

    

   

Figura 101 - O aglomerado de apoio à atividade rural, a pavimentação e a distribuição de vias, e os 

jardins ornamentais da Quinta de Roriz. 
 

Quanto aos Edifícios Primitivos da Quinta, estes encontram-se na contiguidade dos 

aglomerados em cima referidos, mais propriamente defronte das fachadas principais da 

Capela e dos Edifícios situados nos seus flancos. Pertencem a este grupo: 

 

a) A Habitação Primordial, localizada mesmo em frente à Capela, constituída por 

um pátio de acesso à entrada principal da casa, ornamentado em toda a sua volta, 

junto às paredes, com vegetação como três pés da planta trepadeira Glicínia 

(Wisteria sinensis), dois cactos de complicada identificação e alguns pés de hor-

tênsias (Hydrangea macrophylla). O pátio é pavimentado com uma mescla de 

seixos do rio com pedra de xisto, ambos de formato irregular; 

 

b) A Horta Principal da Quinta, situada entre a fronte à fachada direita da Habita-

ção Primordial, de posição E a esta, e a segunda fase do Laranjal em cima cita-

do; 

 

c) O Jardim Ornamental, fixo na proximidade da fachada esquerda da Habitação 

Primordial, de posição O a esta, com um formato geométrico aproximado ao re-

tangular. Este incorpora como estrato arbóreo constituído por Laranjeiras (Citrus 

x sinensis (L.) Osbeck) e Limoeiros (Citrus limon (L.) Burm. f.). De referir tam-
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bém a presença de alguns canteiros encostados á face das fachadas ocorrendo 

nestes a presença de Jarros (Zantedeschia aethiopica). De notar igualmente a 

presença de um canteiro um pouco maior que os atras referidos, reclinado já ao 

antigos Edifícios Agropecuários, fazendo-se este representar pela vegetação 

Bergénias (Bergenia cordifólia (Haw.) Sternb.) e Narcisos (Narcissus spp.) co-

mo tapetantes, da Teucrium (Teucrium fruticans) como sebe de compartimenta-

ção, e duas espécies arbóreas caducifólias não identificadas dada quase a total 

ausência de tipologias vestigiais à data para o efeito. 

d) Os antigos Edifícios Agropecuários, situados juto ao Jardim Ornamental todavia

num patamar inferior a este. De momento uma seção destes edifícios encontra-se

desocupada enquanto outra alberga o que aparenta ser cães de caça ou simples-

mente cães de companhia. Estes edifícios enquadram-se, de um lado pelo Jardim

Ornamental, no aldo oposto, por uma horta de dimensão irrisória quando compa-

rada com a Horta Principal da Quinta, em cima mencionada. Para além desta

horta, e no sentido ONO/O, surgem os vinhedos associados á produção vitiviní-

cola pertencentes à propriedade.

e) A Latada de Vinha ao Alto, assente na fachada N da Habitação Primordial. Esta

latada tem a particularidade de se fazer representar como um elemento cénico de

elevada monta dada a sua dimensão, viabilizando desta forma a sua condição de

recreio;

f) A Vinha ou, mais justamente, o colossal auge do tão célebre panorama do desig-

nado anfiteatro natural. Estabelecida em lugar privilegiado da Quinta, este vi-

nhedo é composto por 16 fileiras de vinha em patamares, a N da Habitação Pri-

mordial e na sequência da Latada de Vinha ao Alto. Em torno deste pródigo vi-

nhedo encontram-se 8 exuberantes exemplares arbóreos de Ciprestes (Cupressus

sempervirens). No culminar deste patamar acham-se fixados dois edifícios, um

em cada ponta, os quais se figuram como beneficiários no tocante à panorâmica

da paisagem envolvente.

Por fim, a delimitação física da quinta é estabelecida através das Escarpas da Quinta, as 

quais culminam e se fundem com o rio Douro. Nestes solos rochosos e ingremes, 
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podem ser observadas a extensa flora autóctone a elas concernentes, mata 

mediterrânica; em consonância com a predominância expressiva da Oliveira (Olea 

europaea var. europaea), outrora fixada em diminutos patamares. 

 

     

    

Figura 102 - A habitação primordial e pátio, a vinha em anfiteatro natural da Quinta de Roriz. 
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CAPÍTULO VI: CONTEXTO HISTÓRICO DAS ORIGENS DA QUINTA CASO 

DE ESTUDO – A QUINTA DO CONVENTO NOVO DE SÃO PEDRO DAS 

ÁGUIAS 

6.1. Breve Introdução Histórica da Fundação da Ordem de Cister. 

Para que seja possível um conhecimento profundo da Quinta caso de estudo central, a 

Quinta do Convento Novo de S. Pedro das Águias, dada a sua origem na Ordem de 

Cister, torna-se necessário um estudo sobre a presença monástica no Alto Douro 

Vinhateiro, sobretudo da Ordem de Cister. 

A origem da Fundação da Ordem Cisterciense teve o seu começo em 1098, ano em que 

o Abade Roberto, pertencente ao Mosteiro Beneditino de Molesme, se revela

determinado a abandonar a sua habitação cenobita para dessa maneira possibilitar a 

edificação de um Novo Mosteiro, em terras desconhecidas e inabitadas, posteriormente 

reconhecidas como de Cister (OSSWALD, Walter, 2012). A 21 de Março, festa de S. 

Bento, coincidente com Domingo de Ramos nesse ano, a resolução fora apreciada de 

acordo com o legado pontifício arcebispo de Leão, Hugo, inquirindo os reformadores 

dos seus propósitos. Os desígnios seriam inteiramente meritórios e em concordância 

com as orientações espirituais da época, para a pretendida reforma influenciavam 

fatores em oposição à feudalização da vida monástica em luta com a soberania civil 

dentro da Igreja e a sobreposição dos poderes temporais sobre os espirituais. 

O Abade Roberto, rigoroso seguidor das regras de S. Bento, deparado com o 

afastamento da comunidade de Beneditinos Cluniacenses, achando-as mais dedicadas ao 

culto em igrejas luxuosas, decreta a sua retirada de Molesme para Cîteaux, 

simultaneamente com 21 monges, não com o intento da criação de uma nova ordem 

religiosa mas o de somente retroceder à genuína severidade funcional. A exigência de 

Roberto de Molesmes por uma vivência de interioridade rigorosa nos seus princípios, 

solitária e recolhida, acabou por ser efetivada no ermo de Cister, aproximadamente a 15 

quilómetros a sul de Dijon no ponto central da Borgonha, estabelecendo-se aí a 

fundação do Novo Mosteiro, qualificado desta forma de acordo com os primeiros 
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documentos cistercienses, porque se projetava a novidade de vida, ou seja, o retorno à 

genuinidade da Regra, atendendo a uma penúria fértil. O arquétipo de existência do 

novum monasterium enquadra-se no âmbito de uma Igreja europeia incluída entre os 

grandes senhores, prósperos, fomentando confluências reformistas e contestatárias que, 

solitariamente ou em ajuntamentos diminutos, “se retiram do mundo, em busca de 

ideais ascéticos que conjugam tradições monásticas vida solitária (eremítica) com vida 

em comunidade (cenobítica) ” (GEHVID; 1998). 

 

No entanto, sob a ordem do concilio episcopal, o Abade Roberto juntamente com 12 

monges tiveram ordem de regresso a Molesme, permanecendo cerca de 9 monges em 

Cîteaux que, elegendo como abade o prior Alberico, foram continuando o projeto, 

(OSSWALD, Walter 2012). “A retirada para o ermus que uma bula pontifícia de 

Urbano II consagra algum tempo depois…era, a um tempo, considerada simbólica e 

real” (NASCIMENTO, Aires; 1999). 

 

Durante a etapa imediata, na qual Alberico foi Abade, com o mosteiro situado numa 

zona pantanosa e insalubre e ainda por acabar, resultou essa área rejeitada em curto 

prazo a favor de um novo edifício numa zona mais aprazível. Em virtude da 

benemerente família ducal de Borgonha, esse local passou a ser reconhecido como 

Cister, apta para cativar noviços e de fazer parte nos debates teológicos (OSSWALD, 

Walter, 2012). Assim sendo os desígnios da nova abadia permaneceram sob a 

responsabilidade de Alberico, antigo prior e confiável de Roberto, incumbido de dar 

seguimento à reforma principiada. A Alberico se devem o consentimento do Papa 

Pascoal II para a iniciativa, a isenção da remuneração de direitos senhoriais, e, 

principalmente, o impulsionamento da organização da vida Cisterciense: “o regresso à 

Regra implicava nada aceitar do que nela não estivesse consignado; retificavam-se 

modos de vestir e de comer; como pobres, consagravam os monges a obrigação do 

trabalho pelas próprias mãos e não admitiam rendimentos de outra; por isso tornava-

se necessário equilibrar os momentos de oração com os de trabalho e de leitura, pelo 

que o regresso a uma liturgia mais simples recuperava tempos destinados a outras 

ocupações; restaurava-se a obrigação do silêncio e da clausura estrita” 

(NASCIMENTO, Aires; 1999). Outros dos feitos de maior relevo no decorrer do 

abaciado de Alberico distinguem-se a elaboração de uma disposição final onde que se 

explicam e se regula a execução de um conjunto de regras pormenorizadas da vida 
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monástica, as Consuetudines, assim como a muda dos hábitos negros dos beneditinos 

pelo hábito branco, mais tarde símbolo reconhecido e impactante dos cistercienses na 

sociedade europeia (OSSWALD, Walter, 2012). Outras decisões praticadas por 

Alberico causaram grandes efeitos, no sentido da obtenção de equilíbrio entre as 

imprescindibilidades materiais da comunidade e a disponibilidade de tempo e de 

receitas, seriam aplicados assalariados transformando pessoas dependentes de outrem 

em pessoas livres com trabalho fixo; bem como “a admissão dos leigos nas atividades 

do mosteiro tornava-os conversos, com todos os direitos dos monges, embora com 

dispensa de participação no coro e no lectio” (NASCIMENTO, Aires; 1999). 

Imediatamente após o óbito de Alberico, em 26 de Janeiro de 1108, Estêvão Harding é 

proclamado abade, ocupando o seu lugar (NASCIMENTO, Aires; 1999; OSSWALD, 

Walter, 2012). E se Alberico havia criado os fundamentos, o Abade Estêvão dá começo 

á metodização, orientando a economia, tarefa que encerrava algumas contrariedades 

particularmente na incontingência da aquisição de amplas extensões de terras, por 

compra ou por doação, dificultando desta forma a obtenção da auto-suficiência por via 

da exploração direta de minifúndios. 

Terá sido da responsabilidade de Estêvão Harding, não só a estruturação do scriptorium 

Cisterciense onde se assentavam os conteúdos de uma reforma que sugeria a 

uniformização dos instrumentos em todas as abadias, mas também, e particularmente, a 

expansão da reforma Cisterciense. A ele se deve igualmente a regulamentação sublime 

do processo hierárquico, participativo e articulado da íntegra das abadias na 

administração da Ordem. O esquema organizativo de Estêvão Harding, pelos abades das 

respetivas casas-mãe, proporcionaria a garantia de estabilidade e continuidade perante a 

presença de uma congregação unida de mosteiros, confederados e controlados pela sua 

Abadia Primária, e, quando inevitável, por ela auxiliados. 

Na primeira versão da carta primitiva, Carta Caritatis, escrita pelo Abade Estêvão, seria 

aprovado a Cister e às suas abadias filhas a exequibilidade de fundarem novos mosteiros 

economicamente autónomos, adotando igualmente os regulamentos de S. Bento. Foi 

durante o abaciado de Estêvão que se ergueram as abadias primárias, isto é, as primeiras 

fundações de Cister: La Ferté em 1113, Pontigny em 1114, Clairvaux e Morimond em 

1115. A determinação de instituir novas abadias em vez de priorados abrange as funções 
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inerentes ao abade de acordo com a comparsaria de seus monges, fomentando a 

definição de relações entre as abadias. “O abade de Cister mantém a primazia, mas é 

regulado pela vigilância dos abades das primeiras fundações, La Ferté, Pontigny, 

Claraval e Morimond” (NASCIMENTO, Aires; 1999). 

 

A confirmação da Carta Caritatis como documento fundamental (OSSWALD, Walter, 

2012), comprovada pelo Papa Calisto II em 1119, por decreto pontifício próprio, e 

associada com a Regra de S. Bento, concebia o estabelecimento de cânones na vida dos 

monges e da nova ordem, tendo como órgão supremo o capítulo geral dos abades, 

presidido pelo abade de Cister. As diferentes revisões que a Carta Caritatis usufruíra, 

em 1123, 1152, 1157 e 1165, sugeriam continuamente o sentido do intensificar da 

autoridade e poder das abadias primárias e de uma autonomia absoluta relativamente a 

Bispos e Cabidos Diocesanos. “A abadia “mãe” é responsável por uma ou mais casas 

fundadas ou filiadas, suas “filhas”, devendo velar por elas, pela escolha de um bom 

abade, e ainda visita-las uma vez por ano.” (GEHVID; 1998). No entanto, um grande 

número de abades fora nomeado bispos no decorrer do século XII, enquanto Bernardo 

se recusara várias vezes a tal honra. 

 

Vincula-se ainda a Estêvão Harding a convocatória e o regimento do Capitulo Geral da 

Ordem, congregando anualmente, para a análise do cumprimento das regras, de todos os 

abades a ela pertencente, não ficando ele próprio desobrigado da correção fraterna. O 

Capítulo Geral é o recurso basilar na distribuição monástica e da sua regulamentação: 

na independência das abadias e na respetiva correlação. Ele determina a exoneração 

relativamente a prestações pecuniárias entre as abadias porém promove a colaboração 

de todas quando das dificuldades de uma, “não obstante a sua autonomia, as abadias 

devem, antes de mais, obter o assentimento do bispo do lugar e devem-se mutuamente o 

dever da caridade, que significa ajuda e correção” (NASCIMENTO, Aires; 1999). 

Com a instituição do Capitulo Geral é-lhe confirmada a coesão e a realização de 

reuniões anuais entre a comunidade de abades da totalidade dos mosteiros é estabelecida 

em Cister, delineando no decorrer das mesmas, sob a forma de Estatutos, os propósitos 

essenciais para corrigir desvios, definir normas, apreciar a admissão de novos mosteiros 

e partilhar informações sobre a desenvolvimento da Ordem. As regras assim como os 

costumes litúrgicos verificam-se igualmente uniformes, sendo que “os livros e a própria 
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Bíblia normalizados e recopiados para todas as casas” (GEHVID; 1998). À morte de 

Estevão, em 1133, seriam já 71 as fundações. 

Cister não seria tão bem sucedida se não fosse o ingresso de Bernardo de Fontaine no 

mosteiro em 1112 (OSSWALD, Walter, 2012; GEHVID, 1998; EDIÇÕES 

AFRONTAMENTO, 2012). A feição de autoridade e prestígio, instituiria S. Bernardo 

como o futuro responsável espiritual de Cister e o enorme obreiro do êxito da Ordem, 

com a fundação de aproximadamente 60 abadias após ter consolidado Claraval, em 

1115. A entrada para o noviciado de Cister de Bernardo de Fontaine juntamente com 30 

postulantes, dos quais 8 eram familiares deste, possibilitou este alcance de multiplicação 

devido à proximidade da sua família, nobre, com os duques de Borgonha. O Abade 

Estêvão havia reconhecido em Bernardo de Fontaine um forte potencial e, dois anos 

após, deixando a seu cargo o recém-criado mosteiro de Claraval (Clairvaux), para que lá 

exercesse as funções de abade, incumbência exercida até ao seu falecimento, em 1153. 

A imponência carismática de Bernardo havia sido estabelecida em toda a Ordem já em 

1134 quer como princípio comportamental monástico quer como capacidade 

organizadora e estruturante das irmandades. A figura de Bernardo de Claraval ressalta 

única durante o seculo XII pelo seu papel de diplomata, organizador, teólogo, pregador, 

autor e essencialmente místico. Além da captação de vários jovens para a comunidade 

Cisterciense, foi igualmente um criador de escola, ensinando e formando inúmeros 

monges, contudo, a maioria do seu tempo disponível seria na realização de viagens e 

missões. Uma renovada exaltação e suplemento de vida em Cister adviriam de 

Bernardo, surgindo portanto uma demarcação distinta da nova espiritualidade monástica 

por consequência do seu carácter íntegro e envolvente associado às virtudes de uma 

doutrina inspiradora e profunda. A meditação, a contemplação e a austeridade assim 

como a recusa do mundo, a oração e o silêncio, constituem uma rotina na vivência 

Cisterciense, amplamente influenciada pela doutrinação de Bernardo.  

Em 1153, à morte de Bernardo, a comunidade Cisterciense perduraria em 

desenvolvimento difundindo-se pelos mais variados refúgios da Europa 

(NASCIMENTO, Aires; 1999), abrangendo 640 comunidades no ano de 1240 

porquanto a abundância de monges seria já expressiva. As justificações para esta 

expansão podem ir desde as “socioculturais até politicas e, não menos verosímeis, 

espirituais, na medida em que a vida cisterciense, fortemente influenciada pela 
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doutrinação de Bernardo, se tornava particularmente atraente para a nova 

sensibilidade que despontava” (OSSWALD, Walter, 2012).  

 

Poder-se-á então afirmar (OSSWALD, Walter, 2012) que o início desta Ordem foi 

marcado por quatro homens: Roberto de Molesme, o fundador, Prior Alberico o 

estabilizador, Estêvão Harding o organizador o por fim Bernardo o difusor e definidor, 

homens estes que a igreja quis que fossem canonizados. 

