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1. IDENTIFICATION OF THE PROPERTY 
a. Country 
Portugal 

 

b. State, province or region 
Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

c. Name of property 
Alto Douro Wine Region – Demarcated Douro Region 

 

d. Exact location  
Latitude: 45º68” N 

  45º53” N 

Longitude:  5º93” W 

   6º59” W 

(Geographical co-ordinates:  DATUM EUROPEU – geodesic grid map of Unified Europe) 

 

e. Boundary 
The property nominated for inclusion as a World Heritage Property as an evolutive and living 

cultural landscape is the Alto Douro Wine Region, hereinafter designated Alto Douro.  This 

region is considered to be the most illustrative of the three landscape units that represent the 

250,000 hectares of the vast Demarcated Douro Region:  the Lower Corgo, the Upper Corgo 

and the Upper Douro.  The Alto Douro embodies the most significant group of the best-

preserved assets.  The River Douro and its principal tributaries, the Rivers Varosa, Corgo, 

Távora, Torto and Pinhão, form the backbone of the nominated property, itself defined by a 

succession of viewsheds. 

 

The boundary was identified on the basis of a Landscape Assessment Study (Vide 2.f) and later 

checked and calibrated in the field by a multi-disciplinary team.  The boundaries correspond to 

identifiable natural features of the landscape - watercourses, mountain ridges, roads and paths 

– indicated on the 1/25.000 Military Ordnance Survey Map. 

 

f. Area of nominated property 
Alto Douro Wine Region     24,600 hectares 

Buffer zone    225,400 hectares 

Demarcated Douro Region  250,000 hectares 
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2. JUSTIFICATION FOR INSCRIPTION 
a. Statement of significance 
The Alto Douro is the most representative, best preserved and enduring constituent of the 

Douro Demarcated Region, itself the oldest  demarcated and controlled winemaking region in 

the world and dating back to 1756.  The nominated property covers 24,600 ha, approximately 

one tenth of the entire Douro Demarcated Region (250,000 ha, of which approximately 48,000 

are planted with vines), spreading over the hillsides that rise on either side of the River Douro 

and its tributaries. 

 

The unique cultural landscape of the Alto Douro is a combined work of man and nature, the 

result of a centuries-old process of adapting specific viticultural and winemaking techniques and 

acumen to a poor soil endowed with a singular potential to produce the world-famous, 

exceptional quality wines that bear the “Porto” and “Douro” Appellations of Origin.  It is a living 

cultural landscape in constant evolution, an exceptional example of an ancient tradition of the 

working of the land and, simultaneously, of a living civilisation that revolves around the making 

of quality wines under extremely difficult environmental conditions. 

 

The Douro landscape, with its Mediterranean-like environment and poor and rugged soil offering 

major constraints to human settlement and development is, above all, an outstanding example 

of man’s unique relationship with the natural environment. Throughout the centuries, man has 

created and perfected specific techniques of land-use that have made it possible for him to 

cultivate vines on the steepest slopes and buil row upon row of socalcos - terraces buttressed 

by walls of schistous stone. By adapting the natural environment to the demands of an ancestral 

productive system, man fashioned a winemaking landscape whose unmistakable appearance, 

dramatic and dynamic configuration and universal uniqueness are recognised worldwide.  Only 

the creation of a unique, lucrative natural product of exceptional quality such as Port Wine could 

ever justify the superhuman effort illustrated by this collective Work of Art. 

 

The Alto Douro is also an outstanding example of a landscape that illustrates several significant 

stages in the history of mankind.  From time immemorial, the valley of the River Douro has 

played a major role as a corridor of peoples and cultures that, at least since the time of the 

Romans, dedicated themselves to cultivating the vine.  The majestic and humanised landscape 

of the vine-covered hillsides in the valleys of the River Douro and its tributaries is a continuing 

witness to methods of planting vineyards from different historical eras that developed with the 

appearance of new technologies yet retained their identity whilst  mustering the expertise, 

techniques, customs, rituals and beliefs of the local populations. 
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Here, economy-culture-landscape form an indisputable unit, particularly as regards the terraced 

vineyards that appear to have anticipated more recent concepts of sustainable land-use, in 

addition to the fact that they illustrate an optimal environmental solution from the viewpoint of 

conservation and use of rare resources – water and soil.  The people of the Douro have 

embraced the natural environment they fashioned over the centuries by adapting their houses 

and villages to the constraints and demands of the environment and the productive process, not 

just of the grape but also of other Mediterranean cultivates such as the olive and the almond, as 

well as fruit and vegetables on more fertile alluvial soil and amongst the woodlands on high 

land. 

 

The intra-regional differences that one sees in the Alto Douro are a result both of the natural 

conditions and of the vicissitudes of history and activities of man.  Nevertheless, these 

differences that distinguish between the Lower Corgo, the Upper Corgo and the Upper Douro 

sub-regions consolidate, rather than attenuate, the marked cultural identity of the Demarcated 

Douro Region, shaped as it has been by a willingness to espouse interchanging human values 

and by the renewed centralism of a winemaking culture profoundly rooted in history.   In itself, 

the winemaking culture represents a profound cultural mix, created not only by the peoples of 

the Douro but also by itinerant labourers from poor settlements on the other side of the 

mountains to the North and to the South and by Portuguese and British merchants and their 

agents. 

 

b.  Comparative analysis 
The nomination of the Alto Douro for the World Heritage List under the terms of the Convention 

was prepared in the light of the concept of a continuing, organically evolved cultural landscape 

that illustrates the outstanding universal value of the results of a progressive interaction 

between man, a particular form of social organisation and the natural environment, on the one 

hand, and the changes wrought upon the active social role of a culture closely associated with 

the traditional way of life and an outstanding landscape in contemporary society. 

 

The Demarcated Douro Region is not only one of the oldest of all the historic winemaking 

regions in the world as it is a vast wine region of some 250,000 hectares, of which almost 

48,000 are cultivated with vineyards.  Of all the mountain winemaking regions worldwide, 

namely those who are members of the Centre de Recherches pour la Viticulture de Montagne 

et/ou en Forte Pente (CERVIM) and with whom it is best compared, the Demarcated Douro 
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Region is the most extensive, the most historical, the one with the greatest continuity and the 

greatest biological variety in terms of the vines that have been perfected there. 

 

Of all the historic mountain vineyards in Europe, the Alto Douro with its 36,000 hectares of 

steeply sloping vineyards is the most significant example of this type of viticulture as it 

represents about 18% of all European mountain vineyards registered with the above Centre.  

(Table 1) 

Table I:  Area of European Mountain and/or Steep Slope Vineyards registered with the CERVIM 

Country Regions Area (ha) 
Italy Trento, Alto Adige, Lombardia, 

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Toscana, Émila Romana, 
Campania, Calabria, Sicile 

95.138 

France Savoie, Banyuls, Collioure 12.000 
Spain Riberia Sacra (Galiza) 1.990 
Switzerland Valais, Lausanne, Tessin  12.800 
Germany Mosel, Rhein, Rheinland-Pfalz 12.270 
Austria Burgenland, Stiria, Wachau, 

Kremstal, Kamptal, South Austria 
6.706 

Portugal Douro, Madeira, Vinho Verde and 
Dão 

46.450 

Greece  10.000 
Total  197.354 

  Source: CERVIM, 2000 

In addition to the manifest expression of man’s unique relationship with Nature, the Alto Douro 

shares, with other winemaking regions that have already been inscribed – Portovenere, Cinque 

Terre and islands (Palmaria, Tino and Tinetto), in Italy and Le Vignoble Bordelais de Saint 

Émillion et son Village, in France – or nominated for inscription – Wachau in Austria, the Pico 

Wine Region in the Azores, Portugal, and Le Vignoble Champenois in France – the no less 

important chronicle of economic, social and human evolution in this outstanding landscape. 

 

Indeed, in most of the properties in question, this is a case of winemaking productions where 

the landscape and the products have contrived a covenant for excellence, qualification of the 

cultural memory and the worldwide affirmation of tradition.  This means that, on the part of the 

market and the agents who operate in it, there is a margin of manoeuvre and a receptivity that 

would enable the commercial merit of the product to reflect and add value to those forms of 

production that better conform to the preservation-worth of the outstanding landscape that is 

nominated. 
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When compared to those winemaking regions that have already been inscribed or have simply 

been nominated for inscription, the Alto Douro shares, particularly as regards the socalcos - its 

original formula for terracing the vineyards, the manifest expression of a long and arduous 

subjugation of an area that is vital to the production of wine, associated with a unique process 

for optimising the ecological conditions under which water resources are employed.  Viticulture 

in the Demarcated Douro Region, heir to ancestral, traditionally empirical and quality 

winemaking practices, simultaneously accommodates modern technology and contemporary 

tools, always in respect of the principles on which it has developed. 

 

In effect, in 1756 the first demarcation under the Marquis of Pombal (1699 – 1782) and later, the 

system for classifying the vineyards developed by Álvaro Moreira da Fonseca (1932-1980) 

confirm, today, the value of the ancient Roman practice of planting vineyards on the hillsides to 

take advantage of the better maturing conditions offered there and reserving the better land in 

the valleys for the production of food. 

 

Proof of this is found in the small containers for wine that were used in ancient times and which 

enable us to establish a correlation between the finest wines produced – the more alcoholic that 

best withstood the rigors of transporting them to far distant points of sale – and the vineyards 

where they were produced (terroir), the true winemaking region, rooted in Roman viticulture and 

well expressed as “Bacchus loves rugged hillsides”, the guideline for quality winemaking. 

 

This constant and age-old endeavour to produce quality wines has been regulated for more 

than 300 years in the Douro Demarcated Region.  It involves the authenticity of the wine, 

strongly sustained by an extremely rich genetic heritage that has survived to this day in the 

register of more than 100 types of native white and red grape vines that represents a guarantee 

for the consumer, the ultimate judge of quality.  It is therefore not surprising that the Douro 

valley is universally acclaimed as the source of one of the finest fortified wines on Earth – Port 

Wine.  For those who know the region, there can be no doubts as to the monumental efforts 

represented by this truly heroic work of man and the extraordinary weight that it has had on the 

regional and national economy throughout history.  Paradoxically, however, the region only 

benefits from one-fourth of the added value generated by this product.  This, as compared to 

the majority of other winemaking regions, explains the marked dissimilarity between the 

opulence of the landscape and the humble buildings in the settlements.  Likewise, this modest 

heritage also  contrasts between the diversity and wealth of the architectural heritage found on 

the wine estates, or quintas, and the manor houses in the region. 
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As did Portovenere Cinque Terre, the Alto Douro can also invoke the centuries-old toil of 

transforming an inhospitable land, populated solely by rock and shrubs, into a lush and fertile 

winemaking region, albeit with a major difference:  the 18th century demarcation and respective 

supporting legislation that made, of the Alto Douro, the very first institutional model for 

organising and controlling a winemaking region. 

 

c.  Authenticity/Integrity 
The authenticity and integrity of the Alto Douro are presented here from the standpoint of the 

features that mark its unique nature, followed by a more detailed presentation of the most 

distinctive of these. 

 

i) Unique nature 

The cultural landscape of the Alto Douro is an outstanding example of man’s unique relationship 

with the natural environment.  Its nature is determined by his wise management of limited land 

and water resources on extremely steep slopes.  It is the outcome of permanent and intense 

observation, of local testing, of the profound knowledge of how to adapt the culture of the vine 

to such extremely unfavourable conditions.   It is an expression of his courage and 

determination, of his acumen and creative genius in understanding the cycle of the water and 

the materials, of his intense, and almost passionate, attachment to the vine. 

 

It expresses itself as a monumental sculpture of wired terraces, where vineyards prevail next to 

olive and almond groves, amongst a mosaic of plots of Mediterranean shrubs and coppices.  

The setting, in the landscape, of several forms of training the vines is an outstanding example of 

man’s ability to master physical constraints that enabled him to produce the soil and build an 

immense, artful continuum of buttressed socalcos.  It is this acumen that enabled a multitude of 

anonymous artists to create a collective work of land art  

 

This landscape, however, is a whole and it is in constant evolution.  It is a diverse mosaic of 

crops, groves, watercourses, settlements and agricultural buildings, arranged as quintas (large 

estates) or casais (small landholdings).  Today, the new techniques for building terraces 

landscape have developed concurrently with the more traditional practices, thus reflecting the 

continuous and evolutionary nature of the landscape and contributing to the property’s 

maintaining its active social role in perpetuating a prosperous and sustainable economy. 

 

The outstanding characteristics of the Alto Douro as a continuing, organically evolved cultural 

landscape offer a strong potential for sustained productivity.  Both in terms of the production of 
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Port Wine as in terms of cultural and leisure tourism, the cultural landscape of the terraced 

vineyards is not irrevocably condemned to perish under the threat of technological or 

entrepreneurial changes.  There is entrepreneurial evidence, likely to be reinforced in the future 

with new examples, that the production of wine on terraced vineyards is a method for ensuring 

excellence that is rewarded by a market willing to pay higher unit prices for the product.  

Likewise, the Port Wine quintas constitute an offer of excellence for leisure and cultural tourism 

as they represent relevant spaces of entrepreneurial sustainability given the selectivity of the 

markets and of the range in prices.  Furthermore, Port Wine and leisure and cultural tourism, 

due to their excellence and image as products of the highest quality, contribute to a greater 

identification of the productive structure and its products with the excellence of the cultural 

landscape.  The conditions exist for, in an innovative manner,  classifying a cultural landscape’s 

contribution to the sustainability of production itself, thereby favouring the manifestation of its 

reputation for quality and excellence at more attractive prices and before more interesting 

markets. 

 

ii) Distinctive features 

The Alto Douro, in addition to its unique nature, boasts three particularly distinctive features that 

contribute to its authenticity and integrity: 

- The antiquity of the Demarcated Region; 

- The terraces 

- Cultural crossroads. 

 

- The antiquity of the Demarcated Region 
The Alto Douro is of outstanding value as an example of a continuing, organically evolved 

cultural landscape that maintains a strong functional identity around the production of quality 

wines.  The monumental landscape is witness to the huge efforts of many generations of 

farmers and winemakers to master the physical constraints of a natural environment favourable 

to the production of wines (and other crops) whose quality and distinctive characteristics have 

enjoyed worldwide acclaim since the 17th century. 

 

The Demarcated Douro Region was the very first winemaking region in the world to have been 

demarcated and controlled.  The first demarcations were implemented between 1757 and 1761 

following the first regulatory legislation of 1756.  (These first demarcations are known as the 

Pombaline Demarcations, after the Marquis of Pombal who was Prime Minister at that time.)  

Several granite boundary markers from that period are still in existence.  Contrary to that which 

occurred following earlier demarcations of other winemaking regions (Chianti, 1716; Tokay, 
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1737), demarcation of the Alto Douro was accompanied by mechanisms for controlling the 

quality of the product supported by a vast legislative framework and by a system for classifying 

and qualifying the wines based on an inventory of all the land under vine.  In many ways, the 

winemaking legislation of this region led the way for the modern legislation adopted by many 

wine-producing countries. No less important is the temporal continuity of the demarcated land 

that, since the 18th century and regardless of changes to regional boundaries, has impressed 

the local populations with its symbolism as a key factor of their regional identity. 

 

- The Terraces 
In order for it to be possible for man to cultivate vines on the steep, rocky banks of the River 

Douro and its tributaries, he first had to create the soil and build row upon row of terraces with 

retaining walls – the socalcos that today combine with new methods for planting vineyards. 

 

Thus, the architecture of the winemaking landscape of the Douro, with its mix of different 

methods for organising the land, is indeed complex. Side by side with vineyards on patamares 

and vertically planted vines dating from the end of the 20th century, one finds several hundreds 

of kilometres of ancient socalcos whose shape varies according to the slope of the land and to 

the terracing techniques employed at different periods. 

 

The oldest socalcos have low walls and narrow and irregularly-shaped surfaces – or geios – 

that sometimes only accommodate a single row of vines and which wind, willy-nilly around the 

curves of the land and rocky outcrops. These are the pre-phylloxera socalcos, built before the 

devastation of the Douro vineyards during the last third of the 19th century. Many of these were 

abandoned then and today form mortórios – or morgues of dead vines – that have become 

overrun with wild shrubs. Many pre-phylloxera socalcos have, however, been recuperated and 

replanted and still keep their old schist retaining walls. Some also bear traces of even more 

primitive forms of planting such as that of creating pilheiros - holes in the walls where vines 

were planted, thus leaving the surface free for other crops. 

 

Other socalcos have tall, straight solid walls that support wide surfaces planted with four, five or 

more rows of vines. These are the post-phylloxera socalcos, most of whom were built between 

the end of the 19th century and the mid-1930’s, when most of the vineyards in the region 

underwent reconstruction.  
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The mortórios 

There still remain some extensive, shrub-covered mortórios that still show traces of the 

immense walls that supported them.  Here and there, one can also find a rare mortório that has 

been again planted with vines.  We note, however, that some of these terraces were also 

originally built as olive groves. 

 

The attached map was made some 30 years ago and it has not been updated to date as this 

would be a most arduous task.  Naturally, the Lower Corgo has very few mortórios as, on the 

one hand, the hillsides in this area are much less sloping and, on the other hand, the greater 

population density has led to a greater fragmentation of the land.  Factors such as these explain 

why this area with the oldest viticultural traditions is the one which recovered the best from the 

phylloxera plague, with new plantings that meant that any pre-phylloxera socalcos that may 

have existed here were either reconverted or abandoned. 

 

Planting of vineyards on Post-phylloxera terraces 

There are a great many post-phylloxera terraced vineyards in the Lower and the Upper Corgo 

where they represent up to 50% of all the area under vine in each parish. 

 

The great majority of the hundreds of kilometres of walls that we see covering the riverbanks 

today date from that stage in the evolution of the Douro landscape. 

 

Planting of vineyards on patamares 

In the 1970’s, construction of the patamares began, on land occupied by mortórios and pre-

phylloxera terraces and, occasionally, on land that had not previously been planted with vines. 

 

This operation involved great scarifying of land and the destruction of old walls.  This heralded 

the appearance of large plots of slightly sloping, earth-banked land usually planted with two 

rows of vines, laid out to facilitate the mechanisation of the vineyard. 

 

Planting of vineyards on Vertical planting 

Of the several new planting systems that have been attempted in the Douro, that of vertical 

planting has gained some acceptance although it is only feasible up to a certain inclination of 

the land.  These vineyards are more widely seen in the Upper Corgo and the Upper Douro. 

 

Trials of other systems are continuing with a view to finding alternatives to the patamares and to 

minimise the impact of the new methods on the landscape. 
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Natural sloping planted vineyards 

This map is almost a negative image of the map of the distribution of the post-phylloxera 

terraces.  Non-terraced vineyards predominate in the Upper Douro on less sloping land and 

they are practically non-existent in the Lower Corgo.  Once again, the Upper Corgo appears as 

a zone of transition. 

 

- A Cultural Crossroads 
The Alto Douro boasts a history that goes back to the beginning of time, as attested by the 

many archaeological vestiges of very ancient human settlements (rock carvings and paintings, 

some of them Palaeolithic, such as those found in the Côa and Mazouco valleys, zoomorphic 

and anthropomorphic carvings, Neolithic menhirs and barrows, pre-Roman hill forts, Roman 

spas, etc.).  In spite of the difficulties in navigating the River Douro due to its inherently irregular 

flow, the Douro valley constituted a corridor of peoples and cultures that congregated and 

intermingled here, during millennia, in successive and promiscuous waves. The Douro valley’s 

receptivity to this interchange of divergent, continuously overlapping cultures marked, early on, 

its destiny as a cultural crossroads that endures to this day, not only in recent archaeological 

and historic discoveries but also in the traditional visual and oral manner of expression of its 

people. 

 

From the 1st century AD onwards, the Romans redefined all the land-use and restructured the 

economic activities in the entire Douro valley.  They mixed with the local peoples and readapted 

the spaced occupied by hill forts, simultaneously occupying the valleys, where they introduced 

or encouraged cultivation of vines, olive trees and cereals, and built roads and bridges. 

 

Later, the Douro valley was ruled by the Suevi (5th century) and Visigoths (6th century), who 

meanwhile merged and were converted to Christianity, then the Moors (8th – 11th centuries). 

 

The victory of the Christians over the Moors, in Iberia, does not appear to have interrupted the 

Douro valley’s longstanding tradition of interracial crossbreeding and cultural acceptance.   The 

wars between converted Goths and the Moors caused no interruption to the continuity of human 

settlements from the days of the hillside forts and the Romans until the birth of Portugal as a 

nation (12th century).  The end of the Middle Ages enjoyed an increase in population and, at the 

same time, the establishment and growth of several religious communities, most notably the 

Cistercian monks who assumed a major economic and cultural role in the mid-12th century, 

building several quintas on the finest winemaking hillsides on the banks of the River Douro, 
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many of which still exist today.   Consequently, there was an expansion of river traffic and the 

transportation of the products from this region towards the mouth of the River Douro, to Porto, 

the city whose links to the major European maritime trading routes would gain it fame as a great 

shipper of wine and involve the entire Douro valley in this gateway to the Atlantic. 

 

Specialisation in the making of quality wines and the early assimilation of Douro wines by 

international circuits exposed, early on, the Douro valley to a cosmopolitan system of relations.   

Wine from the Douro, especially Port Wine in particular, represents a collective cultural creation 

that developed over the centuries.  For countless generations, the inhabitants of the Alto Douro 

developed specific techniques for cultivating the vine and making wine, many of which were 

introduced in Roman times and had been perfected since the Middle Ages by the religious 

communities, particularly the Cistercian monasteries, whose fruity wines from Lamego had 

gained worldwide renown by the beginning of the 16th century.  From the Middle Ages, other 

peoples from settlements on the other side of the mountains to the North and to the South came 

to the Douro valley to participate in the great moments of the viticultural cycle (especially during 

the vintage when they came over the hills in bands of itinerant workers, or rogas).  Throughout 

the centuries, also, the valley attracted Spaniards from Gallicia who arrived in droves to 

undertake the more arduous work of scarifying the soil and planting the vines, as well as boat 

masters and sailors from riverside villages who developed the techniques for transporting wine 

down the River Douro to Porto in the rabelo boats.  Port Wine also owes a great debt to the 

wine merchants and shippers, both Portuguese and foreign, who developed warehousing and 

blending techniques, who marketed the wine and adapted it to the changing tastes of the 

consumers (especially the British, the principal consumers between the end of the 17th century 

and the mid-20th century), thus endowing it with its worldwide fame. 

 

d)  Criteria under which inscription is proposed and justification for inscription under 
these criteria 
The Alto Douro is an outstanding example of a Cultural Landscape, as enunciated in 

paragraphs 35 et. Al. Of the Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention (WHC-99/2 – March 1997).  The Alto Douro represents a unique 
example of man’s relationship with the natural environment. 
 

It represents a monumental combined work of nature and man.   First, the river dug deeply into 

the mountains to form its bed. Then came Man, and  he set to work to adapt the steep hillsides 

to the cultivation of the vine.  Using methods and means acquired over the ages, he scarified 

the land and built terraces supported by hundreds of kilometres of dry stone walls.  With great 
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acumen and creative genius, man mastered the physical constraints of the natural environment 

and exploited the opportunities presented to him by the climate and the nature of the soil.  Thus 

was born one of the most ancient winemaking regions in the world, one that produces a 

universally acclaimed wine designated “Porto”. 

 

The Alto Douro’s claim of outstanding international value as a continuing, organically evolved 

cultural landscape is further supported by three of the six criteria for inclusion of cultural 

property, as well as by the criteria of authenticity  (presented in section 2c) and its protective 

statute (4b). 

 

(criteria ii)  Alto Douro, exhibits an important interchange of human values over a span of time 

within a specific cultural area.  The property nominated for inscription as a continuing, 

organically evolved cultural landscape is truly representative of the Demarcated Douro Region 

and illustrates the essential natural and cultural features.  It reflects specific techniques of 

sustainable land-use – both those of the past and the present – alongside a set of significant 

natural habitats typical of a Mediterranean environment. 

 

(criteria iv)  Alto Douro is an outstanding example of a technological landscape that illustrates 

several significant stages in human history. The property is an outstanding example of a unique 

relationship between man and the natural elements. Here, in spite of nature’s hostility to human 

settlement, man adapted Mediterranean crops, particularly vines and olive and almond trees, 

and planted them on the terraces he fashioned from the steep rocky slopes. Changes in the 

several methods employed over the centuries are evident in the landscape. 

 

(criteria v)  Alto Douro is an outstanding example of a traditional human settlement and land-

use that has become vulnerable under the impact of irreversible change.  The Alto Douro 

landscape and its environment are notably Mediterranean. Although its geo-morphologic nature 

and its climate do not invite human settlement, the vine – as well as the olive, the almond, other 

fruits and cereals – has sustained a dynamic economic activity, notwithstanding the latter’s 

vulnerability to whims of nature, fluctuations in markets and variations in taste and, more 

recently, a lack of manual labour that has led to partial mechanisation of the vineyards. 

 

The boundaries of the nominated property were identified by means of  a Landscape 

Assessment Study based on all the following maps.  This was later complemented by a vast 

amount of multi-disciplinary fieldwork and bibliographic research.  Only thus, were we able to 

identify, in this immense region, the exact territory that simultaneously (1) was truly 
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representative of the nature of the Demarcated Douro Region and its three sub-regions, 
from the most Atlantic to the most Mediterranean; 2) most consistently enclosed the 
majority of the most significant assets; and 3) was best-preserved overall, required only 
minimal repairs here and there. 
 

Here follow details of the justifications for the inscription that we feel are most relevant, always 

bearing in mind that the landscape is a combined work of man and nature.  Thus, we first 

identify and describe the natural elements, then the cultural elements, followed by a portrayal of 

the unique and distinctive mountain vineyard cultural landscape that we are nominating for 

inclusion in the list of World Heritage Properties. 

(i) – Natural elements 
the narrow valleys 

the steep slopes 

the fabricated, or anthroposoil 

the paucity of water 

the scant rainfall 

the diversity of natural habitats 

the transition: from the Atlantic to the Mediterranean 

select Mediterranean crops: grapes, olives and almonds 

                      the dominant vineyards 

the ephemeral: light and colour, sound and silence and smells 

(ii) – Cultural elements 

Land-use:  the structure of the landscape 

  the human settlements 

Access – the River Douro and the railway 

Cultural landmarks – the quintas and the casais 

    - religious structures 

    - the walls 

(iii) – Summation:  The creators of the landscape 
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Natural elements  
The narrow valleys  

The landscape in the Demarcated Region of the Douro is formed by steep hills and boxed in 

valleys that flatten out into plateaux above 400 metres. 

 

The valley of the River Douro forms the backbone of this landscape.  The reservoirs of the 

dams act as immense mirrors that continuously reflect the hills and the ever-changing sky. 

 

The tributaries of the River Douro flow through even narrower valleys whose steeply rising 

riverbanks make us feel as if we were perched on the brink of an abyss. 

 
The steep slopes 

We say that in  Douro one never has both feet at the same level. 

 

The steep slopes, with inclines over 15%,  mark a strong presence on either side of the rivers, 

particularly in the Lower and the Upper Corgo.  

 

Here, one is imbued with the dramatic nature of the landscape, whether we look at it from the 

heights, from the river, from the roads or from the quintas. 

 
The fabricated soil   

The very ancient dominant geological formations date back to the Pre-Cambrian era and consist 

of schist-grauwacke with a few outcrops of granite.   This means a hardness that does not invite 

human settlement. 
 
Soil is almost non-existent, which is why walls were built to sustain the soil on the steep 

hillsides.  As it is all man-made, this soil is known as “anthroposoil”.  

 

To create soil here literally means to hammer the rocks – to crush the schist into increasingly 

small pieces. 

 
The paucity of water 

The network of rivers is typical of a landscape consisting of both steep hills and a bedrock as 

hard as schist. 
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The River Douro and its tributaries twist and turn throughout the region, taking advantage of the 

geological faults of this ancient land to carve their way according to the degree of hardness of 

the schist and the granite.  The nature of the bedrock and the steepness of the land make it 

difficult for water to penetrate the soil. 

 

Particularly during the rainy season, the hills come alive with the sound of water echoing in the 

narrow valleys. 

 
The scant rainfall 

The Mediterranean climate in this landscape of schist and steep hills far from the sea, adds a 

unique flavour to the feeling of genius locci.   

 

Rainfall ranges from 1000 mm per annum in the more Atlantic regions of the west to 400 mm, or 

less, as one travels eastward. 
 
At first sight this does not appear little as a whole, but rain is scarce for long periods of time, 

particularly in the Summer, from May to September, when it hardly rains and temperatures rise 

above 40ºC.  As people say, it is nine months of winter and three months of hell. 

 
The diversity of the natural habitats 

The pattern of the landscape includes important areas of natural habitats where the dominant 

Mediterranean flora belongs to the Quercetum pyrenaicae and Quercetum rotundifoliae. 

 

Wildlife is just as significant.  Of particular interest are the many sites safeguarded under the 

Natura 2000 network surrounding the Demarcated Douro Region. 

 
All along the winding riverbeds, there is a profusion of Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, 

Ulmus, sp, Salix spp, Celtis australis, Lythrum salicaria and a rich undergrowth of Thero-

Brachypodtiea  teeming with rush and aromatic plants such as Mentha aquatica, Preslia 

cervinea, Mentha pulegium and Lycopus europaeus. 

 

The transition: from the Atlantic to the Mediterranean 

Quercus pyrenaica dominates in the west, closer to the Atlantic, together with Quercus robur, 

Quercus suber, Arbutus unedo, Phyllirea angustifolia, Ruscus aculeatus, Cistus populifolius, 

Viburnun tinus, calluna vulgaris, Erica arborea, Ulex spp. and other species. 
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Quercus rotundifolia, a more Mediterranean species, grows together with Quercus faginea, 

Quercus suber, Juniperus oxycedrus, Olea europea, Lygos sphaerocarpa, Pistacia terebinthus, 

Cistus ladanifer, Lavandula pedunculata, Thymus mastichina, Cistus albidus, Cistus salvifloius 

and Ruscus aculeatus, among others. 

 

Select Mediterranean crops: grapes, olives, almonds 

Grapes, olives and almonds, figs and oranges, true symbols of the Mediterranean culture, enjoy 

their own habitat in the Demarcated Douro Region.  Creating a continuum, they are also 

indicative of the transition from the Atlantic environment to the Mediterranean. Some are widely 

present, others less so.  
 

Vines predominate in the Lower and the Upper Corgo, whilst almond and olive trees prevail in 

the Upper Douro.  

 

Although in the past, olive, almond and other fruit trees, such as peach and cherries, used to 

play a greater role in the partitioning of the landscape in the Lower and the Upper Corgo, today 

they still retain an important and enriching presence in the landscape. 

 

The dominant vineyards 

Vines and wine are of an intrinsic and genuine value to the Mediterranean culture. 

 

Winemaking in the Demarcated Douro Region is an ancient activity – the natural conditions in 

the valley favoured the production of a long-lasting wine that endowed it with a great 

commercial value.  

 
The steep hills, the tough schist, the scarcity of water do not appear to have created obstacles 

to this crop.  The climbing vines are well suited to adversity, but at the expense of enormous 

human effort, expertise and tenacity.  

 

Nothing is more intriguing than to walk through a quinta in the Douro Demarcated Region on a 

very hot summer’s day, with thermometers climbing to 40ºC, and experience the intense glow of 

the vineyards in contrast with one’s thirst! 
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The ephemeral: light and colour, sound and silence, and the smells 

Pinhão, 25 September 1945 

…There can be no more beautiful thing in the world than the Pinhão valley when it is touched by 

the first shades of autumn.  One looks down from above and finds oneself transported into 

another world.  One peers over an abyss of colour, deep in the bottom of which two rivers 

greedily drink from each other… 

Miguel torga, Diário. III – 1945 

 

There is no lack of beauty, ever.  For there where you see the sail of a boat or an Olympian 

staircase, you shall find it.  Yet beauty itself must be understood.  Suffice not to climb through 

the Lagoaça stubble, contemplate the abyss, fall into ecstasy.  Nor to catch a glimpse of the 

Valeira Gorge from the heights of São Salvador do Mundo and shudder.  Nor to descend from 

Sabrosa to Pinhão, stop at São Cristovão and gape in amazement.  Nor to go to São Leonardo 

de Galafura or to the São Brás viewpoint, look at the kaleidoscope and be astounded.  It is to 

grasp the full meaning of the tragedy, from the temptations of the scenery, to the fall of 

Prometheus, to the clamour of the choir. 

Miguel Torga, Portugal – O Doiro, 1950 

 
 
Cultural elements 
The pattern of the landscape 

The combined work of nature and man that is the landscape of the Demarcated Douro Region 

results from the relationship man was able to achieve with the steep hills, scarce water and 

schistous soil and his very judicious selection of crops through the generations.  For centuries, 

wine and olive oil have provided a major source of income for the region. 

 

Perennial crops dominate the landscape: grapes, olives and almonds. The next most 

representative land use is Mediterranean brushwood and scrub. Cereals also were significant 

but no longer so. 

 

The perennial crops have clearly adapted themselves to the adverse climate and scarce soil, 

although for the steep hillsides to be of economic interest to man, he had to overcome the 

constraints of accessing this very remote region.   

 

Hammering and crushing the rock, building walls and carving steps and paths, planting vines 

and trees, picking the fruit and carrying it down the steep hills, tilling the soil, making wine and 
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olive oil, shipping the products down river – such is the history of this landscape and of the 

many who created it. 

 

The human settlements 

The land-use map shows, in red, the human settlements in the Douro Demarcated Region.  In 

the South, Lamego has ceded its position as most important urban centre to Regua. 

No city has been included in the nominated property and thus, Pinhão, the largest urban 

settlement in the Alto Douro, is effectively an important centre in the region. 

Villages and casais are usually located midway up the hills where one particularly notes the 

white walls of the houses. Few settlements are to be found near the river as the river meant 

disease.  There are notable examples of vernacular architecture within the settlements although 

recent building has occasionally tarnished the appearance of some of the latter.  Work is 

currently underway to correct this state of affairs. 