 

O modelo estrutural Cisterciense estabelece-se em dois pilares: “a) o direito 

constitucional, formado pelos textos orgânicos que criam e organizam a Ordem de 

Cister; b) o direito não constitucional, isto é, das regras de âmbito diverso, 

administrativo, litúrgico, económico, disciplinar que regem a vida de todas as abadias” 

(NASCIMENTO, Aires; 1999). Seria desta forma que surgiria um novo modelo de 

Ordem Monástica (GEHVID; 1998) sem o absolutismo autónomo entre as suas abadias 

e sem o seu carácter assente sob a forma de uma centralização, mas sim numa doutrina 

hierárquica sustentada na caridade. 

 

  

Figura 103 - 1) São Bernardo (Cástris) 2) São Bernardo no Mosteiro de Iranzu (Espanha) (Fonte 

OSSWALD, 2012). 

 

6.2. A Expansão Secular da Ordem de Cister em Portugal. 

O exórdio Cisterciense em Portugal é consequência não só do contributo ministrado 

pela primeira dinastia dos reis portugueses, com D. Afonso Henriques mas 

principalmente posterior a D. Afonso II, por meio de doações e cartas de coutos a 

mosteiros; assim como da adoção à Regra de S. Bento das Ordens Militares, Avis, 

Freires de Évora/Calatrava, Alcântara, Cristo, a exemplo da Ordem do Templo que S, 
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Bernardo louvou no seu tratado “De laude novae militae”, adotaram a Regra de S. 

Bento, que enobrece o monge como soldado de Cristo e os usos de Cister (EDIÇÕES 

AFRONTAMENTO, 2012). 

Já em estádio semissecular logo após a fundação do Mosteiro Novo de Cîteaux 

(OSSWALD, Walter, 2012; MARQUES, 1998; GEHVID; 1998), Dom Afonso 

Henriques revelaria desígnios no estabelecimento de Cister em reino português, o 

Condado Portucalense, espaço geográfico diminuto circunscrito entre Castela, Leão, 

Galiza, as terras de muçulmanos e o oceano. A perspetiva evolutiva do monaquismo até 

à data em Portugal iria-se modificar com a admissão da reforma Cisterciense ainda no 

século XII. Enumeram-se unicamente mosteiros de comunidades masculinas quer entre 

os variados mosteiros que assumiriam a observância de Cister quer pelas fundações que 

se decidiriam igualmente por Cister, no decorrer do mesmo século. As novas práticas 

habituais Cistercienses, por meio da sua presença e célere consentimento em Portugal, 

não só testemunham a distinta corrente religiosa-cultural francesa como comprovam a 

vitalidade e a dinâmica da espiritual implícita, representando de igual modo a 

disponibilidade e recetividade a modelos exógenos por parte de Portugal. A fundação da 

Ordem em Portugal dar-se-ia primeiramente na abadia de São João de Tarouca que já 

em 1144 se achava agregada à nova observância monástica. Apesar de muitas das 

publicações não certificarem a data precisa em que a Ordem de Cister é introduzida em 

Portugal, tudo indica que terá sido decretado por D. Afonso Henriques que esta se terá 

estabelecido. 

Assim, considerando a escassez de informação do reino nascente quanto à célere 

ascensão da comunidade Cisterciense e, como consequência de tal (OSSWALD, Walter, 

2012; COCHERIL; 1959), a discordância por parte dos historiadores relativamente a 

datas, razões ou ainda localidades sobre a primeira implantação da habitação da 

comunidade religiosa da nova ordem em Portugal, a limitação sobre a temática reduzir-

se-á ao factual. Posto isto, entre 1138 e 1144 resultaria a edificação de duas abadias, no 

mínimo, tomadas pela regra da vida Cisterciense, S. Cristóvão de Lafões e S. João de 

Tarouca, que em tempos anteriores subsistiriam como eremitérios ou mosteiros 

diminutos localizados nas Beiras. Fundada seguramente em Abril de 1144, tendo em 

consideração as referencias aos testemunhos escritos na altura, Tarouca distingue-se 

como a primeira abadia da Ordem de Cister em Portugal. A manifesta escassez de 
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atividade no decorrer do século do ermitério de S. Tiago de Sever, vinculado a Tarouca 

e estabelecido cisterciense após filiação de S. João nesta Ordem, conduziu ao seu 

desaparecimento sem deixar indícios. Um escrito fechado de D. Afonso Henriques 

dirigido ao bispo de Viseu documenta a retirada dos monges provenientes de Claraval, 

estabelecidos em S. Pedro de Mouraz anteriormente a 1152, seguidamente à tentativa 

gorada da sua fundação e sem conhecimento do rei. A carta de fundação de Santa Maria 

de Alcobaça é datada do mês de Abril de 1153. A 18 de Agosto de 1169 S Cristóvão de 

Lafões é autenticado numa bula como Cisterciense, uma vez que anteriormente, em 

1161, havia sido já designado como mosteiro beneditino, sobrevindo por consequência a 

sua alteração de observância entre ambas as datas. 

 

Um documento datado de 1170 confirma a pequena abadia de S. Pedro das Águias 

como mosteiro beneditino (OSSWALD, Walter, 2012; COCHERIL; 1959; COSTA, 

2006), todavia em 1205 é expressa pela primeira vez nas decisões do Capítulo Geral 

Cisterciense, ainda que desconhecendo-se do exato ano da sua filiação presume-se 

portanto que a sua filiação se tivesse realizado no fim do século XII. A filiação de Santa 

Maria de Fiães na região de Melgaço terá ocorrido entre 1173 e 1194 reservando para si 

a exclusividade de ser o único da linha de Tarouca que fundou um outro, Ermelo, no 

decorrer do século XIII. Embora a filiação se situasse em S. João de Tarouca o domínio 

de uma granja é atribuído a Alcobaça, traduzindo desta forma um certo ceticismo no 

que ao mosteiro raiano de Santa Maria de Fiães diz respeito, dando a entender, por 

consequência, da ação dos monges da abadia da estremenha. A transição Beneditina a 

Cisterciense do mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão pertence a 1188. A 1 de Março 

de 1195, D. Sancho I determinara a doação do mosteiro de Santa Maria de Seiça a 

Alcobaça. Inicialmente beneditino este mosteiro possivelmente terá sido fundado por D. 

Afonso Henriques em derredor de 1162. Surgindo primordialmente nas atas do Capitulo 

Geral em 1208, admite-se que a filiação da abadia minhota de Santa Maria do Bouro 

tenha decorrido no final de século XII, conhecido o seu exórdio eremítico e 

posteriormente beneditino considera-se ainda a hipótese da sua mudança de localização. 

Fundado presumivelmente pelo rei de Leão no decorrer século XII (COCHERIL, 1959; 

COSTA, 2006), o mosteiro de Santa Maria de Aguiar tem tanto de indefinição nas suas 

origens como da filiação pertencente no caso Moreruela, Valparíso ou de Boulbonne. A 

instituição em nação Portuguesa deste mosteiro decorreu no fim do século XII, ou seja, 

no tempo da correção da fronteira no espaço de Riba-Côa, dispondo-o na filiação de S. 
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João de Tarouca. Não obstante a permuta de local, como corrobora em tempo atual um 

lugar vivente denominado de Abadia Velha, e as dúvidas a respeito da sua fundação, 

Santa Maria de Salzedas transitou a abadia Cisterciense por fins do século XII. A datar 

de 1275 que S. Bento de Cástris é de modo oficial Cisterciense. Como filiação de 

Alcobaça as nomeações das respeitantes Abadessas incumbiam-se continuamente à 

ratificação solene do D. Abade de Alcobaça quando da fundação de Cástris, Frei 

Estêvão, destinando igualmente para si e respetivos legatários a Presidência nas eleições 

das Preladas e a Visitação do Mosteiro. 

O fenómeno do desenvolvimento da Ordem Cisterciense persistiria no decorrer dos 

séculos XII e XIII (OSSWALD, Walter, 2012; NASCIMENTO, Aires; 1999; GEHVID; 

1998; MARQUES, 1998; COSTA, 2006) a expansão é consumada através de modelos 

distintos como a “Enxameação”, consoante a doação de um território por um senhor a 

comunidade expediria um grupo de monges para aí constituir a fundação; a 

“Substituição”, estabelecimento do grupo Cisterciense por consequência da deserção de 

outra comunidade; por “Filiação” ou “Agregação”, e “Integração” de uma comunidade 

antecedente permanecendo ao abrigo de nova obediência; ou ainda a “Tutela”, alusivo 

aos mosteiros femininos, os quais a filiação inaugural data de 1125, mantendo-os sob 

vigilância e cuidados do abade do mosteiro mais próximo. Desta forma, a ocupação do 

território em Portugal por parte da Ordem é realizada especialmente no decorrer da 

primeira dinastia ainda que a sua ampliação avançaria; “se até ao final do século XII, há 

nove mosteiros cistercienses e até 1223 o seu número se eleva a 14, todos masculinos 

(dos 18 que farão o seu total), a partir do seculo XIII a Ordem irá afirmar-se através 

da criação de conventos de monjas, que atingirão o número 14 no território português” 

(EXPRESSO; 1994). 

Ao desencadear desta excecional moção, espiritual e económica, cresceria num êxito de 

grandeza Europeia, no qual Portugal desempenharia um papel participativo entusiasta 

ao longo do seu decurso (OSSWALD, Walter, 2012; NASCIMENTO, Aires; 1999; 

GEHVID; 1998; MARQUES, 1998; COSTA, 2006; EDIÇÕES AFRONTAMENTO, 

2012; COCHERIL; 1959). Na geografia espácio-temporal a reforma de Cister 

evidencia-se com um lugar marcante do monaquismo português na Idade Média, seja 

pelo acompanhamento da corrente Europeia, seja pela dinâmica atingida. No primeiro 

quarto do século XIII a afiliação ao monaquismo feminino Cisterciense das santas 
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Infantas Teresa, Sancha e Mafalda, descendentes do rei D. Sancho I, proporcionou uma 

influência decisiva dos acontecimentos no decurso da história Cisterciense em Portugal, 

persuadindo à conversão Cisterciense dos mosteiros Beneditinos de Lorvão, D. Teresa, 

e Arouca, D. Mafalda, tendo sido fundado um novo o de Celas em Coimbra por Dª 

Sancha. 

 

Não obstante, em pleno século XIII já se conjeturava a necessidade de uma inevitável 

reforma nos mosteiros portugueses (COSTA, 2006), motivada por determinados 

indícios de declínio observados por exemplo em Ceiça, ou mesmo na falta de 

moderação registrada em 1279 pelo abade de Alcobaça, o qual não cedia quer às 

normativas dos Visitadores quer às orientações do Capítulo Geral de Cister. Por altura 

da metade século XV Alcobaça auferiu de um consentimento papal para se ausentar aos 

Capítulos Gerais, tanto quanto da escolha dos seus abades ser diretamente efetuada pelo 

Papa, com o compromisso de visitar os sepulcros dos Santos Apóstolos, dando a 

entender deste modo o eximir Alcobacense no que concerne aos abades claravalenses e 

aos seus enviados. A ratificação desta independência foi corroborada pelos Papas 

sucedâneos, Alexandre VI e Leão X. 

 

No início do século XIV (MARQUES; 2006), em consequência do contributo prestado 

pelas instituições religiosas, disponibilizando as suas rendas para as campanhas 

apresentadas pela monarquia presumivelmente em oposição aos infiéis, consentimento 

esse admitido por intermédio do Papa João XXII em 1320, tanto a Ordem como o 

remanescente corpo eclesiástico admitiu a nacionalização de quota-parte dos seus 

rendimentos. Ainda no mesmo século e em virtude das guerras e crises, a Ordem e 

restantes instituições arcaram com alguns transtornos, ocasionalmente um tanto mais 

excessivamente. As várias visitações ocorridas no século XV, expressas nos Capítulos 

de 1403 a 1490, desvendam das tentativas reformistas, seja nos mosteiros portugueses 

ou em outros países, extensíveis ao século imediato. Em Portugal, não só repercutem as 

apreensões para com as chefias do poder social, régio e de membros da linhagem real 

com incumbências a respeito da Ordem, conjuntamente com as lideranças do poder da 

Ordem. Os testemunhos expressos nos documentos admitem similarmente uma 

envolvente de desvios e adversidades no cumprimento tanto dos princípios nos usos de 

Cister como nos cânones Beneditinos. O cosmos dos mosteiros Cistercienses 

portugueses, no âmbito secular entre XV e a primeira metade do século XVI, 
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manifestava semelhante reportório de adversidades indigitadas à Europa, o absenteísmo 

disciplinar própria do individuo e os indícios de laxismo e permissividade nas 

comunidades. 

No decorrer dos anos 1531 e 1533, num período de inequívoco afastamento entre as 

comunidades, o Abade de Claraval, Dom Edme de Saulieu, realizou uma digressão à 

Península Ibérica (OSSWALD, Walter, 2012; GEHVID; 1998; MARQUES, 1998), 

apreendida como uma diligência que o Geral da Ordem executa no intuito da união da 

comunidade em redor de Cister. Na sua excursão ao longo do reino de Portugal, o 

Abade fez-se escoltar pelo capelão real, Mestre André Gomes. É necessário incluir esta 

Visita com o aparecimento da Congregação Autónoma de Alcobaça, possibilitando o 

aflorar da renovação em alguns dos mosteiros, tanto material como espiritual, ao passo 

que para outros constituiu o seu encerramento, no que de exclusivamente concerne ao 

território Português. Posteriormente, as condições de decadência em que se achavam 

quer os edifícios quer as comunidades resultou num forte agastamento e 

compadecimento quando da visitação do abade de Claraval, D. Edme de Saulieu, aos 

mosteiros Portugueses em 1532-34, em consequência do calamitoso abaciado do 

Cardeal Jorge da Costa. Não obstante, a restituição da disciplina assim como a 

fomentação da espiritualidade e restauração dos edifícios foram reintroduzidos pelos 

irmãos de D. João III, os Cardeais Infantes D. Henriques e D. Afonso. Aquando do 

infortúnio de Alcácer-Quibir, D Henrique viu-se obrigado a renunciar ao seu abaciado 

alcobacence a fim de ser proclamado Rei. A constituição da Congregação Portuguesa 

em 1567, no seguimento do Concilio de Trento, deu lugar ao desenvolvimento da 

regeneração dos mosteiros Cistercienses de Portugal por meio de trabalhos de 

renovação e de restauro, induzindo consequentemente ao aparecimento de atividades 

como as dos pintores e barristas. A instituição do cenóbio feminino de Nossa Senhora 

da Assunção de Tabosa assim como a reconstrução de S. Cristóvão de Lafões 

“constituem um luminoso e belo acorde final da melodia cisterciense em Portugal” 

(OSSWALD, Walter, 2012). Desta forma, afastamento do declínio económico e 

espiritual precedente como seria capaz de inserir uma renovada reforma espiritual 

(GEHVID; 1998; MARQUES, 1998), restabelecida na formação dos devotos, 

transformando a sua prosperidade económica na regeneração e aumento da edificação 

monástica, expandindo-se esta ao estilo Barroco, com Alcobaça como uma autoridade 
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superior. O terminar de uma etapa de inconstância experienciada desde os finais do 

século precedente é consumado em 1834 com a extinção das Ordens Religiosas. 

 

No decurso do século XIX, sob a ação exercida pelas invasões francesas (OSSWALD, 

Walter, 2012), Portugal afigurava-se enfraquecido e desamparado pela soberania régia. 

As infrações a ordens por meio de soldados indisciplinados, persuadidos pelo 

anticlericalismo sans culotte, os comportamentos das tropas irregulares e da guerrilha 

que se refugiavam onde podiam e que extorquiam tudo o que pudessem, terminaria 

numa fratricida guerra civil deixando os monges desconceituados, depauperados e 

copiosamente divididos. A 28 de Maio de 1834 D. Pedro de Bragança e Joaquim 

António de Aguiar assinariam a lei da expulsão das Ordens Religiosas pelo que a gestão 

dos haveres adquiridos pelos Estado não terá sido a mais hábil, impulsionada tanto pela 

célere aplicação da lei como pelo exacerbado rigor da mesma. Todavia a sua imposição 

não produziria resistências nacionais desmedidas uma vez que a disputa pelos cargos da 

corte e a constante rivalidade institucional com os Bispos não consistiam razões claras 

no clero secular para a defesa ativa dos religiosos. Em consequência, o estado de 

diversos mosteiros volveu em desesperante resultado da renúncia, evasão e por vezes 

saída forçada dos monges, como sobreveio em Alcobaça. Não obstante, a posse 

administrativa aconteceu, na sua maioria, sem indícios violência. Fixados nas 

localidades, um pequeno número dessas edificações foram aproveitadas, como seria 

expectável, para “Câmaras Municipais, Hospitais, Liceus, Tribunais, Quartéis, e outras 

repartições… Os edifícios mais valiosos eram dados como recompensa, a figuras 

militares ou políticas, o resto foi leiloado (OSSWALD, Walter, 2012). 