 
Access – the River Douro and the railway 

For centuries, the River Douro has been the main highway to the region. The roads that run 

alongside its tributaries served to transport people and goods from the high plateaux to the 

river.   

 

Sailing the river and all its rapids was a challenge that daunted even the hardiest. Rabelo boats 

carried the casks of wine to Gaia, across the river from Porto and near the mouth of the Douro, 

where they were stored and from where the wine was shipped across the seas.  Upriver, certain 

stretches of river were so difficult to navigate that the boats had to be pulled along with the help 

of men and animals – the so-called sirga. 

 

The railway was built alongside the river in the 1870’s and, during the first half of the 20th 

century, was extended to the narrow valleys along the tributaries. 

 

Today, with new roads and improvements to the railway, access is no longer a problem. 

 
Cultural landmarks:  the quintas and the casais 

The Douro quintas are major landmarks in the property representing a continuum of buildings 

from whence the vineyards rise majestically up the hillsides.  Quintas are easily identified by the 

groups of farm buildings and wineries that crowd around the main house.  Although notably 
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present throughout the region, they are particularly evident in the Upper Corgo and in the Upper 

Douro.  In the Lower Corgo, quintas often intermingle with casais.  Here, the architecture differs 

as granite is more frequently used for building, an indication of their proximity to this source of 

rock and of  the influence of the long-ago golden days of trade with Brazil. 

 
Cultural landmarks:  religious structures 

For centuries, Lamego was the heart of the region.  Located far from the river – and from the 

malaria – on a lush landscape provided by granite overlain with abundant soil and water and 

fertile land planted with maize, Lamego was – and still is – the seat of an important diocese and 

a town rich in religious monuments and imposing lay buildings. 

 

The Cistercian monks influenced the fashioning of the landscape from the properties they 

owned between Lamego and the mouth of the River Varosa, across from Regua.  They 

overcame poor access by availing themselves of the thoroughfare to Porto -  the river.  

There are no churches or shrines of any significant value in the nominated property, although 

the landscape is dotted with small chapels located high on the hills or next to manor houses. 

As the river valley was a hothouse for disease, the people naturally turned to the gods for 

protection from time immemorial; there are indicators of ancient settlements such as the hilltop 

chapel at Quinta do Crasto.  Other, also modest shrines such as São Leonardo de Galafura, 

command a superb view over the River Douro and, located as they were, closer to the divine. 

 

Cultural landmarks:  the walls 

The presence of row upon row of walls of granite and shistous rock is the most important 

feature of the landscape as it makes us reflect upon the meaning of the hard labour that went 

into their construction.  Stone was placed upon stone to fabricate the soil and plant the vines.  

These walls are notable not only for their length but also for the masterly knowledge of the men 

who built them. 

 

 

Summation:  The creators of the landscape 

“And the men made the wine… 

 

They climbed mountains, crushed rock, fabricated soil, raised walls, selected vines and planted 

vineyards.  They endured the oidium, the phylloxera, the mildew and the maromba; they began 

over and over again.  They suffered from malaria, the aigüe, the plague and tuberculosis.  Yet 

they began again.  They imported American rootstock, grafted native vines, found cures, copper 
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sulphate, sulphur or borax.  They treated their vines better than they did themselves.  They 

treated their vines as they treated their children, the wineries as they did their homes.  They 

pruned, grafted, dug, weeded and none of these tasks was ever simple or easy.  They suffered 

tortures climbing the hills.  They sang as they picked the grapes to forget their weariness and 

the forty-degree heat.  They carried the grapes on their backs, in four or five-bushel baskets, 

there where not even ox carts would go, down into abysses and up into hell.  At night, they trod 

the grapes, hours on end, doing one of the most brutal chores in a vineyard, one that tourist 

albums and the fine city sons of the owners find so quaint but that one only endures because 

one has to live, because a slice of raw salt cod and a mug of brandy warm the body and 

because the women, in front of the treading tanks, warm the soul.  Carrying everything on their 

heads and on their backs, containers of rough wine, huge jugs of water, barrels of brandy; 

stones and soil; slabs of slate, rolls of wire, vines, baskets of grapes.  They loaded the ox carts, 

descended the mountains, walked into the river, loaded the rabelo boats, sailed down river, 

steered the boat, unloaded the boat, loaded the steamship, returned to the river, sailed upriver, 

pulled the boats through the narrows with mules, with ropes, in what must have been the Douro 

galleys.  This was the man of the Douro.  These were the men who died under rocks and 

wheels, drowned in the river, suffocated in vats, shivering with fever or malaria, they were the 

men who finished that which Nature had only just begun. 

 

And man made the wine, the wine made the men and the men made the Douro.” 

 

António Barreto, Douro, 1993 
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3. DESCRIPTION 
a. Description of the Property 
The Douro is a valley, it is the vine, it is wine.  After the work of the river, there is the work of 

man who transformed mountains of schist into soil and walls, the combined efforts of many 

cultures.  An epic narrative of how a world was created to produce a perfume. 

 

i)  The physical attributes of the Demarcated Douro Region 

Protected from the harsh Atlantic winds by the Marão and Montemuro mountains, the 

nominated property is located in the Northeast of Portugal, between Barqueiros and Mazouco, 

on the Spanish border.  Its climate is superbly defined by the popular saying:  “Nine months of 

winter and three months of hell”. 

 

As is the case in all mountain winemaking regions, in the Douro valley, man had to find land-use 

solutions that would enable him to plant vines on the steepest slopes.  Once the river had done 

its work, man’s labour to transform mountains of schist from the Cambrian and Pre-Cambrian 

era into soil and walls represents the combined efforts of many cultures: the work of a lifetime, a 

truly human saga! 

 

The terraces!  The proud emblem, but also the torments of the Douro, so well described by 

Chantal Lecouty; it is they who, by blending into infinity with the curves of the countryside, 

endow this property with its unique character.  Seen from above, the vineyards look like a series 

of Aztec pyramids. 

 

The most dominant feature of the landscape is the terraced vineyards that blanket the 

countryside.  Throughout the centuries, man built row upon row of terraces according to 

different techniques.  The earliest, employed during the pre-phylloxera era, was that of the 

socalcos, narrow and irregular terraces buttressed by walls of schistous stone that were 

regularly taken down and re-built, on which he could only plant one or two rows of vines.  The 

custom of planting vines in pilheiros, holes dug in the retaining walls to leave the flat upper 

surface - the geio - free for other crops, also dates from this period. 

 

The long lines of continuous, regularly-shaped terraces date mainly from the end of the last 

century when the Douro vineyards were rebuilt, following the attack of the phylloxera that 

destroyed most of the old vines.  This reconversion of the region attracted new capital and a 

feeling of entrepreneurship that led to the expansion of the quintas and favoured a rapid and 

coherent adaptation to the new conditions for land-use. 
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The new terraces altered the landscape, not only because of the monumental walls that were 

built but also due to the fact that they were wider and slightly sloping to ensure that the vines 

would be better exposed to the sun.  Furthermore, these terraces were planted with a greater 

number of rows of vines, planted more widely apart, in order to favour the use of more technical 

equipment such as mule-drawn plows. 

 

All this task of transforming the natural environment, of clearing the land and restructuring the 

hillsides, required a great of labour that was brought in from other regions. 

 

Once man cleared the land of the existing vegetation, he laid out the paths and watercourses 

and only then, addressed the building of the terraces.  First, he broke up the schistous rock with 

dynamite or by pick and shovel.   He then proceeded to scarify the soil, that is, to turn it over 

and take out the stones he needed to build the walls.  These walls – or calços -  were built from 

the bottom to the top of the hill and followed the natural curves of the land.  Smaller, loose 

stones filled in the gaps.  In order to guarantee that it would remain solid, the calço had to be 

wider at the base and slant inwards in proportion to its height.  Finally, drainage holes were 

opened along the sides.  These walls were always built of slabs of schist, rarely of previously 

cut stones. 

 

The only tool man used was a face hammer with a pointed end.  One end served to shape the 

stone to fit and the other to break it up, preferably splitting it lengthways to obtain a smooth 

surface. 

 

Access from one socalco to another was by way of ramps or stairways, either solid, cut into or 

fashioned with the wall or in the form of hard slabs that stuck from the wall out to form the steps.  

The latter – the salta cão - is the most ancient method used in the region. 

 

The more recent terracing techniques, the patamares and the vertical planting, have greatly 

altered the appearance of this built landscape. 

 

Amongst the expanse of vineyards, there still remain areas that have remained untouched since 

the days of the phylloxera, abandoned socalcos known as mortórios.  These have become 

overrun with native scrub or olive trees. 
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In addition to the “wild” olive trees on the mortórios and those that have been planted on the 

edges of the terraces, more continuous, regular olive groves have been planted on either side 

of the land under vine.  In the Upper Douro, olive and almond trees represent the dominant 

crops although these are slowly being replaced by vines. 

 

Along the lower banks of the River Douro or on the edges of watercourses on the hillsides, one 

also finds groves of orange trees that are occasionally protected from intrusion by men and 

animals by low walls or totally walled in. 

 

On the heights, beyond that altitude at which vineyards are no longer viable due to the 

conditions of the natural environment, the land is covered with brushwood and scrub and, here 

and there, a coppice of trees.  The species of plants that most usually grow here are, among 

others, rockrose, heather, broom, spurge laurel, rosemary, gorse, the strawberry tree and 

juniper.  Beehives are often placed here to take advantage of their flowers. 

 

Forests, still found in places on the ridges and amongst the crags, were an important source of 

raw material in the past, not only as a household supply of timber but also as a source of sticks 

to train the vines before the days of industrial wire. 

 

During the long, hot, dry summers that afflict the region, water used to be collected in 

underground catchments located on the hills or even within a vineyard.  From there it was 

channelled along stone gutters to storage tanks, usually made of granite, scattered throughout 

the quinta.  Very exceptionally, a farmer might have a purpose-built water tank or one built from 

disused buildings such as windmills or dovecotes. 

 

On the other hand, the rain that in Winter gushes down the hills in torrents, had to be controlled 

to avoid its destroying the socalcos.  This explains why there are some terraces that are drained 

by underground conduits and others where drainpipes have been attached to the top of the 

retaining wall. 

 

ii)  The habitat and sub-regions of the Demarcated Douro Region 

The habitat, as is the case of the landscape in the Demarcated Douro Region and in spite of its 

sub-regional variations, presents great many similarities that set it apart from that which is found 

in the neighbouring mountains and plateaux. 
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Barqueiros marks the beginning of the first sub-region, the Lower Corgo, an area whose soft 

hills and climate are more favourable to viticulture, according to the available technical means 

and the tastes that have developed, since the Middle Ages, for the wine it produces.  Religious 

orders, particularly the Cistercian monks, encouraged viticulture and it is to them that we 

attribute the first wines of quality produced to be sold, those known as the very aromatic 

Lamego wines. 

 

Here, vines were planted on every available surface.  Vineyards rose up the hills until they met 

areas of shrubs and forests and the rocky crags; the spread alongside the water courses, 

leaving small areas of land for small terraces to be planted with vegetables and fruit trees.  This 

intensive land-use was accompanied by an equally intensive human occupation, a continuous 

occupation of the land, although areas of concentrated human settlement alternated with more 

widely spread quintas.  Man’s actions created a complex, patchwork landscape, where each 

piece is outlined by olive trees. 

 

The settlements, of Medieval origin and often housing the seat of local power, are distinguished 

by their location halfway up the hillsides and dense urban layout, from which stands out an 

imposing 18th century parish church.  Rows of houses opening directly onto the street form a 

web of narrow, twisty roads. 

 

Today, greatly altered in their design and in the nature of the building materials employed, the 

houses that form the nucleus of the town were built on very similar, humble lines that 

distinguished them from those with elaborate window frames and have pretensions as manor 

houses. 

 

The latter, usually quite large in size and often two or more stories tall, were built along more 

erudite lines.  On the main façade, the one that gives onto the street, the ground floor contained 

the doors and gates to the storerooms and wineries, whereas the first floor was pierced by fine 

windows ornamented with balconies and carved masonry.  The main body of the house was 

flanked, on the one side, by a chapel that opened directly onto the street and, on the other, by a 

high iron gate that led to the garden and to the main door, often reached by a monumental 

staircase.  Both the chapels and the houses themselves were decorated according to the taste 

of the 16th and 17th centuries, with fine plaster or boxed wood ceilings that could be either 

carved or richly painted.  This was also the style in the chapels where the work and the painting 

were often of great quality. 
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The farmland, mostly under vines, spreads out from the house. 

 

Outside the town and removed from the quintas that surround it, we find the casais with their 

vegetable gardens and small vineyards.  The buildings rose according to the needs of the wine 

farmer, usually housing the wineries and stone treading tanks.  The fact that today these 

buildings are rarely used as most of the grapes grown in the casais are sent directly to the co-

operative wineries, has enabled the preservation of the vernacular structure.  These buildings 

are characteristic in that they are built of schist wattle.  Doorjambs and lintels are made of large 

blocks of granite or slabs of schist and, occasionally, wood beams.  The gabled roofs are 

covered in rustic tiles over strong wooden beams. 

 

Further away, next to the watercourses, we find the grain mills. 

 

Along the banks of the River Douro, occupying the hillsides between the settlements and 

running down to the water’s edge, medium-sized quintas and casais occupy the land, forming a 

complex of buildings dedicated to winemaking.  The riverside socalcos in the flood plain used to 

be covered by a wide strip covered with orange groves and some vegetable gardens. 

 

As we travel up the River Douro, upstream of the mouth of the Rivers Corgo and Ceira, we 

enter the second sub-region:  the Upper Corgo.  Here, the climate is dryer and the hills are 

more rugged, which made it more difficult to build the terraces for the vines. 

 

In spite of the ancient origin of the settlements, land-use for viticulture is more recent, 

particularly after the beginning of the 18th century in response to increasing demands for the 

wine from the British market.  Such was the commercial interest, that several English shippers 

moved to the region.   

 

In order to plant new vineyards, they proceeded with an extensive clearing and scarifying of the 

land that required hundreds of kilometres of schist walls to contain it.  The labour necessary for 

such a Herculean task, in this thinly populated area, was brought in from outside, namely from 

the province of Entre-Douro-e-Minho and from Gallicia, in neighbouring Spain. 

 

The settlements, some of them also ancient county seats, were located halfway up the hillsides 

or along the ridges.  There were fewer here than in the Lower Corgo, the houses huddled closer 

together and they were separated by far greater distances. 
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Houses in this region were typically built on two or more stories to take advantage of the steep 

hillsides against which they nestled.  The top floor usually consisted of thin wooden partitions, 

resting on the schist or granite walls of the lower floors.  These thin partitions were then both 

stuccoed and whitewashed or clad with scales of slate to make them more waterproof.  The 

wood corner posts, frames and decorations are painted in very bright colours that, aside from 

their aesthetic value, were considered able to ward off malevolent spirits.  Although most 

houses are covered with hip roofs, one does find gabled and single pane slanted roofs over 

more humble dwellings.  In many cases, the roof has been whitewashed overall or just along 

the lines of the beams that support the tiles, thus making it safer to walk across them when 

repairs are necessary.    Whitewash was used not only as a means of cooling the house but 

also to prevent disease, although the reasons for this are long forgotten.  The façade is marked 

by a wooden veranda that usually sticks out some distance from the wall. 

 

It is amongst the groups of casarios, isolated from the agricultural estate itself, that we find a 

few 18th century manor houses, imposing baronial mansions bearing stone coats-of-arms, built 

in the erudite manner described earlier. 

 

All the immense expanse of land between the casarios, where there used to be smaller 

vineyards that depended on these or just scrub, is now dominated by extensive quintas and 

their widespread, continuous vineyards that are notable for the size of their socalcos.  Also 

affected by the phylloxera, many quintas have not replanted all the old terraces.  These 

mortórios have been either replanted with olive trees or left to run wild with the native 

vegetation. 

 

In the Douro, the quinta is the agricultural unit par excellence, dedicated to viticulture and 

winemaking.  It consists of the main house and a wide range of additional supporting buildings 

and the land, whether under vine or growing wild.  This, thus, is one manner of land-use in a 

territory where the actions of man have, over the generations, transformed a rough, sylvan 

region into a man-made agricultural landscape. 

 

The manner by which the nucleus of houses organises itself obeys practical aspects of 

viticulture.  Both in the Lower and the Upper Corgo, settlements are located on the heights in a 

position where they can make full use of the public paths that link them to the river. 

 

The landowner’s house is invariably the largest building on the quinta, although it does not 

always stand out, regardless of the size of the estate itself.  Built little by little, according to the 
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owner’s needs and financial ability, it is usually a basic structure that varies little in its lines.  

There is no typical such house in the project, although the functions for which the indoor spaces 

are used are pretty consistent throughout. 

 

The floor plan is usually that of a rectangle, with a ground and a first floor.  The ground floor is 

reserved for the winery and the first floor represents the dwelling itself.  The builder makes the 

utmost of the slope of the land by erecting one of the stories on a terrace so that, above and at 

the back, he can attach another building to house the treading tanks. 

 

This blueprint developed with the evolution of the Port Wine trade itself; the winemaking 

facilities were separated from the house, the house gained stature and acquired a more 

complex floor plan. 

 

The strategic location of the house, against a steep hillside, partly on a terrace, made it easier 

at a first stage of the winemaking, to unload the grapes from the outside.  The baskets would be 

placed on the ground and the grapes would be tipped out and into the tank through small 

openings slightly above ground.  At the second stage, after the grapes had been trod, the must 

would flow out, impelled by gravity, though the drains and into the casks and vats stored on the 

floor below. 

 

Lagar is the name given to stone tank (either granite or schist), wood in the distant past, of 

various sizes, that is either placed on granite risers or, when placed directly on the ground, is 

surrounded by a narrow stone walkway.  In the oldest tanks, the must would first run from the 

main tank into a small granite basin – the pio or dornacho – and from there, down the stone 

drains into the vats.  In the centre of the lagar, the winemaker placed the winepress.  The older 

presses consisted of a wooden pole that screwed into a beam, crushing the must under the 

weight of a large stone.  These were substituted in the second half of the 19th century by 

industrial presses in which a metal screw was fixed to the floor of the lagar. 

 

The winery was part of the same building that housed the lagares, but on a lower floor so that 

the top of the vats was just under the floor of the lagar, thus its very high ceilings.  These two 

rooms would be connected by a door attached to a wood or metal catwalk that ran along the 

length of the winery above the vats.  The sides of the building are pierced by several ventilation 

holes at the top and one or two doors, on the bottom, large enough for casks and vats to pass 

through.  The floor was usually of beaten earth, although ideally, it would be covered in 
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flagstones.  In the latter case, the floor might slope slightly to the centre to form a depression 

(the thief – or ladrão) where any wine that was spilt would collect. 

 

In addition to winemaking, some quintas also devoted themselves to their olive plantations.  

Thus, next to the aforementioned buildings, we might find an olive press, also called a lagar but 

consisting of two buildings.   The first received the olives that were tipped into the lagar where, if 

they were not immediately crushed, they waited their turn.  From here, they were transferred to 

the pio where they were macerated by the galga – a system by which an upper millstone was 

pulled round and round by a team of mules, along a groove especially carved in the stone for 

this purpose.  The olive press, which in the old days was identical to the winepress, was located 

in the second building.  Here, the hot pulp and pips were crushed against the stone so that the 

oil flowed into pots that had been dug out of a block of stone.  Next to the press was the stove 

where one boiled the water that was essential to the pressing.  The boiler of a still can also be 

used for this purpose. 

 

This screw press was also replaced by a fixed industrial press but all the other elements of the 

system were retained until these, too, were replaced by a mechanical set-up that today is no 

longer used for reasons of hygiene. 

 

The oil was stored in a side compartment, in tins and other containers known as talhas and 

tolbas. 

 

In the Lower and the Upper Corgo, trading activities connected to river transport (and later, to 

railway transport) led to the appearance of another type of settlement, more urban in nature.  

These were essentially tertiary centres that acted as a type of interface within the region and 

outside of it, particularly with the city of Porto.  Increased trade encouraged the building of large 

warehouses for storing wine and also all sorts of goods and merchandise required daily by 

housewives and farmers. 

 

The Upper Douro, with its long, dry and very hot Summers, was shunned at first both because 

the River Douro could not be navigated beyond the Valeira Gorge and because it had been 

excluded from the original demarcated area.  It would only be used for intensive viticulture 

during the second half of the 19th century, a move that was delayed due to the devastation that 

the phylloxera wrought upon the older vineyards.  As new territory, this land was cleared by 

more resourceful individuals who had more money, an entrepreneurial vision and a liking for 

risks. 
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In this sub-region, quintas assumed even greater proportions as vineyards were accompanied 

with olive and almond plantations that, in the past, were the predominant crops. 

 

The technical innovations that were introduced with this belated advance, with a view to 

promoting a trade sustained by Portugal’s  economic progress during the second half of the 

19th century are mirrored in the vernacular heritage of this region. 

 

iii)  Religious landmarks 

In the Alto Douro, man’s relation with the land expressed itself in the form of a deep religious 

fervour in a cosmic conception of the past, in  the good and evil elements of Nature who were 

attributed supernatural powers in the form of magic beings who governed the lives of the people 

and that Christianity has attempted to espouse through its patron saints, shrines, supplications 

and litanies, cyclical festivals and fairs - yet never totally able to erase all traces of their remote, 

pre-Christian origins. 

 

This veneration of the forces of nature – the river or spas, the fertility of the land and the 

animals, thunderstorms, the sun – through symbolic rites performed before the patron saints 

that represent them remain present in the calendar and the routine life of the communities, 

thereby perpetuating memories, many of whose roots can be traced to the origins of time.  This 

explains why many places of worship and pilgrimage, such as the numerous hermitages, 

chapels and shrines that one finds on the hilltops, are frequently associated to elements of 

nature (Santo Apolinário, in Urros; Santa Marinha, in Provosende; São Salvador do Mundo, to 

name but a few).  In effect, some chapels and shrines were erected on the site of ancient 

settlements, usually hill forts.  Furthermore, Douro folklore is a compendium of tales and 

legends that associate elements of Celtic, Arab and Christian culture, an eclectic mix that 

clearly reflects interracial crossbreeding and cultural acceptance of the many peoples who, over 

the centuries, met at the crossroads of the Douro valley. 

 

The final victory of the Christians over the Moors in Iberia and the region (mid-11th century), 

followed by an age of technical progress and repopulation during the 12th century, at the 

beginning of Portugal’s history as a Nation, helped to affirm this eclectic heritage whilst at the 

same time introducing two major factors that would favour the spread of Christianity in the 

region:  the link to the roads of pilgrimage to Santiago de Compostela and the affiliation of some 

of the principle convents in, or near, the region to the Cistercian Order (São Pedro das Aguias, 

São João de Tarouca and Santa Maria de Salzedas).   
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In a region where the landscape has been profoundly humanised through centuries of work by 

generations of farmers and winemakers, under difficult and even hostile conditions, where man 

was able to create a product of excellence through his acumen and traditional expertise, the 

canonisation of Nature also corresponds to creating a  “spirit of the place”  that envelops, even 

sanctifies, the historic wealth of man’s labour.  

 

iv)  The wine 
It is from the conjunction of factors – soil, vine, climate and obviously and indispensablly, the 

shape of the environment that man created from the moment he implanted vines, with all the 

accompanying tilling and cultivation of this land, that this unique product – Port Wine – is born, 

the first cries of which are heard at the vintage, in September.  It is then that the vintage workers 

– the roga – come down from the montains to the valleys, to work for a month.   And it is after 

men have carried the grapes to the modern winemaking centers or to the age-old granite 

treading tanks, that the fruit of the land of Man’s labour becomes wine. 

 

In 1754, in response to a querulous letter from the English merchants at the  Porto Factory 

House regarding the quality of Port, their agents in the Douro replied that when drunk, the 

merchants wished the wine to “feel like liquid fire in the stomach; burn like inflamed gunpowder; 

have the tint of ink; be like the sugar of Brazil in sweetness, and like the spices of India in 

aromatic flavour.” 

 

Today, as is the case with the great world Denominations of Origin, the productive process 

conciliates the most sophisticated techniques with centuries of precise tradition.  Nevertheless, 

some wine is still made with the traditional methods where the total or partial removing of the 

stalks, as well as the crushing of the grapes, is almost exclusively done by treading the fruit in 

lagares - granite tanks that are a maximum 60 cm high. 

 

Actually, most Port today is made in modern wineries where the maceration and treading of the 

grapes has been totally mechanised, methods that do not detract from the quality of the wine. 

 

Red Port is made by first removing the stalks and then subjecting the juice to an intensive, more 

careful maceration to ensure that the maximum colour is extracted from the skins to give the 

wine a deep red colour.  The wine is fermented until the moment that the amount of natural 

sugars that have not been transformed attain the desired degree of sweetness.  Once 4 to 5% 

of the volume of alcohol has been obtained by natural biological processes, the fermenting must 
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is separated by means of a rotary or vibrating filter and fermentation is halted by the addition of 

grape spirit. 

 

Stopping fermentation by adding grape spirit is an essential step in the production of Port Wine.  

In addition stopping the activities of the yeasts, addition of the spirit increases the dissolution of 

the polyphenols and triggers the precipation of all insoluble matter. 

 

There is no single “Port” but rather, several “Ports” whose colours range from white to deep 

purple and a wide range of flavours:  Vintage, Late Bottled Vintage (LBV), Colheita, Port With 

an Indication of Age (10, 20, 30 and more than 40 years old), White, Tawny and Ruby Port. 

 

Once the wine has been made, it is pumped into casks and vats for storage.  During the Winter 

months that follow the vintage, the wine is tasted and classified (lotted) according to its quality.  

The best lots of wine from a single year will be set aside and possibly declared as a Vintage; the 

remainder – the majority – will be used for blending. 

 

Before it is bottled, Vintage and Late Bottled Vintage Port is first aged in casks for a period that 

ranges from 2 years in the case of Vintage and 4 to 6 years in the case of LBV.  These wines 

are remarkably longlived due to their wealth of polyphenols and may be aged in bottle for 20 

years or more.  The reactions created by aging the wine in a hermetically-sealed bottle favour a 

very particular evolution of the polyphenols.  Throughout the years, these wines, which are 

extremely full-bodied to begin with, will retain a great many of their initial qualities, present a 

very characteristic fruity aroma and a very intense, predominantly reddish-purple colour. 

 

The palette of colours ranges widely as red Ports age and the intensity of the colour changes 

until, gradually, they acquire the golden or tawny colour of old wines.  

Tawny Port is reddish-gold or golden-brown in colour. 

Ruby Port is deep red in colour and has the fruit and vigour of a young wine. 

With age, not only is there a change in the colour of the wine but there are changes in its 

organoleptic characteristics: the wine loses the roughness given it by the tannins and it 

develops a rich and complex aroma – or bouquet. 

 

White Port is made in a similar manner, by the traditional method, with little maceration of the 

skins and then aged in wood where it comes into contact with the air.  Some White Port, 

however, is not allowed to come into contact with the skins:  it is pale yellow in colour and 

presents a floral and complex bouquet. 
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There is no great secret to making Port Wine.  It is, however, the result of a complex alchemy 

between land, climate, love, the art of man and his faith in the product.  

 

v) Examples of landscape sub-units  
Given the great size of the nominated property, one sees why that a highly detailed study and 

description of this cultural landscape is beyond the scope of this work. It was, however, felt that 

it was important to give examples of the diversity and expression of the pattern of the Alto 

Douro landscape as typified in each sub-region of the Demarcated Douro Region. 

 

The following fact sheets refer to four landscape sub-units. The first is located in the Lower 

Corgo, the second and third in the Upper Corgo and the fourth, in the Upper Douro. In each we 

interpret the pattern of the landscape as regards the different methods of land-use and we point 

out some elements that form part of the vernacular heritage that are described in greater detail 

elsewhere. (Attachment) 
 

b) History and Development 
The noteworthy historico-cultural heritage of the Demarcated Douro Region is illustrated not 

only by recent archaeological discoveries that have revealed the presence of very ancient 

human settlements but also by the influence the Romans had on the land-use and the economic 

activities in the region, particularly those associated with the vine. 

 

Recent archaeological discoveries have revealed the existence of several very ancient human 

settlements in the more sheltered valleys of the Douro and its tributaries and in neighbouring 

mountains.  The great many Palaeolithic rock carvings found in the extreme eastern area of the 

Demarcated Douro Region between the valleys of the Rivers Côa and Águeda and Douro 

represent a cultural aggregate that itself is of outstanding universal value.  Added to this are 

many other remains of settlements from the Calcolithic period and the Iron Age (most 

especially, megalithic monuments and zoomorphic and anthropomorphic carvings that 

archaeologists attribute to cults of fertility or supervisory gods). 

 

Seeds of vitis vinifera have recently been found at the 3-4 thousand year-old Buraco da Pala 

Calcolithic archaeological site near Mirandela.  However, the more significant relics of viticulture 

and winemaking that have been uncovered date to the period of the Roman occupation and 

particularly to the end of that Empire (3rd and 4th centuries AD). Archaeologists have unearthed 

fragments of pottery wine containers, numerous winemaking tanks carved in the rocks, remains 

of treading tanks and even of wineries, mainly near Regua at the Fonte do Milho castellum, but 
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also elsewhere within the Demarcated Region (Tralhariz, Vilarinho de Cotas, Alijó, Vila Nova de 

Foz Côa, Meda, and elsewhere). 

 

At the beginning of the Christian era, the Romans redefined all the land-use and restructured 

the economic activities in the entire valley of the Douro.   From the 1st century AD onwards, 

they mixed with the local peoples and readapted the spaces occupied by hill forts, transforming 

many into military strongpoints or simple watchtowers.  At the same time, they descended into 

the valleys and either introduced or promoted cultivation of vines, olive trees and cereals (the 

“cultural trilogy of Mediterranean agriculture”), exploited the numerous sources of mineral water 

(Entre-os-Rios, Aregos, Moledo, Longroiva, Vilariça, Cambres, etc.), mined minerals and ore, 

built roads and bridges, bringing together the peoples who had settled there.  The blending of 

antagonistic cultural and religious beliefs, values and communes is most evident in one of the 

most important rural sanctuaries in Europe - Panóias, near Vila Real, a melting pot showing 

traces of native, Roman and oriental religious cults, sacrificial altars carved out of the rocks, 

Roman and Iberian inscriptions. 

 

From the beginning of the Middle Ages, until just before the birth of Portugal as a Nation, in the 

12th century, the valley of the Douro was ruled in turn by the Suevi (5th century), Visigoths (6th 

century) and the Moors (8th-11th centuries). This opening of the region to a communion of 

assorted, continuously overlapping, cultures, man’s unflagging willingness to form an eclectic 

cultural mix, is reflected in the traditional collective imagination (such as in tales and legends 

where the glorious Moor acquires Celtic and Christian traits) and in the many archaeological 

and historic remains that are regularly discovered in the Region. 

 

The victory of the Christians over the Moors in Iberia does not appear to have interrupted the 

valley of the Douro’s longstanding tradition of interracial crossbreeding and cultural acceptance.  

Traditionally considered as a line of demarcation in the fight between converted Goths and 

Moors, and as such subject to depopulation and devastation, archaeological ruins in the valley 

of the Douro confirm the continuity of human settlement in the principle areas that were 

occupied, with no prolonged interruptions from the days of the hillside forts and the Romans to 

the Middle Ages. 

 

The end of the Middle Ages saw an increase in population, agriculture and commercial 

exchange as towns and cities grew, particularly the walled towns of Miranda, Freixo de Espada-

à-Cinta, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa, Vila Flor, Ansiães, Lamego and Porto, to 

name but a few.  Medieval documents from the region reflect a marked increase in viticulture.  
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This is the period of the establishment and growth of several religious communities whose 

importance to the economy was especially noteworthy from the mid-12th century onwards, 

namely the Cistercian monasteries of Salzedas, São João de Tarouca and São Pedro das 

Águias.  In spite of the fact that these monasteries were located on the edge, or even outside, 

the region that produced the finest quality wines, they invested in extensive vineyards in the 

best areas and created many notable quintas, the fame of several of which endures to this day.  

It was around this time that we see a rebirth of long-distance trade, namely the shipping of 

products from the region down river, to the city of Porto and the mouth of the River Douro.   

From then onwards, Porto became the great hub for the consumption and distribution of 

products from the Douro, most especially wine.  Porto’s links with the major European trading 

routes would involve the entire valley of the Douro in this link to maritime trade and thereby 

encouraging production in the Douro hinterland and the respective river traffic. 

 

The rising demand for strong wine to supply the armadas led to a new expansion of the regional 

vineyards, particularly in those areas that were rapidly becoming famous for the quality of their 

wine. 

 

From the 16th century onwards, the making of quality wines for commercial purposes assumed 

an increasing importance in the region from whence came the already famous “Lamego Wine”, 

a designation that was applied to different quality wines from most of the area known today as 

the Lower Corgo but also from other areas that in the 18th century were included in the Douro 

Demarcated Region, such as the hillsides along the rivers Távora and Pinhão. 

 

Viticulture continued to expand throughout the 17th century, accompanied by advances in the 

techniques for producing wines and increased involvement in European markets for wine.  The 

first reference to “Port Wine”, in a shipping document of wine for Holland, dates to 1675.  This 

period marked the onset of a great volume of trade with England that benefited greatly from the 

wars between Britain and France.  Port Wine rapidly dominated the British market for wine, 

overtaking those from France, Spain and Italy to such an extent that some authors referred to it 

as the “Englishman’s Wine”.  The 1703 Treaty of Methuen between Portugal and England set 

the diplomatic seal of approval on this trade and granted preferential rights to Portuguese 

wines.  Throughout the 18th century, the fact that the sale of fortified wines from the Douro 

depended on the British market was reflected by the adapting of the product to the taste of this 

market and, at the same time, a rapid increase in the number of British wine merchants.   The 

British Factory House, founded in Porto in 1727, played an important role in safeguarding the 
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interests of the members of the prosperous British colony in Porto who dominated the Port Wine 

trade. 