 

Relativamente aos monges obrigados a abandonar a sua posição, o Estado encarregar-

se-ia da atribuição de uma pensão dada em remuneração dos serviços com a exclusão 

dos que se declararam a favor dos miguelistas. No que concerne às monjas, apesar da 

permissão para a sua permanência nos respetivos mosteiros viam-se impedidas da 

admissão de noviças o que, e uma vez ligada ao fazer-se cessar das rendas, se traduziria 

na cessação morosa das comunidades que perseveravam. “Restava assim aos monges 

egressos o recurso ao ensino à imprensa e ao trabalho como educadores” (OSSWALD, 

Walter, 2012). 
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Falecendo em 1909 com 93 anos no Convento de N. S. da Nazaré de Mocambo 

(OSSWALD, Walter, 2012; GEHVID, 1998), Madre Carolina Castro e Silva foi a 

derradeira devota a declinar o abandono ao seu mosteiro, desaparecendo com ela a 

presença de Cistercienses em Portugal que, na ausência de monges brancos no País, se 

particulariza sui generis nessa condição por toda a extensão da Europa. Imediatamente 

após o desfecho dos duelos entre liberais e miguelistas, o Concelho de Estado declinou 

o relatório-proposta para a extermínio das Ordens Religiosas formalizado no decorrer da

Convenção de Évora-Monte e exposto pelo ministro da justiça Joaquim António de 

Aguiar. Datado de 28 de Maio de 1834, o decreto ordenado por D. Pedro Duque de 

Bragança estabelece a extinção na íntegra de conventos, mosteiros, colégios, hospícios 

ou sejam quais forem as residências pertencentes ou relativas à religião de todas as 

ordens regulares, correspondente ao Artº1, assim como a incorporação das propriedades 

e haveres dos próprios da Fazenda Nacional, relativamente ao Artº2. 

O século XX assinala assim o começo de um conjunto de esforços executados pela 

Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), pelo Instituto 

Português do Património Arquitetónico (IPPAR) e por particulares até então, com o 

intento do restauro, reconstrução, renovação e reabilitação do legado da Ordem em 

Portugal. Incumbe ao século XXI distinguir o que de mais significativo nos oferece esta 

herança, assegurando a sua reminiscência como um bem pátrio digno de ser admirado, 

incitado e preservado. 

Figura 104 - 1) Mosteiros Beneditinos Portugueses (séc. XII), 2) Mosteiros Cistercienses 

Portugueses (Idade média) (Fonte MARQUES, 1998); 3) Localização das Abadias Cistercienses em 

Portugal (Adaptado) (Fonte IPPA, 2000). 
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6.3. A Presença da Ordem de Cister no Vale do Douro. 

 

Durante o século XII era notório o domínio concernente à implantação das comunidades 

monásticas Beneditinas no território Portucalense (EXPRESSO, 1994; GEHVID; 1998), 

principalmente na região atualmente denominada de Entre-Douro-e-Minho. Decorriam 

os anos de 1143-1144, aquando da entrada dos primeiros monges Cistercienses, 

oriundos de Claraval, em S. João de Tarouca, fixada na margem esquerda do Rio 

Douro, iniciando-se desta forma o processo da expansão Cisterciense em Portugal. A 

região do Norte assume-se como o acesso primordial à introdução da Ordem de Cister 

em Portugal, no decurso da primeira metade do século XII, compreendendo, portanto, 

de um amplo património Cisterciense, facultado pela sua presença e consequente 

evolução in situ. Por toda a sua extensão é reunido um conjunto considerável de 

mosteiros que se repartem em dois aglomerados geográficos predominantes; o primeiro 

respeitante às quatro abadias instaladas nas regiões do Minho e Trás-os-Montes, mais 

precisamente nas bacias superiores do rio Minho, Santa Maria de Fiães, rio Lima, Santa 

Maria de Ermelo, e rio Cávado, Santa Maria do Bouro e Santa Maria das Júnias); o 

segundo concernente à região Sul Duriense, disposto ao longo de uma faixa que se 

prolonga desde o litoral, São Pedro e São Paulo de Arouca, integrando uma notável 

confluência no território a SE de Lamego com São João de Tarouca, Santa Maria de 

Salzedas, São Pedro das Águias e Nossa Senhora da Assunção de Tabosa, contendo 

igualmente Santa Maria de Aguiar localizada já a Este na linha divisória ente Portugal e 

Espanha. 

 

O motivo pelo qual o maior aglomerado de mosteiros se encontrar na região de Entre-

Douro-e-Minho eflui em virtude da reconquista da região ter ocorrido mais cedo, 

originando deste modo um acréscimo da sua densidade populacional, à época, 

induzindo igualmente causas de ordem sociocultural. A reforma Beneditina cedo se 

introduziu na região. Similarmente, “a sua situação geográfica de maior proximidade 

com os centros de Leão, o seu enquadramento sociopolítico com a passagem dos 

territórios cristãos ocidentais às mãos de um representante da dinastia de Navarra e 

ainda com a mutação social que é aqui contemporânea desse processo politico, tudo 

isto concorre para uma abertura rápida da zona norte de Portugal a essa corrente 

monástica vinda de além Pirenéus” (MARQUES, 1998). 
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Ainda quando do primeiro estádio da expansão Cisterciense (MARTINS, 2011, 

EDIÇÕES AFRONTAMENTO, 2012), o seu estabelecimento em território Beirão foi 

essencialmente em razão do carácter árduo, austero e despovoado que a região oferecia, 

o qual se imbuía na índole das fundações e filiações da Ordem de Cister que procurava a

harmonia com a natureza, o isolamento e o afastamento dos grandes movimentos 

citadinos. Em consequência da instalação da Ordem de Cister na região Beirã foi a sua 

propagação um pouco por todo o País acompanhando os movimentos da reconquista, da 

qual se difundiram diversos mosteiros Cistercienses por meio das respeitantes filiações 

e fundações, relacionando-se, portanto, com os propósitos da ocupação e administração 

do território nacional. 

As circunstâncias Beirãs do século XII revelam que os mosteiros da região, até aquele 

momento Beneditinos ou relacionados com outras Ordens Religiosas, foram enlevados 

pela presença do recente conceito Cisterciense ajustando-se aos novos usos e 

procedimentos. Entre 1140 e 1144, a região de Trás-os-Montes encontra-se quase na sua 

plenitude sob o domínio da família dos Braganções, a qual dispensava idêntica lealdade 

ora à soberania portuguesa ora à monarquia leonesa, alternando entre ambas de acordo 

com as circunstâncias. 

No decorrer dos mesmos anos, a pressão exercida sob a região de Entre-Douro-e-

Minho, quer pelo prelado da arquidiocese brácara quer por um grande número de 

mosteiros Beneditinos, para que fossem impostas restrições à expansão de uma outra 

comunidade na região que não a dos monges negros eram seriamente percetíveis. Deste 

modo, somente os territórios em torno de Lamego se apresentavam seja como uma 

viabilidade algum tanto considerável ou com a estabilidade indispensável para o efeito. 

A candidatura das proximidades de Lamego acresceria mais consolidada em virtude da 

presença de Egas Moniz na região, dado o seu prestígio como proprietário de terras 

daquele local. O assentar da nova Ordem na região assegurava ao Rei um domínio 

soberano a respeito da nova abadia, uma proximidade contínua para com S. Bernardo e 

concomitantemente com os poderes europeus basilares do século XII, aquando do seu 

compromisso na luta pela autonomia dos seus territórios diante do rei de Leão e Castela, 

Afonso VII. 
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Os mosteiros Cistercienses portugueses podem ainda ser agrupados segundo critérios 

temporais e geográficos na correspondente ordem, o Ciclo de Tarouca, o Ciclo de 

Alcobaça e o Ciclo Real Feminino, salientando-se todavia o período de Tarouca, quer 

pelo contexto histórico relacionado com o começo da Ordem de Cister em Portugal, 

quer este ter sido a casa-mãe de um considerável número de mosteiros. Deste modo, por 

justificações similares são de realçar os Coutos de São João de Tarouca e respetivas 

granjas. 

 

 

TABELA 1 - Mosteiros pertencentes ao “Ciclo de Tarouca” e sua ligação 

a Claraval (*) 

CICLO DESIGNAÇÃO DO 

MOSTEIRO 

GENEOLOGIA 

 

 

 

 

I 

TAROUCA 

S. João de Tarouca Claraval – Tarouca 

Santa Maria de Aguiar Claraval – Moreruela – Aguiar 

Claraval – Tarouca – Aguiar 

S. Tiago de Sever Claraval – S. João de Tarouca – Sever 

Santa Maria de Fiães Claraval – Tarouca – Fiães 

Santa Maria de Ermelo Claraval – Tarouca – Ermelo 

S. Pedro das Águias Claraval – Tarouca – Fiães – Ermelo 

Mosteiro de Stª Maria de 

Maceira Dão 

Claraval – Alcobaça – Maceira Dão 

Santa Maria de Salzedas Claraval – Salzedas 

Abadia Velha de Salzedas Claraval – Salzedas 

S. Cristóvão de Lafões Claraval – Lafões 

Santa Maria das Júnias Claraval - Pitões da Júnias, Montalegre  

 

(*) Segundo Ana Martins, 2011. 

 

Como se pode constatar pelo gráfico nº1, a maior incidência de Mosteiros pertencentes 

ao “Ciclo de Tarouca” e sua ligação a Claraval, apresenta maior incidência na Beira 

Alta (60%), seguindo-se o Minho (20%, A Beira Litoral (10%) e Trás-os-Montes (10). 

Inequivocamente, é na Zona da Beira Alta onde existe maior concentração de mosteiros 
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cistercienses e onde nós incidimos a nossa investigação, concelho de Tabuaço (distrito 

de Viseu) e concelho de Tarouca (distrito de Viseu).  

Fazem parte do ciclo de Tarouca (MARTINS, 2011): Santa Maria de Aguiar, 

primeiramente ligado a Moreruela; São Tiago de Sever; Santa Maria de Fiães, 

posteriormente dependente de Santa Maria de Ermelo e São Pedro das Águias- o velho, 

cuja comunidade mais tarde fundou São Pedro das Águias- o novo que era dependente 

de Santa Maria de Alcobaça. Do mesmo modo, por premissas de vizinhança e de 

relações com os mosteiros do ciclo de Tarouca, são incluídos nesse mesmo ciclo os 

mosteiros de Santa Maria de Salzedas, 1191-1196; São Cristóvão de Lafões, 1163; e 

Santa Maria de Maceira Dão, 1188, cada qual de modo direto dependente de Claraval. 

Figura 105 - Gráfico com a distribuição dos Mosteiros pertencentes ao “Ciclo de Tarouca” e sua 

ligação a Claraval. 

No que respeita às dioceses presentes no período correspondente ao Alto Douro 

Medieval (IVDP, 1996), estas encontram-se assentes na margem Norte em Braga, e em 

Lamego e Guarda na margem Sul. É de destacar a supremacia religiosa da margem 

Norte, no Baixo Douro, relativamente à região da Terra Quente, com a margem 

meridional a evidenciar uma maior influência, presumivelmente em consequência do 

célebre «vinho de Lamego», incentivando desta forma o estabelecimento quer da 
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população quer das comunidades religiosas em derredor da sua produção. A 

implantação das comunidades religiosas era assente de acordo com os fundamentos de 

cada qual. No caso da Regra Beneditina esta sucedia-se em lugares florestados, 

despovoados e solitários ou ainda em terrenos com grande aptidão para produção; já as 

comunidades das Ordens Mendicante priorizavam as pequenas localidades habitadas, 

junto dos seus caritativos e benfeitores. 

 

Contrariamente a Lamego, Vila Real revela-se mais discreta no que respeita ao seu 

status urbano e financeiro na Idade Média, em consequência das suas características 

geográficas. Situada na secção Norte do vale superior e inserida entre serranias e sopés 

parcamente habitados, Vila Real, isolada pela serra do Marão, desempenha a função de 

baluarte ocidental da terra fria transmontana. As prováveis causas para o atrair das 

comunidades religiosas de distintas observâncias para Lamego e concernente região 

envolvente poderão sobrevir quer dos recursos agrícolas e financeiros aí prevalecentes, 

quer do seu desenvolvimento urbano e disseminação dos povoamentos agrícolas, ou 

ainda da sua conectividade com o litoral, entre outras. Não obstante, a presença ou não 

de mosteiros relativos a uma ou várias ordens religiosas medievais em território 

nacional pode ser influenciada pela ausência de uma ou de várias destas componentes, 

citando o caso análogo o de algumas áreas da margem Norte do Douro. 

 

TABELA 2 - Comunidades Religiosas no Alto Douro (*) 

ORDEM COMUNIDADE  

Mais próximas da região 

M/F FUNDAÇÃO  

Datas propostas 

Ordem de S. 

Bento 

S. Salvador de Travanca M 1009 ou século XII 

S. Bento de Arnóia M 1033 ou 1075 

 

 

Ordem de Cister 

S. João de Tarouca M 1009 ou 1134 ou 1143 

Stª Mª de Aguiar – F. C. 

Rodrigo 

M 1165 ou 1170 ou 1174 

Stª Mª de Salzedas - Lamego M 1161 ou 1168 ou 1196 

S. Pedro das Águias Tabuaço M 1145 ou 1170 ou 1205 

Premontré 

Dominicanos 

Lamego M 1400 

S. Domingos de Vila Real M 1424 

 Azinhoso (eremitério) M Século XV 
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Franciscanos S. Francisco de Vila Real M 1472 

Lamego M 1271/79 

Clarissas 

Lamego F 1258 

Amarante (terceiras) F 1333 

Nª Sª Ribeira - Sernancelhe F 1460 

Observância 

desconhecida 

Stª Comba de Ermida ? 115? 

(*) segundo Ana Martins, 2011. 

Figura 106 - Gráfico com a distribuição das ordens religiosas no Alto Douro Vinhateiro. 

Como se pode constatar pelo gráfico nº2 da distribuição das Ordens Religiosas no Alto 

Douro Vinhateiro, a Ordem de Cister ocupa 71%, Premontré Dominicanos, 14%, 

Clarissas, 14%, e 0% de proveniência desconhecida. Os monges brancos cistercienses 

são, inequivocamente, a ordem que muito mais influenciou o Alto Douro Vinhateiro e, 

através dos seus grandes conhecimentos de agricultura, mais contribuiu para a criação 

de uma paisagem cultural evolutiva e viva, bem como para a vitivinicultura e outras 

culturas apropriadas ao clima e às necessidades populacionais. 
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A adoção da reforma Cisterciense nas comunidades Beneditinas dos mosteiros da região 

do Douro Sul, ocorridas durante os séculos XII e XIII, consolida não só o desocupar da 

Regra de São Bento do Alto Douro, sucedendo-lhe os monges brancos oriundos das 

casas-mãe francesas ou espanholas e posteriormente portuguesas numa ou noutra 

ocorrência. A contribuição de D. Afonso Henriques a Cister é decisiva, concedendo 

terras coutadas e privilégios, bens e exonerações, salvaguardando, deste modo, os 

monges brancos, os quais se instalarão nos cenóbios de São João de Tarouca, Santa 

Maria de Salzedas, São Pedro das Águias e Santa Maria de Aguiar. 

 

Assim sendo, o Douro religioso medieval do clero regular carateriza-se como próximo 

do Noroeste Beneditino e manifesto ao centro Cisterciense, com escassas comunidades 

femininas e de formas eremíticas praticamente inexistentes. 

 

Não obstante de se poder outorgar ou não a qualidade de primado ao mosteiro de São 

João de Tarouca (EDIÇÕES AFRONTAMENTO, 2012), por norma considerado como 

a primeira fundação Cisterciense em território pátrio, a região Sul Duriense foi o local 

priorizado para o estabelecimento da Ordem através da inscrição de quatro abadias na 

nova regra conventual até aos primórdios do século XIII. O sobrevir das abadais de S. 

João de Tarouca e de Santa Maria de Salzedas na região Douro Sul, cumpriu o 

procedimento inveterado da filiação das abadias cistercienses pelo que quer uma quer 

outra são filhas diretas da abadia francesa de Claraval. A despeito da falta de 

informação com relação a conseguir particularizar a data legítima na qual adotaram a 

reforma monástica, dessa forma: para S. João de Tarouca o ano da doação do couto terá 

ocorrido em 1140 e a primeira menção precisa sobre a Ordem de Cister sucede em 

1144; em Santa Maria de Salzedas terá acontecido de 1161 a 1196; entre 1170 e 1205 

São Pedro das Águias constituía-se filiação de S. João de Tarouca; a condição de Santa 

Maria de Aguiar assume-se como invulgar, localizada num território raiano e pretendido 

pelos reinos de Portugal e Leão, a sua filiação primitiva terá sido concernente às abadias 

leonesas de Moureruela ou de Valparaíso e decorreu entre 1170 e 1190, mudando de 

condição a datar de 1297 para a filiação de S. João de Tarouca, consequência da 

integração da região de Riba-Côa à instituição monárquica portuguesa em razão do 

Tratado de Alcanices. 
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Figura 107 - 1) Mosteiro de São João de Tarouca, 2) Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, 3) 

Mosteiro de Santa Maria de Aguiar, 4) Mosteiro de Santa Maria de Arouca, 5) Mosteiro de Nossa 

Senhora da Assunção de Tabosa, 6) Mosteiro de São Pedro das Águias (Fonte DRCN). 

6.4. A Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias e a Identidade de uma 

Paisagem Monástica da Ordem de Cister no Alto Douro Vinhateiro. 

Num Portugal díspar do contemporâneo, no que à ocupação do território e à cobertura 

vegetal diz respeito, torna-se relevante o saber-se da localização das casas cistercienses 

medievais (MARQUES, 1998; MARTINS, 2011; VARELA, 1992; OSSWALD, 2012; 

EDIÇÕES AFRONTAMENTO, 2012; NASCIMENTO, Aires; 1999; GEHVID; 1998). 

Desde a origem e formação da Nacionalidade que as fundações e filiações Cistercienses 

encontraram-se integradas com os desígnios de ocupação e administração do território 

português. Acrescendo a estes propósitos o associarem-se a uma união e interligação 

tanto na competência territorial como ainda cultural e civilizacional. Num 
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enquadramento português, o mosteiro Cisterciense era igualmente um recurso de 

consolidação e defesa da região, facultando portanto a compreensão do seu 

envolvimento na ampla escala da ocupação do território, a amplitude das suas pertenças 

e respetivas zonas de influência. 