 

The conflicts arising between these commercial interests and the Douro farmers who were 

forced to accept continuously lower prices, together with the demand for darker, stronger, 

sweeter wines with a higher alcohol content led the State to regulate the production and trade of 

this vital economic product.  The first step in the creation of a vast regulatory legislative 

framework was taken with the creation, by Royal Charter on 10 September 1756, of the 

Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro.   Other actions soon followed 

namely the demarcation of the productive region, the very first winemaking region in the world 

to have been demarcated as a controlled appellation of origin, in the modern sense of the word. 
 
The entire perimeter around the vineyards was carefully demarcated by large rectangular, flat or 

semi-circular granite milestones.  The word FEITORIA and the date on which each was placed 

in situ (usually 1758 and occasionally but more rarely, 1761), was carved on the side facing the 

road.  The importance and the advance nature of this demarcation increased their patrimonial 

value; the set of markers was decreed to part of the Portuguese National Trust in 1946 (Decree 

35909 of 17 October). 

 

This regulatory intervention against the unbridled expansion of the vineyard, favouring the 

quality of the product and the implementation of controlling measures, was defined by three 

hundred and thirty-five granite markers.  Today these are rarely found in situ as in most cases 

they have been either moved to more visible locations or considered as museum pieces. Thus, 

they are displayed on quintas next to the landowner’s house or in regional institutions that play 

a major role in the wine trade.  Other markers are occasionally found to have been used as 

construction material, namely as buttresses or doorjambs, and even in wineries as supports for 

vats. 

 

The Companhia's presence in the region was also due to the existence of large wine lodges in 

which the government stored surplus wine that it purchased to guarantee stable prices and the 

sale of all the wine that was made.  Examples of these can be found in Regua, namely 

Armazem 43 and the lodge located in the Companhia building, both remarkable for their size 

and the quality of their construction. 

 

In fact, the first demarcation, decreed in 1756 and implemented between 1757 and 1761, 

represents an early manifestation of unmistakably contemporary practices inasmuch as, in 
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addition to setting the boundaries of a winemaking region, it included an inventory and the 

classification of the vineyards and their respective wines according to the complexity of the 

region and created institutional mechanisms for controlling and certifying the product supported 

by a vast legislative framework.  No less important is the sensation of temporal continuity that, 

since the 18th century, has allied the regional identity to the concept of a demarcated 

winemaking region, regardless of changes to the surface area involved (increased from 

approximately 40 thousand to 250 thousand hectares), to regional boundaries, the extent of the 

area under vine, winemaking practices and the institutional organisation of the sector.  

Successive delimitations of the Demarcated Region (1757-1761, 1788-1793, 1907-1908, 1921) 

reflect the impact of technical advances in production, transport and trade whilst remaining 

steadfast to the guiding principles that have impressed both workers and the elite with their 

symbolism, thereby representing a key factor of regional identity.   Description of the land of the 

Alto Douro as a “winemaking country” or as the “Port Wine Region” endowed this region, from 

the 18th century onwards, with a specific economic and cultural vocation that was to form the 

basis of all future relations between Porto and the Douro hinterland.  Ever since, the vicissitudes 

of winemaking and of the Port Wine trade have practically dominated the history of the region. 

 

The first demarcation, under the Marquis of Pombal, enveloped the traditional winegrowing area 

which was most intensively implanted in the Lower Corgo and did not extend beyond the valley 

of the River Tua, to the east, mainly due to the natural barrier formed by the Valeira gorge that 

thwarted all attempts to navigate the River Douro beyond that point.  It was not until the end of 

the 18th century (1788-1792), when this obstacle was demolished, were conditions created for 

expanding the vineyards to the area of the Upper Douro.  The surge of commercial vineyards 

eastwards of the gorge, however, only occurred following epidemics of diseases of the vines 

(especially oidium, in 1852, and phylloxera, in 1863) that devastated the vines in the traditional 

areas of the Lower and Upper Corgo.  The regime that relaxed control over production and 

trade (1865-1907), the abolition of entailed interests (1863), the legal exemption of wasteland 

from entailment (1868-1869) and the construction of the Douro railway line (1873-1887) 

encouraged this expansion.  When, in 1907, the State undertook a profound revision of the 

legislation regulating the winemaking sector, the new demarcation covered the entire area 

under vines, including the Upper Douro, as far as the Spanish border. 

 

Concurrently, in 1876, Douro farmers began their monumental struggle to recover the vineyards 

that had been damaged by the phylloxera.  As throughout Europe, the definitive solution only 

appeared with the introduction of American rootstock on which domestic varieties of vines were 

grafted.  The relatively slow progression of this plague and the winemaker’s expertise in 
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selecting the finest domestic vines made it possible to preserve this invaluable genetic heritage 

(over one hundred different types of vines).    Recovery of Douro viticulture and the introduction 

of new techniques, namely for planting and training the vines, has had a significant impact on 

the landscape due to the construction of wider socalcos with taller and more geometric walls 

that are distinctly different from the narrow pre-phylloxera terraces and their lower, tortuous 

walls. 

Throughout the 20th century, the Demarcated Douro Region has been subject to several 

regulatory models.  Between 1907-1908 and 1932, the Viticultural Committee for the Douro 

Region, assisted by the Agricultural and Commercial Committee for Douro Wines and the 

Inspecting Committee for Exports of Port Wine, undertook the principle tasks involved in 

controlling production and trade.  Meanwhile, in 1926, a bonded zone for control purposes - the 

Entreposto  - was created in Vila Nova de Gaia, there where the lodges of the majority of Port 

shippers were located, as an extension of the Demarcated Douro Region. In 1932-1933 the 

State introduced a corporate regulatory model that was characterised by firm government 

intervention and a tripartite association of entities that would wield supervisory functions: the 

Casa do Douro, the entity responsible for controlling production, created in 1932; the Port Wine 

Shippers Guild, responsible for controlling the trade, created in 1933; and the Port Wine 

Institute, the senior entity within the system, created in 1933, responsible for arbitrating disputes 

among the several sectorial institutions, supervising and controlling the sector, guaranteeing the 

quality of the wines and promoting the denomination of origin. 

 

This corporate model remained in force until 1974 when it was abolished, although the sectorial 

institutions (to which farmers and merchants were no longer compelled to belong and with 

amended statutes) and the Port Wine Institute remained.   The present interprofessional model 

was only recently introduced with the institution, in 1995, of the Interprofessional Committee for 

the Demarcated Douro Region (CIRDD).   

 

In 1986, changes were made to the legislation governing the Entreposto so that today 

producers are once again permitted to export their wines directly from the Douro. 

 

The principle regulatory mechanism for production continues to be the system for distributing 

the benefício, according to which the amount of must that is authorised for making Port Wine is 

allocated according to the characteristics and quality of the respective vines. 

 

Mechanisation was introduced, albeit somewhat hesitantly, in the 1970s to help with some of 

the more arduous tasks in the vineyard such as the scarifying of the land and bringing with it 
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new wide, earth-banked vineyards and “vertical planting” along steeper hillsides that no longer 

require building walls to shore up the terraces.  The aesthetic impact of these new vineyards on 

the landscape varies, yet the mountain viticulture of the Douro continues to be almost totally 

done by hand given that the rocky nature of the soil, the steep hillsides and the existing terraces 

themselves are extremely difficult to adapt to the use of machines. 

 

 

The Douro - A corridor of peoples 

Throughout history, in Portugal, the valley of the River Douro has played a major role as a 

“corridor of peoples and cultures”.  Although at times the river, as an accident of nature, has 

been associated with the role of frontier between two countries, the area that harbours the 

populations on both banks was rarely confined to that boundary. 

 

Before the building of the dams, the River Douro flowed along its irregular and rocky bed at the 

bottom of a deep valley in an extremely irregular manner according to the time of the year: in 

Summer, the river was almost completely dry and was responsible for frequent epidemics of 

malaria; in Winter, the violent floods that followed heavy rain rose it to one of the highest levels 

in Europe, surpassed only by the great rivers of the East such as the Dniepre and the Volga. In 

spite of the difficulties in navigating the River Douro due to its inherently irregular disposition, 

the river almost always was a significant stimulator of intense cultural interchange: east-west, as 

it connected the people of the hinterlands to Porto and to the sea; north-south, as numerous 

ferries crossed it to link the inhabitants of both banks.  It is, however, important to point out that 

east-west relations along the river, the earliest references of which date back to the time of the 

Romans (Estrabão, Geografia) were disrupted by the Valeira Gorge, a natural barrier that 

prevented all upstream navigation until it was destroyed in 1792. 

 

Furthermore, their were many natural obstacles in the river such as narrow and violent rapids, 

where whirlpools formed as the waters swirled angrily around sharp outcrops of rock, and 

shallow sandbanks that posed a serious threat to heavily laden boats. 

 

Man himself added to these difficulties by building nasseiros, fishing reserves, watermills, all of 

which narrowed the river and created an even more violent current. 

 

During the 18th century, faced with a rise in the volume and value of the goods that were 

shipped by river, the Companhia was forced to increase the channel and regulate its use.  It 

attempted the first of this aims by eliminating rapids and waterfalls and destroying, not without 
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some resistance on the part of their owners, the structures that were encroaching on the 

riverbed.  Use of the channel was controlled by means of laws that restricted the tonnage of the 

boats and established the regime that governed boat masters and crew. 

 

It was then that the Valeira Gorge, the most greatly feared of all these obstacles, was 

destroyed.  By the beginning of the 19th century, improved communications, together with a 

decrease in the number of institutional stumbling blocks, had encouraged several new 

viticultural ventures to set themselves us throughout this area.  Their location alongside the river 

emphasised the river’s importance as a means of communication, almost the sole one, as the 

surrounding countryside is particularly rough.   This connection between the Douro and Porto 

gave rise to intense traffic along the river as agricultural products from the region, especially 

wine, could easily and rapidly enter the international trade network. 

 

Regardless of all the work that had been done to make the river more navigable, there could be 

no denying the continuing need for towpaths along the more difficult stretches.  Here, the boats 

would pull up to the banks where they would be towed either by their crews or by a yoke of oxen 

that had been trained to come at the shout of a voice or the call of a trumpet or boat horn. 

 

As the Douro was the principle link to Porto, the quintas along its banks had to build quays for 

loading their wine when the boats could not be loaded directly from the beach.   When the 

distance between the winery and the quay proved too great to roll the casks downhill, heavily 

laden ox carts would rumble slowly down the steep slopes to the boats. 

These quays were also the endpoint of the public paths that connected the settlements to the 

river.  Passing between high walls, paved with schist, these paths also offered access to the 

quintas who opened onto them, frequently through elegant wrought iron gates.  The routes 

these paths take is indicated across the landscape by the rows of olive trees along their edges 

and the whitewashed walls that border them, long vertical or slanting lines that cut across the 

socalcos and patamares. 

 

Built on the beaches on the lower reaches of the River Douro, at Barqueiros, Pala, Porto Antigo 

and Porto Manso, the rabelo boat, ex-libris of the Douro, its boat masters and crew brought the 

river to life.  This unique wooden vessel was built with an open bow, flat bottom, and planked 

hull.  The mast, with its large square sail, was set into the deck slightly astern to make more 

room for the cargo of pipes of Port, next to the apegada, a raised platform from which the boat 

master could command a better view over the river as he steered the rabelo with the long-tailed 

rudder – the espadela.  According to some authors, the origin of these vessels dates back to the 
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days of the Suevi (5th century).  Although a number of these boats are still seen on the river, 

they are no longer used to carry Port. 

 

Such were the difficulties and hazards they had to sail through, the boatmen appealed to Divine 

protection for safe guidance.  Not only did they nail horseshoes and crosses to the masts, but 

they also kept small boxes painted with religious motifs under the apegada, in which they would 

place an offering each time they sailed safe and sound through a dangerous stretch of the river. 

Many slabs of rock above the rapids are adorned with images of Christ, of the Virgin Mary and 

of saints, either in the form of paintings, sculptures or small shrines, placed there by the sailors 

and travellers who prayed to them for safe passage. Churches in the region and shrines in 

travellers’ hometowns are filled with ex votos in thanks for the succour they received in times of 

distress. 

 

The Douro valley was both a meeting point and the distribution centre for goods that served a 

much vaster region, one that covers the entire mountain hinterlands. 

 

The royal roads that led down to the river and the ferryboats that crossed it encouraged this 

interregional exchange as agricultural and dairy products were brought down from the 

mountains to the Douro.  Many of these foodstuffs remained in the region to feed the workers 

who toiled in the vineyards. 

 

Coming from the opposite direction, from the coast the Douro received industrial and foreign 

products and such important goods as dried or salted fish, salt cod and sardines, staples of the 

daily fare in the region.  Olive oil and table wine also served the barter system of trade as these 

were exchanged or sold in the many taverns that existed at the edge of those, so different, 

spaces.  Mule drivers and travelling salesmen multiplied the connections throughout the region. 

 

The rabelo boats did not only carry cargo; they also carried passengers who could eat and 

sleep on board.  Should they elect not to do so, inns and shops along the river served the needs 

of both passengers and crew.   Where no such public establishments existed, quintas would 

host select travellers.  One a passenger arrived at his destination on the river he would travel to 

the quinta or to town along narrow, steep dirt roads, on horseback, led by a guide, in a sedan 

chair or in a wheeled carriage or cart whenever conditions so permitted it.  The majority of 

quintas had stables and some still own a few old vehicles. 
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Goods and merchandise were mostly transported by ox cart and also carried by mules and 

donkeys in hampers and baskets especially devised for this purpose.  Stone watering troughs 

for the pack animals are still found along the roadsides. 

 

Building of a railroad, a means of transportation that would prove essential to the development 

of the Demarcated Douro Region, was first mooted in 1867.  The Douro Line, which runs 

parallel to the river for most of its track through the winemaking country, was completed as far 

as Pinhão in the 1870’s, creating a profound change to the entire transportation system in the 

region as this new means of communication lessened the amount of river traffic. 

 

The railway was extended upstream as far as Barca d’Alva (1887) and later to inland regions 

along the beds of the Rivers Corgo (1906-1921), Tua (1885-1886 to Mirandela; 1905-1906 from 

Mirandela to Bragança) and Sabor (1911-1938), thus making it easier for viticulture to develop 

in the Upper Douro and improving the links with the hinterland. 

 

With the advent of the railway, the region acquired a new type of material heritage: the lines, 

with their respective bridges and tunnels; stations of all sorts and sizes and their technical 

equipment, railways yards and housing, as a totally new form of land-use was brought to the 

region. 

 

The landscape was transformed, goods circulated with greater ease and lifestyles changed as 

people became able to travel all over the winemaking region much more quickly and more 

safely.  The building of the dams – Pocinho, Valeira and Bagaúste – ensured the navigability of 

the River Douro and the supply of a significant amount of hydroelectric power to the country. 

 

Improvements in road transport accelerated the disuse of the river as a thoroughfare for people 

and goods.  New ridge roads offered greater access to the region whose landscape, changed 

by the presence of reservoirs above the dams, could be appreciated from a totally new 

perspective. 

 

c) Form and date of most recent records of the property 
The Casa do Douro Register of Vineyards 

One of the strongpoints in the organisation of the region is the existence of a record of every 

plot of land under vine in the region, based on which the amount of wine each farmer is allowed 

to make into Port is calculated each year, a practice commonly known as “distributing the 

benefício.” 
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In effect, in 1935, Decree nº 8.198 of 12 August stipulated, for the first time, the standards and 

criteria that must be adopted to this end.  The elements that were selected clearly indicated the 

need for a more selective demarcation within the universe of the Douro Demarcated Region, 

one that would be based on the altitude of the vineyard and the type of soil, two factors that are 

universally recognised as having a major influence on the quality of the must. 

Naturally, in order for stipulated criteria to be applied to the selection of the wines that would be 

allowed to be made into Port, in a fair and equitable manner, there had to be a register of the 

vineyards.  Thus, in 1937 the Casa do Douro began compiling the records and creating a record 

that, based on specific data, detailed the characteristics of each vineyard in the region.  

 

In 1947, following a careful study of the previously defined criteria, a set of new factors was 

included following a proposal by Álvaro Moreira da Fonseca, so that when every fact was taken 

into consideration, the real status of each vineyard would be expressed according to a scale of 

values.  Each factor, in keeping with its respective importance, was attributed a score; the sum 

total of all the scores would enable the vineyards to be classified from A to F, in descending 

order of importance.  One of the major innovations to be introduced was to include the location 

of the vineyard according to its position within the region, a true zoning of the geographic area 

that had been demarcated. 

 

The IVV - Institute for the Vine and Wine Ficheiro Vitivinícola 

The region possesses a modern viticultural record that describes the edapho-climatic and 

agricultural characteristics of all the vineyards, based on a geographic information system 

developed by the Portuguese Institute for the Vine and Wine.  The purpose of the system is to 

assist the IVV in supervising the viticultural heritage through the strict control of all new planting 

and changes to existing vineyards, consequently, to the socalcos that form the Douro 

landscape.  This control, as detailed in Decree-Law nº 83 of 9 April 1997, is the responsibility of 

the IVV who, in the Douro, operates in collaboration with the Trás-os-Montes e Alto Douro 

Regional Directorate for Agriculture. 

 

ALMEIDA, C. A – O cultivo da vinha durante a antiguidade clássica na Região demarcada do 

Douro: ponto da situação. Douro Estudos e Documentos – n.º 2 (1996) p.18-30 

 

BARRETO, António – Um Retrato do Douro. [S.l.]: Vista Alegre, 1984 

 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO DO NORTE – Plano Regional de Ordenamento 

da Zona Envolvente do Douro: PROZED. Porto: CCRN., 1990-1991 
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FAUVRELLE, N. e PACHECO, S. – Roteiro Rotas Medievais. Porto: GEHVID, 2000 

 

FILIPE A., PEREIRA G.M., MOTA I., ALMEIDA J.N., SOARES FRANCO J.M., MAGALHÃES 

N., MAGALHÃES V. – Port and Douro Wines. Lisboa: Chaves Ferreira, 1998 

 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO – Património arquitectónico 

e arqueológico classificado. Lisboa: IPPAR, 1993 

 

LIDDELL, Alex; PRICE, Janet – Port Wine Quintas of the Douro. Lisboa: Quetzal, 1992 [s.n.], 

1984 

 

MARTINS, Conceição Andrade – Memória do Vinho do Porto. Lisboa: Instituto de Ciências 

Sociais/Universidade de Lisboa, 1990 

 

MOREIRA, Vital – O governo de Baco: a organização institucional do vinho do Porto. Porto: 

Afrontamento, 1998 

 

PEREIRA, Gaspar Martins; ALMEIDA, João Nicolau de Almeida – Vintage Port. Porto: Instituto 

do Vinho do Porto, 1999 

 

d)  Present state of conservation 
In defining the boundary surrounding the property nominated for inclusion on the List of World 

Heritage Properties, we identified an area of approximately 24,600 ha.  This area is considered 

to be, at the same time, representative of the Demarcated Douro Region, encompass in a 

rational manner the majority of the group of most significant values and be generally in a good 

state of conservation although it is accepted that some repair work may be required here or 

there. 

 

From the above, one thus concludes that the state of conservation of the Alto Douro is good 

and clearly superior to that of the buffer zone where, although there continues to exist a 

considerable amount of land under vine in quintas and casais and considerable vernacular 

heritage, the settlements located in the latter have particularly suffered the loss of much of their 

original characteristics and would be more difficult to rehabilitate. 
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It is in the Alto Douro that you find the significant majority of remarkably well preserved 

supporting walls.  The recent construction of patamares as a means of improving the economic 

viability of viticulture and winemaking in the region has created changes to the landscape that 

shall have to be minimised by means of short/medium-term management programmes based 

on the Intermunicipal Plan. 

 

The settlements located within the boundaries of the nominated property generally lack 

programmes for rehabilitating the urban network, although these are currently under study in 

some townships, such as Pinhão. 

 

e)  Policies and programmes related to the presentation and promotion of the 
property 
Throughout the past two decades, the Demarcated Douro Region has not only had a varied 

portfolio of instruments for development as it has also been able to obtain a varied and 

substantial set of funds for investing in infrastructures and production, all of which have helped 

the region increase its visibility and add momentum to its policies for presenting and promoting 

the region. 

 

In effect, as a result of this continued effort to obtain support for investment and the positive 

results of several actions and projects, the Douro Demarcated Region has recently risen in 

importance in the eyes of the Portuguese and acquired an additional strength in its capacity for 

enterprise.  This new driving force has already borne fruit in a perceptible rise in the rate of 

demand at various levels – tourism, local products, real estate transactions directed at 

relaunching and recuperating properties – a demand whose potential, everything indicates, will 

increase in an unrelentless and sustained manner. 

 

It is precisely this vigilant and salutary regional scenario that gave birth to this process of 

nominating the Alto Douro for inclusion on the List of World Heritage Properties, as we 

attempted to anticipate preventive, improvement and safeguarding measures. 

 

Throughout the centuries, especially during the last decades, the winemaking sector has always 

been the economic and social motor that has driven the region.  This is why we must begin to 

address the policies and programmes that have contributed to the importance of the Alto Douro 

because these are at the core of its worth and of the evolution of the nominated landscape. 

 



- 46 - 

Although these policies and programmes were not directly aimed at protecting the cultural 

landscape, they represented investments that contributed greatly to safeguarding the socio-

economic force of the region and thus ensured the viability of the viticultural economy, the one 

that since time immemorial has been responsible for the existence of this cultural landscape.  It 

is precisely because of those programmes that new systems for planting vineyards such as 

patamares and vertical planting were developed. 

 

i)  Policies and development of the organisation of the winemaking sector 
The winemaking sector is perhaps the most strictly controlled economic activity in the world.  

This control is particularly evident in the Demarcated Douro Region whose organisational and 

institutional framework, dating back to 1756, is sufficiently robust for it to have imposed and 

sustained the notable image that Port Wine boasts of today. 

 

Bearing in mind the specificity of the Douro Demarcated Region, in 1988 and 1989 respectively, 

the Government published the organic laws for the Port Wine Institute (IVP) and the statutes 

governing the Casa do Douro, thus closing a cycle that had begun in 1932-33 with the creation 

of the corporate organisation in the region that, in addition to these institutions, included the Port 

Wine Shippers Guild, extinguished in September 1974 and replaced by the Port Wine Shippers 

Association, today re-named the Association of Port Wine Companies (AEVP). 

 

More recently, the publication of Decree-Laws nos. 74, 75 and 76 of 19 April 1995 endowed the 

Demarcated Douro Region with a totally new institutional framework, in the spirit of the 

framework law on demarcated winemaking regions, that nevertheless respects its particular 

historical, cultural and social characteristics in creating the Interprofessional Committee for the 

Demarcated Douro Region (CIRDD) and re-defining the Casa do Douro and the Port Wine 

Institute’s duties and responsibilities. 

 

This institutional framework for the Demarcated Douro Region is also a quite strong 

administrative framework compared to other demarcated regions, as both the CIRDD, the IVP 

and the Casa do Douro all have the use of sizeable administrative and technical structures and  

facilities. 

 

ii) Economic and social development policies and programmes 

Over the last two decades, the Douro has benefited from some specific actions directed at its 

economic and social development and the progressive adoption of several planning tools. 
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In the 1980’s, the authorities directed their efforts at implementing integrated rural development 

programmes and at improving the endogenous potential with a view to improving the people’s 

standard of living, modernising the productive structure, raising the commercial value of 

agricultural products, increasing the farmers’ income, as well as making use of and improving 

the natural resources, creating jobs and diversifying the local productive establishment. 

 

In the 1990’s, these efforts to encourage regional development were accompanied by an 

increasing concern with land-use issues.  Several plans (regional, municipal and urban), most 

notably the Municipal Master Plans, were developed and implemented with a view to controlling 

the use of the land and protecting the vast and outstanding natural, landscape, architectural and 

cultural heritage of the region. 

 

Aware of the vulnerability of the Douro landscape, the authorities thus endeavoured to develop 

a defensive intervention policy that would, on the one hand, serve as a framework for the use of 

existing potential and, on the other hand, also guarantee that the cultural landscape would be 

safeguarded. 

 

The fact that the agricultural sector has a very important weight in the economy of the region 

(about 2/5ths of its GDP) led to the creation of an agricultural and regional development 

strategy based, to a great extent, on improving social infrastructures and on encouraging 

increased agricultural production. 

 

Thus, in 1983, following the signing of an financial agreement between the World  Bank and the 

Portuguese Government, with the technical assistance of the FAO, the creation of the 

Integrated Rural Development Programme for the Trás-os-Montes (PDRITM) whose main 

object was to increase agricultural production and improve the living conditions of the population 

by implementing a set of agricultural and social actions that would contribute, albeit only 

partially, to the reconversion and relaunching of agriculture in the Alto Douro and the Trás-os-

Montes.  The PDRITM/Douro, which ended in 1990, was directed at promoting the reconversion 

of existing vineyards and the planting of new vineyards in areas particularly suited to the 

production of high quality wine. 

 

The Programme for the Development of the Douro (PRODOURO) was launched in 1995 and 

ended in 1999.  The objectives of this programme were more ambitious, being directed at 

encouraging entrepreneurial initiatives and investment, fixing qualified human resources in the 

region and improving and preserving the heritage.  This programme set itself the goal of 
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implementing a set of measures that would reinforce the basic infrastructures, improve 

accesses and encourage investment in sectors that had the potential to generate wealth and 

create employment. 

 

Once the constraints and the potential for development in the River Douro valley were identified, 

the Government defined the priorities and aims of the specific actions it would implement in the 

region:  create jobs; promote investment in production and generate wealth; reinforce basic 

infrastructures; preserve and improve the heritage. The strategy for this intervention was to be 

guided by three major precepts – to explore the region’s image of quality; to attract and fix 

qualified human resources; to organise economic activities on a regional basis and unite local 

and sectorial interests. 

 

4.  MANAGEMENT 
The momentum behind the interventions that have been made in the Demarcated Douro Region 

has rapidly increased over the past few years.  Recently, however, this added pressure 

suggests the need for conservation and management actions that would better preserve and 

safeguard this asset. 

 

In effect, the aforementioned economic incentives that accelerated the tendency to plant 

vineyards and reconstruct the heritage justifies and calls for the adoption of a more vigilant and 

active regime than the one currently regulating the region, as well as practices that so far have 

proven to be effective in protecting the landscape. 

 

The process that was adopted and which continues in force today, as fine-tuned over the 

centuries, is centred around regulating, licensing and controlling planting and cultivation of the 

vineyards, the essential and almost sole factor involved in man’s intervention on the landscape.  

It was around and because of the vine that other crops and structures were introduced: from 

olives to oranges, to timber; from building supporting walls to houses and farm buildings; from 

laying down railway lines to building narrow and twisty roads and tracks. 

 

The decline in the rural population and the development of local public services and trade in 

county seats, greatly encouraged following the implantation and reinforcement of the 

administrative power of Local Authorities in 1976, altered the distribution of the population and 

significantly improved living conditions in the region. 
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The administrative and technical support given to municipalities and to associations of 

municipalities in the 1980’s by creating Technical Support Offices (GAT’s) located in the 

principal cities, under the co-ordination of the Co-ordinating Committee for the North of Portugal 

(CCRN), provided a means for allowing and progressively regulating local supervision and 

management of the land. This process culminated with the approval, during the 1990’s, of the 

Municipal Master Plans.  The latter are centralised and uniform instruments for regulating and 

managing the use and occupation of the land, at the county level. 

 

This is the management procedure that is now being perfected so that there may be a more 

active intervention, one that is now expressly directed at protecting and improving the living 

evolutive cultural landscape of the Alto Douro. 

 

The management and protective strategy that will be implemented is essentially based on the 

following planning and management tools and their supporting structures that will be created: 

• = The Intermunicipal Plan for the Alto Douro Wine Region (PIOT), directed at conserving and 

improving the living evolutive cultural landscape of the Alto Douro, whose guidelines will be 

handed on to the Municipal Master Plans, the prime local land management instruments.  

The Plan shall be accompanied by a Landscape Management Programme that will address 

the investments required to improve and safeguard the asset over time; 

• = Alto Douro Bureau, consisting of a technical management assistance staff, organically 

answering to the Central Government but functionally, to the Municipalities, and who will act 

in close co-operation with an Association to Promote the Alto Douro World Heritage; 

• = The Association to Promote the Alto Douro World Heritage, an entity devoted to 

encouraging private and public entities interested and/or involved in the ownership of 

assets, in preserving, safeguarding, improving and promoting the Alto Douro. 

 

a) Ownership 
The cultural landscape of the Alto Douro is community property.  The various elements that 

make up this landscape, however, are generally privately owned by a great many individuals. 

 

In effect, the Demarcated Douro Region landscape is made up of a myriad of small plots of 

land.  Today, 48 thousand hectares of vines are distributed over more than 100,000 plots, as 

well as many tens of thousands of hectares of olive groves and other crops, all of which form 

the Alto Douro and whose owners live mostly in the Demarcated Douro Region but also a bit all 

over the country.  The majority of Portuguese, British and International Port Wine companies 
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who also own many of the principal quintas in the Douro have their headquarters in Porto and 

Vila Nova de Gaia. 

 

In the Alto Douro, therefore, property is shared by a multitude of farmers, all of which and 

without exception, are represented at the Casa do Douro.  They may also be members of the 

Association of Port Wine Companies or the Association of Port and Douro Wine Producers-

Bottlers. 

 

Throughout the valley, the railway and the roads, most of which were built during the first half of 

this century, as well as the reservoirs belonging to the Carrapatelo, Bagaúste, Valeira and 

Pocinho dams, belong to the State who manages them through its entities, through the local 

authorities or public companies. 

 

Individual assets pertaining to the architectural and artistic heritage, described earlier, also 

belong to many, mainly private individuals.   The parishes, religious brotherhoods and local 

churches share the joint ownership of the heights that are crowned with chapels and viewpoints 

serving to reaffirm the power and belief in the Christian faith which attempts to give meaning to 

all this heroic human effort.  

 

In conclusion, it is the farmers and winemakers who own the great majority of the assets that 

make up the Alto Douro. 

 

b) Legal status 
Until some two decades ago, the Demarcated Douro Region was governed by a well-

established common law regime that protected it, one that had essentially developed from the 

regulations that controlled the planting of vines. 

 

Today, in Portuguese jurisprudence, the instruments governing the land-use and protection of 

the landscape are the Municipal Master Plans, created under the terms of Decree-Law nº 69 of 

1990. 

 

All the Municipal Master Plans for all the townships in the municipalities in the Demarcated 

Douro Region have been published in the official government journal and are, therefore, fully in 

force.  These plans consist of three essential sections:  the ordnance survey map, the updated 

map of restrictions and the regulations.  In the ordnance survey maps, most of the land under 

vine in the Alto Douro is classified as Strictly Protected Areas or as Agricultural Land.  In the 
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map of restrictions, the greatest part of the Alto Douro is covered by the National Ecological 

Reserve and the National Agricultural Reserve, both of which are covered by a regime 

governing changes in the land-use. 

 

Consequently, the Alto Douro enjoys a protective statute according to the terms of the Municipal 

Master Plans, it now being up to the Intermunicipal Plan for the Alto Douro Wine Region to 

proceed to connect the various plans.    The region does not, however, enjoy a specific juridical 

protective statute, as Portuguese jurisprudence to date makes no mention of cultural 

landscapes. 

 

There is, however, long experience in classifying and managing areas of national interest in 

Portugal such as natural parks and reserves, in keeping with the definitions of the International 

Union for the Conservation of Nature.  Thus, 7.2% of the territory is part of the National Network 

of Protected Areas whose main object is to manage the conservation of the said natural 

environments in a manner that integrates both human activities and the cultural heritage.  The 

Demarcated Douro Region, given the strong viticultural component, was  obviously never a 

candidate for inclusion in the said Network. 

 

However, a significant amount of the Alto Douro was included in the PROZED – Regional Plan 

for the Area Surrounding the River Douro that was approved by Regulatory Decree nº 60 of 21 

November 1991 and covers the banks of the River Douro pertaining to a goodly number of its 

marginal counties.  The object of this Plan is to “establish the principal rules that apply to the 

occupation, use and transformation of the land in the area it covers” with, as its name indicates, 

a view to protect the area surrounding the Douro where one finds the main part of the 

winemaking landscape that we would like to see inscribed on the List of Properties.  The Plan 

helped establish the guidelines for the elaboration of the Municipal Master Plans. 

 

c)  Protective measures 
Protection of the Alto Douro landscape rests essentially on the sustainability of the use of the 

land that characterises it and which has, over the ages, proved itself as an evolutive and 

capable process. 

 

Recently, with the coming into effect of the Municipal Master Plans as well as the reorganisation 

of the entire procedure for managing the territory and all actions implemented therein, the Alto 

Douro benefits from a regime that will ensure a closer and more regulated public supervision of 

all initiatives. 
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Thus, all substantial changes to the land cover and all licenses for planting vineyards, as well as 

all private schemes governed by the Master Plans, are effectively controlled by due process. 

 

This control that has been exerted on a sectorial basis, would be more effective if the Alto 

Douro Bureau were created and if the PIOT - Intermunicipal Plan for the Alto Douro Wine 

Region, complemented by the Alto Douro Landscape Management Programme, were to be 

implemented as this would offer a new integrated and operational viewpoint in matters involving 

the improvement and protection of the landscape. 

 

d)  Agencies with management authority 
Responsibility for the management of the territory and the management and protection of its 

territorial assets and local infrastructures rests with the municipalities, whose Mayor and City 

Hall are supported by their respective facilities and services.  The proposed property covers 

thirteen municipalities, plus an additional eight that are part of the buffer zone. 

 

Responsibility for the management of infrastructures such as the main highways, the railway, 

the dams, the channel of the river and quays, rests with the following public entities:  District 

Directorate of Roads, REFER (the railway), the Portuguese Electricity Board and the Institute for 

the Navigability of the Douro. 