 

Resultado da atividade monástica e da fé cristã, o desbravar dos lugares mais ermos ou 

inóspitos, com pedras, charcos, matos, florestas, rudes em termos de condições de 

habitabilidade ou de atividade agrícola eram vistos pelos monges cistercienses como um 

desafio, uma prova de afirmação do seu ascetismo e vontade de transformar, dos quais 

dependeria o sustento monástico, era designado, originariamente por Cistelium. Inerente 

às adversidades do local estavam a fervorosa fé cristã e a demonstração da capacidade 

de mudar e trabalhar. Sempre ao serviço divino, de acordo com o desenvolvimento do 

espaço desbravado do Cistelium, os monges começaram a reclamar a administração 

desses locais. Nasceu, em primeiro lugar, o conceito de alódio, que significa que uma 

propriedade, uma terra, está livre de foros ou qualquer tributo, de forma inalienável. São 

os limites da inserção de edifícios necessários às explorações agrícolas e à própria 

sobrevivência e estabilidade. Em segundo lugar, a permissão ou autorização de uma 

igreja que pertence a Deus e por essa razão é necessária a declaração do senhor de que a 

igreja é um local liberto, e os monges tomam conta dela e são os primeiros a tomar 

posse ou ocupar. Em terceiro lugar, a fruição de um terreno fica ligado a dois servidores 

e a uma serva não dependentes dos monges mas do visconde. 

 

De acordo com a Regra de São Bento, os monges fazem depender o seu sustento de si 

próprios. Recusam os servos e as dádivas dos senhores. Descobriram um modo de 

superar as dificuldades. Admitiram na sua comunidade dois tipos de monges. Uns que 

são originários da nobreza e outros de origem camponesa, designados por monges 

conversos. É uma adaptação da hierarquia social. Os primeiros seguem a regra da 

clausura e cumprem os atos religiosos das “horas”, afastando-se cada vez mais das 

atividades agrícolas. Os monges conversos, em maior número, dedicam-se mais às 

atividades agrícolas e às oficinas, onde praticam o culto religioso, assistindo apenas a 

alguns ofícios. A descoberta deste modo de superar as dificuldades foi de grande 

importância para os monges cistercienses, pois, originários do campo, o campo 

desenvolveram, bem como a técnica nas oficinas, tornando-se inovadores. Procedem a 

organização e desenvolvimento rural, especializam-se em hidráulica e desenvolvem 
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mesmo aspetos da metalurgia, onde se manifestam conhecedores de técnicas 

importantes pouco conhecidas. 

Têm sido apontadas diversas razões do sucesso dos monges cistercienses. Entre elas, 

salientam a seleção dos locais, a admissão criteriosa no mosteiro de candidatos que 

solicitam a admissão, designados, nesta aceção, por postulantes, excelente gestão de 

recursos (hídricos, explorações agrícolas, modificação e adaptação de produtos, mão de 

obra qualificada e excelente gestão de recursos humanos, domínio das base comerciais, 

soluções calculadas e estruturadas de investimento. Assim, a implementação de cada 

mosteiro era estabelecida segundo normas de padronização. Apesar de respeitar as 

regras da ordem, possuía um percurso histórico singular, destacando-se pelas diferenças 

de recursos e dimensão das comunidades que a eles pertenciam. Mesmo assim, todos 

eles, de acordo com as suas preferências se integravam na construção de novas formas 

de enquadramento e organização da população implementando novos parâmetros do 

ordenamento do espaço e da exploração do território, aspetos que podem ser 

comprovados pelas marcas deixadas na história e na paisagem da região do vale do 

Douro, desde a época medieval. Assim sendo, a escolha do local para construção do 

mosteiro visava satisfazer todas as necessidades e valências, simbólicas e espirituais, 

artísticas e arquitetónicas, económicas e sociais, estruturando-se assim em três escalas 

diferentes: os Edifícios das Abadias, pertencentes a uma estrutura arquitetónica de 

organização interna das construções monásticas e inserção no espaço envolvente; os 

Territórios dos Coutos, concernentes à delimitação, ordenamento do espaço florestal e 

agrícola, toponímia, povoamento, estruturas do habitat, rede viária, exploração dos 

recursos naturais; e o Conjunto do Património Monástico, alusivo às doações e 

aquisições estratégicas, distribuição espacial, estrutura das propriedades e da granja. Na 

granja, as mais relevantes correspondem à vinha, à pesca e à minero-metalurgia. 



232 
 

 

Figura 108 - Os coutos de Santa Maria de Salzedas e de São João de Tarouca (Adaptado) (Fonte 

IPPA, 2000). 
 

As já aferidas dimensões do espiritual, da arquitetura e da espacialidade dos edifícios 

monásticos deixaram assim marcas materiais nos locais onde estavam instalados, locais 

esses, como vimos, criteriosamente selecionados. Sem deixar de obedecer á regra de S. 

Bento em que juntavam o trabalho á oração (ora et labora), os monges tinham, desta 

forma, como obrigação, o garantir da sua subsistência utilizando os recursos 

disponíveis, bem como a exploração do solo, a criação de animais, a exploração da 

floresta e das minas, dos moinhos e lagares, das argilas cerâmicas, dando também 

importância a empreendimentos hidráulicos para a agricultura, garantindo assim as 

necessidades no interior do mosteiro, tal como a sacristia, lavabo do claustro, cozinha e 

latrinas. Com isto os monges ficaram peritos em construção de espaços, não só na parte 

arquitetónica mas, como anteriormente visto, também na área geográfica e económica, 

introduzindo assim uma nova ordem na paisagem e no território. Desta forma, como 

aconteceu em S. João de Tarouca e Salzedas, com os dois mais notáveis mosteiros das 

redondezas, cistercienses, a autonomia era organizada de modo a que os monges se 

bastassem a si próprios, como uma cidade divina, inicialmente isolada ou afastada, ao 

longo dos tempos, pela defesa e organização de vida exemplar, eficácia agrícola, 
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obtiveram prestígio e congregaram em torno dos muros os povoados ou cidades 

medievais, povoações que nasceram e cresceram. A Ordem de Cister, tendo por regra 

um ideal espiritual rígido e com a implementação de uma linguagem basicamente 

simples e mínima, essas características são detectáveis nas relevantes e consideráveis 

estruturas arquitetónicas de ambos os mosteiros. Em consequência disso, a presença do 

conjunto destes mosteiros no vale do Douro, independentemente do trajeto cronológico 

e função específica de cada um, tornaram-se agentes dinamizadores da composição da 

Paisagem na região, tendo um papel reconhecidamente determinante. O seu legado 

histórico in situ, a contar desde o período medieval, envolve não só as novas conceções 

de enquadramento mas também se repercute na organização dos povoados, 

consolidando na região padrões inovadores no ordenamento do território e de 

aproveitamento dos espaços. 

Como observado anteriormente (MARQUES, 1998; MARTINS, 2011; VARELA, 

1992; OSSWALD, 2012; EDIÇÕES AFRONTAMENTO, 2012; NASCIMENTO, 

Aires; 1999; GEHVID; 1998), a reforma cisterciense ocorrida nos séculos XII e XIII foi 

adotada por grande número de abadias. Conheceram a prosperidade rapidamente 

usufruindo de muitas doações e também de gestão e administração que visava o 

latifúndio de concentração de terras. As Casas mais ricas fundamentavam o seu domínio 

na gestão racional de recursos como o sal, o pescado, pescas e direitos fluviais. No 

plano agrícola estavam na posse dos terrenos ricos em produção de cereais e da vinha. 

No plano industrial, dominavam as minas de ferro e as oficinas metalúrgicas. Deste 

modo, por influência cisterciense, formaram-se grandes domínios com vasto património 

diversificado, rural e urbano, distribuído pelo país, raiano, na Galiza, que definiam o 

tecido económico do território, constituindo um grande contributo para o planeamento e 

desenvolvimento do território, na sua globalidade.  

Não obstante, nos novos mosteiros, local de oração e de trabalho, existem alguns 

elementos arquitetónicos ousados ou recentes de estilo gótico, inseridos na severidade e 

simplicidade do estilo românico, um aspeto de mudança de um estilo para o outro. 

Deteta-se que, nos séculos XIV e XV, um desenvolvimento e influência estabilizada dos 

mosteiros, com a passagem regrada do monge a abade. A partir destas datas, começa a 

declínio. Surge o abade comendatário, exterior ao mosteiro, isento da jurisdição da 

Ordem de Cister. Nota-se a crise económica. Diminui a formação espiritual e, reduz-se a 
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comunidade monástica, que leva alguns mosteiros à degradação. A Congregação 

Autónoma de Alcobaça (1567-1776) operou a recuperação da espiritualidade monástica, 

o que possibilitou o desenvolvimento de muitos mosteiros nos séculos seguintes. Os 

mosteiros tornaram-se mas amplos. Introduziram o estilo barroco, como órgãos, altares 

de talha dourada e os cadeirais usados pelos monges para cantos litúrgicos. O decreto de 

António Joaquim de Aguiar (1834), um político da Revolução Liberal de 1820 com a 

introdução da Constituição, na sequência da influência das invasões francesas, levou à 

extinção categórica e decisiva das ordens monásticas em Portugal. Enquanto muitas 

igrejas se mantinham abertas ao culto religioso, vários mosteiros foram devastados 

caindo em ruína. 

 

Por fim, o estudo da Ordem de Cister, os chamados monges brancos, conheceu um 

recente interesse no nosso país, pela sua influência em diversos domínios. Alguns dos 

mosteiros, na posse do Estado, da Igreja ou de particulares conheceram obras de 

recuperação, contando com o apoio de fundos comunitários. Há uma herança notável da 

Ordem de Cister em Portugal. Apesar disso, não existe atualmente qualquer comunidade 

monástica organizada da Ordem de Cister. 

 

   

 

Figura 109 - 1) Ruínas do Mosteiro de São João de Tarouca, 2) Claustro do Mosteiro de Santa 

Maria de Salzedas, 3) Claustro do Mosteiro de Santa Maria de Arouca, 4) Fachada sul do Mosteiro 

de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa, 5) Vestíbulo e entrada para a Capela de S. José do 

Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa, 6) Clautro do Mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção de Tabosa, 7) Claustro do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa (Fonte 

DRCN, 2018)  
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No que concerne à Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias (SALAVESSA, 

2004; IPPA, 2000; EDIÇÕES AFORNTAMENTO, 2012), a sua implementação 

encontra-se estabelecida numa zona de geomorfologia muito acidentada, na vertente 

esquerda da orla do rio Távora e entre Granjinha e a localidade de Távora. A presente 

localização da Quinta do Convento é o sítio atual para onde a outrora agremiação se 

transferiu desde o seu lugar original de S. Pedro Velho, a aproximadamente 2 Kms a 

Sul. A trasladação para este local deixa presumir que o mesmo pertenceria já ao 

mosteiro, sendo capaz de ter existido lá algum tempo medieval, provavelmente de raiz 

pré-românica como parecem evidenciar algumas sobras arquitetónicas. 

A capela de São Pedro das Águias (COSTA, 1979; OLIVEIRA, 2006) foi das primeiras 

fundações cistercienses em território nacional (ligada ao Mosteiro de São João de 

Tarouca). O “novo” mosteiro de São Pedro das Águias instalou-se num pequeno couto 

reconhecido em 1258, por D. Afonso III, como pertencente aos Távoras. 

A Quinta de São Pedro das Águias, em Tabuaço, é, hoje, uma das Quintas do Douro 

com produção agrícola dos vinhos do Porto. O património edificado atual resulta de 

contínuas reconstruções entre os séculos XII e XVIII, período em que esteve sob posse 

dos monges de Cister. Da fundação românica subsistem poucos vestígios, pois todo o 

conjunto edificado foi remodelado no séc. XVI. O claustro maneirista e a estrutura da 

Igreja datam dos finais do séc. XVI ou princípios do séc. XVII. A fachada da Igreja de 

S. Pedro é barroca, tal como o edifício da Quinta. Quando Filipe II, em 1611, criou o

condado de S. João da Pesqueira a favor de Luís Alvares de Távora, esta Igreja de São 

Pedro das Águias tornou-se o panteão dos Távoras. 

Por influência das invasões francesas, foi fechado por políticos liberais em 1834 e 

incendiado em 1836. Posteriormente foi comprada por particulares. Para além da 

própria, A Quinta de São Pedro das Águias engloba cinco outras propriedades rurais 

agrícolas com a previsão de produção de cerca de 160 pipas de vinho do Porto em 160 

hectares de vinha plantada em terrenos dos tipos A e B. No Douro, esta exploração 

agrícola foi a primeira a produzir internamente tudo o que pode ou verticalizar, desde a 

produção de uvas ao engarrafamento do vinho. 
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A Quinta do Convento de São Pedro das Águias tem o rio Távora ao fundo e vai-se 

ampliando subindo a vertente norte do vale. Uma estrada nacional divide-a ao meio. Só 

na metade inferior da vertente até ao rio é que se encontram as vinhas em socalcos mas 

existe um denso arvoredo na outra metade que chega ao cume do vale. A partir da linha 

do cume da vertente do vale, até ao rio, o terreno apresenta vinhas simetricamente 

plantadas, expostas a sul e a nascente, numa forma privilegiada de exposição solar. A 

presença do convento, inserido a meia encosta, é de grande destaque. A meio da linha 

de cume, abre um primeiro plano com uma ampla perspetiva sobre o vale, com 

contrastes de luz. Torna-se majestoso na paisagem vinhateira. Os acessos à Quinta são 

de duas qualidades. A primeira, e mais recomendável, é a partir da EN nº 33-2º, 

alcatroada, com largura média de 6,5 metros, pela qual podem circular os camiões que 

pretendem entrar ou sair das caves da Quinta. O segundo é um antigo caminho, com 

declive, construído com muros em alvenaria, largura média de 4,5 m, cercado por 

vinhas, curvas fechadas, só possibilitando trânsito a veículos ligeiros e num só sentido. 

 

As exigências da exploração vinícola obrigaram a certas alterações dos alçados, como o 

embasamento ou primeiro pavimento do edifício do alçado Norte, recentemente 

alargado, para possibilitar os acessos e cais a veículos pesados, prejudicando a fachada 

do convento, pois eram o seu apoio de origem. O mosteiro, reconstruído no séc. XV, 

facto de onde advém o nome de “Mosteiro Novo” ficou com a planta alterada. O 

mosteiro apresenta o acesso através de um caminho com um portão aberto, o muro de 

vedação, e localizada no alto uma cruz e duas pirâmides colocadas a nível mais baixo. É 

de referir que o conjunto dos edifícios monásticos se localizam a Norte. Um pátio 

fechado em três lados substitui o antigo claustro. A igreja situa-se à direita com um 

corpo de habitação, uma escada com um lanço colocado paralelamente até um edifício 

que o liga à igreja e tem um andar na traseira, no qual existe um claustro. Este conjunto 

apresenta a forma de um “U”. À entrada, à direita, um grande tanque retangular, com 

um cano em granito que é a entrada de água permanente. A igreja não tem transepto, 

saliência onde assenta o corpo principal do coro e a planta retangular. A cobertura é de 

duas águas. Na fachada virada a poente situa-se o portão retangular de entrada. Por cima 

deste, um nicho com a imagem de S. Pedro, o patrono, encimado por um óculo e 

ladeada por duas janelas também retangulares. O alçado setentrional está oposto à 

sacristia. Contra ele ergue-se uma torre quadrada e simples, no lado oposto à sacristia, 

torre com três janelas no lado meridional. A fonte do tanque octogonal, fonte de duas 



237 

taças sobre um pilar constituído por um feixe de pequenas colunas, constitui o centro da 

cerca do claustro. A porta de entrada está ao nível do jardim, no edifício perpendicular à 

igreja. Em cima tem um escudo pequeno com a tiara, espécie de coroa papal e duas 

chaves em aspa, ou seja, o cruzamento de duas linhas diagonais, em honra ao patrono S. 

Pedro. É a porta de entrada no claustro do edifício quadrado. Cada lado tem cinco arcos 

de volta perfeita ou inteira assentes sobre seis pilares quadrados que terminam por 

entablamento ou espécie de conjunto de arquitrave, friso e cornija pouco salientes, um 

suporte. Os claustros são abrigados por um piso. Cada alçado tem três porta-janelas com 

varandas, o que lhe confere beleza. Devido às intervenções já referidas, desapareceram 

as salas constituídas pelo capítulo, refeitório, entre outras. Restam os claustros 

encostados às paredes como apoio, nas paredes a Norte e Nascente, e nesta última, até 

ao nível das namoradeiras. Paralela à igreja existe a habitação, fora da área onde viviam 

os monges. Era constituída por rés-do-chão e andar, por onde se entrava a partir da 

escada que já referimos. Este edifício teria diversas valências, desde palácio abacial a 

hospedaria. A fachada fenestrada, ou seja, com diversos vãos de porta ou janela, une 

todo o conjunto através de cornijas que passam por todos os edifícios. Só o maneirismo 

da escadaria exterior em pedra apresenta ornamentações com aspetos estilização 

acentuada. “Quando a planta do mosteiro sofreu modificações durante a sua 

reconstrução no século XV, criou-se, provavelmente no lugar do antigo claustro, um 

pátio/jardim de honra e um novo claustro, desde então existiram espaços livres e 

ajardinados intramuros.” (IPPA, 2000). 

Figura 110 - 1) A Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias, o edificado e a envolvente 

natural, 2) A praça de receção e a entrada principal da Quinta do Convento Novo de São Pedro das 

Águias. 
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Figura 111 - O jardim intramuros da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias. 
 

  

Figura 112 - O jardim intramuros da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias. 
 

  

Figura 113 - 1) O tanque, o muro e a Igreja da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias, 

2) O muro e o terreiro junto à Igreja da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias. 

 

   

Figura 114 - Os Claustros da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias. 
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Figura 115 - 1) O pomar da fachada oés-noroeste (ONO) da Quinta do Convento Novo de São 

Pedro das Águias, 2) O pomar da fachada oés-sudoeste (OSO) da Quinta do Convento Novo de São 

Pedro das Águias. 

Figura 116 - 1) A praça de uso industrial da fachada setentrional da Quinta do Convento Novo de 

São Pedro das Águias, 2) O pavimento intrusivo da fachada setentrional da Quinta do Convento 

Novo de São Pedro das Águias, 3) O armazém intrusivo da fachada setentrional da Quinta do 

Convento Novo de São Pedro das Águias. 

Figura 117 - 1) Hidráulica monástica cisterciense à superfície – Tanque da Quinta do Convento 

Novo de São Pedro das Águias, 2) Hidráulica monástica cisterciense à superfície – Fontanário da 

Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias. 
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Figura 118 - 1) Hidráulica monástica cisterciense em galeria subterrânea – Tanque da Quinta do 

Convento Novo de São Pedro das Águias, 2) Hidráulica monástica cisterciense em galeria 

subterrânea – Fonte dos Claustros da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias 
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CAPÍTULO VII: PROPOSTA DE MELHORIA DAS LIGAÇÕES ENTRE O 

JARDIM HISTÓRICO E O JARDIM DO NOVO MILÉNIO – A QUINTA DO 

CONVENTO NOVO DE SÃO PEDRO DAS ÁGUIAS. 

7.1. A Paisagem e Breves Conceitos de Paisagem no Contexto da Arquitetura 

Paisagista. 

A expressão Paisagem compreende a entidade composta pelo aglomerado das 

componentes observáveis ou passiveis de serem sentidas, através do sistema sensorial 

humano, que totalizam ou qualificam um país, na qual os recursos naturais são uma das 

componentes  integrantes da mesma, “o Ambiente não é mais do que uma qualidade 

que emana das mesmas paisagens, numa relação algo parecida com a existente entre o 

individuo e a sua personalidade ou a sua saúde” (ARAÚJO; 2004). Ilídio de Araújo 

sustenta ainda que, por ambiente, se entend como a soma geral do resultado da parte de 

um todo de características químicas e físicas que repercutem e nos dão a conhecer “a 

qualidade e o estado de uma paisagem encarada como habitat humano” (Idem). Dentro 

de uma envolvência cósmica, a paisagem é, no planeta Terra, a representação do mundo 

físico e vivo, ou uma parte que influencia as nossas faculdades, principalmente a nossa 

visão; ou seja, é geralmente o que se vê, consequência das complexas configurações, 

humanizadas ou naturais, do nosso ambiente. O termo paisagem deriva do latim pagus, 

que, no seu estado mais puro, significa “campo”. A unidade linguística “campo” 

abrange, no entanto, distinta significação assim como “terra de cultivo”, “terreiro” ou 

ainda “aldeia”. Adicionalmente, como sinónimo de “panorama”, pode ainda conter 

“campo de visão” (MOURA, 2004). 

De acordo com o Grande Dicionário da Língua Portuguesa o termo paisagem é descrito 

como “a extensão do território que se abrange de um só lance de vista, e que se 

considera pelo seu valor artístico, pelo seu pitoresco” (MACHADO, 1991). O 

Arquiteto Paisagista Robert Manners de Moura acrescenta a esta noção que a paisagem 

pode ser reconhecida dentro da envolvente universal, cosmológica, como representação 

abreviada do que nos abrange, total ou parcial, percetível ou abstrato; “a Paisagem é o 

que nos rodeia e refere-se ou a uma envolvente ou à impressão mental dessa 

envolvente, ou simultaneamente à envolvente e à sua imagem; de qualquer das 
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maneiras apreendidas de uma forma sintética, sem fragmentação” (MOURA, 2004). 

No que à definição e conceito de paisagem reporta, estes podem, da mesma forma, ser 

explicados em concordância com o Artigo 1.º; correspondente ao 1.º Capítulo, o qual 

aborda as disposições gerais do documento sobre a Convenção Europeia da Paisagem, 

no qual, para definição de paisagem se adota o conceito de “parte do território, tal 

como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de 

factores naturais e ou humanos” (DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 31/2005, SÉRIE I-A 

de 2005-02-14). Ainda no que diz respeito à definição de paisagem, o Artigo 5º, tocante 

à Lei de Bases do Ambiente; Lei n.º 11/87, de 7 de abril, admite ainda como sua 

significação “a unidade geográfica, ecológica e estética resultante da ação do homem e 

da reação da Natureza, sendo primitiva quando a ação daquele é mínima e natural 

quando a ação humana é determinante, sem deixar de se verificar o equilíbrio 

biológico, a estabilidade física e a dinâmica ecológica” (RMV & ASSOCIADOS, 

2008). 

 

Num ponto de vista multifacetado, Moura (2004) vincula à interpretação de paisagem a 

paisagem abstrata que, em termos mentais, é a paisagem das paisagens. Relativamente à 

paisagem subjetiva, o mesmo afirma que esta se refere à interpretação cerebral e 

sensível da paisagem objetiva sendo esta a que a retina recebe, tal qual como ela é, 

podendo ainda existir o conceito de “paisagem onírica, a paisagem assimétrica e a 

indisciplinada do nosso inconsciente e subconsciente, entrevista no sonho” (MOURA; 

2004). No que à paisagem como elemento invisível respeita, Robert Manners Moura 

(2004) assevera que esta é apresentada como um conjunto de componentes e 

fenómenos; a atmosfera, os nutrientes e a energia solar, entre outros, fazem parte das 

componentes fundamentais invisíveis da paisagem; assim como as transferências de 

matéria e energia ou as transferências de informação, entre outras relações, fazem parte 

do aspeto funcional invisível da mesma. Há ainda uma dinâmica, quer de tempo como 

evolução, quer de espaço como distribuição geográfica e sucessão, entre as suas 

componentes físicas e biológicas e dentro destas. A paisagem como elemento visível é a 

aparência relativamente à forma da representação dos elementos físicos e biológicos que 

nos envolvem. Em todo o caso, ainda há a paisagem objetiva que, segundo Moura 

(2004), se refere à recebida pela retina, equiparada à captada por uma máquina 

fotográfica; e, de uma outra forma, a pertencente à interpretação no domínio da 

inteligência da observação de uma paisagem por aquele que a observa, a paisagem 
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subjetiva. Relativamente à paisagem abstrata, ela é resultante de uma tarefa intelectual; 

ou seja, de uma construção de paisagens da paisagem mental, “o abstrato sintético da 

sua conceção essencial de paisagem, da sua funcionalidade, da sua envolvência, da sua 

variedade e da sua dinâmica, quer espacial (variação num continuum naturale), quer 

espaço/temporal (sucessão fitossociológica), quer temporal (evolução)” (MOURA, 

2004). 

Sob o ponto de vista estético, Simon Bell (1999) enumera as particularidades percetuais 

e sensoriais da paisagem em relação à experiência compreendida pelo sujeito, 

subsistindo um compromisso entre o Homem como elemento natural e a globalidade do 

ambiente que o rodeia. Na sequência da contemplação da paisagem e correspondente 

assimilação pessoal, acrescenta-se a complexidade própria da paisagem relativamente 

ao comportamento dos distintos elementos no tocante ao sujeito individual, quer como 

específico bem como no aspeto coletivo. 

Sob o ponto de vista factual, na opinião de Gonçalo Ribeiro Telles (1992-2004), a 

terminologia paisagem expandiu a sua reduzida condição estética ancestral para um 

sentido apreciativo mais amplo contemporâneo o qual envolve do mesmo modo a sua 

história, a sua expressividade nos domínios biológico e físicos, que a informam e as 

sociedades e culturas que a conformam, alteram e a humanizam. Para Ribeiro Telles, a 

Paisagem “para além de ser a imagem do espaço físico e biológico em que vivemos é 

também no seu sentido mais lato, o reflexo do território da vida e cultura duma 

comunidade. Nela admiramos uma natureza esculpida e gerida pelo Homem, 

respondendo não só às necessidades do quotidiano e às perspetivas de futuro como 

também à inquietação do espírito e ao prazer dos sentidos.” (Idem, ibidem). A 

Paisagem porvindoura deverá ser compreendida de modo global e transdisciplinar uma 

vez que esta “constitui uma unidade equilibrada e dinâmica” (Idem, ibidem), na qual 

sobressai uma interdependência e diacronia entre o conjunto dos distintos fatores 

naturais e culturais, “determinando e sendo determinados pela estrutura global, o que 

resulta numa configuração particular, nomeadamente de relevo, coberto vegetal, uso 

do solo e povoamento, que lhe confere uma certa unidade e à qual corresponde um 

determinado carácter” (CANCELA D´ABREU et al.; 2004;2011). 
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É neste parecer de globalidade e transdisciplinaridade e configuração da paisagem que a 

Arquiteta Paisagista Manuela Raposo Magalhães (2007) a define, referindo-se à 

paisagem como figura constituinte assumida pela superfície da Terra “resultado da 

interação dinâmica dos múltiplos fatores que para ela concorrem, abióticos e bióticos, 

incluindo o homem, correspondentes a outras tantas disciplinas do conhecimento: no 

sub-solo (geologia, litologia, hidrologia, geomorfologia), à superfície (pedologia, 

fitossociologia e zoologia) e as disciplinas relativas ao estudo das relações humanas, 

sob as várias formas (sociologia, antropologia, psicologia ambiental) na atmosfera, 

(climatologia e os agentes modificadores, físicos, químicos e biológicos, transportados 

pelas massas de ar).” (Idem, ibidem). Ainda assim, Alexandre Cancela d´Abreu (2011) 

afirma, reiterando que, em agregação a esta conceção de paisagem, se articulam as 

componentes biofísicas e humanas, estas relativas ao carácter objetivo; e, em conjunto 

com as componentes de condição subjetiva, tornando-se “por isso social, na medida em 

que é relevante considerar o modo como a mesma é sentida e entendida por diferentes 

grupos da população, numa lógica de participação dos diversos atores no seu 

ordenamento e gestão.” (CANCELA D´ABREU et al., 2004). É por via destas ligações 

de interdependência, decorrentes, quer do campo de ação cultural, quer físico, que se 

corrobora a definição de Unidades de Paisagem, pois, “sem serem estanques, 

constituem um todo geográfico e cultural interdependente.” (TELLES, 2004). 

 

Existem duas especificidades estruturantes na paisagem, uma contempla a influência da 

mesma sobre o ser humano, e a outra reflete-se antagonicamente; ou seja, repercute a 

atividade humana sobre a paisagem (DIAS, 2002). Assim sendo, a paisagem, como 

fronte formal dos ecossistemas, envolve o natural e o modificado; e, por conseguinte, 

estes podem ser naturais ou artificializados, uma vez que o homem unicamente 

transformou o pré-existente, daí a aplicabilidade terminológica de artificializados. Deste 

modo, as paisagens que se têm desenvolvido sem o impacto declarado do homem 

designam-se por paisagens naturais (MOURA, 2004). A designação paisagem natural, 

segundo Manuela Raposo Magalhães (2001), advém das influências recíprocas e 

complexas entre os fatores ecológicos; “o solo depende da rocha-mãe; a 

disponibilidade de água depende do clima, da maior ou menor permeabilidade do solo 

e do subsolo e ainda da vegetação; e a vegetação que se instala, por sua vez, depende 

da interação de todos os outros fatores ecológicos.” A esta definição de paisagem 

natural, Magalhães (2004) acrescenta ainda que a designação “lugar natural” é 
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concebida pela sua própria estrutura; ou seja, pela estrutura biofísica da paisagem, sendo 

esta a combinação dos elementos visíveis, consequentes da comunicação e dependência 

entre os fatores de ambiente e da respetiva manifestação espacial no território. 

Contudo, as paisagens que progrediram, procedentes da paisagem natural, por 

intermedio da ação humana designam-se por paisagens artificializadas (MOURA, 

2004), e, considerando essas profundas alterações da paisagem natural na maior parte da 

Europa, a designação de paisagem natural terá sido suspensa, dando início à designação 

de paisagem cultural. Para Magalhães (2001), os processos de estabelecimento, 

assimilação e o aproveitamento por parte das comunidades sobre a paisagem natural, de 

caráter funcional ecológico, certificaram continuidade das mesmas, incrementando na 

paisagem certa cultura definida com raízes históricas, resultando, desta forma, a 

paisagem cultural. 

Formando parte essencial da “paisagem natural alterada”, as estruturas edificadas pelo 

homem, resultando desta forma a paisagem rural e a paisagem urbana (Idem, ibidem). 

As paisagens urbanas com a predomínio de elementos abióticos, representando a 

superioridade do artificialismo, e as paisagens rurais de carácter artificial mas 

preponderante em elementos bióticos (MOURA, 2004). Observando a evolução da 

paisagem rural e da paisagem urbana, Ribeiro Telles considera que “a paisagem rural, 

por um lado, está em constante regressão e degradação e, do outro, a paisagem 

urbana, em acelerado e monstruoso crescimento, são aspetos que afetam hoje grandes 

zonas do nosso planeta” (TELLES, 2004). 

Versando sobre as paisagens humanizadas, o notável teórico e especialista Ilídio de 

Araújo (2004) aclara que, além do mais, estas consideram-se combinações 

relativamente sofisticadas de sistemas produtivos diversificados, uns que desempenham 

funções como a fixação da energia solar “sob as múltiplas formas em que ela é 

indispensável à vida humana”; ou seja, os bióticos, e outros sistemas mas físico-

mecânicos. Ambos pertencem a um património cultural social fruído pelas comunidades 

e devem ser submetidas a uma gestão. A exemplo de sistemas bióticos podem-se 

registar as “matas, pomares, searas, prados, charnecas, rios, lagoas e mares”. 

Relativamente aos sistemas físico-mecânicos, estes podem ser “a estrutura de habitação 

e abrigo, as redes viárias e de portos, aeródromos e telecomunicações, as áreas de 
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estabelecimentos fabris, armazéns e estaleiros de materiais, as estruturas para funções 

de ensino, proteção da saúde, recreação, administração, defesa, etc.” (Idem, ibidem). 

 

O todo da paisagem global, segundo o conceito formulado por Ribeiro Telles (2004), 

“tanto o espaço rural, como o urbano e suburbano, as infraestruturas e os 

equipamentos, fazem parte de um todo e dele são indissociáveis.”. Em tal caso, Ribeiro 

Telles (Idem) assegura que em ambos os espaços bem como os supracitados elementos, 

conservam a existência de uma interligação dos mesmos sem que, para tal, haja uma 

adulteração quer do seu carácter quer das respetivas dinâmicas funcionais 

independentes, auxiliando, desta forma, as utilidades usuais da sociedade no tocante seja 

ao mundo rural seja à vivência urbana. Face ao exposto, e com o objetivo da 

apropinquação dos espaços rural e urbano e concernente modus operandi de ambas 

condições, urge a necessidade de restaurar nesses mesmos espaços o continuum 

naturale, funcionando este como uma ligação entre as duas paisagens (MAGALHÃES 

et al., 2007). De acordo com a Lei de Bases do Ambiente, Lei n.º 11/87, de 7 de abril, 

Capitulo I Princípios e Objetivos, Artigo 5º Conceitos e Definições, o continuum 

naturale é definido como um “sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem 

o suporte da vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para 

o equilíbrio e estabilidade do território” (RMV & ASSOCIADOS, 2008). Sob o 

enfoque deste conceito, por consequência, desvanece-se a separação no âmbito do 

espaço rural e urbano. Considerando agora o conceito de “paisagem global”, onde esta é 

entendida na sua totalidade, Manuela Raposo Magalhães (2007) observa e recomenda 

que “a edificação e as atividades que exigem a utilização de materiais vivos, 

dependentes de determinado contexto ecológico (que só em certa medida pode ser 

artificializado), devem distribuir-se no território, em função, antes de quaisquer outros, 

dos pressupostos da aptidão ecológica e da capacidade ambiental. Só depois destes, 

devem ser consideradas as necessidades e as disponibilidades humanas.” 

(MAGALHÃES et al., 2007). 

 

Com a aplicação deste conceito, perde força a separação entre espaço rural e urbano, 

vingando, deste modo, a ideia de paisagem global, entendida na sua totalidade, 

obrigando a que “a edificação e as atividades que exigem a utilização de materiais 

vivos, dependentes de determinado contexto ecológico (que só em certa medida pode 

ser artificializado), devem distribuir-se no território, em função, antes de quaisquer 
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outros, dos pressupostos da aptidão ecológica e da capacidade ambiental. Só depois 

destes, devem ser consideradas as necessidades e as disponibilidades humanas.” (Idem, 

ibidem). 

Manuela Raposo Magalhães (Idem, ibidem) perspetiva ainda, incorporado no conceito 

de paisagem global, a estrutura global da paisagem, a qual a compreende no 

agrupamento das estruturas fundamentais da paisagem. À estrutura cultural, ou estrutura 

da paisagem humanizada, atribui-lhes as componentes implantadas pelo homem 

“interpretando o meio, de modo a que este lhe fosse útil.” (Idem). À estrutura biofísica 

estão associadas “as expressões físicas e espaciais dos fatores de ambiente, tais como o 

relevo, a hidrografia, a natureza do solo e sub-solo, a vegetação e o clima” (Idem). 

Na estrutura global da paisagem, são mais relevantes os elementos estruturais fixos, 

porque são vitais e dinâmicos, do que são os elementos estruturais pontuais. A genética 

da paisagem inclui diversos níveis e nós de informação genética, em termos de uma 

hierarquia na globalidade da estrutura. 