 

Responsibility for the management of the vineyards and all agricultural and forestry land, as well 

as private buildings, rests with their owners. 

 

When it is created, the Alto Douro Bureau will undertake to safeguard and protect the cultural 

landscape of the Alto Douro by co-ordinating the technical management assistance that is given 

at a local level, in direct collaboration with the municipalities and the Association to Promote the 

Alto Douro World Heritage. 

 

e) Level at which management is exercised and name and address of 
responsible person for contact purposes 
As stated above, the entities responsible for exercising the management and protection of the 

nominated property as the municipalities, each represented at the county level by their Mayor.  

The Alto Douro Bureau, once created, shall also be regularly involved in rendering technical 

management assistance. The Director of this Bureau, as yet not appointed, shall be the person 

to contact. 
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The person responsible for contact purposes, until such a time as the Alto Douro Bureau is fully 

operational, for all matters involving the process of nominating the Alto Douro for inclusion on 

the List of UNESCO World Heritage Properties, was appointed as Project Manager by the Rei 

Afonso Henriques Foundation, which was charged by an important group of regional entities.  

All correspondence should be addressed to:  

 

Professor Fernando Bianchi-de-Aguiar 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Quinta de Prados 

Apartado 202 

P – 5001-911 VILA REAL  

+351.259.350.436 

e-mail: fbaguiar@utad.pt 

 

f)  Agreed plans related to the Alto Douro 
As already mentioned, there are several plans governing the Alto Douro both at the regional 

and the county level.  Of the several plans that are currently in force and that directly address 

the Alto Douro landscape, the most important is the PROZED, whose guidelines have been 

incorporated in the Municipal Master Plans as listed in 7(b). 

 

There also are Municipal Master Plans for each of the eight municipalities in the buffer zone and 

several Urban Plans, namely for the county seats. 

 

Furthermore, three major Plans are currently in the final stages of their preparation:  the Plan for 

the Carrapatelo Reservoir, Plan for the Bagaúste Reservoir and the Plan for the River Douro 

River Basin.  The plans for the reservoirs cover the river in the area of the dams and the 

surrounding land up to 500 metres from the banks, with a view to regulating the land-use and 

occupation of the area by introducing additional land management instruments to the Master 

Plans.  The plan for the river basin is essentially directed at defining integrated strategies to 

support a programme for providing water and sanitation to the population.  

 

The Intermunicipal Plan for the Alto Douro Wine Region, which is expected to be concluded by 

the end of 2001, will naturally bear in mind the guidelines published in the various other plans 

and incorporate them with a view to protecting and improving the cultural lands and in 

accordance with the regulations governing the planting of vineyards. 
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g)  Sources and levels of finance 
i) Subsidies and grants already applied in the region 

Improvement of the resources and the Douro heritage has been funded and supported by 

several programmes which over the past decades, as already mentioned in 3(e), have made a 

major financial contribution to structural and organisational improvement and economic and 

social promotion projects in the region.  Some of these programmes and projects will continue 

into the future. 

 

Hence, the initiatives initiated under the PRODOURO Programme (1996-1999) shall continue 

from 2000 to 2006 through the Third Community Support Framework under the name of AIDT – 

Integrated Territorial Development Action Plan for the Douro..  This includes rural development 

under Measure 3.11 of the same Operational Programme.  This measure contemplates, among 

others, support to family farming, development of quality products, collective agro-rural 

infrastructures, namely access roads to properties, and improvement of the environment and 

the agro-rural heritage. 

 

Under Community Support Framework, the Operational Programme for Agriculture shall support 

viticulture as well as olive and fruit farming.  Furthermore, the Operational Economic 

Programme will undoubtedly, as part of the section for tourism, support several private and 

corporate projects to recover buildings in the Douro that in the past were solely used for rural 

purposes, with a view to contributing towards improving rural tourist facilities, with a network of 

new units offering accommodation and leisure activities and especially connected to the vine 

and to wine, thus strengthening the Douro’s position as an alternative and different destination 

for tourists. 

 

The process involved in nominating the Alto Douro for the List of World Properties has itself 

stimulated interest in developing facilities for tourism and will most probably result in the 

creation of an Integrated Structural Programme for Regional Tourism in the Alto Douro that will 

supply a structure for the many private and public projects for tourism that will be developed in 

the region over the next few years.  In effect, some of these projects have already been put into 

practice, such as the Port Wine Route, Medieval Routes and the Route of the Romanesque, 

Tourist and Historic Trains of the Douro, among others. 
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ii)  Sources of funds under the new Community Support Framework 

The new, aforementioned Operational Programmes that will come into force between now and 

2006 shall – together with the funds already allocated to each by their promoters – be the 

source of the funds available to owners, associations and municipalities for investing in 

improvements to viticulture, in projects for developing infrastructures, in and urban qualification, 

in improvements to and for developing rural areas and the environment and in new economic 

activities. 

 

The supporting financial framework for these actions will be based on the Alto Douro Wine 

Region Landscape Management Programme and exist in the form of a financial contract-

programme between the Regional Operational Programme for the North of Portugal under the 

Integrated Territorial Development Action Plan for the Douro. 

 

h) Sources of expertise and training in conservation and management 
techniques 
The several aforementioned research and development and training projects in the region shall 

benefit from the assistance of major eminent technical and academic bodies, namely the 

University of Trás-os-Montes e Alto Douro and the Polytechnic Institute of Bragança. 

 

In addition to the above, some public organisations and some associative institutions offer a 

range of highly qualified specialists in fields of particular interest to the conservation and 

improvement of an evolutive and living cultural landscape.  Of these, the most noteworthy is the 

GEHVID – Study Group on the History of Douro Viticulture, Faculty of Arts and Letters, 

University of Porto. 

 

i)  Visitor facilities and statistics 
The Alto Douro already offers some facilities for visitors.  Municipal Tourist Bureaux in almost all 

the county seats offer advice and information to tourists on a permanent basis during the high 

season and more or less regularly during the rest of the year. 

 

The South Douro and the Serra do Marão Tourist Boards, located in Lamego and Vila Real, 

respectively, render technical supervisory and general supervisory services.  The Port Wine 

Route especially, centred in Regua, also renders services that target wine lovers. 

 

It is, however, essential that the Alto Douro Wine Region Landscape Management Programme 

address the creation of an integrated network of all these services and ensure that they are 
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located at the main gateways to the region, as well as a series of Posts for Interpreting and 

Divulging the Cultural Landscape of the Alto Douro. 

 

From the viewpoint of the tourist market, the Douro has gradually acquired a degree of national 

and international fame as a new destination. 

 

Although so far relatively few tourists have been attracted to the Douro, the number of these 

visitors has been consistently rising at a very significant rate.  A striking indicator of this is the 

rise in the number of overnight stays, namely by foreigners, at rate far above the national 

average and that for the North of Portugal as a whole. 

 

In response to the sustained demand from the market, local promoters have substantially 

increase the local hotel facilities, especially at the top of the range.  This has been particularly 

so in the past two years following the building of two new  top quality hotels (about 200 

additional  rooms) next to the river – in Mesão Frio and Pinhão. 

 

A visit to the Alto Douro involves a long journey across the landscape, over Douro roads and 

past viewpoints.  There are, furthermore, several tourist attractions in the Douro valley that are 

particularly noteworthy, more due to their presence and the relative importance of their present 

use than the actual number of visitors they attract (the figures given below are solely a rough 

estimate of the total): 

• = Cruises to the Valley of the Douro – 100,000 users/year; 

• = Regua-Pocinho Train Trips – 5,000 users/year; 

• = Mateus Palace – 40,000 visitors/year; 

• = Quinta do Castelinho, Regua -  10,000 visitors/year; 

• = Festival of Our Lady of Remedy, Lamego – 10,000 visitors. 

 

The remaining tourist attractions in the valley have not yet been widely promoted and only 

currently attract a few thousand visitors each year. 

 

The Douro region and its tourist attractions already appeal to a significant number of tourists 

who are not attracted only by the river but also by the several sites that exist outside of the 

nominated property, in the buffer zone. 

 

On the other hand, in terms of the future, the existing structures can support a sustained growth 

in tourism if one encourages their use at all times of the year, not just during the high season, 
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and on weekends.  This demand, which continues to rise sharply at a rate of between 10 and 

20% per annum, continues to encourage the building of new facilities for tourists, a trend that 

has been increasing in momentum over the past half dozen years. 

 

j) Alto Douro management plan and statement of objectives 
The Alto Douro Wine Region Landscape Management Programme shall issue directly from the 

Intermunicipal Master Plan itself.  Its principal objectives shall be to contribute to improving the 

landscape and its patrimonial assets, minimise all interference with the landscape, raise the 

quality of the environment and the standard of living in the area as a crucial factor in its 

sustainability and to introduce processes to promote and divulge the outstanding characteristics 

of the Alto Douro cultural landscape. 

 

The Landscape Management Programme was designed with a view to integrating a set of sub-

programmes directed at implementing projects and types of interventions and actions, which 

albeit different in themselves share the same goals, namely: 

 

• = Sub-Programme A - Improvement of Features of the Landscape:  improvement of walls and 

terraces, repair and reconstruction of socalcos, reintroduction of borders and associated 

crops, improvement of Douro wasteland and wooded areas, etc.; 

• = Sub-Programme B – Correction of Interferences with the Landscape:  integration of 

warehouses/lodges and other technical facilities, minimise the impact of and find alternative 

solutions for recent methods used in planting vineyards; 

• = Sub-Programme C – Survey and Improvement of the Heritage: survey the vernacular 

heritage, survey and recover the local arts, handicraft and traditions, develop projects for 

recovering the vernacular heritage, etc.; 

• = Sub-Programme D – Qualification and Dynamisation of Settlements: promote the creation 

of detailed plans of the settlements, manage the rural delimitation of the settlements, 

encourage handicrafts and traditional forms of entertainment, support new economic 

activities in rural areas, etc.; 

• = Sub-Programme E – Reception of Visitors:  signpost the landscape, create a network of 

reception and information centres, improve viewpoints and belvederes, set up routes and 

trails, upgrade visitor facilities, integrate rural tourism projects, etc.; 

• = Sub-Programme F – Promotion of Tourist Attractions and Leisure Activities:  produce 

documents and maps, organise projects involving leisure activities, festivals and country 

fairs, programmes for wine and food lovers, seminars and educational tours, produce 

advertising material and a marketing campaign; 
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• = Sub-Programme for Research and Development, Education, Training and Support to 

Initiatives: methods of training vines and shaping the land, mechanisation and 

standardisation of reconstruction and maintenance operations on walls, research on the 

natural biological diversity, local courses on how to interpret the landscape, actions to 

increase the value of trees, encourage recuperation of the vernacular heritage. 

 

The Landscape Management Programme entails the Alto Douro Bureau’s implementation of an 

investment programme and a series of interventions, each with different objectives, namely by 

• = Encouraging individuals and entities to apply for funds or incentives by endorsing 

applications, projects and interventions;  

• = Directly promoting the conclusion of projects for improving the heritage, for promoting the 

region and leisure activities; 

• = Establishing procedures by which promoters can collaborate with institutions that have 

specific means and skills that can be applied to research and development, training or 

promotional projects. 

The above thus represents a series of actions and projects that will be promoted by the Bureau, 

in co-operation with the municipalities, or that it will try to encourage owners to initiate, using all 

the means that it will have at its disposal 

 

k) Staffing levels 
The work of exploiting, preserving and safeguarding the Alto Douro cultural landscape is a very 

complex task given the dimension of the property and one that will be carried out by countless 

workers and agents, especially farmers and rural labourers. 

 

Regarding the more specific management and conservation tasks these shall, as we have 

already stated, be carried out by the Alto Douro Bureau which, at a first stage, will consist of a 

dozen technical staff with qualifications in the fields of agronomy, viticulture, landscape 

architecture, architecture, biology, sociology and conservation of the heritage. 
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5.  FACTORS AFFECTING THE ALTO DOURO 
a) Development pressures 
The added value that the landscape will acquire, the international visibility that will result from 

the listing of the nominated property, together with the implementation of the aforementioned 

Landscape Management Programme will add to the pressure exerted on the Alto Douro 

landscape and some local development plans. 

 

Right from the onset, when promoting the Alto Douro Wine Region as a listed property, there 

must be strict control of the facilities for visitors by creating proper receiving structures and 

areas and by keeping a careful watch over civic behaviour so as to ensure that unbecoming 

situations and attitudes are immediately curtailed, something which is much more easily done 

right from the beginning.  This shall be one of the Alto Douro Bureau’s most important tasks, 

particularly during the high season for visitors. 

 

The recuperation of buildings and assets shall also have to be monitored both from the 

viewpoint of respect for the heritage and of the conditions under which construction work is 

done.  Furthermore, it is essential that trees, an element that always stands out in the Douro 

and which should be duly respected, are protected at all stages of construction and planning. 

 

Also, peaks in traffic, both on the roads and on the river itself, should be examined and 

regulated so that it may contained within reasonable levels, either by creating alternative routes 

or by suggesting ways for visitors to programme their schedules. 

 

Activities involving the use of quarries, sands and other inert resources are always responsible 

for some degree of damage to the environment and should, as regards the nominated property, 

be eliminated or limited to that which is strictly necessary, in which case they should be 

structured so as to minimise their impact, not just in the property itself but in the buffer zone as 

well. 

 

Lastly, no large work on infrastructures is planned within the nominated property, except for that 

already undertaken on the IP3 Regua - Vila Real Highway and that is outside this area.  As far 

as other minor interventions are concerned, such as drainpipes and water mains, the shoulders 

on local roads, laying of electricity cables, etc., the Alto Douro Bureau will have to create some 

very direct ways of monitoring all such projects so as to avoid irreparable damage to the 

landscape. 
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b) Environmental pressures 
One of the greatest constraints in the region has always been the limited supply of water, a 

concern that greatly affects the population’s living conditions.  Local authorities have attempted 

to resolve this problem by creating water supply networks supplied by reservoirs upstream.  

This is a particularly delicate problem that deserves careful attention. 

 

As the Plan for the Douro River Basin is currently being finalised, as we mentioned in 4(f), the 

region should soon have an instrument that will define the strategy for and support a 

programme for treating and supplying water to the population.   Articulation of this plan with the 

Intermunicipal Plan for the Alto Douro Wine Region is therefore indispensable. 

 

On the other hand, the evolution in the methods of planting vineyards that use patamares has 

led to an increase in the amount of untreated land and this has caused some disturbances to 

the environment.  Research that has already been carried out, and must be continued, has 

indicated some more balanced solutions that should be considered when reviewing agricultural 

practices, with a view to encouraging conservation and integrated production. 

 

c) Natural disasters and preparedness 
The amount of water that flows in the River Douro is highly irregular due to the great differences 

in the rain that falls each year over its 850 km, of which 525 are on Spanish territory. 

 

The average annual flow of water from Spain is 13,000x106 m3 and the average annual flow 

from the Douro River Basin is 22,400x106 m3, which represents a mean annual flow of 710 

m3/sec.  The ratio between the known absolute maximum and minimum flow is very high and 

characteristic of the irregularity of the River Douro, as each year there are flows equal to almost 

tenfold the mean annual flow. 

 

The implications of such a situation are not very relevant in terms of its impact on the 

landscape, given that it was moulded and fashioned in a way that adapted itself to this regime.  

Nevertheless, the heavy rains that normally precede floods have marked effects on the soil of 

the Douro hillsides and are responsible for considerable damage to walls, socalcos and 

patamares. 
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There is no doubt that the dry stone walls that buttress the socalcos are an ingenious solution to 

this problem.  It would be well worth while further researching the reason for the success of this 

method. 

 

d) Visitor/tourism pressures 
As mentioned earlier, the flow of visitors to the region, although significant, is attenuated by the 

size of the property and as such, has so far not created any major problems.  Two types of 

problems that could eventually cause difficulties would be an excessive flow of visitors to the 

quays where the tourist boats are moored and noisy traffic. 

 

Considering the rapid rise in the number of tourists, the concentrated flow of visitors, particularly 

to the quays in Regua and Pinhão, could in effect be of some concern in the not-too-distant 

future.   In Regua, itself not included in the heart of the listed region, the city is laid out in such a 

manner as to absorb and dilute the impact of two to three hundred persons arriving at a time by 

boat or by train.  In Pinhão, however, the same number of people descending from buses, 

particularly as several tour buses tend to arrive at the same time, a factor that is greatly 

influenced by the regime that operates the locks on the dams, creates problems that will have to 

be addressed by specific local measures. 

 

Moreover, the amount of noise created by high-speed boats and jet-skis is yet another form of 

pollution that requires active intervention. 
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6.  MONITORING 

a. Key indicators for measuring the state of conservation 
The administrative process governing the planting of vineyards, control of private works and 

changes to the land-use represents, per se, a set of indicators for measuring the state of 

conservation of some of the principal elements of the landscape that will be monitored by the 

Alto Douro Bureau. 

 

However, it is the wording of the Intermunicipal Plan for the Alto Douro Wine Region that will 

reveal and formulate a series of relevant aspects necessary to sustaining the procedure for 

monitoring the state of conservation of the landscape.  Amongst the principle indicators, the 

physical ones are the most noteworthy: the walls and their state of conservation, the methods 

for creating vineyards, the associated planing of other crops, the trees that are used to edge 

properties with vertical vines, the elimination or reduction of intrusions on the landscape, the 

registering and conservation of the vernacular heritage. 

 

b.  Administrative arrangements for monitoring the Alto Douro 
As it is the administrative and management sustainability of the Alto Douro that we wish to 

protect, we shall now present a summary analysis of the institutional framework that is 

associated to the management of the land and, particularly, viticulture and winemaking given 

that it is this economic activity that fundaments and classified the property. 

 

Thus, the territory of the Demarcated Douro Region and the social and economic activities that 

are directly association to its exploitation, occupation and regulation – namely agriculture, 

especially the vine, and forestry, public works and construction, navigability and energy, mineral 

resources and quarries – are supervised and controlled by several administrative and 

institutional entities, almost all public. 

 

Supervision of the winemaking heritage of the Demarcated Douro Region is thus carried out at 

two levels, namely: 

- by the institutions that are responsible for assigning the Porto and Douro Denominations of 

Origin, the CIRDD - Interprofessional Committee for the Demarcated Douro Region and the 

Casa do Douro, who resort to the Casa do Douro Register of Vineyards for this purpose.  

This register is continuously updated by the respective services and supervised by the 

services of the CIRDD. 

- By the Institute for the Vine and Wine and by the Trás-os-Montes and Alto Douro Regional 

Directorate of Agriculture, who are responsible for ensuring compliance with the laws 



- 63 - 

governing the management of the winemaking potential, namely all that concerns 

replanting, whether in a same vineyard (reconstitution) or on another site (transfers).  These 

entities use the Ficheiro Vitivinícola, consisting of an alphanumeric database of the edapho-

climatic and agricultural characteristics of each vineyard, as well as information regarding 

their ownership and type of planting, based on geographic data obtained by means of large 

scale (1:2000) aerial photos of the entire region where each vineyard is identified by a 

geocode represented by a dot – a centroid – that links it to the alphanumeric database. 

 

In the case that replanting is done by the transfer method – relocation of a vineyard – the farmer 

must first obtain an opinion from the CIRDD and, in the event that the target land is currently 

planted with olive or cork trees, authorisation from the Trás-os-Montes and Alto Douro Regional 

Directorate of Agriculture and the Directorate General for Forestry. 

 

c)  Results of previous reporting exercises. 
Does not apply. 
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7. DOCUMENTATION 
a) Slides 
A Map. Alto Douro Wine Region — Demarcated Douro Region. 

B Pombaline granite boundary market. Settlement. 

C Landscape sub-unit. Lower Corgo. Alvações do Corgo. 

D Landscape sub-unit. Lower Corgo. 

E Landscape sub-unit. Upper Corgo. River Torto Valley. 

F Landscape sub-unit. Upper Corgo. 

G Landscape sub-unit. Upper Douro. Ferradosa. 

H Landscape sub-unit. Upper Douro. 

I Quinta da Boavista. Upper Corgo. 

J Quinta do Noval. Upper Corgo. 

K Statue of Saint Nicholas. Quinta do Noval. 

L Fitted schist paved road. Quinta do Noval. 

M Casal de Loivos. Upper Corgo. 

N Royal road. Casal de Loivos.  

O Panoramic view of River Torto Valley. Upper Corgo. 

P Quinta do Bom Retiro. Upper Corgo. 

Q Garden. Quinta do Bom Retiro. 

R Wine lodges. Quinta do Bom Retiro Pequeno. 

S Handcrafted stone lagares. Quinta do Portelo. 

T Chapel. Quinta da Timpeira. 

U Traditional Quinta. Upper Douro. 

V Orange grove on socalcos. Upper Corgo. 

W Public path. Quinta da Eira Velha. 

X Storage jars. Quinta da Eira Velha.  

Y Cortelho (Stable). Santo Xisto. 

Z Building for the olive press. Quinta do Cachão. 

AA Railway along the river. Valeira gorge. Upper Douro. 

AB Boat and Train in front of Quinta da Romaneira. Upper Douro. 

AC Railway station. Vargelas. Upper Douro. 

AD Panoramic view of São Leonardo. Galafura. Lower Corgo. 

AE Chapel of Quinta do Crasto. Upper Corgo. 

AF Planting the vineyard. 

AG Mortórios. Pai Corrão. Lower Corgo. 

AH Mortórios with olive trees. River Távora Valley. Upper Corgo. 
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AI Pre and Post-phylloxera vineyards. Quinta do Bom Retiro Pequeno and Quinta da Corte. 

Upper Corgo. 

AJ Retaining wall. Quinta de Sampaio. 

AK Post-phylloxera terraces of Quinta de la Rosa. Upper Corgo. 

AL Patamares. Quinta de S. Luiz. 

AM Vertical planting. Quinta do Seixo. 

AN Harvest. Quinta do Crasto 

 

b)  Plans 
• = PROZED - Regional Plan for the Area Surrounding the River Douro that was approved by 

Regulatory Decree nº 60 of 21 November 1991 

• = Municipal Master Plans 

 

County Council of Ministers Ratification Publication Date
Alijó Resolution nº 6/95 23-1-1995 
Armamar Resolution nº 80/94 10-09-1994 
Carrazeda de Ansiães Resolution nº 104/94 18-10-1994 
Lamego Resolution nº 46/94 23-06-1994 
Mesão Frio Resolution nº 3/95 23-03-1995 
Peso da Régua Resolution nº 4/95 18-01-1995 
Sabrosa Resolution nº 74/94 30-08-1994 
São João da Pesqueira Resolution nº 62/94 04-08-1994 
Sta Marta de Penaguião Resolution nº 21/95 21-03-1995 
Tabuaço Resolution nº 108/94 29-10-1994 
Torre de Moncorvo Resolution nº 24/95 23-03-1995 
Vila Nova de Foz Côa Resolution nº 2/95 13-01-1995 
Vila Real Resolution nº 201/97 28-11-1997 

 

• = Protocol of Obligations for the nominating the Alto Douro to the List of World Heritage 

Properties, signed 26 June 2000 by the interested regional municipalities and entities. 

• = Intermunicipal Plan for the Alto Douro Wine Region, whose elaboration was included in the 

aforementioned Protocol of Obligations . 

• = Alto Douro Wine Region Management and Conservation Programme that will define the set 

of projects and actions that are to be carried out, based on the Intermunicipal Plan for the 

Alto Douro Wine Region 
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• = National Plan for the Restructuring and Reconversion of Vineyards – regional plan for the 

Demarcated Douro Region – both prepared within the framework of the new Joint 

Organisation of the Wine Market. 
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ATTACHMENT 
THE VERNACULAR HERITAGE OF THE ALTO DOURO WINE REGION 

 
 
Introduction 
The approach to the Vernacular Heritage of the Alto Douro Wine Region begins with a reflection 

on its value and characteristics and as to how it complies with internationally accepted criteria, 

not only as regards this particular type of heritage but also as to how relevant it is when defining 

a living evolutive cultural landscape.  

 

The sampling of the several species is a product of a preliminary survey that suggests that there 

is an immense reality that will have to be the object of a future, more detailed study. Guided by 

the characteristics of the Douro habitat, structured as it is by its settlements, casais, quintas and 

vineyards, we selected six units located within one of the following areas: River Corgo Valley, 

Chanceleiros, River Pinhão Valley, Mouth of the River Tua, River Torto Valley and Vale de 

Figueira. 

 

The Vernacular Heritage, a Douro treasure  
Nomination of the Alto Douro Wine Region for inscription as a living evolutive cultural landscape 

underscore man’s intense and unflagging task of domesticating a hostile natural environment. 

 

Generations of men toiled to fashion terraces from the steep slopes and to transform rock into 

arable soil. What one sees in the Douro today is a cultural landscape where the work of man 

has been superimposed over the pre-existing countryside, creating, as if it were, a new natural 

environment inhabited by its genius loci.  

 

In order for us to continue to understand this unique work, one that is forever changing giving 

that it is a living landscape, we must take urgent measures to preserve the memory of what it 

was in the past, of its transforming evolution throughout centuries of history as man met one 

challenge after another. 

 

The Alto Douro Wine Region has, and undoubtedly always had, a different meaning according 

to the perspective of each interest group. It is not looked at in the same manner by the 

parishoner who lives in the middle of the vineyard that has shaped his horizon ever since birth 

and which provides his sole source of income, or by the man from the mountain who 
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remembers the days when the roga joyfully descended the hills to the Terra Quente to spend a 

few weeks working for the vintage. 

The Douro equally belongs to the small shopkeepers and middlemen in the region, to the 

owners of the quintas – both Portuguese and foreign – who stay there at different times in the 

year, to the shippers in the Douro and in Vila Nova de Gaia who are engaged in the wine trade 

and, last but not least, to all those people in Portugal and the world over who have learnt to 

celebrate each great moment in their lives or in the destiny of nations with a glass of Port Wine. 

 

Therefore, the Alto Douro is of outstanding universal value both as a monumental work of man 

over a capricious and demanding nature and as the incomparable and unique setting for an 

exceptional product beyond compare.  

 

This geo-cultural region is also privileged in that it is the oldest known demarcated and 

controlled wine region, on which it has based a very specific but highly dynamic cultural practice 

that has proved its sustainability and adaptability in the face of the most violent calamities. 

 

The vernacular heritage is the material witness to this history and the best anchor for the 

collective memory. The local and regional identities are attached to this cumulative 

consciousness, an awareness that has spread beyond the frontiers of Portugal and attracts all 

those who hold its fruit – a spirited wine that is generous in the mouth - in the highest regard. 

We hold the vernacular heritage to be the entire quality complex that makes up this unique 

habitat: settlements and quintas, houses and outhouses, vineyards and olive groves, paths and 

watercourses, quays and railway, etc., the material and immaterial vernacular heritage, a 

traditional equilibrium that is fruit of the work of man on the rock of ages, that is deserving of 

every endeavour to conserve and promote it. 

 
It is precisely because this is a living and evolutive cultural landscape that we cannot allow 

ourselves to be held hostage by a “Noah’s Ark complex”, and try to preserve and store 

everything as if we could stop the sands of time and return to an idyllic past where, as city 

dwellers, we could wallow in an arcadian rural setting in profound communion with nature.  

 

We must study everything so that we may know how to recognise quality, authenticity and the 

excellence of that which we have chosen to preserve. Conservation of a heritage is 

accompanied by financial and social costs that must be carefully calculated; we must avoid the 

dangers of removing an item chosen as a “monument” from its context and losing its potential 

useful value. 
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The community is an indispensable partner in any classification but it, too, must identify itself 

with the heritage, it must accept and treasure it as if it were its most precious document and 

even protect is from being simply something that is forced upon it from outside. 

 

The vernacular heritage of the Douro has only been partly studied. It faces a long road before it 

that must be rapidly travelled so that the changes of the present do not totally eradicate all 

material traces of that which was the region. By always aligning it with the present, this study 

will prove to be a tried and tested measure of the quality and adaptation of the conditions of the 

environment, of man’s ability to build in tune with the landscape in satisfying his needs, that he 

may avoid the treat that the globalisation of the economy and culture pose to diversity. 

 

The guidelines shall be defined as:  

- a manner of building that is shared by the community;  

- a local or regional quality that pertains to its environment; a consistent style, form and 

appearance or resort to traditional building techniques;  

- a traditional expertise in design and construction that it informally handed down;  

- an effective response to functional, social and environment restrictions; 

- an effective application of traditional building methods and know-now. 

   (ICOMOS, 1999). 

 

All of the above criteria have been applied and continue to be found in the Douro region.  

 

The vernacular structures, examples of different perios, are fragile and become particularly 

vulnerable when they become obsolete from an economic point of view, left as they often are to 

fall into rack and ruin or simply destroyed to make way for new installations. 

The cultural landscape of the Alto Douro Wine Region is a compendium of all these situations. 

As an incomparable live and constantly changing chronicle of regional history, it is urgent that 

we define the attitude that we are to take as regards the vernacular heritage, in the certain 

knowledge, however, that we cannot turn back the clock and that for each element that we wish 

to inscribe, we shall have to find a fitting modern context. 

 

 

 

 



- 86 - 

SURVEY FACT SHEETS 
 

 

RIVER CORGO VALLEY 
 

 

Object — Wine lodge 

 
Location — Next to the Pai Corrão/Carrazedo road, parish of Ermida, county of Vila Real, 

Portuguese military ordnance survey map 1/25000, folio 114, Santa Marta de Penaguião.  

 
Description — Isolated and disused pre-phylloxera wine lodge, between socalcos, with 

separate winery and treading tanks. Very large raised, stone treading tank for use with a screw 

press; the slot for the pole is still evident.  Small granite tank.  

The structures are well-smoothed schist; hand-cut granite lintels, door and window frames.  

 
 

Object — Casa de Santa Comba 

 
Location — Lugar de Santa Comba, parish of S. Miguel de Lobrigos, county of Santa Marta de 

Penaguião, Portuguese military ordnance survey map 1/25000, folio 114, Santa Marta de 

Penaguião.  

 
Description — Wine estate and vineyards of approximately 25 ha that has belonged to the 

Cunha Coutinho family since the 18th century.  

Of particular note among the vernacular buildings is the impressive two-storey, four-sided 

manor house built around an indoor patio.  The farm buildings are on the ground floor; the 

formal living quarters are on the first floor and accessed by a wide staircase.  Fine plaster 

ceilings, an embedded oratory and the kitchen, with its monumental granite inglenook supported 

on pillars.  

The garden that spreads out from the house is in the manner of a coppice of large trees and 

schist-paved walks. 

The granite treading tanks with schist pios remain. 

 

 

Object — Moinhos do Viso 
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Location — Lugar do Viso, parish of S. Miguel de Lobrigos, county of Santa Marta de 

Penaguião, Portuguese military ordnance survey map 1/25000, folio 114, Santa Marta de 

Penaguião. 

 
Description — Group of mills on the banks of the River Corgo, deactivated in the 1960’s.  Of 

the original buildings, there remain part of the walls of the first mill that had three millstones, the 

roofless second mill that had two millstones, and also the monumental sluice.  The buildings are 

all of schist; the retaining wall is secured with lead-studded iron clamps.  

 

 

Object — Quinta do Portelo 

 

Location — Parish of Alvações do Corgo, county of Santa Marta de Penaguião, Portuguese 

military ordnance survey map 1/25000, folio 126, Peso da Régua. 

 

Description — 50 ha wine state included in the Demarcated Region in 1758, as confirmed by 

the presence of a granite boundary marker from the period.  

The group of buildings is crossed by a walled public path and linked by small patios.   The 

chapel, with a stone coat-of-arms, dates from the 18th century, as does the polychrome altar 

around the statue of its patron, Our Lady of Carmel.  

Particularly noteworthy is the winery which is next to the house and built in schist, with a wood 

porch that leads to the building that houses the stone treading tanks - lagares, thus forcing the 

wine to be pumped from building to the other.  Five stone treading tanks with rounded corners 

and two industrial presses remain.  

Parts of the vineyard are laid out in the traditional manner, along post-phylloxera terraces, well 

built and bordered with olive trees.  

There remains a mortório, or abandoned pre-phylloxera vineyard, that has been replanted with 

olive trees.  
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CHANCELEIROS 
 

 

Object —Covas do Douro Wine Lodges 

 

Location — Parish of Covas do Douro, county of Sabrosa, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 115, Sabrosa.  

 

Description — Group of twenty-three (23) wine lodges, dating from the 19th century, built in 

wattled schist which, although disused, still contain stone treading tanks.  

Among these lodges, a short distance from the Chanceleiros settlement, stands out the Quinta 

do Infantado which dates from the beginning of the 20th century and which is noted for the 

remarkable proportions of the buildings. 

 

 

Object — Quinta da Boavista 

 

Location — Parish of Covas do Douro, county of Sabrosa, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 127, Tabuaço.  

 

Description — Ancient property that belonged to the Baron Forrester, a British merchant who 

was madly impassioned with the Douro and who purchased it during the 19th century.  It 

currently belongs to Sogrape.  

At the entrance to the estate we find the buildings that are said to have belonged to a private 

control post, traditionally known as the Vale Almainça Customs.  

If one follows a dirt road that crosses the entire property and used to go as far as the river, one 

comes to the group of buildings.   Here we find the house of the owner, the winery and the 

treading tanks building.  The latter are built in granite, with modern industrial presses.  

Particularly noteworthy is a path paved with hand-fitted schist, along which the bullock carts 

laden with goods for the quay or the railway line travelled.  
The vines are laid out on post-phylloxera terraces, with extremely well built walls and of great 

scenic value.  

Several areas of mortório, currently overrun by olive trees and native vegetation, are of note 

due to the quality of the landscape that their careful construction, together with the manner by 

which they curve around the hillsides, were able to create.  
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There is a walled orchard amongst the vines, near the owner’s house.  There used to be 

another orchard, on the banks of the stream that runs through the property, near which there is 

a mill, a vegetable garden and a small bridge.  