7.2. Estudo e Metodologia do Projeto em Arquitetura Paisagista Sob as 

Componentes de Base Ecológica. 

O estudo da Paisagem tem como objeto “não só a sua identificação e caracterização”, 

mas também o de tomar a defesa da Paisagem com a intenção de salvaguardar os respe-

tivos “carácter, qualidades e valores”, o de gerir a Paisagem com o desígnio de estabe-

lecer uma apreciável articulação entre a mesma e as transformações próprias dos conse-

quentes percursos processuais “sociais, económicos e ambientais”, o de ordenamento da 

Paisagem procedendo prospectivamente propendendo a sua “a sua valorização, recupe-

ração ou a construção de novas paisagens”, ou ainda a determinação de propósitos so-

bre a qualidade da Paisagem “qualidade paisagística para as paisagens identificadas, 

recorrendo à consulta pública” (CANCELA D´ABREU et al.; 2004). 

No respeitante à Paisagem Natural, esta é qualificada por determinado funcionamento 

ecológico, na qual se instalaram comunidades que se instruíram no seu aproveitamento, 

asseverando hipoteticamente a sua perenidade, e, assim sendo, doaram determinada 

cultura que instituíram na paisagem. Deste modo, ecologia e cultura são “as duas ver-
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tentes que constituem os primeiros pressupostos da forma da paisagem” (MAGA-

LHÃES; 2001). Por este motivo, a “expressão espacial no território resultante da inte-

ração dos fatores de ambiente constitui a estrutura ecológica da paisagem. É esta es-

trutura que está na origem natural da paisagem.” (MAGALHÃES; 2001). 

Com efeito, a origem do todo global ao qual elegeríamos como paisagem natural, dever-

se-á às múltiplas interações entre os fatores ecológicos: “o solo depende da rocha-mãe; 

a disponibilidade de água depende do clima, da maior ou menor permeabilidade do 

solo e do subsolo e ainda da vegetação; e a vegetação que se instala, por sua vez, de-

pende da interação de todos os outros fatores ecológicos” (MAGALHÃES; 2001). 

No que diz respeito aos elementos “visíveis” que integram as componentes no preciso 

contexto, consubstanciam-se ao relevo, natureza do solo, água e vegetação; acrescendo 

ainda os fatores que não exibem uma expressão espacial visível mas que, contudo, in-

fluem sobre os demais de modo decisório como o subsolo, a fauna e o clima. (MAGA-

LHÃES; 2001). 

Posto isto, considerando então que a Natureza seja o agregado da soma as coisas, o 

princípio fundamental da totalidade dos seres ou a causa da qual surge tudo mais e co-

mo génese, pressupõe-se nesse caso “a sua conservação que é a gestão racional dos re-

cursos naturais de maneira a maximizar a rentabilidade desses recursos mas sem com-

prometer a sua capacidade de regeneração e a sua sustentabilidade” (MOURA, 2004). A 

proteção da Natureza, a conservação do Ambiente, a sustentabilidade dos recursos natu-

rais faz-se por meio da gestão das suas componentes (MOURA, 2004). 

Assim sendo, o projeto em Arquitetura Paisagista sob os Critérios de Base Ecológica 

rege-se pelos seguintes pressupostos. 

Primordialmente, o estudo do contexto da região decorre por meio algumas regras, e 

não leis. Assim sendo, é sugerida a separação das suas componentes essenciais de análi-

se (MOURA, 2011) tais como o clima, geologia/solos, hidrologia, topografia, festos, 

talvegues, declives, exposições, produtividade hídrica, drenagem hídrica, utilização do 

solo, flora, fauna etc.; tratando estas individualmente de acordo com os objetivos do 

projeto. Em síntese, ”esses objetivos são determinantes e a cartografia que se elabora, 

para ser mutuamente coerente nas suas partes, deve ser referida aos objetivos que se 

pretendem atingir com o projeto, isto é, os objetivos do projeto serão o denominador 
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comum que permitirá a “soma” das várias componentes para que a análise não seja 

um mero exercício de “fazer de conta”. (MOURA, 2011). 

Prosseguimos assim para uma sucinta explicação da relevância de alguns desses vetores 

de análise (MAGALHÃES, 2001; MOURA, 2011; TELLES, 1997), os quais, subse-

quentemente, irão proporcionar uma resultante da caraterização e diagnóstico: 

a) Carta de Altimetria: o relevo é, por si só, um impulsionador e, concomitantemente,

um incontornável indicador do funcionamento ecológico da paisagem; sendo a sua 

compreensão e significação imprescindível a uma intervenção gnóstica no que respeita à 

sustentabilidade ecológica, constituindo desta forma um dos elementos ecológicos, sub-

entendido à paisagem natural, que de maneira superior condiciona a morfologia da pai-

sagem e, consequentemente, a sua estrutura. A sua presença, quer pronunciada ou pouco 

nítida, discrimina distintas áreas ecológicas, proporcionando-lhes diferentes aptidões 

para a instalação das atividades. 

b) Carta de Exposições: no que toca ao macroclima, altera-se o clima altera-se a paisa-

gem. No entanto, mesmo em contextos locais, um determinado clima tem oscilações as 

quais são examinadas com atenção por intermédio da carta de exposições; tornando evi-

dente as variações locais de clima no que respeita à receção de energia. A conceção da 

carta de exposições evidencia-se fundamental na análise e diagnose da paisagem, sus-

tentando desta forma uma apreciação mais concisa na avaliação da aptidão das verten-

tes. A conceção desta carta é determinada pelo registo das exposições de cada parcela 

em relação aos pontos cardiais, em colaboração com as curvas de nível. 

c) Carta de Declives: o declive do terreno forma parte essencial de um dos métodos de

medição de terreno. Dependendo do intuito a incidir com esta análise, assim deverão ser 

estabelecidos os limiares a serem utilizados na conceção da carta de declives; levando 

em consideração, invariavelmente, o intervalo dos declives presentes na área em estudo. 

Os declives influem em praticamente tudo, edifícios, estradas, solos, floresta, campos 

agrícolas, o recreio etc. “Em declives muito acentuados, superiores a 40%, a floresta 

exclusiva, isto é, não deve ser explorada, é o meio mais eficaz para prevenir a erosão. 

Entre os 25% e os 40%, se não for possível a florestação, os prados naturais são uma 

hipótese, já que também são muito eficazes em termos de prevenção da erosão. Acima 

de 25% a construção é problemática.” (MOURA, 2011). 
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d) Carta de Festos e Talvegues: a irregularidade da distribuição da precipitação, no es-

paço e no tempo, no território de Portugal Continental, causa preocupação. Deste con-

texto, em situação de intervenção na paisagem, torna-se prioritário no ordenamento a 

compreensão de fatores como a drenagem atmosférica e hídrica, a retenção de água no 

solo, o armazenamento superficial e subterrâneo de águas pluviais para a agricultura, o 

abastecimento de água às populações e, do mesmo modo, na classificação da vegetação 

relativamente ao respetivo gradiente hídrico. Posto isto, para este propósito, o planea-

mento deve ter como base as bacias hidrográficas. Sendo assim, a análise e delimitação 

da área de uma bacia hidrográfica e respetivas subdivisões é determinada pelo seu tra-

çado, isto é, através dos seus festos, que são as linhas de separação de água; e por inter-

medio dos seus talvegues, correspondendo às linhas de interseção de fundo de vale, por 

onde convergem as águas. 

e) Carta de Clima: componente fundamental na estruturação da paisagem em virtude da 

sua influência perante outros fatores de ambiente, o clima, não sendo um fator ecológico 

que manifeste propriamente uma representação espacial no território excetuando ocor-

rências especificas de modelação do terreno instigada na condição de erosão eólica; 

constitui-se assim como matéria de conhecimento indispensável à análise da área de 

estudo. 

f) Carta Geológica: além de diferenciar a eficiência hídrica dos terrenos, condicionando 

por conseguinte a flora, a fauna e o Homem; a geologia determina igualmente os solos 

naturais das regiões onde influi, bem como contribui para a configuração dessas mes-

mas paisagens.  

g) Carta de Solos: o solo é aqui aludido como um sistema edáfico, em contínua trans-

formação, isto é, um solo vivo. Ao solo compreendem as competências de maior ou o 

menor faculdade de formação de biomassa, a intromissão deste no balanço térmico da 

atmosfera, bem como na disponibilidade de água doce nos fatores que influenciam a 

qualidade e quantidade da própria. Referir ainda que a origem do solo pode ser vincula-

tiva à geologia subjacente ou ser de uma outra proveniência. Por fim, os solos são noto-

riamente determinantes em relação aos ecossistemas naturais, aos agro-sistemas e ainda 

aos sistemas urbanos; pelo que, considerando a manutenção do equilíbrio biológico e a 

sustentabilidade da paisagem, os solos com elevada capacidade agrícola necessitam que 
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sejam examinados e ponderados, salvaguardando por conseguinte a manutenção e pre-

servação da fertilidade dos mesmos. 

 (h) Carta de Vegetação Existente: unidade primordial da composição da paisagem, a 

vegetação evidencia-se como um registo de evolução da mesma e da história de quantos 

a moldaram. Torna-se assim percetível que o intento de uma intervenção integrada na 

paisagem deve ser acompanhado imprescindivelmente pelo conhecimento da ecologia 

da vegetação, em especial, da vegetação espontânea. Não obstante de se considerar a 

fitossociologia e a botânica como importantes, a análise a efetuar sobre a vegetação de-

ve refletir-se fundamentalmente pela fisionomia, isto é, o aspeto geral da paisagem e 

respetivas dinâmicas e relacionamentos entre as suas componentes essenciais; as linhas 

de água, a proteção dos rios e nascentes, a mata, o pomar, as hortas e a compartimenta-

ção dos campos são disso exemplos. 

i) Carta de Ocupação Atual do Solo: sob o ponto de vista da elaboração da proposta de 

intervenção, revelar-se-á factual a imprescindibilidade da uma análise perante a carate-

rização do uso atual do solo à data da realização do estudo. Esta deverá ser determinada 

atentando a identificação das ocupações predominantes, diferenciando e qualificando as 

componentes da paisagem como os aglomerados urbanos estruturantes, os espaços ver-

des existentes de acordo com a especificidade do coberto, as unidades contruídas esti-

madas como património cultural, e ainda as demais áreas reservadas à habitação, usos 

industriais ou exploração de inertes. Esta caraterização adequa-se à consumação de uma 

análise comparativa com o modelo ideal da ocupação do solo, de forma a obtermos o 

esclarecimento de usos provavelmente errados, na perspetiva de proposta realizada. 

j) Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN): considera-se REN como uma parcela do 

território em que, em virtude da salvaguarda do equilíbrio ecológico da paisagem e da 

conservação dos recursos imprescindíveis à própria existência da vida. A ocupação hu-

mana nesse solo deverá ser estabelecida conforme o regulamentado. Os conceitos que 

servem de sustentação ao regime da REN relacionam-se com a necessidade de salva-

guarda da estrutura ecológica da paisagem e igualmente com o princípio da continuida-

de, o continuum naturale. 

k) Carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN): a RAN circunscreve-se ao conjunto de 

terras que, por ação das suas propriedades, agroclimáticas, geomorfológicas e pedológi-

cas, se afiguram com maior aptidão para a atividade agrícola. Desta forma, a delimita-
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ção da RAN afigura-se como um instrumento de gestão territorial, o qual se consolida 

numa limitação de serventia pública, por via da determinação de um conjunto de condi-

cionamentos ao exercício não agrícola do solo, o qual representa um papel essencial na 

salvaguarda do recurso solo e a sua afetação à agricultura. Assim sendo, a carta RAN é 

uma ferramenta que visa proteger a perenidade do recurso solo, colaborar na realização 

do desenvolvimento sustentável da atividade agrícola, fomentar o ordenamento do terri-

tório, promover a salvaguarda dos recursos naturais. 

l) Carta da Rede Natura 2000: a Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço 

da União Europeia, a qual procura enquadrar todos os biótopos, especificamente os per-

tencentes particulares, que não são impreterivelmente integrantes às condições ecológi-

cas determinadas na atual Reserva Ecologia Nacional. Assim sendo, a cartografia indi-

cativa e respetiva documentação não cartografada, relativa à Rede Natura 2000, tem 

como desígnios o assegurar da conservação a longo prazo das espécies e dos habitats 

mais ameaçados da Europa, cooperando para impedir a continuação da perda de biodi-

versidade. Constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União 

Europeia. 

m) Carta de Tipologia Paisagista: Dada a interdependência entre a fauna e flora “domes-

ticada” ou silvestre, a identificação de zonas ecológicas, áreas homogéneas da paisagem 

ou ainda de áreas policulturais, constitui-se determinante. Para o caso da determinação 

de zonas ecológicas torna-se fundamental a noção do conceito de morfologia, a qual, 

segundo Rossi, se designa como a forma como resulta a estrutura. Deste modo, deter-

minou-se como morfologia do terreno “a forma global do terreno, da qual as estruturas 

foram realçadas, que constitui um importante indicador do comportamento dos fenó-

menos, pelo que a sua tradução em planta, é um instrumento necessário à compreensão 

das estruturas do terreno. Na carta da morfologia do terreno são representadas assim 

três zonas ecológicas (cabeços, vertentes e zonas adjacentes às linhas de água). As car-

tas base desta delimitação são, para além do levantamento topográfico, a carta fisio-

gráfica e a carta de declives.” (MAGALHÃES; 2001). 

Pelas razões expostas, o projeto de Arquitetura Paisagista, elaborado segundo critérios 

ecológicos, deve ter em consideração que é crucial proceder a uma análise detalhada do 

contexto local da intervenção. Essa análise estrutural imanente isola todas as 

componentes. Depois de isoladas, deve proceder ao seu tratamento específico mas com 
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uma visão global do todo, tendo em atenção o objetivo do projeto. As componentes do 

projeto são inseridas de forma regrada, de acordo com o que se pretende, a flexibilidade 

e adaptabilidade às caraterísticas e aos objetivos, e não de forma dogmática ou 

reproduzida em série, com formato único. Isto possibilita a elaboração de um estudo 

criterioso sobre a caraterização da área estudo. 
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7.3. Análise e Diagnose Cartográfica da Área Geral da Quinta do Convento Novo 

de São Pedro das Águias. 

7.3.1. Localização e Delimitação da Área Geral em Estudo. 

 

Figura 119 - Localização e delimitação da área geral em Estudo. 
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7.3.2. Carta de Altimetria 

Figura 120 - Carta de altimetria. 
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7.3.3. Carta de Exposição Solar 

 

Figura 121 - Carta de exposição solar. 
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7.3.4. Carta de Declives 

Figura 122 - Carta de declives. 
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7.3.5. Carta Fisiográfica 
 

 

Figura 123 - Carta fisiográfica. 
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7.3.6. Carta Geológica. 

Figura 124 - Carta geológica. 
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7.3.7. Carta de Solos 
 

 

Figura 125 - Carta de solos. 
 



261 

7.3.8. Carta de Unidades de Vegetação Existente e Ocupação do Solo 

Figura 126 - Carta de unidades de vegetação existente e ocupação do solo. 
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7.3.9. Análise do PDM e carta de condicionantes 

 
Figura 127 - Análise do PDM e carta de condicionantes. 
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7.3.10. Carta de Zonas Ecológicas 

Figura 128 - Carta de zonas ecológicas. 
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7.3.11. Carta de Zonas Fitogeográficas Predominantes 

 

Figura 129 - Carta de zonas fitogeográficas predominantes. 
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7.4. Enquadramento Descritivo Sobre a Cartografia Apresentada de Análise e 

Diagnose da Área Geral da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias. 

A metodologia de aplicação ao projeto tem como princípios fundamentais o profundo 

conhecimento das caraterísticas tipológicas da área de estudo, tendo para tal sido 

efetuado o reconhecimento biofísico e patrimonial da região; e mais especificamente 

das distintas áreas de intervenção bem como as condicionantes das mesmas, permitindo 

que haja uma perfeita adaptação do projeto proposto ao estado de sítio existente 

fornecendo ao local potenciadores de fenómenos naturais e sociais e consequentemente 

não permita que haja uma quebra de ritmos espaciais. Com a finalidade de obtenção de 

uma Carta Síntese de Aptidão Ecológica foram feitas as seguintes análises com a 

obtenção dos posteriores resultados: 

a) Localização Geográfica - classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público, de

acordo com a Portaria n.º 443/2006, DR, II Série, n.º 49, de 9-03-2006, a Quinta

do Convento Novo de São Pedro das Águias tem a sua localização entre as

povoações de Távora e Granjinha, freguesia de Távora; com acesso pela EN

323.

b) Delimitação da Área Geral - tendo em consideração as observações previamente

referidas, a delimitação da área geral foi estabelecida por nós, seguindo alguns

critérios de referência, os quais se encontram articulados como definidores

predominantes da estrutura da Paisagem contígua à Quinta do Convento Novo

de São Pedro das Águias. Como tal, a integração da zona do cabeço dominante,

da vertente confinante e das zonas adjacentes às linhas de água envolvidas;

foram os fatores selecionados como de maior incidência no âmbito da

delimitação da área, para que análise e diagnose da área geral da Quinta do

Convento Novo de São Pedro das Águia fosse a mais adequada.

c) Carta de Altimetria - a altimetria, tratando-se de um estudo de representação do

relevo do terreno consiste na determinação das alturas dos seus pontos

caraterísticos relacionados com uma superfície de nível que se toma como

elemento de comparação. Importante tarefa a executar em qualquer tipo de
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planeamento pois permite a criação de um Modelo Numérico de Terreno 

proporcionando a conceção de representações tridimensionais de aplicação a 

diversas análises ambientais. Contribui tanto para o planeamento físico do 

território como também para o estudo das diferentes áreas de intervenção. Os 

valores atribuídos em tratamento SIG para que a leitura desta carta fosse 

enquadrada na realização do trabalho foram valores atribuídos para que nos 

dessem importantes fatores. 