At the Cachucha, the name given to a site on the property, there is a building that houses the 

lagares with examples of schist that are noteworthy for their rarity and the quality of the building 

technique.  There also are ruins of a chapel.    

 

 
Object — Quinta da Formigosa 

 

Location — Parish of Covas do Douro, county of Sabrosa, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 127, Tabuaço.  

 

Description — Vineyard planted on post-phylloxera socalcos.  

The walled orchard is particularly noteworthy for its high walls that have been shaped at the 

top so as to prevent any infiltration of rain.  Accessed is by a single wooden door.  

There still is an old schist wine lodge within the quinta, next to the River Douro, where the wine 

that was to be shipped by boat was stored.  

 

 

Object — Quinta do Porto 

 
Location — Parish of Covas do Douro, county of Sabrosa, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 115, Sabrosa.  

 

Description — The Quinta do Porto was included in the Demarcated Region in 1757.  Although 

it was later excluded, it again became part of the Demarcated Region in 1776 and later bought 

by D. Antónia Adelaide Ferreira in 1863.   The Phylloxera Committee established its 

headquarters here in 1883.  

The group of buildings was restored and renovated in the 1980s under the supervision of the 

architect Fernando Távora.  Access to the property is through an impressive wrought iron gate 

that bears D. Antónia Adelaide’s initials.  

A paved path leads the way to the owner’s house, a building of undoubted architectural value 

dating from the 18th century (the wood boxed ceilings are particularly noteworthy).  The house 

faces the River Douro and includes a private chapel.   The lodges and the winery, today 

converted into accommodation, are attached to the main house.  
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The privileged location of these buildings offers it an extensive view over the entire vineyard that 

spreads over post-phylloxera socalcos and patamares.  A mortório, overgrown with olive trees, 

remains from the past.  

 
 

 

Object — Quinta das Sopas de Cima and Quinta das Sopas de Baixo 

 
Location — Parish of Covas do Douro, county of Sabrosa, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 127, Tabuaço. 
 
Description — Traditional vineyard.  Two walled orange groves near the River Douro, one in 

the shape of a horseshoe and the other irregularly shaped, stand out.  
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PINHÃO RIVER VALLEY 
 
 
Object — Quinta da Eira Velha 
 
Location — Parish of Gouvães do Douro, county of Sabrosa, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 128, S. João da Pesqueira. 
 
Description — The history of this quinta, which was included in the Demarcated Region in the 

18th century, has been documented since the 16th century.  In 1893 it was purchased by Hunt, 

Roope & Co. and remained in the hands of the Roope family who, in 1938, became once again 

interested in the property, remodelling the buildings and replanting the vineyards.  

It boasts some 55 ha under vine and 1900 olive trees. 

The group of buildings which one reaches by an avenue of eucalyptus trees, consists of the 

owner’s house (dating to the 19th century and remodelled in the 1930’s), the farm manager’s 

house (attached to the former) is noteworthy for the large inglenook in the kitchen and the 

storehouses for goods, dating to the first quarter of the 20th century, dormitories for men and 

women (well separate from the two houses), a walled orchard and vegetable garden an a 

garden.  The rather fancy pig sties and chicken coops are decorated with hand-painted tiles 

depicting the animals in question; the sties are fitted with such technical innovations as a hot 

and cold water shower for the pigs. 

All these buildings are connected by shist-paved roads bordered with high walls. 

The olive press retains its tank that is surrounded by a paved path for the bullocks to tread, 

although it is fitted with a modern industrial press.  The same building houses a column still. 

The building that houses the lagar is decorated inside with hand-painted tiles from 1938 

depicting the company’s wine shipping activities. 

The inside walls of the lagares, which date from 1901, are of carefully fashioned padded square 

stones and have round corners. 

A private wine cellar is located next to the winery, under the house. 

 

The vineyard is mainly planted on socalcos with high retaining walls, with embedded 

transversal staircases, a system for draining rainwater; there also are patamares and areas with 

vertical planting.  

 
Observations – The quinta is crossed by a very steep, schist-paved public road that runs 

downhill from Gouvães do Douro to Pinhão.  High schist walls were erected on either side of 
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this public road and this gives the quinta a different and most unusual appearance, as 

compared to the rest of the habitat. 

 

 

Object — Orange grove 

 
Location — EN 322-3, parish of Vale de Mendiz, county of Alijó, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 116, Alijó.  

 
Description — Orange grove planted on socalcos boasting very well built high retaining walls.  

Divided by a walls that runs perpendicular to the socalcos.  

 

 

Object — Quinta do Noval 

 
Location — Parish of Vale Mendiz, county of Alijó, Portuguese military ordnance survey map 

1/25000, folio 116, Alijó.  
 
Description — The history of this quinta dates to the 18th century, when it was included in the 

Pombaline Demarcation of the region.  It is after the last quarter of the 19th century, when José 

Maria Rebello Valente purchased it, that it acquired the importance it still retains.  The 

replanting of the vineyard, the expansion of the property and the constructions of the houses 

and farm buildings date back to this period.  

The quinta covers a total area of 94 ha, 85 ha of which are under vine.  It produces 2000 L of 

olive oil and 800 Kg of almonds each year.  

The group of buildings, which one reaches by a long path covered with trellised vines, 

consists of the owner’s house (dating to the 19th century and remodelled in the 1990’s), a 

chapel dedicated to St. Nicholas, the farm manager’s house (next to the former), dormitories for 

men and women some distance from both of these houses and with a large water tank on the 

first floor. 

All these buildings are connected by schist-paved paths, bordered here are there with very tall 

exotic trees such as palms and cedars.  

The olive press retains its three-channel pio and is surrounded by a paved path for the 

bullocks; it is equipped with a modern industrial press.  The still is housed in the same building. 

A separate building houses several very large lagares that have been remodelled to take 

mechanised equipment.  Stone channels, carved in the floor, still lead through granite drains to 
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the winery.  This building is noteworthy for the wooden frame that supports the roof, a complex 

arrangement of beams given the size of the building. 

The vineyard where some pre-phylloxera vines still grow is planted on very good socalcos with 

stairways and ramps embedded in the walls. 

The whitewashed paths through the vineyard and the stairs make this quinta stand out on the 

hillside.  
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MOUTH OF THE RIVER TUA  
 

 

Object — Quinta dos Malvedos 

 

Location — Parish of S. Mamede de Ribatua, county of Alijó, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 116, Alijó.  

 
Description — Quinta created at the end of the 18th century by the family of the Viscount of Vila 

Maior.  Purchased at the beginning of the 19th century by the Pinto Basto family who made 

improvements to the terraces and the vineyards.  It was purchased at the end of the 19th century 

by Graham’s & Co. and is presently part of the Symington Group.  

The group of buildings, located on a hillock overlooking the quinta and the River Douro, 

consists of the owner’s house (dating to the 1930/40’s) and another house built of schist with a 

wooden veranda, purportedly the original house.  There is an orchard and a vegetable garden 

next to these buildings.   
A walled public path leading to the river passes by here.  A very well built wine lodge, whose 

doors and windows are trimmed with perfectly circular arches of smooth schist, is next to it.  The 

inside walls of the lagares are of schist and granite.  

Also next to the river, next to the railway line, there is a casual railroad halt. 
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RIVER TORTO VALLEY 
 

 

Object — Casais do Douro 

 

Location — Parish of Ervedosa do Douro, county of S. João da Pesqueira, Portuguese military 

ordnance survey map 1/25000, folio 128, S. João da Pesqueira.  

 
Description — Settlement located on the hills overlooking the River Torto, cut by the EN 222 

road, which retains its traditional structure connected to the vineyards, as one can see from the 

winemaking buildings located on the main road at both ends of the village.  

These buildings retain their traditional shape, with wine lodges for storing casks and vats and 

housing the lagares.  
 
 
Object — Quinta de Cedovim 

 

Location — Lugar de Sarzedinho, parish of Ervedosa do Douro, county of S. João da 

Pesqueira, Portuguese military ordnance survey map 1/25000, folio 128, S. João da Pesqueira.  

 
Description — The group of buildings, located on a headland next to the River Torto, 

consists of the owner’s house (dating to the 19th century), the farm manager’s house, 

dormitories and other outhouses such a stable for the mule, pigsties and a distillery, distributed 

around a large patio.  

Particularly noteworthy is the very large wine lodge.  There still is a traditionally built winery with 

a wood porch.  The building that houses the lagares has four round-cornered tanks, two of 

which are made of carefully worked stone, and a modern industrial press. 

Most of the vineyard is planted on pre-phylloxera terraces, bordered with olive trees, and some 

areas have been planted according to the vertical planting method. 

The quinta has a large uncultivated area, covered with traditional Douro shrubs, and a mortório 

that has been overrun by olive trees. 

 

 
Object — Quinta de Chanceleiros 
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Location — Lugar de Sarzedinho, parish of Ervedosa do Douro, county of S. João da 

Pesqueira, Portuguese military ordnance survey map 1/25000, folio 128, S. João da Pesqueira.  

 
Description — The group of buildings, which is reached by an alley of eucalyptus trees and 

cedars, consists of the owner’s house (dating to the mid-20th century), the farm manager’s 

house and several outhouses.  

Particularly noteworthy is the wine lodge built against a rocky outcrop that forms one of the 

walls of the winery, which still retains its wooden porch.  The granite lagares are equipped 

with modern industrial presses.  

The vineyard is planted on post-phylloxera terraces but several areas are also planted 

according to the patamares and vertical planting methods.  

The quinta possesses a vast amount of uncultivated land where one finds cork oaks, chestnut 

trees and native Douro shrubs.  A round dovecote  rises, without its roof, from one of the 

hilltops.  

 
 

Object — Quinta da Corte 

 

Location — Parish of Valença do Douro, county of Tabuaço, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 128, S. João da Pesqueira.  

 
Description — The group of buildings spreads at two levels:  on the upper level, there is the 

owner’s house and several outhouses; on the lower level, there are modernised winemaking 

structures that include a traditional winery.  

The modernised vineyard which spreads as far as the River Torto, has retained the post-

phylloxera socalcos with excellent walls from which whitewashed inset  stairways and paths 

stand out.  

The tracks that connect this property to the quintas of Seixo and Bom Retiro are walled and 

edged with olive trees. 

Next to the River Torto, an orange grove has been planted within schist walls with a view to 

retaining the floodwaters. 

 There are still many areas of mortório that have been overrun by olive trees and have 

a remarkable effect on the landscape. 

 

 
Object — Quinta do Bom Retiro 
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Location — Parish of Valença do Douro, county of Tabuaço, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 128, S. João da Pesqueira. 

 
Description — 100 ha quinta created in the 18th century, when it included the Quinta do Bom 

Retiro Pequeno which, for inheritance reasons, was separated in the 19th century.  Purchased 

at the beginning of the 20th century by Ramos-Pinto & Co., which remodelled the buildings and 

the vineyard.  

The group of buildings, which are reached by a paved road that runs through the vineyard, 

consists of the owner’s house (totally remodelled in the 1920/30’s), the farm manager’s house, 

dormitories for men and women separate from both these houses, accompanied by a garden, 

orchard, vegetable garden and dovecote.  

Particularly noteworthy is the fine garden designed by the Porto gardener Jacinto de Matos, 

which contains a great variety of plants, some of which were imported from the USA.  The 

garden is extended by an alley of palm trees across the vineyard.  

All these buildings are connected by schist-paved paths.  Wherever two paths meet, there is a 

patio.  The quinta is crossed by a public road that descends from Valença do Douro to Casais 

do Douro, on the other bank of the River Torto.  This path separates some of the structures on 

the property which are separated by walls with iron gates. 

The winemaking structures were totally reconverted in 1994, there remaining a granite lagar for 

special wines. 

There is also a private wine cellar under the house. 

The vineyard has been planted according to different methods.  Vertical planting has been ably 

intermingled with the patamares to create a superb landscape.  There still remain some pre-

phylloxera socalcos. 

The quinta also posses an uncultivated area covered with native Douro shrubs; in the woodier 

areas, there are stands of strawberry trees and cypress. 

 

 

Object — Quinta do Bom Retiro Pequeno 

 

Location — Parish of Valença do Douro, county of Tabuaço, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 128, S. João da Pesqueira.  
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Description — The history of this quinta dates back to the 18th century when it was part of the 

Quinta do Bom Retiro, owned by João Henrique de Magalhães.   For inheritance reasons, the 

property was sold to the Serôdio family at the beginning of the 20th century.  
The group of buildings, located on the heights of the property, consists of the owner’s house 

(dating to 1840), the farm manager’s house, dormitories, chicken coops and a small garden.  

All these buildings are connected by paths that meet to form patios.  The property is connected 

to the neighbouring quintas and to the River Torto by high-walled tracks edged with olive trees, 

that contribute to the beauty of the scenery. 

The olive press, inscribed with the date when it was built, the name of the owner and of the 

master craftsman who built it (JOAQUIM ALVES DE CARVALHO MANDOU FAZER NO ANNO 

DE 1855 PELO MESTRE DO GANDO), retains its pio and screw press.  

The winery, flagged in schist, has a wooden veranda that leads to the building that houses the 

lagares.  There still remain five granite lagares, with carefully worked insides and granite drains 

along which the wine used to flow to the winery.  

Most of the vineyard is planted on pre-phylloxera socalcos, with very well built walls inset with 

pilheiros.  

There are orange and almond groves in some areas which, due to the steeply sloping land, are 

fitted with staircases.  

 

 
Object — Quinta do Seixo 

 

Location — Parish of Valença do Douro, county of Tabuaço, Portuguese military ordnance 

survey map 1/25000, folio 128, S. João da Pesqueira.  

 

Description — Quinta covering 99 ha whose group of buildings includes the old owner’s 

house, currently occupied by the farm manager, as well as a chapel with schist flagstones that 

is built in the style of the 18th century.   Next to the house there is a track that leads to Valença 

do Douro.  

Although there are areas of vineyard planted on post-phylloxera socalcos, the great majority of 

the land is occupied by patamares and vertical planting, all which present a lovely scenic effect.  
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VALE DE FIGUEIRA 
 

 

Object — Quinta do Cachão 

 
Location — Parish of Vale de Figueira, county of S. João da Pesqueira, Portuguese military 

ordnance survey map 1/25000, folio 129, Seixo de Ansiães.  

 

Description — Quinta dating from the mid-19th century and associated with Afonso do Vale 

Pereira Cabral who kept it running during the phylloxera epidemic.  Purchased in the mid-20th 

century by Vinhos Messias..  

Located next to the river and to the railway, the group of buildings consists of the owner’s 

house, the farm manager’s house, worker’s kitchen with oven, dormitories, stables and other 

buildings, forming a group connected by paths and small patios and of notable interest to the 

organisation of the vernacular architecture.   

The olive oil works, although equipped with a modern industrial press, retains the traditional 

structure where there was a bedroom for the man responsible for the press, for storing 

containers with olives and olive oil.  

Slightly separated from this group of building, next to the river, the owners built a huge 

whitewashed schist wine lodge, in its day fitted with a building for the lagares, now used for 

storage and still retaining its porch, and granite drainpipes and waterspouts.  The size of the 

building forced the building of a wooden buttress set on granite supports. 

 

 

Object — São Xisto 

 

Location — Parish of Vale de Figueira, county of S. João da Pesqueira, Portuguese military 

ordnance survey map 1/25000, folio 129, Seixo de Ansiães.  

 

Description — Settlement overlooking the River Douro which retains its traditional structure, as 

can be seen in its schist and wooden buildings.  The one-story dwellings are usually turned 

towards the road and contain small cut-out spaces usually used for cattle or for storing 

agricultural implements.  Two-story houses have verandas with wood balustrades; the ground 

floor is used as a farm building.   

The variety of colours – yellow, dark red, blue and green - used in the building is notable, given 

that these alternate with the whitewash coating of the larger façades. 
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There is also a small chapel dedicated o Saint Xisto, in the centre of the settlement, although it 

belongs to a private nearby quinta. 

 

 

Object — Quinta de Vargelas 

 

Location — Parish of Vale de Figueira, county of S. João da Pesqueira, Portuguese military 

ordnance survey map 1/25000, folio 129, Seixo de Ansiães.  

 

Description — This quinta belonged to the Ferreirinha family during the 19th century until it 

was purchased by Taylor, Fladgate & Co. the end of that century.  

60 ha are under vine.  The property also produced 10,000 bottles of olive oil and some 200 Kg 

of shelled almonds.  

The great majority of the many buildings are located by the River Douro and the railway which 

even has a Vargelas Station.  The owner’s house, recently refurbished, is located higher up on 

the property. 

The winery retains the granite lagares which have been adapted to meet with present-day 

hygiene and working conditions.  The wine lodge retains its traditional format. 

A considerable amount of the vineyard is planted on very well built post-phylloxera socalcos 

which are particularly evident in the manner by which the retaining walls follow the curve of the 

land.  There are also extensive areas planted according to the vertical planting method. 
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1. APRESENTAÇÃO

1.1. OBJECTIVOS

O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território - Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV)

decorre do processo de candidatura do ADV a património mundial. Face à UNESCO foi

indispensável apresentar garantias de gestão e salvaguarda do bem que se propunha para

inscrição.

Tendo por base os instrumentos de planeamento existentes e o quadro legal do sector

vitivinícola, que determinou a "construção" da paisagem até aos nossos dias, é necessário

saber aperfeiçoar esta "gestão tradicional", criando um processo mais activo de intervenção,

orientado agora, de forma expressa, para a protecção e valorização da paisagem cultural

evolutiva viva. Foi entendido que a estratégia de gestão e salvaguarda a implantar carecia de

um instrumento de ordenamento e gestão do território e de estruturas organizativas

convenientes para a implementação do mesmo.

Figura 1.1. Enquadramento Regional do ADV

Assim, optou-se pela elaboração de um único e integrador instrumento de desenvolvimento

territorial, de ordenamento do território e de gestão da paisagem, consubstanciado num PIOT,

cujas orientações deverão ser transpostas para os Planos Directores Municipais (PDM) dos

diferentes municípios envolvidos. Este Plano constitui assim um instrumento de gestão

territorial, de âmbito e iniciativa municipal, instituído pela Lei 48/98, de 11 de Agosto (Lei de
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Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo) e cujo processo de elaboração e regime

se encontra estabelecido no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

O PIOT tem por âmbito a área territorial proposta para inscrição na lista do património mundial,

englobando a área que reúne o conjunto mais significativo de valores da Região Demarcada do

Douro (RDD). A área de intervenção corresponde a 24.629 ha, ou seja, a décima parte da

área delimitada da RDD.  Abrange 13 concelhos e situa-se entre as Latitudes 41º 06' N e

41º15' N e as Longitudes 7º 06' W e 7º52' W.

Os estudos que fundamentam o plano estão desenvolvidos numa perspectiva integrada de

valorização, protecção e utilização dos recursos naturais e dos valores culturais em presença,

tendo em conta a interdependência entre o rio Douro e o território envolvente nas suas

diferentes dimensões e incluem e articulam as conclusões e propostas de outros estudos e

planos existentes ou em cursos para a área de intervenção.

Pela sua natureza, pretende ser um plano orientador da gestão da paisagem cultural evolutiva

viva do ADV e um instrumento de articulação das estratégias e de coordenação das iniciativas

intermunicipais. O PIOT-ADV tem como principais objectivos:

− definição de uma estratégia intermunicipal para a salvaguarda e gestão da paisagem

cultural;

− articulação com outros planos e programas de interesse local, regional e nacional;

− análise das redes intermunicipais de estruturação do território com as componentes

de povoamento, infra-estruturas, transportes e equipamento;

− análise das actividades económicas e sua incidência na dinâmica, económica, social

e ambiental.

O presente Relatório tem como ponto de partida os conteúdos do processo de candidatura à

inclusão do ADV na Lista do Património Mundial. Assenta num diagnóstico da situação actual,

apresentadas no volume primeiro, que trata os factores físicos, os usos do solo e as práticas

agrícolas, os valores patrimoniais e o desenvolvimento socio-económico a par com a análise e

articulação das figuras de planeamento que se repercutem sobre o ADV. Uma vez feita a

avaliação deste diagnóstico, apresentam-se, no segundo volume, orientações para a definição

das regras de uso e transformação dos solos no ADV acompanhadas de uma carta de

ordenamento e do Programa de Acção que contem as medidas e acções e o respectivo Plano

de Financiamento

No domínio das estruturas organizativas de apoio à gestão e salvaguarda da paisagem, prevê-

se a criação de duas estruturas:
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− o Gabinete Técnico Intermunicipal do Alto Douro Vinhateiro (GTI), como corpo de

apoio técnico à gestão da paisagem, e que, no local, actuará na dependência funcional

das Câmaras Municipais do ADV. Este Gabinete trabalhará em estreita inter-relação

com a Associação abaixo referida, a criar;

− a Associação Promotora do Alto Douro Vinhateiro, como plataforma de

relacionamento público-privado e geradora de dinâmicas activas de intervenção,

agregando todas as entidades interessadas e envolvidas na propriedade de bens, na

preservação, salvaguarda, valorização e promoção da paisagem, desempenhando uma

função consultiva de parceria e dinamização junto da Direcção do GTI.

1.2. SIGNIFICADO E HISTÓRIA DA PAISAGEM CULTURAL DO ADV

A paisagem cultural do ADV é determinada por uma sábia gestão da escassez de solo e água

e do elevado declive do terreno. Resulta da observação permanente e intensa, do ensaio

localizado e do conhecimento profundo da adaptação da cultura da vinha a situação tão

adversa. Ela é a expressão da determinação, da ousadia, do engenho humano e da sua

compreensão do ciclo da água e dos materiais. Traduz-se numa imensa escultura de encostas

armadas onde a cultura da vinha assume preponderância ao lado da oliveira e da amendoeira

e dum mosaico de parcelas constituído por matos mediterrâneos.

Porém, a paisagem é um todo e é evolutiva. É um mosaico diversificado de culturas, matos,

linhas de água, aglomerados e assentos agrícolas distribuídos por 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 actividade económica próspera e

sustentável.

Para cultivar a vinha nas encostas íngremes e pedregosas do Douro e seus afluentes foi

necessário produzir solo e construir terraços (socalcos) amparados, tradicionalmente, por

muros de xisto, que se combinam hoje com novas formas de armação do terreno para a

implantação da vinha.

A paisagem vitícola do Douro é, assim, uma arquitectura complexa, onde se misturam

diferentes técnicas de organização dos terrenos. Ao lado de vinhas em patamares e de vinhas

"ao alto", que datam das últimas décadas do século XX, ainda subsistem várias centenas de

quilómetros de antigos socalcos de geometria variável, consoante a inclinação da encosta, mas

também correspondentes a técnicas de terraceamento de diferentes épocas.

Na época romana esta região mostra já testemunhos do cultivo da vinha e do fabrico do vinho,

nomeadamente lagares cavados na rocha e estruturas de armazenagem em villae. A expansão

e importância da vinha na época medieval é comprovada, quer através dos forais, quer através
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da acção das ordens religiosas, detentoras de grandes quintas, onde se produziam os vinhos

cheirantes de Lamego.

O vinho tinha um papel relevante na economia agrícola, visto ser, já então, um produto

comercializável na região, em particular no Baixo Corgo. No entanto, outras culturas, como a

da oliveira, não teriam menor valor.

O crescimento vitivinícola da região é ditado pelo impulso do comércio internacional do vinho,

em particular com a Inglaterra, cujas importações estão documentadas desde 1651. Inicia-se

então uma fase de expansão que gera investimento na terra, multiplicando-se vinhas, casas e

armazéns de carácter vinícola, alargando-se povoados, transformando pedra em terra

cultivável, suportada por muros de xisto, construídos com o esforço de pedreiros galegos e

minhotos.

Em meados do século XVIII, em face de uma crise de superprodução, o marquês de Pombal,

ministro do Rei D. José, institui a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro,

cujos objectivos eram «fomentar a cultura da vinha no Alto Douro, proteger a pureza do produto

e controlar os preços». Criava-se assim a primeira região vitícola demarcada e regulamentada.

Neste contexto regulamentador verifica-se um novo surto de arroteamento acompanhado de

uma dinâmica construtiva. Os principais produtores constróem solares nas quintas e nas vilas

mais próximas. A abertura do Cachão da Valeira, em 1792, intensifica o comércio fluvial para

montante, embora a expansão dos vinhedos no Douro Superior se verifique já muito entrado o

século XIX.

A paisagem toma a forma dos socalcos, ritmados por culturas de bordadura e pelos caminhos

murados que unem os povoados ao rio, via de escoamento obrigatória até ao advento da linha

de caminho-de-ferro. Aqui pulsava a vida comercial do Douro, com rabelos carregados de

pipas ou de aprestos vindos do litoral, enfrentando a fúria e os perigos do rio.

A centúria de oitocentos marcou a região com inúmeras convulsões como as Invasões

Napoleónicas e as lutas liberais, ou como as pragas que assolaram a vinha, sendo a filoxera (c.

1860) a mais conhecida e devastadora.

O surto de doenças da vinha encareceu e alterou profundamente o ciclo dos trabalhos, levando

muitos lavradores à ruína e a uma consequente transferência de propriedade, conseguindo

apenas escapar os proprietários e os exportadores, principalmente ingleses, que dispunham de

capacidade financeira para comprar e reerguer grandes quintas.

Estes flagelos trouxeram, ao mesmo tempo, profundas alterações à paisagem: áreas que

permaneceram incultas, os chamados mortórios, e alteração da forma de construir os socalcos,

com surribas mais fundas e socalcos mais largos e sólidos, pondo-se um maior cuidado na sua

construção. Passa a ser possível plantar mais do que uma fiada de vinha em cada terraço,

aproveitando-se melhor o espaço. No que se refere aos cuidados vitivinícolas são introduzidas
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novas técnicas de vinificação e os tratamentos sazonais da vinha são cuidadosamente

estudados, assim como as castas a plantar.

O Douro entra no século XX mergulhado numa crise profunda, que se arrasta até meados da

década de 60.

Após a prolongada crise comercial que afectou o sector, as últimas décadas do século XX

foram favoráveis. As mudanças no campo da vitivinicultura não cessam com a utilização de

novas técnicas de plantio que permitem a mecanização e, consequentemente, a redução dos

custos de produção, e o constante apuramento das técnicas de vinificação. Este processo era

quase inevitável dada a falta de mão-de-obra agrícola na região e fora dela, em especial depois

do surto emigratório da década de 60. Por outro lado, o nível dos salários significaria um

aumento considerável do produto final, assim, a paisagem do Douro continua em mutação

substituindo-se dos antigos muros de pedra por taludes ou simplesmente pela armação da

vinha "ao alto", segundo as linhas de maior declive.

Nos últimos anos tem-se vindo a acelerar a dinâmica de intervenção na paisagem cultural da

RDD, verificando-se recentemente alguns indícios de pressões de desenvolvimento da zona,

que aconselham uma intervenção de preservação e gestão por forma a melhor acautelar a

salvaguarda deste bem.

Os diversos estímulos à actividade económica que levaram à aceleração das tendências de

plantio de vinhas e reconstrução de patrimónios que se vinham verificando, justificam e

aconselham a adopção de um regime mais atento e activo de intervenção do que o quadro

regulamentar e de costumes que até aqui se mostrara eficaz na preservação da paisagem.

O processo adoptado e que ainda se mantém actualmente em vigor e que se foi aperfeiçoando

durante séculos, centrou-se sobre a regulamentação, licenciamento e controlo da plantação e

exploração das vinhas, factor essencial e quase exclusivo da intervenção humana na

paisagem.

O declínio da população rural e o desenvolvimento dos serviços públicos locais e do comércio

nas sedes de concelho, a par da melhoria das acessibilidades no vale do Douro, fortemente

estimulado pela implantação e reforço administrativo das Autarquias Locais, a partir de 1976,

alteraram a distribuição da população e melhoraram significativamente as condições de vida na

zona.

1.3. ANTECEDENTES DO PIOT

A candidatura do ADV a Património Mundial foi entregue em Paris no dia 30 de Junho de 2000,

após homologação pela Comissão Nacional da UNESCO, e encontra-se em fase de

apreciação pelo Centro do Património Mundial. A iniciativa desta candidatura deve-se à
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Fundação Rei Afonso Henriques (FRAH), entidade que promoveu e financiou os estudos

conducentes à elaboração de todo o processo.

Um primeiro estudo intitulado "Viabilidade da Candidatura do Vale do Douro a Património

Mundial" foi realizado em 1999, pelo consórcio internacional constituído pela SPIDOURO, pela

Oficina de Planeamiento e pela Quaternaire Portugal, para sustentar a definição da estratégia a

adoptar para a valorização dos bens patrimoniais do Vale do Douro. Posteriormente, em

Agosto de 2000 e após a inclusão do Alto Douro Vinhateiro na Lista Indicativa do Património

Mundial, uma equipa luridisciplinar foi constituída para dar sequência dos estudos conducentes

à preparação da candidatura.

O documento de candidatura foi elaborado segundo normas predefinidas visando no essencial,

fundamentar a proposta de reconhecimento do "valor excepcional e universal" da paisagem

vitícola Duriense, dentro dos critérios de classificação previstos na Convenção do Património

Cultural e Natural. O ADV foi identificado como o contínuo mais representativo e melhor

conservado e considerou-se ser representativo do carácter da paisagem da RDD e das suas

três sub-regiões, da mais atlântica à mais mediterrânica para além de reunir de forma coerente

a maioria do conjunto de valores mais significativos. A área proposta estende-se assim ao

longo das encostas do rio Douro e dos seus afluentes, em especial dos rios Varosa, Corgo,

Távora, Torto e Pinhão, sendo a restante área da RDD considerada uma "zona-tampão".

Em Junho do ano 2000 foi assinado no Pinhão, um Protocolo de Compromissos (Anexo I) em

que, no conjunto das entidades subscritoras, os Municípios, cujo território se encontra incluído

na área a classificar, se comprometeram a deliberar mandar elaborar o presente PIOT. Em

Novembro seguinte, na sequência do referido protocolo a FRAH, em carta endereçada às 13

autarquias, manifestou a sua disponibilidade para assegurar o suporte institucional às acções

consequentes recomendadas pela UNESCO, nomeadamente a elaboração do PIOT-ADV e a

implementação do Quadro Institucional de Gestão e Salvaguarda. Para este efeito, foi então

proposta às autarquias a adjudicação à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a

elaboração do presente plano. Obtido o acordo deste procedimento, foram solicitadas as

necessárias deliberações das Assembleias Municipais das 13 autarquias, assim como a

autorização para a adjudicação dos trabalhos à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

(UTAD).

Em finais do mês de Maio a equipa écnica do PIOT-ADV solicitou à DRAOT-Norte a realização

de uma reunião com a Comissão de Acompanhamento do Plano para apresentação de um

relatório de progresso. Não obstante estarem ainda em fase de formalização a constituição da

Comissão Mista de Coordenação prevista na lei, reuniu em finais de Maio uma Comissão de

Acompanhamento ad hoc presidida pela DRAOT-Norte e integrando representantes de todas

as 13 autarquias envolvidas, da DRATM, da DGT, do IPPAR, da CCRN, tenda a representação

dos diferentes organismos do Ministério do Ambientes (ICN, INAG, ...) sido assegurada pela
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delegação do DRAOT-Norte. Todos os participantes receberam uma cópia do relatório de

progresso constituído, essencialmente, por todos os diagnósticos sectoriais já concluídos, uma

análise integrada dos 13 PDM e um conjunto importantes de cartas expressamente elaboradas

para suporte da futura carta de ordenamento (cartas de condicionantes e de ordenamento de

todos os PDM e carta do uso actual do solo).

Foram apresentadas na altura as grandes linhas que informaram as orientações estratégicas

apresentadas neste Plano criando-se a oportunidade de diálogo com os presentes por forma a

recolher pontos de vista e preocupações relativas à gestão e salvaguarda da paisagem cultural

do ADV e da RDD.

Antecedendo esta reunião a equipa técnica do PIOT-ADV promoveu reuniões de trabalho com

técnicos de todas as autarquias para apresentação dos grandes objectivos do Plano e para

validação dos trabalhos em curso sobre a apreciação dos PDM, das cartas elaboradas (obtidas

por digitalização dos elementos disponível em suporte de papel). Obtivemos uma participação

interessada de todas as equipas técnicas autárquicas com uma colaboração activa e

empenhada1.

1.4. METODOLOGIA

A metodologia seguida para a elaboração do Plano está esquematizada na Figura 1.2.. A sua

implementação está suportada por um sistema de informação geográfica construído a partir de

bases de dados cartográficas analógicas e digitais, incluindo interpretação de fotografia aérea.

O Programa de Acção construído a partir do Diagnóstico da Situação Actual, e das Orientações

Estratégicas contempla a definição de propostas de intervenção na paisagem (preservação,

recuperação, valorização, minimização de impactes, etc.) assim como os meios humanos,

institucionais, técnicos e financeiros de viabilização destas propostas.

A elaboração do Plano foi acompanhada por um conjunto de acções de consulta pública e de

mobilização dos vários agentes da RDD. Para esse efeito, no período que decorreu desde o

início formal da elaboração do Plano (Janeiro de 2001), foram realizadas várias reuniões com

grupos representativos das grandes áreas de actividade económica da RDD para debater as

                                                     

1 Vila Real, Mesão Frio, Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião 5 de Abril
Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães 6 de Abril
Lamego, Armamar, Tabuaço 17 de Abril
Sabrosa e Alijó e Soão João da Pesqueira e Foz Côa 4 de Maio
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implicações da candidatura do ADV a património mundial, apresentar os objectivos do PIOT-

-ADV e as linhas estratégicas do plano de gestão e do enquadramento institucional proposto2.

Figura 1.2. Metodologia seguida na elaboração do PIOT-ADV

                                                     

2 Grupo Promotor Data Local
Adegas Cooperativas Presidente da UNIDOURO 14 Março Auditório S. J. da Pesqueira
Agentes de turismo Empresário Mário Ferreira 15 Março Solar da Rede, Mesão Frio
Sector Comercial do V. do Porto Sr. Albino Jorge (Taylor's) 20 Março V. N. de Gaia
Autarcas do ADV Pres. Câmara S. J. Pesqueira 22 Março Quinta de Ventozelo
Produtores engarrafadores Dr.ª Laura Regueiro 26 Março Godim, Peso da Régua
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2. O PIOT-ADV E OUTRAS FIGURAS DE PLANEAMENTO

2.1. INTRODUÇÃO

Conforme referido inicialmente, a figura do PIOT foi instituída pela Lei 48/98, de 11 de Agosto

(Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo) e regulamentado através do

Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro. Trata-se de um instrumento de desenvolvimento

territorial de âmbito intermunicipal, destinado a enquadrar a elaboração dos panos municipais

de ordenamento do território, mais concretamente, o PDM, o Plano de Urbanização e o Plano

de Pormenor. Os PIOT são de elaboração facultativa e visam a articulação estratégica entre

áreas territoriais que, pela sua interdependência, necessitam de uma coordenação integrada. A

causa próxima da elaboração do PIOT-ADV residiu na inclusão do ADV na lista da UNESCO

como património mundial; no entanto, esta iniciativa pode contribuir para a definição de uma

interdependência natural que é a cultura da vinha. Os antecedentes do PIOT-ADV foram já

apresentados no capítulo 1.3..

O PIOT-ADV, de acordo com a metodologia anteriormente apresentada, assume como ponto

de partida os PDM em vigor nos treze Concelhos e contempla ainda o Plano de Ordenamento

das Albufeiras da Régua e Carrapatelo (POARC).

Figura 2.1 Divisão administrativa

Apoia-se também no Plano de Bacia do Douro que já tem concluída a fase de consulta pública

e no PROZED, o primeiro instrumento de carácter supra-municipal que abrangeu parte da

RDD. No Plano são abrangidos os seguintes Concelhos: Mesão Frio, Peso da Régua, Santa
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Marta de Penaguião, Vila Real, Sabrosa, Alijó, Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo, na

margem direita do rio Douro e Lamego, Armamar, Tabuaço, São João da Pesqueira e Vila

Nova de Foz Côa, na margem esquerda (Figura 2.1.).

Quadro 2.1. Áreas dos Concelhos dentro da área do PIOT-ADV

Parte do Concelho incluída no PIOT-
ADVConcelhos

Área do Concelho

(ha) (ha) (%)

Repartição do ADV
por Concelhos

(%)

Alijó 29.760 2.478 8,33 10,06

Armamar 11.220 1.143 10,19 4,64

Carrazeda de Ansiães 28.090 2.417 8,60 9,81

Lamego 16.670 1.557 9,34 6,32

Mesão Frio 2.690 786 29,22 3,19

Peso da Régua 9.610 1.962 20,42 7,97

S. João da Pesqueira 26.760 4.751 17,75 19,29

Sabrosa 15.650 2.557 16,34 10,38

S.ta Marta de Penaguião 7.000 931 13,30 3,78

Tabuaço 14.236 2.538 17,83 10,30

Torre de Moncorvo 13.570 613 4,52 2,49

Vila Nova de Foz Côa 39.590 2.278 5,75 9,25

Vila Real 37.770 618 1,64 2,51

TOTAL 252.616 24.629 100,00

São João da Pesqueira é o Concelho abrangido pelo Plano que tem a maior área dentro do

ADV (4.751 ha) correspondendo a 19,29% dessa mancha e 17,75% do Concelho. Por sua vez

Mesão Frio é o Concelho que tem uma parte mais significativa da sua área total dentro do ADV

(29,22%) embora corresponda só a 3,19% do ADV. Vila Real e Torre de Moncorvo são os

Concelhos com uma presença mais reduzida com áreas próximas dos 600 ha e que

representam, respectivamente 1,64% e 4,52% das suas áreas totais (Quadro 2.1.).

Todos os municípios envolvidos na área proposta para inscrição na lista do património mundial

têm os seus PDM aprovados (Quadro 2.2.) e a maioria encontra-se em fase de preparação de

revisão. Assim, o PIOT-ADV baseia-se nos PDM aprovados e, simultaneamente, procura

consubstanciar a respectiva revisão.

Os PDM dos Concelhos do ADV foram todos elaborados durante a vigência do Decreto-Lei

69/90, de 2 de Março. O presente trabalho de análise comparativa baseou-se nas cartas

actualizadas de condicionantes, com destaque para a Reserva Ecológica Nacional (REN) e a

Reserva Agrícola Nacional (RAN), na planta de ordenamento e nos respectivos regulamentos.

Segundo o Decreto-Lei 69/90, de 2 de Março, o desenvolvimento do processo de elaboração

de planos toma por base o uso dominante do solo, indicando as seguintes classes de espaços:

Perímetro urbano (Espaços urbanos; Espaços urbanizáveis; Espaços industriais que lhes
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sejam contíguos); Espaços industriais, Espaços para indústrias extractivas; Espaços agrícolas;

Espaços florestais; Espaços culturais e naturais; Espaços canais (art.º 28º, do Decreto-Lei

69/90, com a redacção resultante do Decreto-Lei 211/92).

Quadro 2.2. Autores, ano de publicação e escala dos PDM da área do PIOT-ADV

Concelho Autor Ano Publicação do PDM
em DR Escala

Alijó Planum – Assessorias e Projectos, L.da 1994 115/96 - 30.7.96 1:25 000

Armamar Carlos Guimarães. Luís Soares - Arquitectos, L.da 1993 149/96 - 11.9.96 1:25 000

Carrazeda de
Ansiães Hidroprojecto - Fernão L. Simões de Carvalho 1994 104/94 - 18.10.94

99/2000 - 4.8.00 1:25 000

Lamego Manuel Fernandes de Sá 1992 46/94 - 23.6.94 1:10 000

Mesão Frio VTM - Consultores de Engenharia 1994 23/95 - 23.3.95 1:10 000

Peso da
Régua Planum – Assessorias e Projectos, L.da 1993 4/95 - 18.1.95 1:25 000

Soão João da
Pesqueira José Eduardo Simões e Associados 1993 62/94 - 4.8.94 1:25 000

Sabrosa URBIS - Gabinete de Urbanismo, Arquitectura e
Engenharias, L.da 1994 74/94 - 30.8.94 1:25 000

Santa Marta
de Penaguião

EMDEME - Consultores de Engenharia e Gestão,
S.A. 1994 21/95 - 21.3.95 1:10 000

Tabuaço RB - Atelier de Arquitectura e Urbanismo, L.da 1994 108/94 - 29.10.94 1:10 000

Torre de
Moncorvo Gestão Integrada de Projectos e Planeamento, L.da 1994 24/95 - 23.3.95 1:25 000

Vila Nova de
Foz Côa EGIP – Consultores Técnicos, L.da 1993 2/95 - 13.1.95 1:25 000

Vila Real TECNOPOR - Consultores Técnicos L.da 1991 63/93 - 8.11.93 1:25 000

As cartas de ordenamento dos PDM dos treze Concelhos seguiram esta classificação embora

com variantes entre si que não permitem uma uniformização evidente (Quadro 2.3). De

seguida, procede-se a um estudo comparativo dos PDM com destaque para as plantas de

ordenamento e os regulamentos, quer em termos de nomenclatura quer de conteúdo,

buscando preparar uma desejável uniformização de conceitos. Este esforço é, por sua vez,

suportada por uma análise da correspondência entre as classes de uso dominante do solo e a

Carta de Uso do Solo apresentada no capítulo 4.4.

2.2. OS PDM DO ADV

2.2.1. As Plantas de Ordenamento

A Carta 2.1. representa o somatório das cartas de ordenamento correspondentes à área do

ADV. Regista-se que a forma de elaboração das plantas de ordenamento difere de forma

significativa de Concelho para Concelho, nomeadamente sob o ponto de vista da
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nomenclatura. Relativamente às áreas não urbanas, a grande maioria dos Concelhos distribui o

espaço correspondente por várias subclasses de carácter agrícola, florestal, natural e cultural.

Destacam-se duas tipologias de abordagem:

1. a adoptada pela maioria dos PDM dos Concelhos em que a área não urbana se distribuí por

espaços agrícolas, florestais, agro-florestais, naturais e culturais com subclasses de

designação diversa nomeadamente decorrentes da contemplação de condicionantes tais

como RAN e/ou da REN, e;

2. a adoptada pelos PDM dos Concelhos de Armamar, Lamego e Vila Nova de Foz Côa onde

se verifica o emprego de designações de carácter mais abrangente. Mais concretamente:

− Armamar considera uma “Zona não urbanizável” na qual estão incluídos os solos

com capacidade de uso agrícola e florestal, entre outros, cuja função de

complementaridade no aproveitamento dos recursos naturais e definição da

paisagem se deve acautelar e favorecer. É ainda considerada uma “Zona de

salvaguarda estrita” onde se inclui a RAN e a REN;

− Lamego considera uma classe de “Zona de salvaguarda” onde estão incluídos a

RAN, a REN e a Floresta e uma “Zona de ocupação condicionada”, para a qual não é

definido um uso preferencial mas onde são impostas algumas condições de

edificabilidade;

− Vila Nova de Foz Côa considera uma “Área rural” onde está incluída a área não

urbanizável correspondendo à área que é rural e que se pretende manter fora das

pressões de urbanização, e uma “Zona de salvaguarda estrita”, a qual inclui REN,

RAN e áreas a incluir na RAN.

Esta abordagem que basicamente faz a distinção entre espaço urbano e rural recomenda que,

de aqui em diante, o estudo comparativo contemple estes três Concelhos em separado.

Antes de se proceder à análise mais detalhada de cada uma das classes, o Quadro 2.3. mostra

a forma como estas se distribuem na área do PIOT-ADV, tendo em conta a discrepância de

nomenclatura referida. Verifica-se que a mesma designação corresponde, em PDM distintos, a

significados diferentes e vice-versa. As classes foram agrupadas com o objectivo de se

proceder a um estudo comparativo de carácter mais quantitativo, embora se assuma desde já

que ele é predominantemente indicativo de certas tendências até porque na elaboração dos

PDM não esteve presente tal intenção. Este estudo foi feito tendo em conta as plantas de

ordenamento e os regulamentos dos PDM, a fim de complementar os aspectos da

nomenclatura com os de conteúdo.



Espaços 
Urbanos

Espaços 
Urbanizáveis

Espaços 
Industriais 

Espaços 
Industrias 
Extractivas

Espaços Agrícolas Espaços Florestais Espaços Culturais e 
Naturais Espaços Canais Albufeiras

Zonas de salvaguarda / 
Áreas de salvaguarda 

estrita.

Área de ocupação 
condicionada

Espaços 
paraurbanos

Espaços de 
Equipamento

Áreas de Recreio e 
Lazer

Espaços Infra-
Estruturais

ALIJÓ X X
Espaços Culturais; Espaços 
de uso Diversificado;  
Espaços Naturais.

Estradas; Vias férreas. X

ARMAMAR X X
RAN; REN; Área de 
valor paisagístico a 
proteger.

Localização 
exclusiva de 
equipamento de 
Interesse Público 
ou Colectivo.

CARRAZEDA DE ANSIÃES X X X X
Espaços Agrícolas 
pertencentes à RAN; 
outros espaços agrícolas.

Espaços florestais são os 
núcleos florestais com 
áreas iguais ou superiores 
a 50ha.

Espaços Naturais de 
Utilização Múltipla; Áreas de 
Protecção ao Património 
Histórico- Arqueológico; 
Áreas de Importante Valor 
Paisagístico; Áreas de 
Protecção à Fauna e Flora.

Estradas; vias férreas.

Albufeiras e Zonas 
reservadas  e de 
protecção 
envolventes.

X

LAMEGO REN; RAN; Floresta.
Referências a 
condições de 
construção.

MESÃO FRIO
São os espaços 
industriais fora dos 
Perímetros Urbanos.

X
Espaços Agrícolas da 
Ran; Esp Agrícolas 
específicos.

Espaços Florestais 
protecção; Espaços 
Florestais de Produção

Espaços Protecção ao 
Património Arqueológico; 
Espaços Protecção ao 
Património Natural; Espaços 
de Recreio, Lazer e 
Desenvolvimento Turístico; 
Albufeira

Estradas e vias férreas.

PESO DA RÉGUA X X
Espaços Culturais; Espaços 
de uso Diversificado;  
Espaços Naturais.

Estradas e vias férreas. X

SABROSA X X X
RAN; Área Privilegiada 
de Protecção Vinícola; 
outras áreas agrícolas.

Espaços Florestais de 
produção não condicionada; 
Espaços Florestais de 
produção condicionada; 
Espaços Florestais sujeitas a 
regime específico.

Áreas florestais de 
protecção; Áreas de valores 
arqueológicos; Afloramentos 
rochosos.

Rede ferroviária e rede 
rodoviária.

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA X X X X

RAN; Reserva de 
Integração Específica 
(RDD); outros espaços 
agrícolas.

Espaço florestal.

Espaços de conservação da 
natureza; Espaços de 
interesse paisagístico; 
Unidades com utilização 
turística.

X

Espaços de 
transição entre 
espaços urbanos 
ou urbanizáveis e 
espaços agrícolas 
e florestais, 
caracterizados por 
uma ocupação 
edificada.

Localização 
exclusiva de equip. 
de Interesse 
Público ou 
Colectivo.

STA MARTA DE PENAGUIÃO X X X

Área Agrícola 
Preferencial; Área 
Agrícola Condicionada 
(Referência à RDD, 
actividades vitivinícolas 
e olivicultura e 
fruticultura); Área 
agrícola complementar.

Área florestal de uso 
condicionado; Área de 
floresta de produção; Áreas 
agro-florestais.

Área de protecção cultural e 
paisagístico; Áreas de 
protecção ao património 
cultural.

Espaços Canais e 
Espaços de Protecção 
de Infra-estruturas 
primárias: Rede viária; 
Rede eléctrica; Rede de 
águas e esgotos; Área 
de deposição de 
resíduos sólidos; Rede 
de esgotos e estações 
de tratamento; Rede 
ferroviária; Rede de 
telecomunicações.

TABUAÇO X X X X X X Espaço natural X

TORRE DE MONCORVO X X X RAN; Áreas agrícolas 
não incluídas na RAN.

Núcleos florestais; Áreas de 
utilização múltipla 
(espaços complexos 
fracamente humanizados e 
fundamentais para a 
qualidade dos recursos 
naturais).

Áreas florestais a proteger; 
Albufeiras. Rede viária.

VILA NOVA DE FOZ CÔA
RAN; Áreas a integrar 
na RAN; REN; 
CORINE.

VILA REAL X X X RAN; Áreas agrícolas 
não incluídas na RAN.

Espaço florestal de produção 
não condicionada; Espaço 
florestal de produção 
condicionada; Espaço 
florestal sujeitos a regime 
específico.

Áreas florestais de 
protecção; Áreas de valores 
arqueológicos.

Rede ferroviária e Rede 
rodoviária.

Florestais de uso condicionado; Florestais de uso não 
condicionado; Agrícolas defendidos; Agrícolas 
defendidos de uso condicioando; Agro-florestais de 
uso condicionado; Agro-florestais.

               X                                   
(Zona de Construção Tipo I; 
Zona de Construção do Tipo II).

Espaços não urbanizáveis: Solos com capacidade 
de uso Agrícola, agro-florestal, agro-florestal 
condicionado na RDD e Florestal-Aproveitamento 
dos Recursos Naturais e definição da paisagem.

               X                                   
(Áreas urbanas, urbanizáveis e 
industrial urbana).

                              X                                                     
(Zona de Construção Tipo I; Zona de Construção do 
Tipo II; Zona de construção Tipo III; Zona de indústria e 
armazenagem; Zona de equipamento).

Quadro 2.3. Síntese dos Regulamentos dos PDM dos Concelhos do PIOT-ADV
Usos dominantes do solo previstos no DL 69/90 Outros usos considerados

Nota: Com mancha e a negrito estão as classes / sub-classes incluídas na área do PIOT-ADV

               X                                   
(Núcleos consolidados dos 
aglomerados; Zona de expansão; 
Zona de construção 
condicionada; Zona industrial e 
de armazenagem; Zona de 
equipamento).

Área rural: esta área destina-se essencialmente a 
uso agrícola e ou florestal, não podendo ser 
utilizada para urbanização.

                 X                                 
(Espaços urbanos e Esp 
Urbanizáveis na mesma classe).

Florestais de uso condicionado; Florestais de uso não 
condicionado; Agrícolas defendidos; Agrícolas 
defendidos de uso condicioando; Agro-florestais de 
uso condicionado; Agro-florestais.

               X                                   
(Espaços urbanos e Esp 
Urbanizáveis na mesma classe).
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Quadro 2.4. Área ocupada pelas classes da Planta de Ordenamento

Concelhos Classe Área (ha) %

Todos Espaços urbanos 618,80 2,50

Espaços agrícolas 10.587,50 43,00

Espaços florestais 1.214,34 4,90

Espaços agro-florestais 3.973,09 16,13

Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mesão Frio, Peso
da Régua, Sabrosa, São João da Pesqueira,
Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Torre de
Moncorvo e Vila Real

Espaços naturais 4.872,65 19,78

Armamar
Zona não urbanizável e
Zona de salvaguarda
estrita

1.141,86 4,60

Lamego
Zona de ocupação
condicionada e Zona de
salvaguarda

1.497,81 6,00

Vila Nova de Foz Côa Área Rural e Zona de
salvaguarda estrita 1.160,81 4,70

Espaços agrícolas

O Quadro 2.5. apresenta as classes dos PDM que seguem a primeira tipologia de abordagem

distribuídas pelos diferentes agrupamentos.

Quadro 2.5. Distribuição das classes de Espaço agrícola pelos agrupamentos

Áreas agrícolas
pertencentes à RAN

Outras áreas
agrícolas Área agrícola em REN

Áreas com
referência à
viticultura

Alijó

Carrazeda de
Ansiães

Espaços agrícolas
pertencentes à RAN

Mesão Frio Espaços agrícolas
pertencentes à RAN

Espaços agrícolas.
específicos

Peso da Régua Espaços agrícolas
defendidos

Espaços agrícolas.
defendidos de uso
condicionado

Sabrosa Reserva Agrícola
Nacional

Outras áreas
agrícolas

Área privilegiada de
produção vinícola

São João da
Pesqueira

Zona Incluída na
RAN

Outros solos
agrícolas

Áreas de Reserva
de Integração
Específica (RIE)

Santa Marta de
Penaguião

Área agrícola
preferencial

Área agrícola
complementar

Área agrícola
condicionada

Tabuaço Espaço agrícola
condicionado

Torre de
Moncorvo

Áreas agrícolas não
incluídas na RAN

Vila Real Áreas agrícolas não
incluídas na RAN

Os grupos que englobam o maior número de classes são as Áreas agrícolas pertencentes à

RAN e Outras áreas agrícolas. Nos PDM de Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião,
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distingue-se ainda uma situação onde a REN se sobrepõe ao espaço agrícola. Os Concelhos

de Sabrosa e São João da Pesqueira consideram ainda uma classe identificada com a

viticultura.

A área total de Espaços agrícolas agrupados de acordo com os critérios enunciados é de

10.587,50 ha, ou seja cerca de 43% da área do PIOT-ADV. Destes, um pouco mais de metade

corresponde ao grupo identificado com a viticultura. Compreende-se que as áreas agrícolas

pertencentes à RAN correspondam apenas a 1% na medida em que a RAN tem na totalidade

da área uma expressão reduzida, como veremos adiante (Figura 2.2.).

1%

37%

6%

56%

Área agrícolas pertencentes
à RAN
Outras áreas agrícolas

Áreas agrícolas em REN

Área com referência à
viticultura

Figura 2.2. Distribuição dos grupos das classes de Espaços agrícolas

Espaços Florestais

O Quadro 2.6. mostra como as várias classes se distribuem por dois grupos consoante se

considera floresta de protecção ou não. A área total dos espaços florestais soma 1.214,34 ha

que corresponde a 4,9% da área do PIOT (Quadro 2.4.). Destes, 25% são considerados de

protecção (Figura 2.3.).

Quadro 2.6. Subclasses florestais agrupadas

Concelho Áreas florestais Áreas florestais de protecção

Alijó

Carrazeda de Ansiães Núcleos florestais

Mesão Frio Espaços Florestal de protecção

Peso da Régua

Sabrosa Área florestal de produção condicionada

São João da Pesqueira Espaço florestal

Santa Marta de Penaguião

Tabuaço Espaço florestal condicionado Espaços Florestal protegido

Torre de Moncorvo Áreas de utilização múltipla

Vila Real
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75%

25%

Áreas florestais 

Áreas florestais de
protecção

Figura 2.3. Distribuição dos grupos de classes dos Espaços florestais

Espaços Agro-florestais

Entre os PDM da primeira tipologia, os de Peso da Régua, Carrazeda de Ansiães e Alijó

consideram ainda Espaços agro-florestais e Espaços agro-florestais condicionados que são os

que coincidem com áreas de REN. A área total dos Espaços agro-florestais perfaz 3.973,09 ha,

correspondendo a 16,13% da área do PIOT e a distribuição respectiva dos grupos de classes

está representada na Figura 2.4..

18%

82%

Espaços agro-florestais 

Espaços agro-florestais
de uso condicionado

Figura 2.4. Distribuição dos grupos de classes dos Espaços agro-florestais

Espaços naturais e culturais

O agrupamento das classes de Espaços naturais e culturais oferece dificuldades significativas.

Estes reúnem cerca de 20% da área do PIOT mas são de natureza muito diversa pelo que o

estudo comparativo não tem sentido. Traduzindo preocupações diversas, podem-se encontrar

as seguintes classes: Espaços naturais; Áreas de importante valor paisagístico; Áreas de

protecção ao património histórico-arqueológico; Albufeira; Zonas reservadas e de protecção;
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Áreas de protecção à fauna e à flora; Áreas florestais de protecção; Áreas de valores

arqueológicos; Espaço natural de interesse paisagístico; Espaços de recreio, lazer e

desenvolvimento turístico; Espaços de protecção ao património natural e Faixa de protecção à

albufeira.

2.2.2. A Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional

As Cartas 2.2. e 2.3. representam a REN e a RAN da área do PIOT-ADV. A REN ocupa cerca

de 80% da área enquanto que a RAN apenas corresponde a 1,15% (Quadro 2.7.).

Quadro 2.7. Áreas de RAN e REN

Concelho Área do Concelho
incluída no PIOT (ha)

Área de RAN incluída
no PIOT (ha)

Área de REN incluída
no PIOT (ha)

Alijó 2.478 0 2.149

Armamar 1.143 10 840

Carrazeda de Ansiães 2.417 9 2.390

Lamego 1.557 81 783

Mesão Frio 786 11 336

Peso da Régua 1.962 2 1.592

Sabrosa 2.557 4 1.734

Santa Marta de Penaguião 931 12 682

S. João Pesqueira 4.751 36 4.620

Tabuaço 2.538 0 2.283

Torre de Moncorvo 613 0 445

Vila Nova de Foz Côa 2.278 120 1.382

Vila Real 618 0 511

TOTAL 24.629 285 19.747

A delimitação da REN está feita de forma indiferenciada, isto é, abstraindo  dos critérios

definidos no anexo do Decreto-Lei 93/90 que regulamenta o regime da REN, ou seja,

independentemente de se tratar de zona ribeirinha, águas interiores, áreas de infiltração

máxima ou declivosas. Tal informação de base não se encontrou disponível. O regime que se

aplica a esta área está definido no Art.º 4º do referido diploma e nas alterações introduzidas

pelo Decreto-Lei 213/92, destacando-se a proibição de acções de iniciativa pública ou privada

que conduzam à destruição do coberto vegetal.

Apesar de representadas nas cartas de condicionantes dos treze Concelhos, a RAN e a REN

aparecem também, por vezes, consagradas na Planta de Ordenamento. De facto, a RAN surge

sempre como uma subclasse dos Espaços agrícolas e a REN aparece incluída de diversas

formas. Assim:
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− os Concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Lamego e Armamar para além de considerarem a

REN na carta de condicionantes, incluem-na também na planta de ordenamento como

área de salvaguarda;

− o Concelho de Peso da Régua apenas considera a REN na planta de ordenamento

quando coincide com a RAN e o Concelho de Santa Marta de Penaguião considera-a

quando coincide com os espaços 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.

Neste contexto, é fundamental perceber qual a área de Espaço agrícola, agro-florestal e

florestal da planta de ordenamento que se sobrepõe com a REN para se poder tentar

compreender o eventual suporte da delimitação da REN. As áreas apresentadas no Quadro

2.8. foram então aferidas tomando em consideração as áreas de RAN de Armamar, Lamego e

Vila Nova de Foz Côa e ainda outras áreas que apesar de não estarem classificadas como tal

são manifestamente Espaços agrícolas ou florestais, como, por exemplo uma área classificada

como área de Zona de Salvaguarda Estrita – Área a integrar na RAN, no PDM de Vila Nova de

Foz Côa ou nos PDM de Sabrosa e Vila Real uma área classificada como Espaço Natural –

Áreas florestais de protecção.

Quadro 2.8. Interpretação da distribuição da REN pelas classes da Planta de Ordenamento

Classe da planta de
ordenamento Área total Área em REN % de REN ocupada

por cada classe
% da área total de
cada classe que é

REN

Espaço agrícola 12.285,48 10.264,42 51,98 83,55

Espaço agro-florestal 3.973,09 2.204,65 11,16 55,48

Espaço florestal 1.442,81 1.339,89 6,79 92,87

Total 17.605,34 13.808,96 69,93 78,44

Concluí-se assim que 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.

2.2.3. Os regulamentos

Tal como já foi referido, o estudo comparativo dos regulamentos dos treze PDM foi feito em

paralelo com o das plantas de ordenamento (Anexo II). Os regulamento reflectem naturalmente

as novas classes/subclasses introduzidas para além das previstas no Decreto-Lei 69/90, de 2
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de Março. Existem classes consagradas em alguns PDM que não existem noutros apesar da

situação a que se referem existir (por exemplo quando existe sobreposição do espaço agrícola

com a REN que só aparece diferenciado em alguns PDM).

Fazendo uma apreciação detalhada dos regimes definidos nos diferentes PDM, conclui-se que

na maioria destes instrumentos prevalece uma falta de especificidade relativamente à cultura

dominante, ou seja a vinha. As discrepâncias existentes são significativas, mas resultam

sobretudo da 'pulverização' de subclasses originadas pela agregação dos PDM - gerando uma

série de sobreposições que poderá dar origem a interpretações menos consensuais. Por outro

lado, trata-se de um regime predominantemente associado ao condicionamento da

edificabilidade e da REN e da RAN e desatento à cultura predominante.

2.2.4. As correspondências entre as plantas de ordenamento e os usos actuais do solo

Uma vez que a aferição da REN com as classes dominantes de uso do solo das plantas de

ordenamento dos treze PDM ensaiada no Quadro 2.8., e o estudo comparativo dos

regulamentos não permitiram produzir uma matriz coerente de reinterpretação dos PDM para

desenvolvimento do PIOT-ADV, entendeu-se aprofundar esta análise - por natureza complexa

e de carácter predominantemente qualitativo - um pouco mais longe tirando partido da carta

actualizada de usos de solo apresentada no capítulo 4.4., conforme referimos no início do

presente capítulo.

As classes dos PDM consideradas foram: Espaço agrícola, Espaço agro-florestal, Espaço

florestal e Outros, sendo que esta última classe abrange uma extensa área respeitante aos três

Concelhos que seguiram a segunda tipologia definida em 2.2.1..

As classes da Carta de Uso do Solo mais representativas e mais directamente relacionadas

com os objectivos do PIOT-ADV são: vinha, olival, matos, matas e povoamentos florestais.

Cruzando a Carta do Uso do Solo e a Carta de Análise dos PDM – Cartas de Ordenamento em

termos percentuais (Figura 2.5.) verifica-se que estão incluídos nos Espaços agrícolas

aproximadamente 60% da vinha, 60% do olival, 50% dos matos, 44% das matas e 30% dos

povoamentos florestais. Ou seja, existe uma parte significativa da vinha que está incluída

noutras classes de ordenamento. Assim sucede também, por exemplo, com os povoamentos

florestais, em que apenas 17% estão no Espaço florestal. Além disso, a presença dos matos e

matas nos Espaços agrícolas é muito elevada, ao passo que  a presença de floresta nos

Espaços florestais é baixa.
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Figura 2.5. Percentagens das classes da Carta de Uso do Solo por classe de ordenamento

A Figura 2.6. apresenta a análise em termos de valores absolutos e verifica-se que:

− o Espaço agrícola é maioritariamente ocupado por vinha, seguindo-se com valores

bastantes mais baixos os matos e o olival;

− o Espaço agro-florestal é ocupado predominantemente por vinha tendo as matas e os

povoamentos florestais muito pouca representação;

− o Espaço florestal é muito pouco representativo, sendo no entanto as classes de matos e

matas as mais elevadas.
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Figura 2.6. As áreas das classes da carta de uso do solo distribuídas em termos absolutos pelas classes de
ordenamento

As contradições aparentes que daqui decorrem têm explicações plausíveis. De facto a carta de

uso do solo é uma carta referente à ocupação actual enquanto que a planta de ordenamento é
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uma planta de intenções que, por sua vez, terá utilizado cartas de uso de solo não só de datas

anteriores (maior ou menor actualização e maior ou menor grau de rigor). A título ilustrativo,

pode haver um uso actual de povoamento florestal que se pretenda ver convertido em Espaço

agrícola. Mesmo assim, certas situações revelam alguma incongruência, como por exemplo a

elevada área de matos considerada no Espaço agrícola, tendo em conta que a classe “Outros”

inclui também os espaços considerados como naturais nos PDM.

Em face do exposto, não se mostra possível definir, com segurança desejável, uma matriz do

PIOT-ADV a partir dos PDM existentes que salvaguarde os objectivos de protecção e

valorização da paisagem cultural. Antes de concluir, importa proceder ainda a uma análise do

POARC.

2.3. PLANO DE ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS DA RÉGUA E CARRAPATELO

O POARC é um Plano Especial de Ordenamento do Território que prevalece sobre os PDM.

Tem por objectivo geral “a definição de regras de utilização do plano de água e das zonas de

protecção das albufeiras, por forma a valorizar os recursos do leito e margens durienses,

reforçando o Douro como elemento de projecção regional. Abrange os planos de água das

albufeiras da Régua e Carrapatelo e respectivas zonas de protecção, medidos a partir do nível

de pleno armazenamento. A Carta 2.4. mostra a Planta de Ordenamento (principais classes) e

o limite do PIOT-ADV.

O POARC subdivide o espaço em duas áreas: o Plano da Água e a Zona de Protecção (500

metros medidos a partir do Nível de Pleno Armazenamento). A primeira área é constituída

pelas zonas alagadas das duas albufeiras onde se dá especial importância as acções para

proteger as captações de água como recurso estratégico. Toda a extracção de areias é

interdita, exceptuando as que ocorrem para a manutenção do canal de navegação. Também

são definidos usos secundários do Plano da Água como sejam as actividades de recreio

balnear, os desportos náuticos e a pesca lúdica.

Dentro da Zona de Protecção é considerada uma Zona de Reserva, correspondente a uma

faixa de terreno de 50 metros, medida a partir do Nível de Pleno Armazenamento, a qual é

considerada uma zona “Non Edificandi”. Foram consideradas as seguintes classes de espaço

de acordo com o uso dominante: Espaços naturais e de valor paisagístico, Espaços florestais

(Floresta de protecção e Floresta de produção), Espaços agrícolas (Espaços com elevada

potencialidade agrícola e Outros espaços agrícolas), Espaços urbanos, Espaços com vocação

turística e Espaços industriais.

Assim, na área de intervenção do POARC, verifica-se que - para além do Plano de Água e da

Zona de Reserva na Zona de Protecção - predominam duas classes: os Espaços naturais de
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elevado valor paisagístico e os Espaços agrícolas, existindo ainda os Espaços urbanos,

Espaços com elevada potencialidade agrícola, Floresta e Espaços de vocação turística.

O POARC embora teça considerações várias sobre a vinha e sobre o seu plantio, não dá um

sentido específico à actividade agrícola aqui praticada, ou seja, às culturas mediterrânicas

permanentes onde prevalece a videira e a oliveira. Esta atitude é compreensível dada a

natureza desta figura de Plano especial vocacionada para a protecção das albufeiras. No

entanto, revela uma simplificação de classes relativamente aos PDM apesar de não os tomar

como ponto de partida, pelo menos de forma explícita.

2.4. SÍNTESE

A análise das várias componentes dos PDM dos treze Concelhos revelou a diversidade de

critérios para a sua elaboração que inviabiliza a construção de uma matriz a partir das plantas

de ordenamento que sirva de suporte à elaboração do PIOT-ADV. Conforme se concluiu, a

compatibilização destes treze planos na óptica de uma gestão integrada e eficaz e de

valorização de uma paisagem cultural revelar-se-ia excessivamente complexa dado que,

nomeadamente, nenhum dos planos prevê modelos de gestão que disciplinem e salvaguardem

as culturas mediterrânicas permanentes enquanto factor principal disciplinador do ordenamento

do ADV. Não tem sido essa a vocação nem a experiência resultantes do exercício de

elaboração e implementação dos PDM. Já o POARC aborda o território de uma forma um

pouco diferente e sobretudo - e naturalmente - mais abrangente. No entanto, para além de não

abranger toda a área do PIOT-ADV, o seu conteúdo está mais direccionado para a protecção

da albufeira.

As novas orientações relativas à classificação dos solos, decorrentes da Lei de Bases 48/98,

de 11 de Agosto, determinam que se distinga entre solo urbano e solo rural. Assim propõe-se

que o solo urbano para efeitos do PIOT-ADV seja considerado como o conjunto dos perímetros

urbanos do ADV (definidos nos PDM respectivos) com as alterações introduzidas pelo POARC.