 

Definiram-se sete classes distintas: 100-200m, 200-300m, 300-400m, 400-500m, 

500-600m; 700-800m; 800-900m. 

 

A classe mais baixa encontra-se limitada pelas curvas de nível 100 e 200 metros, 

acentuando o vale do Rio Távora. As classes seguintes apresentam uma variação 

de 100 metros, referem-se a zonas de transição correspondendo a zonas de 

declives mais ou menos acentuados, antevendo-se a aproximação das zonas 

planálticas. 

 

d)  Carta de Exposições Solares - a exposição de uma região corresponde à sua 

orientação geográfica sendo que a quantidade de radiação solar recebida varia 

para as diferentes exposições, pelo que a existência de microclimas pode variar 

alterando assim a tipicidade no planeamento quer a nível de existência de zonas 

de com forte incidência de albedo em exposição total, assim como existência de 

zonas mais húmidas ou ainda outro tipo de zonas de risco como zonas erosão ou 

zonas propicias a fogos florestais. Esta carta contribui também para a localização 

do edificado e para a correta seleção de espécies vegetais em planeamento. 

 

Desta carta podemos concluir que, na área delimitada, as encostas das margens 

do rio Távora se encontram com exposição predominante Nordeste (NE), 

seguindo-se a exposição Norte (N) e Este (E). No referente à zona do cabeço e 

respetiva envolvente adjacente, denota-se uma maior heterogeneidade sendo as 

predominâncias repartidas entre Nordeste (NE), Este (E), Sudeste (Se) e 

Noroeste (NO). 
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e) Carta de Declives - para uma melhor perceção das caraterísticas relacionadas

com o terreno na área de intervenção no que respeita à definição de áreas com

aptidão agrícola, florestal, risco de erosão e localização de atividades; bem como

para uma capacidade de melhoria e de condicionamentos dos circuitos

associados à mobilidade e acessos. Assim, foi feita uma Carta de Declives,

apresentando os valores e resultados finais na seguinte classificação e obtenção

dos mesmos em função das variáveis:

0-10% - Áreas aplanadas ou com declive suave. Acessos e mobilidade pedonal e 

rodoviária praticável. 

10-20% - Declive moderado. Acessos e mobilidade pedonal condicionada e 

rodoviária moderada. 

20-30% - Declive acentuado. Acessos e mobilidade pedonal e rodoviária 

condicionada. 

30-40% - Declive muito acentuado. Acessos e mobilidade pedonal e rodoviária 

reduzida. 

>40% - Escarpas e encostas muito declivosas. Acessos e mobilidade pedonal e

rodoviária restrita. 

A carta de declives evidência a existência de uma elevada área com declives 

superiores a 20%, correspondendo naturalmente à encosta da área delimitada. 

f) Carta Fisiográfica - são representadas as linhas fundamentais do relevo, os festos

(linhas que unem os pontos de cotas mais elevadas) e os talvegues, linhas de

drenagem natural (que unem os pontos de cotas mais baixas). As linhas de Festo

fazem a separação da circulação de água no território. Permite a rápida

compreensão do sistema hídrico de uma região contribuindo para que o

planeamento seja sustentável relativamente a zonas de risco de inundação, a

zonas de leito de cheia, a zonas de fatores de proteção das margens ripícolas,

perceção dos corredores azuis e seus afluentes. Carta importante no planeamento
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de um projeto numa região com caraterísticas profundamente marcadas pela 

existência de ribeiros e rios e como é o caso. 

 

Da leitura da mesma podemos observar a organização de várias linhas de água 

sob a vertente concernente à área de intervenção, as quais desembocam no curso 

de água principal; e igualmente a Linha de Festo dominante, existente no topo 

do cabeço. São referências basilares na abordagem ao projeto de intervenção. 

 

g) Carta Geológica - encerra informação indispensável para a exploração de 

eventuais recursos geológicos existentes, incluindo aqui as águas subterrâneas, 

para o desenvolvimento de infraestruturas ligadas às obras públicas e, também, 

para a mitigação de problemas ambientais. Serve de base para outras cartas 

temáticas, uma vez que o seu cruzamento com alguma cartografia de 

propriedades específicas, podem resultar cartas tipológicas como a de riscos 

naturais e de impacte ambiental, indispensáveis para o planeamento, o 

ordenamento e a gestão do território. 

 

A região abrangida é constituída, fundamentalmente, por formações 

sedimentares e metamórficas – xistos, grauvaques (complexo xisto-grauváquico) 

– do Câmbrico ao Pré-câmbrico; e por rochas eruptivas plutónicas – granitos e 

rochas afins – Quartzodioritos. 

 

h) Carta de Solos - os solos são uma resultante de alterações químicas, físicas e 

biológicas das formações geológicas, as quais dependem, do tipo de clima e do 

ritmo do tempo; e estão sujeitos a vários tipos de erosão que contribuem para 

aumentar a sua degradação e o seu empobrecimento. Na execução de um projeto 

em espaço rural é fundamental perceber que tipo de solos existem no local, pois 

daí depreende-se especificidade de vegetação adequada a cada um do tipo de 

solo e também se a edificação poderá ser mais favorável na presença de um solo 

ou se poderá ser prejudicial na presença do mesmo.  

 

Atendendo à carta de solos observa-se “a existência de Litossolos Eutricos 

associados a Luvissolos em que este tipo de solo será uma associação de solos 

de espessura reduzida, ou seja, constituídos por uma única camada com cerca 
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de 10 centímetros, sendo uma característica das zonas mais quentes, com solos 

que apresentam um segundo horizonte, sendo estes característicos de situações 

climáticas em que a influência mediterrânica se sobrepõe à atlântica. 

Encontram-se igualmente Cambissolos Dístricos que apresentam teores baixos 

de matéria orgânica e baixos teores em bases. Destaque ainda para a presença 

dos Cambissolos Húmicos – rochas eruptivas, sendo estes são solos com uma 

espessura útil entre 50 a 10cm e com uma fertilidade mediana; as terras onde 

estes solos existem têm limitações moderadas, resultantes do excesso de água no 

solo. O seu risco de erosão é baixo” (AGROCONSULTORES & COBA, 1991). 

i) Carta de Unidades de Vegetação Existente e Ocupação do Solo - é uma

caracterização da ocupação atual do território em análise, podendo ser

delimitadas áreas com conotações de edificado/não edificado,

natural/humanizado, sendo estas, não edificado/natural, referentes a espaços

verdes e cobertura vegetal, percursos rodoviários e pedonais, equipamentos de

recreio e lazer e património edificado/humanizado referente a aglomerados

urbanos.

Analisando os dados fornecidos pela caraterização da carta de vegetação 

existente e ocupação do solo podemos interpretar que as áreas edificadas se 

encontram afastadas o suficiente das margens do curso de água principal, 

permitindo assim uma correta distribuição das folhas agrícolas aplicadas à Vinha 

e ao Olival, bem como das zonas de recreio e lazer complementares. Também 

podemos observar que a cobertura vegetal referente à Mata se encontra 

associada corretamente às áreas edificadas e igualmente bem estabelecida nas 

zonas de vertentes e de cabeços. No tocante às Cortinas Ripícolas, denota-se 

algum grau de fragilidade no que à sua proporção deveria ser. 

j) Análise do PDM e Carta de Condicionantes - O PDM estabelece uma estrutura

espacial para o território do município, a classificação dos solos, os perímetros

urbanos e os indicadores urbanísticos, tendo em conta os objetivos de

desenvolvimento, a distribuição racional das atividades económicas, as carências

habitacionais, os equipamentos, as redes de transportes e de comunicações e as

infraestruturas. No âmbito deste projeto foi realizada uma análise das plantas de
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ordenamento e de condicionantes e do e do regulamento do mesmo. Esta análise 

corresponde ao que do ordenamento previsto se espera com as suas categorias de 

uso do solo e das servidões e restrições de utilidade pública. 

 

Como podemos constatar, a grande condicionante relativamente à área de 

intervenção corresponde à REN, sendo este fator importante para delinear uma 

ou várias estratégias para a conceção do projeto. 

 

k) Carta Ecológica – de acordo com Pina Manique e Albuquerque (1954) “a Carta 

Ecológica de Portugal baseia-se na silva climática onde são consideradas 

espécies florestais ou arborícolas indicadoras do clima e também em índices de 

caracterização termo-pluviométricos. A Zona Ecológica é a unidade 

fundamental desta classificação e corresponde a um tipo de ambiente definido 

por agrupamentos de espécies florestais dominantes. No parcelamento silvo-

climático do nosso Continente interferem quatro ordens de influências 

primaciais: Atlânticas, oro-Atlânticas, Mediterrânicas e Ibéricas”. 

 

Assim, a classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque (1945) 

enquadra a área de estudo nas zonas fito-climáticas designadas de 

Subatlântica.Mediterrâneo-atlântica (SA.AM), correspondente ao andar 

Submontano (de 400 a 700m); e Atlante-mediterrânea (AM), variante interior da 

zona litoral, correspondente ao andar Basal (inferior a 400m). 

 

A região SA.AM é caraterizada autofiticamente pelas seguintes espécies: Betula 

celtiberica (Vidoeiro), Castanea sativa (Castanheiro), Pinus pinaster atlantica 

(Pinheiro-bravo), Pinus pinea (Pinheiro-manso), Quercus faginea (Carvalho-

português), Quercus pyrenaica (Carvalho-negral), Taxus baccata (Teixo). 

 

A região AM é caraterizada autofiticamente pelas seguintes espécies: Olea 

europaea sylvestris (Zambujeiro), Pinus pinaster atlantica (Pinheiro-bravo), 

Pinus pinea (Pinheiro-manso), Quercus faginea (Carvalho-português), Quercus 

suber (Sobreiro). 
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l) Carta de Zonas Fitogeográficas Predominantes - Pina Manique e Albuquerque

(1954) afere que “a fitoclimatologia move-se no quadro da geografia e é

sinónimo de fitogeografia”. De acordo com o Dicionário Priberam da Língua

Portuguesa (2017), o termo fitogeografia é descrito como “o estudo da

distribuição da vegetação na superfície terrestre, das causas dessa distribuição

e dos elementos constitutivos de cada meio biológico” (MACHADO, 1991).

Em termos fitogeográficos, iremos utilizar a classificação de Franco (1994) que 

tem em consideração, na divisão das diferentes zonas, fatores como a geologia, 

altimetria e índice de aridez, fatores estes que conduzirão, para cada região/zona, 

ao aparecimento de determinadas espécies vegetais que a caracterizam. 

Deste modo, segundo os estudos de Franco (1994), área de estudo enquadra-se 

na zona Noroeste Montanhoso. 
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7.5. Proposta de Carta Síntese de Aptidão Ecológica da Área Geral da Quinta do 

Convento Novo de São Pedro das Águias. 
 

 

Figura 130 - Proposta de carta síntese de aptidão ecológica da área geral da Quinta do Convento 

Novo de São Pedro das Águias. 
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7.5.1. Enquadramento Descritivo sobre a Proposta de Carta Síntese de Aptidão 

Ecológica da Área Geral da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias. 

Todos os estudos realizados sobre a área geral do Convento Novo de São Pedro das 

Águias confluem numa visão de conjunto que nos possibilita detetar as zonas com as 

melhores adequações ao projeto, as de maior aptidão ecológica no que se pretende 

edificar, para zonas de lazer, espaços verdes contíguos ou próximas, definindo aquilo 

que se designa por continuum naturale para se conjugarem e articularem. Evidenciam-

se os aspetos mais indicados para os diferentes componentes do projeto. Designa-se por 

carta de síntese. 

Da carta síntese obtida torna-se evidente a necessidade de união de duas matrizes 

paisagísticas distintas em torno de uma estrutura verde associada aos corredores verdes 

ripários, podendo estes ser os grandes fatores de ligação dos estratos. Salvaguarda ainda 

para o cabeço e respetiva vertente como com elevada aptidão ecológica. Relativamente 

ao edificado, à salvaguarda do património edificado, aos espaços verdes de 

enquadramento, aos percursos rodoviários e pedonais, equipamentos de recreio e lazer 

proposto; estes deverão ser considerados respeitando as zonas substanciais para aptidão 

ecológica registadas na carta síntese. 
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 7.6. Análise e Diagnose Cartográfica da Área de Intervenção da Quinta do 

Convento Novo de São Pedro das Águias. 

7.6.1. Carta de Levantamento Topográfico e Delimitação de Área de Intervenção. 

 

Figura 131 - Carta de levantamento topográfico e delimitação de área de intervenção. 

 



275 

7.6.2. Carta de Preexistências Patrimoniais e Elementos Complementares. 

Figura 132 - Carta de preexistências patrimoniais e elementos complementares. 
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7.6.3. Carta de Pavimentos Preexistentes. 

 

Figura 133 - Carta de pavimentos preexistentes. 
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7.6.4. Carta do Estrato Arbóreo Preexistente. 

Figura 134 - Carta do estrato arbóreo preexistente. 
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7.6.5. Carta de Identificação Arbórea Preexistente. 

 

Figura 135 - Carta de identificação arbórea preexistente. 
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7.6.6. Carta de Identificação de Arbustos, Herbáceas e Sementeiras Preexistentes. 

Figura 136 - Carta de identificação de arbustos, herbáceas e sementeiras preexistentes. 
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7.6.7. Carta de Análise do Estrato Arbóreo e Arbustivo Preexistente. 

 

Figura 137 - Carta de análise do estrato arbóreo e arbustivo preexistente. 
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7.7. Enquadramento Descritivo sobre a Cartografia Apresentada de Análise e 

Diagnose da Área de Intervenção da Quinta do Convento Novo de São Pedro das 

Águias. 

De modo a que a intervenção na Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias 

possa ser bem fundamentada, torna-se evidente a compreensão dos diferentes aspetos 

que foram por nós contemplados na análise e diagnose da área da mesma. 

As bacias visuais constituem um instrumento para a determinação das características 

visuais dos espaços que contribuem para a qualidade visual das paisagens; e para a 

determinação das zonas de intervisibilidade, ou visibilidade recíproca, dos elementos e 

das unidades paisagísticas entre si. Para a análise da paisagem é necessária a 

compreensão das bacias visuais, de acordo com a natureza do território que se observa e 

o posicionamento do observador. Assim, a conceção da Carta de Levantamento

Topográfico e Delimitação de Área de Intervenção resulta basilar no âmbito do nosso 

trabalho. Posto isto, observada por nós a coerente disposição dos elementos 

estruturantes das bacias visuais de enquadramento; a delimitação na nossa área de 

intervenção foi realizada de forma distinta, isto é, de modo a que se proceda à menor 

afetação possível dos elementos das bacias visuais pertencentes. Com tal caraterística, 

os limites foram definidos pelo convencionado previamente na Carta Síntese de 

Aptidão Ecológica da Área Geral da Quinta do Convento Novo de São Pedro das 

Águias como áreas com aptidão ecológica marginal, mais concretamente, ao património 

edificado e respetivos espaços verdes de enquadramento. Desta forma, à menor afetação 

das bacias visuais de enquadramento, acresce igualmente o assegurar de todo o 

desenvolvimento ecológico já estabelecido in situ, bem como da perenidade do genius 

loci da paisagem global. 

O genius loci da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias é notável. Este 

espaço sagrado testemunha a presença de um lugar de características únicas dentro da 

Península Ibérica, o que faz do mesmo, um espaço com uma identidade muito marcante 

no território do ADV. No âmbito da análise ao património sociocultural e arquitetónico 

referenciado na área de estudo, foi realizada por nós a Carta de Preexistências 

Patrimoniais e Elementos Complementares. Da análise desta carta podemos 
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determinar a Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias como um grande 

dinamizador da paisagem da região. Aos edifícios monásticos seculares acrescem ainda 

no local pontos atrativos com distinto valor patrimonial como os Claustros, em bom 

estado de conservação; a fonte tipo tanque reservatório e o fontanário, associados a um 

sistema de rega artesanal; os vestígios do antigo pavimento em pedra de granito de 

formato irregular e as escadas de acesso em pedra de granito; o muro tipo cerca de 

mosteiro, que delimita todo o edificado patrimonial; e os muros em pedra de granito que 

demarcam quase na totalidade os campos agrícolas. Existe ainda algum mobiliário 

urbano em pedra de granito que ornamenta as pequenas praças de estadia, dinamizando 

assim do ponto de vista estético essas mesmas pequenas praças. Relativamente aos 

elementos intrusivos na paisagem, destaque para os armazéns em betão e em madeira 

que pontuam no local, a qual composição arquitetónica se dissocia no seu todo dos 

restantes elementos aferidos. 

 

É reconhecido cada vez mais que a mobilidade continua a ser um requisito essencial 

para a melhoria da qualidade da vida da população, logo será um ponto importante a 

analisar. A Carta de Pavimentos Preexistentes tem o intuito de compreender a 

organização espacial das diversas vias e se estas estão a responder de forma ajustada à 

circunstância habitacional que se verifica na área em estudo. Da Carta de Pavimentos 

Preexistentes verificamos a existência de dois eixos principais de onde retiramos que 

serão a principal fonte de fluxos de receção à Quinta. Relativamente aos eixos 

secundários e terciários podemos aferir que estes se associam mais ao interior rural de 

produção, especificamente aos vinhedos, pomares e olivais; e à circulação pedonal dos 

transeuntes junto ao edificado habitacional. No que se refere aos estacionamentos, estes 

encontram-se amplos e em locais de conveniência de mobilidade aprazível. No tocante à 

qualidade dos pavimentos preexistentes, muitos deles acham-se desajustados ao 

enquadramento prestado pelo edificado patrimonial existente, tendo como exemplo 

maior a betonilha esquartelada aplicada à face de uma das fachadas do mosteiro. Por 

fim, o estado dos materiais empregues encontra-se na sua maioria com precária 

manutenção e, em algumas situações, em adiantado estado de deterioramento. 