Entretanto, a maioria dos PDM encontra-se já em revisão estando em estudo a actualização da

delimitação dos perímetros urbanos. Por outro lado, no decorrer da elaboração do presente

plano, nomeadamente os estudos das redes de infra-estruturação e de equipamentos -

mediante trabalho fotográfico, cartográfico e de campo - permitiram evidenciar limites bem

diferentes das manchas construídas. Na Figura 6.4. apresenta-se a delimitação das manchas

correspondentes aos aglomerados urbanos, independentemente dos perímetros urbanos (ver

capítulo 6.5.).

Este diagnóstico de situação passará agora à análise do Solo rural (Carta 2.5.) que excluirá

todas as áreas mencionadas no parágrafo anterior assim como o Plano de água. O próximo

capítulo abordará as orientações para os aglomerados populacionais/Solo urbano na

perspectiva da conservação e valorização do património construído.
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As disposições relativas ao solo rural serão enquadradas através de uma abordagem

conducente a uma transposição das orientações do PIOT-ADV para a revisão dos PDM pelo

que se basearão nas disposições da qualificação do solo rural (Art.º 73º - Decreto-Lei 380/99,

de 22 de Setembro) numa perspectiva de protecção e valorização da paisagem cultural. Assim

os trabalhos relativos à identificação dos recursos territoriais traduzidos no diagnóstico de

situação serão apresentados nos capítulos 4., 5. e 6. segundo esta orientação.
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3. OS AGLOMERADOS POPULACIONAIS

3.1. INTRODUÇÃO

Apesar de se tratar de uma identidade paisagística singular, a área do ADV não é homogénea.
Envolve parte de 13 Concelhos e contem cerca de 72 aglomerados populacionais distribuídos
pelo Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Contudo, as características dominantes do
vale do Douro com um relevo de acentuadas pendentes, que se desdobram formando um
conjunto de pequenos vales sinuosos, encaixados e abertos sobre o vale principal, constituem
um poderoso factor uniformizador quanto à estratégia de implantação de aglomerados e
respectivos traçados viários. A sua localização, à cota baixa está historicamente associada a
pontos privilegiados de passagem do rio através de barcas. Nas cotas mais elevadas, para
além da rede viária, é a localização de antigos conventos de fundação que criou pequenos
pólos de desenvolvimento.

A singularidade do seu relevo e das práticas de cultura da vinha conferem-lhe uma escala
territorial única e monumental, mas por outro lado a especificidade de outras culturas agrícolas,
de manchas de matos e matas, e a diversidade dos próprios aglomerados populacionais,
revelam outras identidades.

Neste contexto, em que à escala do território se pode tender a definir uma imagem global
uniformizante, que numa observação pormenorizada da realidade se revela mais rica e plural,
nomeadamente em sintonia com a caracterização mais ampla do Património Vernacular
Construído que distingue o "povoamento menos concentrado onde pontuam múltiplos solares
no Baixo Corgo; " as grandes e isoladas unidades de produção do Cima Corgo, entre núcleos
de habitação concentrada"; e " as mais homogéneas aldeias do Douro Superior, onde a
exploração comercial do vinho chegou tarde, deixando ainda ver grandes manchas de olival e
permitindo recordar as culturas de cereal ou mesmo do sumagre"(ver 5.2).

Para a caracterização das tipologias dos aglomerados populacionais interessa ainda introduzir
o conjunto de dados do levantamento realizado sobre Equipamentos e infraestruturas que
permitem avaliar níveis actuais de urbanidade/ruralidade dos diferentes tipos de aglomerados.
Esses dados documentam o generalizado baixo índice de equipamentos existente, na área do
PIOT-ADV.

3.2. TIPOLOGIAS DOS AGLOMERADOS NO ADV

Do ponto de vista geral a forma de assentamento dos pequenos aglomerados é linear, paralelo
às curvas de nível, apoiando-se na rede estradal que serve a região, sendo o seu crescimento
apoiado segundo um sistema de estreitas e íngremes calçadas perpendiculares à via principal,
que adaptando-se ao relevo constituem o princípio de formação de um segundo conjunto de
construções paralelas às primeiras. Por vezes, este sistema quando se desenvolve em
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situações de suporte muito acidentado com linhas de água e de festo muito próximas, cria a
ilusão de se tratar de uma tipologia de assentamento com base num espaço nuclear, se
observada à distância, na paisagem.

Nestas condições, as edificações tradicionais mais simples obedecem naturalmente a um
mesmo princípio que consiste na construção de dois pisos, um à cota da rua e outro em
semicave, aproveitando a pendente do terreno. Esta tipologia que persiste independentemente
do material utilizado - xisto, granito ou sistemas mistos, conforme a região -, pode evoluir para
dois pisos acima da cota de soleira e dois pisos em semicave. As coberturas de duas ou quatro
águas, com estrutura de madeira, são sempre revestidas a telha lusa ou marselha. Uma
característica importante deste tipo de edificação é a da sua dominante horizontal.
Aparentemente, existe uma relação entre a extensão da frente e o número de pisos que faz
prevalecer a dominante horizontal. Por vezes, tal sucede com o aproveitamento dos planos dos
muros de suporte da modelação do terreno agrícola.

Pode entender-se uma analogia tectónica entre o modo como o homem constrói o seu abrigo e
o modo como domestica a terra para dela sobreviver.

Nas regiões do Cima Corgo e do Douro Superior, as povoações implantadas em terrenos com
pendentes mais favoráveis mantêm a estrutura linear, mas adoptam tipologias mais difundidas
na região do Douro, isto é, edificações de dois pisos sem cave. Aqui, em determinadas
povoações de maior dimensão e antiguidade observa-se a existência de um espaço central - o
largo ou a praça - onde se situa a igreja e casas senhoriais (Provezende e Celeirós).

Os aglomerados da região do ADV são de muito pequena dimensão variando entre a centena e
meia e as novecentas edificações ao que corresponde uma população que varia entre as duas
centenas e o milhar e oitocentos de habitantes, não dispondo de equipamentos básicos
satisfatórios.

Apesar da síntese analítica anteriormente enunciada pretender corresponder à realidade
tipificável ao nível de um PIOT, consideramos que a valorização do elemento estruturador de
todo o ADV, isto é, o rio Douro e as suas acessibilidades, na caracterização dos aglomerados,
fará relevar os aglomerados ribeirinhos que, não obstante se enquadrarem nos tipos já
referidos, apresentam esta especificidade. De facto, quer as actividades inerentes à frente
fluvial quer as suas potencialidades conferiram historicamente a estes aglomerados um lugar
privilegiado. Paralelamente, o sistema de acessos rodoviário e ferroviário reforça-lhes a sua
importância numa estratégia de ordenamento e valorização do ADV. Assim, consideraríamos
os aglomerados ribeirinhos como potenciais pólos de desenvolvimento e requalificação,
privilegiando os de maior dimensão por apresentarem melhores condições à partida.

Considerando todos estes factores que relativamente à análise morfo-tipológica do conjunto
dos 72 aglomerados não evidenciam, à escala de um PIOT, especificidades substantivas para
a classificação objectiva e rigorosa de famílias tipológicas, optou-se pela definição de 4 níveis
de identificação que contribuirão para o Programa de Acção.
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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.

Nível 4 - Quintas com interesse arquitectónico reconhecido, com panorâmicas de excelência,
com interesse histórico vitivinícola, eventualmente com programas de turismo rural.

3.3. POTENCIALIDADES E CONSTRANGIMENTOS

Trataremos a questão das potencialidades e constrangimentos dos aglomerados populacionais
na perspectiva da preservação de uma identidade paisagística única, do fomento da actividade
turística e da melhoria das condições de habitat das populações residentes.

Do conjunto de aglomerados analisados, e independentemente da sua dimensão e importância,
podemos enunciar duas situações distintas. Trata-se da relação entre edificações recentes,
construídas com novos materiais e sistemas construtivos, e edificações tradicionais.
Actualmente, existem ainda aglomerados em que prevalece a construção tradicional o que
permite defender uma política de recuperação com resultados eventualmente mais
consistentes, na perspectiva da salvaguarda de valores patrimoniais e paisagísticos, o que nos
aglomerados em situação inversa se torna mais complexo e difícil. Esta situação é comum e
permanente em qualquer política de salvaguarda, sendo recomendável analisar experiências
desenvolvidas ao nível dos GTL e dos GAT. Não defendemos uma atitude de negação do
progresso dos sistemas construtivos, mas pretendemos garantir a identidade das matrizes
formais destes aglomerados. Não é uma opção subjectiva, nem uma questão da estética do
gosto do observador externo a uma determinada realidade. O que se passa efectivamente é
que as razões da mudança de dimensões, materiais e sistemas construtivos das novas
edificações parece não corresponder a uma efectiva e radical alteração das condições de vida,
de habitar ou de criação de novos ramos de actividade, mas apenas a uma alteração do
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conhecimento das técnicas de construção, associada às vantagens económicas dos novos
sistemas. Este fenómeno nem sempre corresponde a um efectivo progresso social ou
tecnológico.

Para além deste constrangimento de ordem geral no que respeita à política de salvaguarda,
existem outros de nível sectorial. Em primeiro lugar queremos referir a falta de informação
rigorosa e objectiva, isto é, de inquéritos à população e levantamentos arquitectónicos de
situações existentes paradigmáticas, sobre os quais trabalhar. Será este tipo de informação
que permitirá ultrapassar a fase de análise estereotipada e generalista para se atingir um
conhecimento da realidade que sustente com segurança linhas de intervenção no terreno,
devidamente enquadradas na estratégia geral de ordenamento. Falta sistematizar e objectivar
um conhecimento vasto mas disperso que se tem criado a partir de contributos valiosos, mas
individuais. Falta o tratamento da informação que permita elaborar uma espécie de plano
estratégico dos aglomerados populacionais e definir e justificar prioridades.

Os constrangimentos sectoriais decorrem de uma situação antinómica, quase paradoxal que se
vive no ADV, que poderia ser assim resumida: Não haverá ninguém, culto e actuante, que não
reconheça facilmente a excelência, a singularidade e as potencialidades de dinamização do
ADV. Contudo, são poucos e de áreas especializadas aqueles que o conhecem. Esta falta de
conhecimento, de contacto directo com o meio, assenta em dois aspectos fundamentais -
graves carências ao nível de acessibilidades e transportes e falta de capacidade de resposta
em alojamento, estadia e entretenimento para quem o visita. Há um terceiro aspecto que é o da
sua falta de divulgação  nos circuitos turísticos de qualidade, que será explicável pela
consciência da incapacidade de resposta. Acreditamos que a declaração de área Património da
Humanidade venha a ser um factor catalisador, como aliás tem sucedido em experiências
antecedentes.

As potencialidades dos aglomerados populacionais do ADV, de um modo geral, só são reais e
efectivas se avaliadas em função da sua integração paisagística. Isto é, são poucos aqueles
que pelas suas próprias características arquitectónicas, pela sua dinâmica, apresentam um
elevado nível de atractividade. Neste aspecto, pensamos que as suas potencialidades devem
ser encaradas como se tratasse de um sistema de aglomerados, articulados por uma rede, por
uma trama de leitura globalizante do território. Será este o grande potencial e a natureza
específica, única e original do ADV. Trata-se de articular os valores históricos e paisagísticos
do território com o controlo dos processos de transformação inevitável (até desejável, no
sentido das condições de vida) dos aglomerados e das próprias explorações vitícolas e
agrícolas.

Como factores potenciais de desenvolvimento e salvaguarda consideramos o próprio rio Douro
e a foz de alguns dos seus afluentes, os aglomerados ribeirinhos de maior dimensão, a
estrutura estradal, a rede ferroviária, as quintas e a relação de fronteira com Espanha.
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3.4. MEDIDAS DE VALORIZAÇÃO

As medidas de valorização, no que se refere a aglomerados populacionais, deverão ter em
conta a sua dimensão, dinâmica de transformação, localização, acessibilidade / transportes e
equipamentos mínimos de comércio quotidiano, saúde e alojamento.

Sobre este tipo de aglomerados, que respondem positivamente àqueles parâmetros de análise,
deveriam ser elaborados inquéritos, levantamentos e propostas de intervenção urbanística ao
nível do Plano de Pormenor ou de estudo urbanístico em estreita relação com o poder
autárquico, universidades e instituições privadas ou públicas com efectiva capacidade de acção
e decisão sobre o território do ADV.

Relativamente à maioria dos aglomerados deverão ser incentivadas acções de divulgação dos
valores patrimoniais a salvaguardar com forte componente técnico-construtiva e de gestão
urbanística elementar.

Consideramos que deveria ser de excluir toda a possibilidade de acções de loteamento nos
pequenos aglomerados o que significa avaliar-se como prematura a definição dos seus
perímetros. A Carta 2.5. surgiu apenas por razões de ordem metodológica ao encontro das
novas disposições legais e assim deve ser encarada com indicativa de uma área onde
potencialmente surgirá a delimitação de solo urbano, ao nível da revisão do PDM. A
percentagem dos perímetros urbanos dos PDM corresponde a 2,5% (Quadro 2.3.) sendo que o
Solo urbano na Carta 2.3. significa 3,3% o que manifestamente não iria ao encontro das
tendências demográficas apresentadas no capítulo 6.

De facto não estamos na presença de pressões imobiliárias, ainda que de pequena dimensão,
pelo que será de manter o modelo de expansão ou transformação segundo a prática dominante
de construção a partir de destacamento de parcela sobre via preexistente mas ajustada à
delimitação de um Perímetro Urbano.

Deverá incentivar-se a aplicação dos materiais dominantes em cada região como meio de
precaver rupturas tipo-morfológicas e simultaneamente apoiar a recuperação da exploração
dos materiais tradicionais mais adequados à construção, bem como o relançamento de artes e
ofícios em perda.

Em alguns destes aglomerados é precisamente a introdução dos novos sistemas construtivos
que tem descaracterizado a relação topológica entre artefacto e suporte natural, estabelecendo
rupturas no proporcionamento das edificações, dando-lhe dominante vertical e uma maior
escala como é o caso paradigmático de Vila Maior.

Relativamente aos aglomerados ribeirinhos (Nível 1), dever-se-ía considerar a acção sobre
apenas alguns casos singulares que serviriam de laboratório para futuras intervenções.
Consideramos nesta situação o Pinhão, Covelinhas e Caldas de Moledo.
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Pinhão

Trata-se de um núcleo importante, com uma dinâmica de transformação evidente que deveria
ser objecto de um conjunto de intervenções arquitectónico-urbanísticas visando a qualificação
da sua identidade formal e o aproveitamento das suas potencialidades.

− Estudo de relocalização do edifício do Ciclo Preparatório para a sua eventual
demolição que constitui uma dos mais flagrantes exemplos de incapacidade de
entendimento da escala e das características tipo-morfológicas do historial da
formação dos aglomerados da região.

− Proposta de recuperação ou reconversão (incluindo eventual deslocação) do
Quartel dos Bombeiros pelas mesmas razões, embora com impacto mais
reduzido.

− Proposta de requalificação da "rua da Estação", considerando as suas
potencialidades para se transformar numa avenida arborizada, criteriosamente
hierarquizada em função dos seus principais equipamentos e do seu acesso à
cota do aterro da marginal e à ponte.

− Proposta de requalificação do aterro da Marginal, potenciando as actividades
existentes e contribuindo para o melhoramento da imagem do núcleo urbano
sobre o rio.

− Proposta de estudo de uma nova via a meia encosta (ou reformulação da
existente) que resolva as ligações cota alta / cota baixa e contribua para o
ordenamento e equilibrada caracterização formal correspondente ao crescimento
e expansão do Pinhão.

Covelinhas

Trata-se de uma povoação com características muito particulares, quer pela sua relação com o
rio e ribeira, quer pelo seu enquadramento paisagístico a partir da margem sul, quer ainda pela
sua articulação com a antiga rede ferroviária e ainda pela proximidade das interessantes ruínas
da De la Rosa. Como tal considera-se a necessidade de se elaborar um estudo arquitectónico-
-urbanístico que permita ordenar a sua requalificação.

− Proposta de recuperação da enseada da ribeira e regularização da
comunicação com o Douro.

− Proposta de dinamização e expansão dos precários equipamentos lúdico-
-desportivos existentes no aterro da enseada.

− Proposta de requalificação da marginal poente apoiada no traçado da ferrovia
que é actualmente local de lazer e espaço lúdico com bons acessos ao Douro.



31

− Proposta de melhoramento de acessos rodoviários.

− Proposta de localização de uma unidade hoteleira bem equipada no
respeitante ao aproveitamento lúdico e desportivo da frente de rio e ao seu
atravessamento para o povoado da margem do sul.

Caldas de Moledo

Trata-se de um núcleo urbano com características programáticas únicas na secular história da
urbanização vitivinícola  do vale do Douro no século passado, com uma herança singular de
equipamentos lúdicos e hoteleiros e com uma privilegiada relação com o rio que deveria ser
objecto de estudos urbanísticos envolvendo o traçado rodoviário.

− Proposta de recuperação e reactivação dos equipamentos hoteleiros existentes.

− Proposta de inserção da actual estrada na rede urbana e criação de uma variante.

− Proposta de uma frente fluvial de grande qualidade, com piscinas, apoiada nas
apetências lúdicas e desportivas do rio.

Relativamente aos Níveis 2 e 3 consideramos que as medidas de salvaguarda e valorização
deverão passar fundamentalmente pela não autorização de implantação de novas construções
que não estejam já servidas de acessos e/ou afastadas do aglomerado populacional; pela não
autorização da utilização de materiais de construção que não dominem nas construções
preexistentes vernaculares (paredes exteriores e coberturas); pela manutenção da escala das
construções preexistentes (dimensão da frente e profundidade do edifício; do número de pisos
acima e abaixo da cota de soleira).

Relativamente ao Nível 4, a questão da salvaguarda e valorização do património construído
coloca-se fundamentalmente nas obras de ampliação ou na construção de novas instalações
agrícolas ou vitícolas de produção.

Nas obras de ampliação, recomenda-se que estas respeitem estritamente as características
arquitectónicas e construtivas do edifício original.

Nas novas construções (instalações de produção), para além de ser necessário manter a
utilização dos materiais da região, propõe-se que se elaborem Projectos de Enquadramento
Paisagístico nos casos em que a escala das novas construções conflitue com a das
construções preexistentes e com a modelação dominante do próprio terreno. Isto é, nos casos
em que as terraplanagens e a volumetria da construção excedam o dimensionamento
dominante nas construções da envolvente próxima ou do enquadramento paisagístico do
campo visual distante.



33

4. OS FACTORES FÍSICOS, AS PRÁTICAS AGRÍCOLAS E OS USOS DO SOLO

4.1. INTRODUÇÃO

Uma vez caracterizado o Solo urbano nos capítulos 2 e 3, inicia-se agora a apresentação dos

trabalhos realizados tendo em vista a caracterização do Solo rural, com destaque para a

respectiva qualificação.

Entendendo-se por paisagem o resultado da nossa relação com os elementos naturais, importa

compreender o seu suporte físico, nomeadamente as componentes edafoclimáticas, e os

mecanismos de construção da paisagem. Tratando-se de uma paisagem dominada por culturas

mediterrânicas, com destaque para a vinha e o olival, torna-se indispensável compreender as

práticas e técnicas agrícolas a elas associadas uma vez que o ADV é por excelência o

resultado da viticultura e da olivicultura.

Este capítulo destaca precisamente estas componentes da paisagem incluindo a apresentação

de uma carta de uso de solo actualizada que contempla a diversidade de formas de armação

do terreno e simultaneamente a diversidade do mosaico da paisagem.

4.2. OS FACTORES FÍSICOS

4.2.1. O clima e o relevo

Clima

O clima desta região encontra-se detalhadamente descrito no Fascículo XV do Clima de

Portugal (Serviço Meteorológico Nacional, 1965), com base em informação que em boa parte

foi recolhida com o patrocínio do Instituto do Vinho do Porto durante o período de 1931 a 1960.

O clima do ADV é muito condicionado pelo relevo, devido à orientação dominante NE-SW das

principais formações montanhosas do Norte do País, Gerês-Larouco e Alvão-Marão, que

constituem uma barreira à penetração das massas de ar húmidas com origem no oceano,

subtraindo assim a região à influência marítima.

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 (Figura 4.1. e 4.2.). 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.
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Figura 4.1. Precipitação e temperatura média mensal para as estações de Peso da Régua (41º10’N; 7º48’W;
65m; 1936/1960), Pinhão (41º10’N; 7º33’W; 130m; 1931/1960) e Pocinho (41º05’N; 7º08’W; 160m;
1931/1960). Fonte: Serviço Meteorológico Nacional, 1965.

Figura 4.2. Precipitação média anual na RDD. (Adaptado de: Serviço Meteorológico Nacional, 1965)



35

Figura 4.3. Temperaturas médias anuais na RDD. (Adaptado de: Serviço Meteorológico Nacional, 1965)

A temperatura varia nesta região sobretudo com a altitude, com valores médios anuais que

variam desde os 12-13 ºC, nas zonas mais altas, até aos 16 ºC nas zonas mais baixas junto ao

rio. A amplitude térmica anual é maior na parte mais interior da região (Figura 4.3.).

Apreciando conjuntamente a distribuição anual da temperatura e da precipitação, verifica-se, o

que de resto é comum, mais ou menos acentuadamente a todo o país, que o semestre seco

corresponde ao semestre quente, e inversamente o húmido ao frio (Figura 4.1.).

Assim, na época de maior necessidade de água devido aos elevados valores da radiação solar

que promovem o desenvolvimento e maior procura de água dos cobertos vegetais, é menor a

disponibilidade devido aos baixos valores da precipitação, criando-se assim condições de

aridez, que é muito acentuado nas zonas mais interiores da região.

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 ºC) e há uma estação seca bem marcada que

coincide com a estação quente. Na maior parte da região o clima é do tipo Csa, que junta às

características acima descritas o facto de ter verão quente (temperatura do mês mais quente

superior a 22ºC).

O ADV apresenta em geral uma fisiografia muito recortada e encaixada pelos diversos cursos

de água e um relevo muito declivoso. Como abaixo se verá, mais de metade da superfície

apresenta um declive superior a 40%. Estes factos são de uma grande relevância na forma
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como a superfície intercepta a radiação solar, de acordo com a sua orientação e declive,

condicionam o regime dos ventos, e a propensão para a ocorrência de inversões térmicas nos

vales mais encaixados.

O aspecto da radiação solar e da forma como é interceptada pelo relevo é de particular

importância, sendo muito distintas as encostas expostas ao quadrante sul das expostas ao

quadrante norte. Desta fisiografia complexa resulta assim uma miriade de situações

microclimáticas distintas.

Relevo

A RDD é uma paisagem de declives acentuados e vales encaixados, surgindo os planaltos

apenas acima de 400 metros de altitude sendo que o ADV é maioritariamente representativo

dos vales encaixados (Carta 4.1.).

Na bibliografia sobre a viticultura dita de encosta não existe um critério estabelecido para a

caracterização dos declives embora seja usual considerar encosta a partir dos 5-8%.

Estabelece-se contudo de forma consensual dois critérios para a sua abordagem:

− a dificuldade de deslocação de pessoas e máquinas na execução das práticas culturais

e

− o risco de erosão e a necessidade de introdução de armação do terreno para a

combater.

Para a elaboração de uma carta de declives, tendo em vista a apreciação do relevo, suas

implicações na implantação da cultura da vinha e na gestão da paisagem cultural do ADV, não

consideramos adequada a escala de declives utilizada para o estudo dos solos que será

apresentado ainda neste capítulo - Carta dos Solos do Noroeste de Portugal (Agroconsulrores

e Coba, 1991). Foram para este afeito estabelecidas classes de declives repartidas por

intervalos definidos pelas limitações, para as condições específicas da RDD, conhecidas e

documentadas relativamente à introdução das formas de armação do terreno mais recentes

(patamares e vinha "ao alto") bem como à possibilidade de motorização da cultura da vinha.

Nas encostas com declives suaves (0 a 15%) a implantação da vinha pode realizar-se no

sentido transversal ou longitudinal da encosta sem problemas práticos de circulação das

máquinas em qualquer dos sentidos

As encostas incluídas nas duas classe seguintes de declive (15 a 30% e 30 a 40%) exigem o

trabalho de terraceamento para implantar a vinha. Encontramos contudo vinhas antigas

plantadas sem terraceamento e segundo as curvas de nível, mesmo em situações de encostas

acentuada (30 a 40%), situação contudo impeditiva da mecanização. Nestas faixas de declives
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qualquer destes sistemas modernos de condução da vinha não apresenta problemas de maior

quando correctamente utilizados (ver mais referências no ponto 4.3.).

Acima de 40% de declive começam a surgir limitações ao correcto uso do solo destas novas

formas de implantação da vinha sob diversos prismas surgindo por isso a criação de uma

classe de declive de 40 a 50%. Nesta faixa de declives e no máximo até aos 50% só a

introdução de formas especiais de armação do terreno poderá, em casos bem definidos,

permitir a cultura da vinha.

Assim, foram consideradas as seguintes classes de declives:

− suave 0 a 15%

− médio 15 a 30%

− acentuado 30 a 40%

− íngreme 40 a 50%

− escarpado mais de 50%

O resultado da cartografia do declive no ADV está representado na carta 4.2.. A percentagem

da área apurada em cada classe de declive, no conjunto do ADV e por sub-regiões, apresenta-

se no Quadro 4.1..

Quadro 4.1. Percentagem da superfície em cada classe de declive no ADV e na parte das sub-regiões do Baixo
Corgo, Cima Corgo e Douro Superior incluídas no ADV.

Classe de declive (%) PIOT-ADV Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior

0 -15 8,1 9,7 7,2 15,1

15-30 13,3 15,2 12,3 13,8

30-40 20,3 21,0 20,1 19,8

40-50 24,8 23,8 25,3 24,3

>50 32,8 30,3 35,1 27,0

Pode verificar-se que, na generalidade da área considerada, mais de 90% da superfície

apresenta um declive superior a 15% e mais de 50% um declive superior a 40%. A

decomposição destes valores pelas sub-regiões evidencia sobretudo, para o Douro Superior

uma mais elevada percentagem de área na classe de declive inferior a 15% e uma menor

percentagem na classe de declive superior a 50%.

A distribuição da vinha o do olival por classes de declive, nas 3 sub-regiões do ADV encontra-

se expressa nos quadros seguintes:
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Quadro 4.2. Distribuição percentual da Vinha por classes de declives e sub-regiões do ADV

Classe de declive(%) Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior ADV

0-40 54,0 47,4 68,3 50,9

40-50 24,7 28,4 20,5 26,6

>50 21,3 24,2 11,2 22,4

Quadro 4.3Distribuição percentual do Olival por classes de declives e sub-regiões do ADV

Classe de declive(%) Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior ADV

0-40 34,8 35,4 53,0 39,6

40-50 24,7 25,3 24,2 25,0

>50 40,5 39,2 22,9 35,4

Da vinha implantada em declives superiores a 50% (mais de 2.000 ha representando 22,4% do

total da vinha), cerca de 1.200 ha (59,8%) correspondem a vinhas com muros de suporte (pré e

pós-filoxera).

4.2.2. Geologia e solos

Geologia

A paisagem da RDD é condicionada pela dualidade litológica; rochas metassedimentares -

rochas granitóides e os relevos que sobressaem na área xistenta, como São Domingos e Sra.

do Monte, são devidos a litologias mais resistentes à erosão (metagrauvaques quartzosos e

conglomerados) ou filões quartzosos cujo exemplo mais emblemático é São Leonardo. A forma

dos vales, o declive e a irregularidade das encostas estão intimamente relacionadas com a

litologia e com a tectónica, isto é, com o dobramento e a fracturação (Carta 4.3.).

As vinhas do ADV estão instaladas essencialmente em formações do Complexo

Xistograuváquico (CXG), sendo raras em regiões graníticas, mesmo em corpos destas rochas

que se encontram dentro da área da ADV e mesmo da RDD, visto que dão relevos agrestes

escarpados, dificultando os trabalhos de surriba e originam solos pobres, ácidos e com inferior

capacidade de retenção da água e de nutrientes minerais, tendo, portanto, potencialidades

inferiores para a produção de vinho do Porto.

O Homem do Douro conseguiu, ao longo dos séculos, implantar vinhas em todas as litologias

do CXG, excepto em áreas escarpadas, definidas pela litologia, pela tectónica ou pela

conjugação de ambas e talhadas pelas linhas de água.

Nas áreas onde predominam metagrauvaques quartzosos ou conglomerados polimíticos

(Formação de Rio Pinhão e Formação de S. Domingos), de grande dureza e de difícil
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desagregação, são difíceis e onerosos os trabalhos de surriba. Estas áreas apresentam solos

com uma pedregosidade elevada, factor que valoriza a qualificação das parcelas para

produção de vinho do Porto.

Nas áreas onde predominam rochas xistentas, como filitos negros grafitosos, pelíticos, listrados

ou ardosíferos (Formação do Pinhão, de Ervedosa do Douro e da Desejosa) o “arroteamento” é

mais fácil e produz solos com baixa pedregosidade, dado que se trata de material mais friável

que se desagrega com mais facilidade quando exposto à acção dos agentes de meteorização,

principalmente humidade.

Estas litologias tornam-se mais duras quando se encontram enriquecidas em quartzo, quer por

variação lateral de fácies, quer por recristalização por acção do calor induzido pela intrusão de

corpos de rochas graníticas.

Também foi a geologia que condicionou a expansão da vinha para montante do Cachão da

Valeira, até o corpo granítico que impedia a navegação ser desmantelado.

Solos

As considerações feitas sobre os solos do ADV baseiam-se na Carta de Solos do Nordeste de

Portugal (Agroconsultores e Coba, 1991).

Como resultante da interacção de um complexo conjunto de factores e processos, o solo

reflecte a natureza desses factores e dos processos que presidiram à sua formação. No caso

do ADV assumem particular importância:

− a natureza da rocha, de que dependem com maior relevância a espessura, a textura, a

pedregosidade e a natureza química do solo, condicionada pela dureza do material e

pelo seu quimismo;

− as condições climáticas que se manifestam por uma diferente intensidade na lixiviação

do solo e no processo de alteração mineral, com consequências sobre a reacção do

solo, na sua fertilidade espessura e proporção entre material fino e grosseiro e

consequente erodibilidade;

− o relevo vigoroso com encostas de elevados declives condicionam fundamentalmente

os processos de saída ou entrada de materiais incluindo a água; determina a existência

de elevada proporção de solos com pequena espessura;

− o homem, que pela sua intervenção modificou intensamente a natureza dos solos

originais transformando muitas vezes pedras de xisto em solos vitícolas através do seu

esforço e engenho já bem referenciados.
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Tomando como referência a cartografia mencionada, resultaram no ADV cerca de 20 unidades-

solo, agrupadas em 12 unidades cartográficas principais. Apresenta-se no Quadro 4.4. a área

ocupada pelas diferentes unidades-solo cartografadas na área do ADV. Em anexo apresenta-

se a descrição detalhada de cada unidade (Anexo III). Passamos assim a descrever as

unidades-solo principais.

Antrossolos

Trata-se de solos em que a acção antrópica teve uma influência absolutamente determinante

nas suas características, através de mobilização profunda com desagregação da rocha e

mistura de camadas, por vezes com movimentação de terras, geralmente acompanhada de

fertilizações e a consequente alteração do perfil do solo. Ocorrem nas áreas com vinha e

apresentam uma espessura que varia geralmente entre 70 e 120 cm bastante pedregosidade à

superfície e no interior do perfil em resultado da desagregação forçada da rocha por surriba

profunda. A quantidade de pedregosidade varia com a natureza original do solo, observando-se

na região do Baixo Corgo (Extremadouro), mais húmida, solos originalmente mais profundos e

com maior quantidade de material fino e menor de material grosseiro, resultando uma menor

quantidade de pedregosidade à superfície após a surriba e meteorização mais intensa desse

material, ao longo do tempo, decorrendo daí uma maior erodibilidade, conforme mostra a

cartografia, distinguindo as unidades cartográficas Tasdx 1.1 (mais erodível) de Tasdx 1.2

(menos erodível) e Tasdx 3.1, 3.2 e 3.3 (erodibilidade média).

Cambissolos

Trata-se de solos com um perfil mais desenvolvido, onde ocorre um horizonte B câmbico, com

a rocha dura a mais de 50 cm de profundidade.

Fluvissolos

Trata-se de solos formados em baixas aluvionares, ocupando uma pequena proporção da área

(6,8 %), mas com alguma importância dadas as suas potencialidades. De facto, trata-se de

solos profundos e férteis, onde apenas se colocam alguns problemas de drenagem e alguns

riscos de ocorrência de geadas dadas as condições de relevo em que ocorrem.

Leptossolos

Solos cuja principal característica consiste na existência de rocha dura a menos de 50 cm de

espessura, podendo no caso dos Leptossolos líticos situar-se a menos de 10 cm, o que torna

esta unidade particularmente restritiva na sua utilização.
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Salienta-se como principal distinção a característica de dístrico (ácido) ou êutrico (pouco ácido

ou neutro), com consequências favoráveis dos últimos no tocante às condições de fertilidade

química dos solos. Esta diferença é válida também para as restantes unidades.

Quadro 4.4. Área ocupada pelas diferentes unidades-solo no ADV.

Unidade
Cartográfica

Designação da unidade-solo principal área ocupada

(ha)

área ocupada

(% do total)

Tatdg Antrossolos áricos dístricos de granitos 37,09 0,15

Tasdx Antrossolos áricos surríbicos dístricos de xistos 11 615,74 47,18

Tasex Antrossolos áricos surríbicos êutricos de xistos 1.879,29 7,63

Total Antrossolos 13.532,12 54,96

ldog Leptossolos dístricos órticos de granitos 725,76 2,95

Idox Leptossolos dístricos órticos de xistos 7.043,75 28,61

leox Leptossolos êutricos órticos de xistos 2.215,91 9,0

lsg Leptossolos líticos de granitos 691,99 2,81

lux Leptossolos úmbricos de granitos 50,53 0,21

Total Leptossolos 10.727,94 43,57

Jdoa Fluvissolos dístricos órticos de aluviões 140,60 0,57

Jea Fluvissolos êutricos de aluviões 109,11 0,44

Total Fluvissolos 249,71 1,01

Bdog Cambissolos dístricos órticos de granitos 9,13 0,04

Uma representação da carta de solos, simplificada pelo agrupamento de unidades

cartográficas, está apresentada na Carta 4.4..