 

A vegetação é um importante recurso no auxílio para a condição de um ambiente 

termicamente mais agradável. A análise ao agrupamento de árvores do local permite-

nos a perceção da ergonomia do ambiente térmico do sítio, ou seja, as relações entre a 
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densidade do agrupamento e a atenuação da radiação solar; e a composição e arranjo 

espacial da vegetação arbórea na sua qualidade adequável às respetivas áreas 

microclimáticas, sua influência na temperatura e humidade nas áreas próximas. Assim, 

no âmbito de quantificar e qualificar o agrupamento de árvores preexistente e respetivo 

contributo para o conforto bioclimático no espaço a intervir, foi executada por nós a 

Carta do Estrato Arbóreo Preexistente. Do mesmo modo, a componente vegetação 

enquanto função ecológica, paisagística e psicológica é considerada influente no 

decurso desta análise. Por conseguinte, foram realizadas a Carta de Identificação 

Arbórea Preexistente, a Carta de Identificação de Arbustos, Herbáceas e 

Sementeiras Preexistentes e a Carta de Análise do Estrato Arbóreo e Arbustivo 

Preexistente; a qual análise e diagnose permite-nos, entre outros fatores, o 

reconhecimento da vegetação que melhor oferece abrigo e alimento à fauna, que protege 

e melhora os recursos naturais, que aumenta a diversidade da paisagem através das suas 

distintas formas e texturas decorrentes da própria dinâmica sazonal, e que é considerada 

determinante para a salubridade mental, ou seja, que exerça influência direta sobre o 

bem-estar do ser humano. Tendo em vista os resultados ao estudo efetuado à vegetação 

preexistente na área de intervenção podemos observar que, na maioria dos casos, a 

representação da estrutura verde do local nas suas variadas configurações, 

concentrações e densidades; apresenta-se relativamente desorganizada 

proporcionalmente ao espaço envolvente, promovendo desta forma uma falta de 

concordância entre vegetação preexistente, função paisagística e psicológica da 

vegetação, bem como para com a ergonomia do ambiente térmico do sítio. No que à 

função ecológica diz respeito e de acordo com a identificação das espécies por nós 

realizada, a vegetação preexistente é, em maior número, definida por plantas 

ornamentais alóctones; expondo assim uma acentuada escassez de recursos naturais no 

que à promoção da biodiversidade diz respeito. 
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7.8. Proposta de Carta Síntese da Área de Intervenção da Quinta do Convento 

Novo de São Pedro das Águias. 

 

Figura 138 - Proposta de carta síntese da área de intervenção da Quinta do Convento Novo de São 

Pedro das Águias. 
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7.8.1. Enquadramento Descritivo sobre a Proposta de Carta Síntese da Área de 

Intervenção da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias. 

As análises realizadas sobre a área de intervenção da Quinta do Convento Novo de São 

Pedro das Águias convergem na perceção do resultado da união das partes de um todo, 

o que torna possível o assinalar das zonas de maior ou menor afetação no que à

intervenção de projeto diz respeito. 

Como tal, foi realizada por nós a Proposta de Carta Síntese da Área de Intervenção 

da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias, a qual integra não só as 

ações e decisões fundamentadas e analisadas na presente investigação, como também 

estabelece diretrizes orientadoras de intervenção adequadas aos espaços a projetar; 

contribuindo desta forma para a mudança de posição da realidade atual de 

descaracterização dos espaços de carácter ecológico e patrimonial, sem que para tal haja 

um fracionamento para com as exigências de conforto e estilo de vida atual. 

Por conseguinte, os critérios de seleção que aqui apresentamos como fundamento para a 

execução da presente carta foram: a proteção e valorização do património edificado da 

Quinta, a tipologia arquitetónica nos espaços exteriores, a intervenção em elementos 

antigos de arquitetura desses espaços e, equitativamente, a atualidade dos espaços 

verdes de enquadramento, das zonas expectantes, do jardim de proximidade, dos 

maciços arbóreos e arbustivos, vias de acesso e corredores pedonais. 

Complementando, classificam-se as áreas de intervenção, segundo os princípios 

prevalecentes de orientação a considerar na altura a intervir, firmados na nossa carta 

síntese da área de intervenção: 

Áreas de estruturação – zonas de interesse de consolidação ou implementação de usos 

atuais, desde que atendam a requisitos que garantam a manutenção das condições 

ambientais e culturais necessárias às gerações presentes e futuras; tornando estas áreas 

degradadas aptas para um novo uso de poder. 
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Áreas de recuperação – zonas cujas ocupações e usos atuais necessitem de intervenção 

de carácter corretivo, proporcionando o restabelecimento das condições de equilíbrio 

preexistente e doravante. 

 

Áreas de restrição – zonas com importância de proteção e preservação permanente, 

tendo em conta o seu valor histórico, cultural, estético, social, técnico e científico; 

visando a ética do arquiteto perante o objeto. 

 

Concluindo, para cada área por nós definida foram estabelecidas diretrizes de interesse 

maior, tendo em consideração o respeito pelas especificidades e funções que cada qual 

frui no presente momento; com a finalidade de que a intervenção a perspetivar, nas 

distintas áreas, possa garantir os padrões de qualidade essenciais de acordo com novo 

millennium ecológico. 
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7.9. Proposta de Projeto de Arquitetura Paisagista para a quinta do Convento 

Novo de São Pedro das Águias – Caso de estudo. 

Figura 139 - Proposta de projeto de Arquitetura Paisagista para a Quinta do Convento Novo de 

São Pedro das Águias – Caso de estudo. 
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7.9.1. Enquadramento Descritivo sobre a Proposta de Projeto de Arquitetura 

Paisagista para a Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias – Caso de 

estudo. 

A presente proposta diz respeito à realização do Projeto de Arquitetura Paisagista 

referente aos espaços exteriores da Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias, 

situada em Tabuaço. As linhas gerais de conceção para este espaço prendem-se com: 

- Requalificação do espaço envolvente ao património cultural e natural.

- Promoção de um espaço de jardim global, intimamente ligado ao património cultural e

sem que hajam quebras de ritmos no equilíbrio natural ou qualquer tipo de impacte 

visual; protegendo desta forma o seu genius loci e integrando uniformemente o 

continuum naturale do território. 

- Redefinição dos espaços geralmente relacionados ao lazer e ao recreio, propondo a

criação de praças de estadia e de praças de receção; promovendo desta forma a 

multifuncionalidade da paisagem e respetiva interação dos transeuntes com o espaço 

envolvente e suas dinâmicas. 

- Reestruturação da pavimentação a aplicar de acordo com preexistente histórico e em

função sentido estético do local; pretendendo alcançar um padrão de coerência e 

equilíbrio entre os fatores culturais da área, a funcionalidade dos pavimentos e a relação 

de permeabilidade que estes comportam e sua contribuição para o escoamento hídrico. 

- Reorganização do revestimento vegetal preexistente nos espaços verdes de

enquadramento assegurando desta forma o aumento da qualidade do ar, a apropriada 

circulação do mesmo, a redução de temperatura e a conveniente articulação entres os 

espaços de lazer; e a inclusão de revestimento vegetal autóctone promovendo assim o 

bom funcionamento ecológico da paisagem e o aumento da sua biodiversidade. 

- Salvaguarda dos elementos e do traçado de origem específicos destes espaços

monásticos; mantendo assim a mesma identidade cultural e, consequentemente, 
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reduzindo os impactes provocados com obras de reestruturação em zonas com elevado 

valor patrimonial. 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSÃO FINAL 

CONCLUSÃO 

Tendo em atenção a eleição do tema, “O Caráter da Paisagem da Região Demarcada do 

Douro e dos Jardins Históricos das suas Quintas no Novo Milénio Ecológico”, estamos 

em crer que foi pertinente e original, enquadrado em Arquitetura Paisagista. 

A formulação do problema em questionar se seria possível elaborar uma proposta de 

melhoria da ligação entre o jardim histórico do ADV e o jardim do novo milénio 

ecológico, esta foi clara. Para o efeito elaboramos um estudo do estado da arte, desde a 

delimitação do país vinhateiro, as diferentes unidades de paisagem da Região 

Demarcada do Douro, a viticultura e a dinamização rural da região, a envolvente natural 

da cultura da vinha e o valor cénico e iconográfico da paisagem da Região Demarcada 

do Douro, o valor simbólico do barco rabelo, o ritual ancestral das vindimas, o 

património vernacular construído, as cidades, vilas, aldeias, a própria casa rural duriense 

e a Quinta do Douro. Naturalmente que estudamos a Paisagem do Rio Douro e ADV 

como um processo evolutivo vivo, e as diferentes paisagens como o Vale do Corgo, 

Chanceleiros, Vale do Rio Torto e Vale da Figueira. 

O estudo dos jardins históricos, salvaguardados pela Carta de Florença, também 

mereceram a nossa cuidada atenção, os jardins históricos e os jardins ornamentais das 

Quintas do Douro. Observamos também a situação ecológica da RDD. A estes aspetos 

juntaram-se informações e estudo a tempos mais antigos, as origens mais remotas, o 

próprio contexto histórico da RDD desde a ocupação neolítica, a proto-história e as 

diferentes idades, a romanização, a idade média, do século XVI ao XVIII para se 

compreender a origem dos jardins e das Quintas. 

Foi também necessário proceder ao estudo dos aspetos geográficos e do clima, da flora, 

fauna e vegetação caraterísticos, diferentes culturas, mosaicos de paisagem, tipos de 

vinhas e armações, acessibilidades com rede viárias, ferroviária e fluvial. Juntaram-se 

aspetos demográficos e atividades económicas, recursos turísticos variados, até nos 

centrarmos mais nas Quintas do Douro, das quais elegemos Quintas-caso de estudo na 
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RDD, colmatando com a Quinta do Convento Novo de S. Pedro das Águias, o nosso 

grande caso de estudo. 

 

Portanto, a formulação do problema não foi ambígua e obrigou a profundo e amplo 

estudo, incluindo proposições formais e especificações para as contrastar, com recurso a 

figuras e gráficos da estatística descritiva, pesquisa histórica e tradicional muito ampla e 

diversificada, as raízes da tradição. Por isso, procedemos a uma introdução à fundação 

de Ordem de Cister, a presença da Ordem de Cister no Vale do Douro, aos mosteiros 

pertencentes ao “Ciclo de Tarouca” e sua ligação a Claraval. Procedemos a uma 

sistematização em quadros e gráficos da distribuição da Ordem de Cister, visualizada 

por figura; a distribuição dos Mosteiros pertencentes ao “Ciclo de Tarouca” e sua 

ligação a Claraval, a sistematização das comunidades religiosas pertencentes ao Alto 

Douro.  

 

Nesta sistematização com tratamento em gráfico estatístico descritivo, claramente, com 

a indicar claramente 71%, com a influência a advir da Ordem de Cister e, muito 

diretamente à Quinta que elegemos como nosso caso central de estudo, a Quinta do 

Convento Novo de São Pedro das Águias. Daí o nosso interesse e profunda atenção para 

a elaboração do Projeto de Intervenção em Arquitetura Paisagista. 

 

O significado do problema pode ser considerado relevante, pois a sua solução interessa 

à maior parte dos especialistas em arquitetura paisagista, com a elaboração de um 

projeto protótipo ou modelo para os jardins históricos do Douro Histórico Vinhateiro – 

ADV, enquadrados no novo milénio ecológico.  

 

A documentação por nós trabalhada e apresentada, como as cartas de localização e 

delimitação da área geral de estudo, carta de altimetria, carta de exposição solar, carta 

de declives, carta fisiográfica, carta geológica, carta de solos, carta de unidade de 

vegetação, existente e ocupação de solo, análise do PDM e carta de condicionantes, 

carta de zonas ecológicas, carta de zonas fitoeográficas predominantes, proposta de 

síntese de aptidão ecológica da área geral da Quinta do Convento Novo de São Pedro 

das Águias. Fundamenta-nos em teóricos clássicos consagrados como J. Albuquerque e 

J. Pina Manique (1954), e outros mais recentes, para parametrizar a nossa perspetiva de 
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intervenção atual, considerando o estado da arte, cuja revisão bibliográfica pretendemos 

ter saturado na medida do possível. 

A nossa investigação mostra claramente a evolução do problema tendo em consideração 

os dados fornecidos pelas investigações anteriores, de consagrados académicos e 

entidades oficiais. 

Numa breve síntese descritiva da metodologia de investigação adotada, no que respeita 

à propriedade do método no âmbito específico da arquitetura paisagista e no aspeto da 

metodologia geral de investigação, esta, no seu todo, apresenta uma dimensão 

fundamentalmente teórico-prática, com incidência no saber fazer ou aspeto prático cujo 

momento mais pertinente consiste na apresentação de uma proposta de projeto de 

intervenção em arquitetura paisagista, no caso de estudo. É também relevante a 

componente teórica com incidência sobre conhecimentos multidisciplinares. 

A propriedade do método revelou-se eficaz pela resolução definitiva do problema. A 

amostra de campo proveniente do trabalho de campo, sobretudo pela recolha de dados 

sobre a Quinta do Convento Novo de São Pedro das Águias, dados históricos, 

geográficos, paisagísticos, ecológicos, de fauna e flora, evidencia-se uma amostra 

adequada, com dados generalizáveis capazes de abranger todo o universo da amostra, o 

Alto Douro Vinhateiro – ADV.  

A sua replicabilidade, ou seja, capacidade em poder ser replicável ou que está sujeito a 

réplica, estamos em crer que o é, mesmo em detalhe, com o grande volume de 

informação por nós apresentada recolhida e tratada, ou pelo menos de ser levado em 

atenção para trabalhos futuros, na área. 

Nos seus traços gerais, os planos e a metodologia para a abordagem à proposta de 

Projeto de Intervenção, no âmbito da Arquitetura Paisagista, na Quinta do Convento 

Novo de São Pedro das Águias, em Tabuaço - ADV -, conceção autêntica por nós 

elaborada, enquadrada com os critérios VUE da UNESCO, obedece aos seguintes 

tópicos, premissas que regem a propostas: requalificação do espaço envolvente ao 

património cultural e natural; promoção de um espaço de jardim global; redefinição dos 

espaços geralmente relacionados ao lazer e ao recreio; reestruturação da pavimentação a 
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aplicar de acordo com preexistente histórico e em função sentido estético do local; 

reorganização do revestimento vegetal preexistente nos espaços verdes de 

enquadramento; salvaguarda dos elementos e do traçado de origem específicos destes 

espaços monásticos mantendo dessa forma a mesma identidade cultural; entre outros. 

 

Como já salientamos, a formulação do problema foi clara, não ambígua. Inclui 

proposições formais e especificações para as contrastar, como os critérios de Valor 

Universal Excecional – VUE do ADV como Património Mundial da UNESCO, aos 

quais obedece a nossa proposta de projeto de intervenção, no âmbito especializado da 

arquitetura paisagista, para orientarmos e balizarmos todo o nosso trabalho dentro do 

que está aceite e definido pela UNESCO. 

 

Estamos em crer que o significado do problema é relevante e a sua solução interessará à 

maioria dos especialistas. A documentação é detalhada quanto à evolução da 

investigação, através das descobertas precedentes, aproveitando sempre todas as 

achegas, partindo como retomas, procurando dar-lhes um sentido mais evoluído na área 

de Arquitetura Paisagista. 

 

Quanto aos objetivos formulados, nas suas linhas mestras, cremos ter atingido as linhas 

definidoras da RDD, sua origens históricas mais remotas e mais recentes, seu caráter, 

seus jardins históricos, as diferentes unidades de paisagem, a paisagem vinhateira 

evolutiva viva, mosaicos paisagísticos e a envolvente natural à vinha, a autenticidade 

dos jardins históricos, a situação ecológica, componentes naturais, flora e vegetação, a 

fidelidade aos jardins históricos visando os jardins do novo milénio ecológico mantendo 

o ADV dentro dos critérios da UNESCO e, quanto possível, acrescentar inovações 

aceitáveis dentro do espírito de paisagem evolutiva viva, adotar uma perspetiva 

multidisciplinar, e elaborar uma Proposta de Projeto de Arquitetura Paisagista para a 

Quinta de São Pedro das Águias, que incluímos. Deste modo, estamos em crer que 

atingimos plenamente os objetivos propostos.  

 

Quanto à apresentação dos resultados, esta obedeceu sempre a sistematizações em 

cartografia descritiva isolada que possibilitaram o tratamento representativo integrado 

através de cartografia de síntese, procurando sempre descobrir a regra geral dos 

fenómenos. Estas sistematizações detalhadas, através de síntese elaborada, confluíram 
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no Projeto de Arquitetura Paisagista, de intervenção na Quinta do Convento Novo de 

São Pedro das Águias. Deste modo, existe a integridade na apresentação dos resultados, 

através da sua apresentação detalhada, a sua compreensibilidade; ou seja, o leitor não 

familiarizado com os termos técnicos científicos, mas sim o leitor profissional médio, 

pode entendê-los de imediato e à primeira leitura, ou a sua significação mais relevante. 

Finalmente, resta uma palavra sobre a utilidade do nosso trabalho, estudo e 

investigação. Estamos em crer que demos um humilde mas sério contributo para que 

não se enjeite a nossa influência sobre todos os trabalhos futuros nesta área da 

Arquitetura Paisagista, numa ambição comedida e humilde, repetimos. 
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