4.3. AS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

4.3.1.  A vitivinicultura e a armação do terreno

A - A armação do terreno e instalação da vinha

Formas antigas e tradicionais

As técnicas de armação das encostas para o plantio de vinha têm sofrido alterações ao longo

dos tempos (ver texto mais desenvolvido no Anexo IV).

A forma de armação do terreno mais antiga era a usada durante todo o período pré-filoxérico,

onde a vinha era plantada em socalcos ou geios sustidos por muros de pedra, designados por

calços, mais ou menos distanciados em função do declive da encosta.
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Os socalcos, geralmente horizontais, tinham uma largura normalmente pequena, comportando

uma ou duas fiadas de videiras e acompanhavam sensivelmente as curvas de nível, rodando

com a encosta, em linhas sinuosas formando concavidades e convexidades harmoniosas.

A altura dos calços regulava entre 1 e 2 metros, sendo por vezes ligados entre si por pequenas

escadas. Embora se tentasse aproveitar o máximo de terreno, evitando apenas os

afloramentos rochosos mais duros, as perdas provocadas pela grande quantidade de muros,

não permitiam que se plantassem mais de 3.500 videiras por hectare.

Esta forma de construção da vinha, de extraordinária beleza, ocupou toda a área cultivada

formando como que monumentais escadarias de anfiteatros dispostas ao longo das encostas.

Ainda hoje podemos ter uma percepção do que teria sido o Douro de então, através de

milhares de hectares dos “mortórios” — geios e calços onde a vinha desapareceu em definitivo,

pela acção destruidora da filoxera —, agora invadidos pelos matos originais que se

reimplantaram com toda a variedade florística, herbácea e arbustiva, que caracteriza o matagal

mediterrânico.

Felizmente alguns dos socalcos pré-filoxéricos voltaram a ser plantados com vinha e olival,

podendo nestes últimas constituir a ocupação primitiva, mantendo a sua configuração inicial,

constituindo um verdadeiro museu vivo dessa viticultura “heróica”.

Subsistem ainda dessa época os vestígios da técnica de plantação em “pilheiros” ou “boeiros”,

nichos deixados a certa altura dos calços ou dos muros de suporte dos caminhos, onde o
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bacelo, implantado, lançava as suas raízes, sem necessidade de trabalho de solo, constituindo

um suplemento à ocupação do terreno e à correspondente produção das vinhas.

Após a crise filoxérica, que durante cerca de uma década destruiu todos os velhos vinhedos

Durienses, a viticultura renasce, pela introdução de híbridos de espécies Americanas, cujo

sistema radicular é naturalmente resistente à filoxera, dado que com ela sempre coabitou nas

suas zonas de origem. Em vez da plantação directa com varas de Vitis vinifera, é usado o

porta-enxerto Americano, que, se resistente à praga é menos rústico que a vide europeia,

exigindo maiores cuidados com a plantação, nomeadamente a superior profundidade da

surriba e enxertia com as castas regionais, já dantes utilizadas para a produção do vinho.

No período imediatamente após o ataque filoxérico, o custo da mão-de-obra aumentou pelo

que houve necessidade de introduzir alterações na sistematização do terreno para melhorar a

produtividade do trabalho e da terra. Assim surgem os novos terraços, actualmente designados

de pós-filoxera, caracterizados por uma menor quantidade de muros, mais altos e desenhados

segundo um traçado em linhas quebradas, servindo para suportar a terra e reduzir a pendente

da encostas, aumentado a superfície efectiva a ocupar pela vinha (de 3.500 passa-se a plantar

5.000 e mais videiras por ha), uma vez que os geios passaram a comportar 20 a 40 ou mais

fiadas de videiras.

Quem observar atentamente a paisagem do Douro, para além das vinhas sem armação do

terreno, pode observar formas intermédias entre as formas pré e pós-filoxérica, caracterizadas

por plataformas com declive pouco pronunciado, separadas por paredes solidamente

construídas, de contornos rectilíneos, alcançando por vezes 3 a 6 metros de altura, onde a

vinha se instala segundo um número de 5, 6 ou mais fiadas.

Seria esta forma a correspondente ao período imediatamente seguinte ao período filoxérico.

Depreendemos, à falta de informação escrita mais esclarecedora, que terá havido, até ao aos

nossos dias, numa certa transformação nas formas de armação tradicionais do terreno,

inspirada nos geios e calços pré-filoxéricos, evoluindo gradualmente desde os geios estreitos

com 1 ou 2 fiadas de videiras, separados por calços de pequena altura, até às plataformas

inclinadas, onde a vinha se instala ainda segundo as curvas de nível, ocupando no entanto

cada vez mais o terreno, em detrimento da área ocupada pelas paredes. Tudo leva a crer que

tal transformação gradual tenha tido a haver com a progressiva escassez de mão-de-obra,

necessária para implantar a vinha, onde o espaço para fazer terra, arrancar pedra do subsolo e

dela construir muros, se foi fazendo naturalmente sentir.

Até à chegada dos “bulldozers”, a técnica de surriba e de plantação, terá sido, no entanto,

muito aproximada à que era utilizada no início do período pós-filoxérico, e que ainda é a mais

representativa na paisagem do ADV.
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Formas modernas

Sensivelmente a partir da década de 70, começa a fazer-se sentir a necessidade de alterações

profundas na forma de implantação das vinhas. A mão de obra já não é tão abundante e os

salários mais altos. A possibilidade de se recorrer a potentes máquinas de surriba permite pôr

em prática novas soluções de armação do terreno e surriba, que passaram definitivamente a

marcar a paisagem do Douro, não sem serem cometidos alguns erros, ao se plantar

frequentemente em declives acima dos 50%, que representam no ADV cerca de 33% da sua

área total.

Foi pela mão da Brigada de Mecanização do Ministério da Agricultura, que foram construídos

no Douro, mecanicamente, os primeiros patamares largos de talude em terra, comportando 2

linhas de vinha aramada, separadas entre si de 2 metros, com uma largura total não

excedendo, normalmente, os 4 metros. O espaço livre deixado na entrelinha permite assim o

trabalho com tractores vinhateiros, usualmente de rastos com largura até 1,2 metros. Os

taludes em terra, com um declive que pode alcançar os 200% depois de “rampeados1”, têm

altura variável em função do declive natural da encosta.

Para se proceder à implantação de patamares, define-se inicialmente o traçado das estradas2

que irão cruzar em diagonal os patamares, com o fim de possibilitar o seu acesso directo pelas

máquinas e para que elas aí possam rodar e inverter a marcha, prosseguindo o seu trabalho no

patamar seguinte.

Logo que concluídos os trabalhos de surriba, espedrega3 e arrazamento, há que rampear os

taludes, regularizar a superfície das estradas, criar as redes de drenagem superficial

indispensáveis ao escoamento das águas, ao longo das estradas, e proceder à piquetagem da

superfície de plantação, marcando os pontos onde cada videira irá ser plantada.

Esta forma de armação do terreno só é aconselhável até declives de 40%, no qual a altura de

talude não excede os 2,0 metros e se atinge uma densidade de plantação em torno de 3.2004

plantas por hectare (Quadro 4.5. e Anexo IV - formulas de calculo e tabela mais completa).

                                                     

1 Consiste na regularização do talude, retirando a terra mais solta, pedras ou troncos semi-enterrados, que facilitarão
fenómenos de erosão ravinante, podendo vir a tapar as videiras da linha de dentro do patamar inferior. A eficácia
desta operação aumentaria através da modulação do talude, adoçando a crista superior do talude bem como o
ângulo da zona de escavação.

2 O traçado da estrada em diagonal, condicionando a posterior abertura dos patamares e, consequentemente, a altura
dos taludes, só deverá ser realizado após a limpeza e regularização da parcela e um cuidadoso estudo da sua
topografia

3 Consiste em retirar pedra de dimensão incómoda para o cultivo, que ainda restou à superfície
4 O valor de 3.200 videiras/ha é um número calculado pressupondo uma perda de terreno de 12% decorrentes da

implantação das estradas/cabeceiras e uma uniformidade do declive da encosta.
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Quadro 4.5. Calculo das dimensão dos patamares em 4 situação tipo referidas no texto

Largura dos patamares (m)

Patamares largos Patamares estreitos Micropatamares

4,0 2,5 1,9 0,9
Declive

(%)
Altura

do talude
(m)

Videiras/ha

(n.º)

Altura do
talude

(m)

Videiras/ha

(n.º)

Altura do
talude

(m)

Videiras/ha

(n.º)

Altura do
talude

(m)

Videiras/ha

(n.º)

15 0,65 3.700 0,405 2.960 0,308 3.895 0,146 4.494

20 0,89 3.600 0,556 2.880 0,422 3.789 0,200 4.532

25 1,14 3.500 0,714 2.800 0,543 3.684 0,257 4.581

30 1,41 3.400 0,882 2.720 0,671 3.579 0,318 4.640

35 1,70 3.300 1,061 2.640 0,806 3.474 0,382 4.709

40 2,00 3.200 1,250 2.560 0,950 3.368 0,450 4.787

45 2,32 3.100 1,452 2.480 1,103 3.263 0,523 4.874

50 2,67 3.000 1,667 2.400 1,267 3.158 0,600 4.969

55 3,03 2.900 1,897 2.320 1,441 3.053 0,683 5.072

60 3,43 2.800 2,143 2.240 1,629 2.947 0,771 5.183

Apesar desta forma de armação do terreno e de plantação da vinha constituir a solução mais

expandida apresenta alguns inconvenientes que importa referir:

− a heterogeneidade de desenvolvimento radicular entre os bardos interior e exterior, fruto

da diferença de solo é de água disponíveis, uma vez que o interior é plantado na zona

de escavação do patamar e o exterior na zona de aterro;

− a dificuldade de acesso à base dos taludes já que o bardo interior de vinha está muito

próximo ao seu sopé (distância de 1 metro que se reduz durante a vida útil da vinha

devido aos desprendimentos de terra);

− a impossibilidade de acesso das máquinas ao bordo exterior do patamar e

consequentemente à face exterior dos bardos, particularmente importante na eficiência

dos tratamentos fitossanitários realizados mecanicamente;

− a necessidade de controlar as ervas e arbustos infestantes que se instalam nos taludes,

operação exigente em trabalho, incidindo sobre uma área improdutiva e realizada com

recurso à aplicação de herbicidas.

Constituem contudo vantagens significativas:

− o facto de se trabalhar a vinha em superfície plana facultando condições mais cómodas

de trabalho;

− a possibilidade de utilizar equipamentos semelhantes aos utilizados na viticultura plana

em boas condições de segurança;
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− assegurar uma boa rede de acessos a cada patamar.

A utilização desta forma de armação do terreno em declives superiores a 40% conduz a um

aumento importante da altura dos taludes que, podendo atingir mais de 3 metros em declives

superiores a 50%, constitui inconveniente grave por diversas razões:

− grande perda de área útil não viabilizando a plantação do número mínimo de plantas por

hectare definido na regulamentação das D.O.C. (3.000 plantas/ha), acarretando

simultaneamente uma mais baixa produtividade da terra e da rendibilidade do

investimento;

− problemas acrescidos de erosão laminar e mesmo ravinar pondo em causa a

perenidade do sistema;

− dificuldades acrescidas no controlo da vegetação espontânea dos taludes muito altos,

que representam áreas expostas de solo nu superiores à própria superfície útil da vinha;

− impacte visual muito negativo com maior incidência de erosão ravinar.

Actualmente verifica-se uma tendência crescente na utilização de patamares mais estreitos,

procurando conciliar vantagens e esbater os inconvenientes dos patamares standard de 4

metros. Nesta solução a largura da plataforma de plantação reduz-se para valores

compreendidos entre 1,9 a 2,5-2,8 metros, comportando uma só fileira de vinha, disposta a

cerca de 40-60 cm do seu bordo exterior.

Esta alteração permite:

− diminuir consideravelmente a altura dos taludes, facilitando o acesso à sua base, pois

não existe bardo no interior do patamar;

− melhorar as condições de homogeneidade da plantação pois todas as videiras são

plantadas na zona de aterro contrariamente às dos patamares largos;

− manter a mesma densidade de plantação por hectare nos patamares de 2 metros

diminuindo, contudo, quando a largura da plataforma é superior;

− possibilita a instalação de vinhas em encostas com declive situados entre os 40% e

50% mantendo a altura do talude dentro de valores aceitáveis, tanto sob o ponto de

vista do impacte visual como do trabalho.

A técnica de surriba é intermédia entre a utilizada na vinha “ao alto”, como veremos à frente, e

a dos patamares de 2 bardos. Após uma surriba geral do terreno, semelhante à praticada para

cada plataforma da vinha "ao alto", são traçados patamares com 2,0 a 2,5 metros de largura, a
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partir do topo até à base da parcela, com máquinas industriais de rasto equipadas com lâmina

bulldozers menos potentes e com largura frontal mais estreita.

Sendo todo o terreno surribado e armado em socalcos e taludes, neste caso menos

consistentes que os “largos”, a escolha dos terrenos onde os implantar terá de ser mais

criteriosa e as defesas contra a erosão mais cuidadas. Será assim uma solução para declives e

condições onde a erosão não risque de provocar estragos, já que permite boas soluções de

mecanização e a homogeneidade vitícola e enológica desejáveis na viticultura actual.

É uma solução de sistematização aplicável na replantação dos terraços pós-filoxera, sempre

que a superfície inclinada dos terraços tenha uma certa dimensão e os muros sejam sólidos.

Nestas situações começa a utilizar-se uma técnica diferente de surriba; após abertura dos

patamares com uma lâmina frontal de 2,0 a 2,2 metros de largura, a surriba faz-se com recurso

a tractores mais pequenos com “ripper", pá frontal, ou mesmo com braço giratório, à medida

que avança no terreno.

Como solução alternativa ao processo de reestruturação das vinhas sem armação do terreno

ou mesmo nos terraços pré- e pós-filoxera, estão em fase experimental novas soluções de

mecanização. Os primeiros resultados relativos aos ensaios de um equipamento motorizado

adaptado para trabalhar nas vinhas tradicionais, abrem perspectivas interessantes.

Assim, nas vinhas tradicionais plantadas segundo as curvas de nível, após a abertura de

micropatamares, pequena plataforma de 0,8 a 0,9m estabelecida no espaço entre-linhas,

pode-se utilizar um pequeno tractores do tipo “cheniette”1 em boas condições de

operacionalidade. As videiras, já instaladas, ficam no meio do talude, à cota original do terreno.

Em declives até 30%, os taludes não ultrapassam os 0,32m de altura.

Uma outra linha de trabalho já iniciada, e que importa prosseguir, visa desenvolver formas de

racionalização, nomeadamente ao nível dos transporte e dos tratamentos fitossanitários,

através de sistemas mecânicos de acesso às parcelas, sem alterar o sistema de plantação.

a) Instalação de pequenos carris de ferro, com início numa estrada de montante ou jusante

das parcelas, para circulação de uma plataforma de transporte.

Consiste na colocação de uma linha de carris de ferro (perfil de ferro em T invertido) no plano

médio da parcela, segundo a linha de maior declive, servindo uma faixa de 30 a 50m para cada

lado. Nas parcelas com terraceamento os carris são apoiados nas arestas superiores do

muros. Nas vinhas sem armação do terreno, tirando partido da divisão tradicional das parcelas,

a linha de carris pode ser assente nos caminhos dispostos segundo o maior declive,

transversais às linhas de videiras. A deslocação da plataforma de transporte é garantida por um

                                                     

1 Quadro porta-alfaias polivalente motorizado, com transmissão hidrostática e locomoção por rasto de borracha
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cabo de aço enrolado num guincho cujo accionamento, a partir da extremidade de montante da

linha, é feito por um motor de combustão, eléctrico ou accionado por um tractor.

Para além de facilitar todos os trabalhos de transporte, com principal destaque para a vindima,

a colocação de um pulverizador (de jacto projectado) de grande capacidade (200 a 300 litros)

permite racionalizar os tratamentos fitossanitários.

Dada a simplicidade técnica desta solução, a sua construção pode ser realizada pelos próprios

viticultores com apoio do trabalho de serralharia.

b) Instalação do monocarril

Trata-se de uma solução semelhante à anterior, já industrializada e muito utilizada na viticultura

do vale do Mosel - Alemanha, na viticultura da ilha da Madeira e em muitas outras regiões de

encosta com destaque para a região de Cinque Terre - Liguria, Itália (paisagem cultural vitícola

inscrita na lista do património mundial).

Este sistema tem um custo superior que o anterior, maior complexidade mecânica, oferecendo

contudo maior segurança, ao ponto de permitir o transporte de pessoas. Permite, igualmente,

uma mais fácil modelação ao terreno, incluindo a realização de curvas e cruzamentos, podendo

ser implantado em declives muito acentuados aproximando-se dos 100% (45º).

A partir dos anos 80 ensaiou-se uma nova técnica, que actualmente se encontra bastante

expandida; a de plantação segundo as linhas de maior declive, a vinha "ao alto”, tipo de

implantação muito utilizado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, adoptada de forma

generalizada na viticultura alemã.

Neste sistema de instalação da vinha, são construídas plataformas inclinadas, dispondo-se as

videiras segundo linhas perpendiculares às curvas de nível, separadas por estradas de

trabalho, de 3 metros de largura, inclinadas 2-5% para o seu bordo interior, a fim de recolher as

águas pluviais, e encaminhá-las para fora da parcela ou para canais de drenagem. A distância

entre estradas não convém ser superior a 50 metros, como medida de prudência relativamente

à erosão e para não dificultar muito alguns trabalhos que tenham de ser feitos manualmente.

Interrompendo os bardos, a meia distância, é ainda comum deixar uma passagem traçada na

horizontal, de molde a facilitar a circulação das pessoas em trabalho.

Apesar de algumas limitações que este sistema tem, permite contudo, não só uma

mecanização mais completa, mas também um aproveitamento quase integral do terreno

disponível. Além disso, dispondo-se as videiras de uma forma regular, 2 metros na entrelinha

por 1 a 1,2 metros entre cepas, e sendo a surriba feita integral e uniformemente a todo o solo, o

seu comportamento é mais homogéneo e controlável em termos da relação entre produção e

qualidade.
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Depois de concluída a surriba, espedrega, fertilizações e arrasamento, procede-se então à

marcação das linhas onde irá ser plantada a vinha. A implantação dos bardos segundo o maio

terá de ser respeitada, para que os tractores, quando em trabalho de tracção, quer no sentido

descendente, quer ascendente, estejam salvaguardados os deslizamentos laterais, o que, em

contrário, iria dificultar a sua progressão e molestar eventualmente as videiras e o

embardamento, pelo embate ocasional das alfaias.

Este sistema oferece fundamentalmente as seguintes vantagens:

− permite uma surriba profunda e homogénea;

− toda a área pode ser plantada, sem interposições de taludes;

− os bardos são alinhados;

− homogeneidade da vinha e possibilidade de controlo de produção e de qualidade;

− maiores densidades de plantação podendo alcançar os 5 000 videiras/ha;

− ter um elevado e eficaz nível de mecanização até declives de 40%;

− facilita a criação de uma rede de drenagem de águas superficiais e internas.

Constituem contudo inconvenientes:

− a tracção directa só ser possível até declives de cerca de 40%, em função da

pedregosidade;

− o agravamento do esforço do trabalho em todas as operações não mecanizadas,

sobretudo acima dos 35-40% de declive, limite máximo considerado razoável para este

tipo de sistematização do terreno;

− a sua surriba torna-se mais onerosa, removendo a parcela no seu todo, exigindo um

número de horas da máquina superior, da ordem das 150 horas/ha, por vezes mais;

− maior custo com a operação de espedrega.

B - Técnicas culturais

A viticultura da RDD, herdeira da viticultura ancestral, tradicionalmente empírica e de

qualidade, soube integrar a modernidade e as ferramentas contemporâneas, mas respeitando

sempre os princípios qualitativos a partir dos quais se desenvolveu;

− a necessidade de reservar as melhores terras para os cereais destinados à alimentação

humana,

− a má conservação dos vinhos com baixo teor de álcool que orientou para a produção de

mostos ricos em açúcar, e,
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− a vinificação em pequenos volumes imposta pelas vasilhas da época, que permitiu

estabelecer uma correlação entre os vinhos que melhor se conservavam (com maior

teor alcoólico), e as parcelas onde eram produzidas.

Aliás, com o edital de 30 de Agosto de 1757, a Companhia proibiu a utilização de estrumes na

vinha e de baga de sabugueiro na preparação do vinho – planta, aliás, que não se deveria

encontrar a menos de 20 quilómetros da Zona da Feitoria -, bem como a mistura de uvas

brancas e tintas. Essas medidas testemunham um conhecimento profundo e lúcido da fisiologia

da vinha e esboçavam já as bases de uma política de qualidade.

Não obstante, os granjeios que são anualmente feitos na vinha sofreram ao longo da História

da Viticultura Duriense algumas alterações, fruto da evolução da condução, da mecanização e

também pelo aparecimento de doenças e de pragas, que modificaram por vezes bruscamente

as técnicas de cultivo e de implantação da vinha, ou a introdução de outras, como a aplicação

de produtos fitossanitários e herbicidas.

Com a generalização da técnica de mobilização mínima, pela aplicação de herbicidas, as

intervenções no solo passam a ser esporádicas, pelo que o rego da escava fica aberto de uns

anos para os outros, sendo apenas reavivado, quando necessário, com um intervalo de tempo

que pode corresponder a vários anos.

Com efeito, a partir da década de 70, os herbicidas passaram a ser utilizados com regularidade

na vinha do Douro, em particular nas parcelas onde o tractor não pode entrar. Nas

mecanizadas, o herbicida é ainda geralmente aplicado ao longo da linha e nos taludes dos

patamares.

A aplicação do herbicida é feita no Inverno, com produtos contendo uma mistura de

substâncias activas de acção residual, impedindo a emergência de infestantes, e de contacto

para destruir as espécies de Outono - Inverno, já nascidas. Mais tarde, na Primavera, já em

plena vegetação da vinha, torna-se por vezes necessário fazer nova aplicação de herbicida,

neste caso de acção sistémica, para destruir manchas de infestantes vivazes (grama,

escalracho) e também alguma corriola e azedas que frequentemente surgem, tendo resistido à

acção da aplicação invernal do herbicida.

Dentro das operações culturais que actualmente se realizam na vinha, os tratamentos

fitossanitários têm um peso e custo considerável, embora relativamente inferior ao de outras,

como a poda, as intervenções em verde e a vindima.

Actualmente, a inclusão de tratamentos fitossanitários faz parte obrigatória das operações

culturais que se efectuam anualmente nas vinhas. Normalmente, uma primeira, a enxofra ao

pâmpano, para reduzir o potencial destruidor do oídio, depois seguem-se, segundo cadência

que as condições do ano imponham, os tratamentos anti-míldio, feitos com base em produtos

sintéticos, de diversas formulações, com acção de contacto, penetrante ou sistémica. A enxofra
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anti-oídio à floração, continua a ser prática corrente, seguindo-se novos tratamentos contra

este fungo até ao “pintor”, com fungicidas sistémicos, e com “revisões” pontuais com enxofre

em pó, como outrora era feito. Contra o míldio, protegem-se criteriosamente os cachos desde

as primeiras chuvas intensas até os bagos atingirem a dimensão de um bago de ervilha, com

recurso a fungicidas orgânicos de síntese, abrandando depois até ao pintor, não deixando de

ser prática corrente o recurso à velha calda bordalesa, em uma ou duas aplicações, como

prevenções a ataques tardios da doença, para ajudar a “atempar” a vara e para dar maior

“frescura” à videira para que possa enfrentar o calor e falta de água durante o período da

maturação.

Quanto às pragas, no início do ciclo vegetativo, o Othiorrincus Sp. (perilhão) e as nóctuas

(lagarta verde), nalguns locais, provocam graves estragos, pelo que têm de ser combatidos.

Mais tarde, e em certos anos, são as traças que destroem os botões florais, perfuram os bagos

em crescimento, diminuindo a produção e prejudicando a qualidade, quando, em

consequência, a Botritis (podridão cinzenta dos cachos) se instala.

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento da importância da cigarrinha verde, exigindo

intervenções pontuais.

Antes de 1756, as adubações eram escassas, para não depreciar a qualidade dos vinhos.

Apenas excepcionalmente se recorria ao tremoço, para enterrar em verde, fornecendo alguma

matéria orgânica e azoto.

Com a fundação da Companhia das Vinhas do Alto Douro, naquela data, e “para que a

adubação não prejudicasse a qualidade, aquela prática foi proibida ... e sujeita a severas

penas...”.

Depois da extinção da Companhia e com a invasão filoxérica, encontrando-se as terras

esgotadas e porque a videira americana fosse muito mais exigente que a nacional, retomou-se

a prática da adubação, quer por sideração pelo enterramento do tremoço, quer, mais tarde,

pela aplicação de adubos químicos, normalmente nos regos da escava.

Hoje, desde que fertilização/correcção de fundo no momento da surriba tenha sido adequada, e

tirando casos onde o efeito da acidez alta do solo se faz mais sentir, a adubação continua a ser

escassa, para evitar produções exageradas, incompatíveis com a qualidade exigida para os

vinhos do Porto e Douro.

4.3.2. A olivicultura

A oliveira encontra o seu solar de eleição na região à volta da Terra Quente, do Vale do Douro

e algumas zonas de transição, beneficiando da Denominação de Origem Protegida – Azeite de

Trás-os-Montes, que se encontra em fase de alargamento, precisamente para concelhos e

freguesias incluídos no ADV.
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Entre a actual mancha de vinhedo subsistem áreas de "mortórios" recolonizados por vezes por

olival ou reocupados por vegetação espontânea. Além destes 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 Baixo e Cima Corgo aparece, essencialmente, em bordadura e consociada com a vinha e

as hortas. No Douro Superior, o olival constituía a cultura dominantes que tem cedido lugar à

vinha em patamares.

Apesar do olival ser a segunda cultura mais importante no ADV, é essencialmente uma cultura

associada com a vinha e, portanto, considerada marginal em relação a esta última. No ADV

existem cerca de 3.274 ha de Olival, dos quais cerca de 2.211 (67,5%) estão instalados em

mortórios (mais de metade no Douro Superior), 1.060 (32,4%) sem armação do terreno.

Embora a maioria dos olivais não sejam objecto de grandes cuidados de manutenção, à parte

de uma relativa manutenção do solo e podas de limpeza intercaladas de 2 a 4 anos, o

crescente interesse pelo azeite, exige uma cuidada condução da cultura de forma a equilibrar a

respectiva conta de cultura.

A densidade de plantação, que era tradicionalmente de 120 árvores/ha, atinge nos novos

pomares valores que variam entre 156 e 238 árvores, fruto da escolha mais criteriosa do

material vegetativo , da condução que lhes é imprimida e da possibilidade de irrigação.

Na maioria das situações, quando o olival é marginal, não são efectuados tratamentos,

havendo anos em que a Mosca da Azeitona chega a destruir metade da produção e a que

subsiste apresenta valores de acidez incompatíveis com as actuais exigências do consumidor.

A colheita é a operação que mais problemas coloca, sobretudo nos olivais de encosta e não

mecanizados; desde logo pelo custo que implica e a fraca disponibilidade de mão-de-obra na

região, mas também a compatibilização entre a data de colheita no óptimo de maturação e a

sua transformação nos lagares, que frequentemente provocam tempos de espera que

degradam os aromas e aumentam a acidez do azeite.

Analisando a conta de cultura do olival tradicional, facilmente se depreende que, só por si, não

é rendível, apresentando uma margem bruta negativa, que, no entanto, é compensada pelo

subsídio à produção, originando uma margem liquida ligeiramente positiva. Perante estes

resultados, numa perspectiva estritamente económica, a cultura da oliveira no ADV apenas

persiste se houver a concessão de subsídios à exploração ou em explorações agrícolas do tipo

familiar com mão de obra disponível.
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4.3.3. Outras culturas

Das restantes culturas salientamos a amendoeira e a laranjeira, mas também a cerejeira, que

aparece com maior incidência na freguesia da Penajóia, concelho de Lamego, estando em fase

de reconhecimento como Indicação Geográfica – Cereja do Douro, bem como o Figo do Douro

como Denominação de Origem.

As hortas que aqui e ali marcam a paisagem, estão instaladas sobretudo em socalcos

ribeirinhos, no leito de cheia, ou então em socalcos junto das linhas de água de encosta,

normalmente consociadas com laranjais.

Amendoeira

A amêndoa do Douro é uma das produções características da região, tendo-se difundido pelos

vales do Douro, Sabor e Côa, particularmente nos concelhos de S. João da Pesqueira, Vila

Flor, Meda, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz-Côa, Figueira de Castelo Rodrigo,

Mogadouro e Freixo de Espada-à-Cinta. A amêndoa do Douro beneficia actualmente de uma

estatuto de DOP – Amêndoa Douro.

A produção regional média situa-se em torno de 8.000 toneladas, repartida por cerca de 9.868

produtores, representando cerca de 90% da produção regional e 45% da nacional.

Tradicionalmente, a amendoeira aparecendo espontaneamente de forma isolada ou em

povoamentos ou ainda consociada com a oliveira, apresenta formas altas e naturais, não

sendo objecto de tratamentos fitossanitários ou aplicação de herbicidas. Modernamente, nos

pomares estremes, a amendoeira é conduzida em formas médias e em vaso, fazendo-se

apenas pequenas limpezas da copa.

Apontam-se como limitações da cultura o baixo rendimento de boa parte das variedades, o

elevado risco de geada em variedades com época de floração muito precoce, deficiente

nutrição mineral, quase inexistência de poda anual de renovação, inexistência de polinizadoras

adequadas, mistura de variedades nos pomares que dificultam a apanha e diminuem a

homogeneidade dos lotes e a utilização de porta-enxertos pouco vigorosos.

Laranja

O Douro, junto às margens do rio e seus afluentes, tem particulares aptidões para a cultura de

citrinos. Está em curso um processo de certificação dos Citrinos do Douro como Indicação

Geográfica.
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No sistema tradicional de produção, a laranjeira – principal citrino cultivado -, aparece

consociada com a vinha, figueira, oliveira ou amendoeira, em bordadura ou em pequenas

parcelas estremes com o sub-coberto cultivado com hortas.

Trata-se de uma cultura que exige localizações abrigadas dos ventos frios e geadas, indo muito

melhor em exposições soalheiras, encontrando-se os pomares mais frequentemente na

margem direita do Douro, exposta a sul, por vezes protegidos por muros baixos, ou totalmente

murados, sendo assim defendidos do vento e das intrusões de pessoas e animais.

Exige solos profundos e ligeiros e com disponibilidades de água no verão, o que é conseguido

com recurso à irrigação nos pequenos aluviões que bordejam o rio Douro, normalmente no seu

leito de cheia. Os pomares comportam em média 340 árvores por hectare, com produções que

variam entre 60 e 100 kg por árvore.

4.3.4.  Riscos de erosão

Toda a área do ADV é particularmente sensível a intervenções no solo, nomeadamente às que

são necessárias para a instalação da vinha ou outras culturas e à implantação de edifícios, de

estradas e de caminhos. Este tipo de intervenções faz-se muitas vezes recorrendo a volumosas

movimentações de terras, cortes nas encostas, e alteração do seu perfil que podem

comprometer o equilíbrio, por vezes já precário, da situação de partida.

Os riscos decorrentes destas operações derivam sobretudo do acidentado do relevo, do regime

da precipitação e da natureza dos solos e da rocha mãe. O relevo muito acidentado confere

uma enorme energia específica aos escoamentos que se verificam nas pequenas linhas de

água, por vezes temporárias, com elevado declive longitudinal, que vêm o seu caudal muito

aumentado por ocasião de precipitações intensas, frequentes na região.

O impacte destes escoamentos torrenciais pode ser muito ampliado no caso de as linhas de

água não estarem convenientemente limpas, bem como pontes e aquedutos, ou ainda,

situação que infelizmente é comum, terem sido ocupadas por uma qualquer intervenção, para a

instalação de uma vinha ou de um caminho. Esta foi a situação registada durante as violentas

intempéries que se abateram sobre a região no Inverno de 2000/01, responsáveis por fortes

desabamentos de terra, nomeadamente em 5 bacias hidrográficas, onde foi necessário

programar intervenções colectivas em fase de projecto (Figura 4.4.).
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________ Limite do PIOT-ADV
________ Limite das bacias hidrográficas afectadas

Figura 4.4. Bacias afectadas pelas intempéries do Inverno 2000/2001

A natureza dos solos, em boa parte derivados de xisto que se tornam muito plásticos quando

húmidos, associada a estrutura estratificada do xisto, e por isso muito susceptível de

deslizamentos contribui também muito para os riscos associados à intervenção nas encostas.

O ADV é particularmente rico em sistemas de condução de água que são parte integrante do

seu património vernacular. Nenhuma intervenção deve ocultar infraestruturas de drenagem

existentes sem que seja previamente feito o seu levantamento.

Para a instalação da vinha, antes de se proceder à surriba, deverá ser efectuada uma criteriosa

limpeza do terreno, destinada a remover os restos da cultura anterior, toiças e pedras de

grande dimensão, e a criar uma plataforma uniforme onde será instalada a vinha, depois de

sistematizada em patamares ou “ao alto”.

Estas operações deverão ser feitas após cuidada análise do perfil da encosta. A tendência

natural, sobretudo por parte dos operadores das máquinas, quer operam na ausência de um

plano de movimentação de terras, é diminuir ao mínimo a ondulação do terreno, criando zonas

de escavação e outras de aterro, não raro preenchendo linhas de água com solo que saiu das
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zonas de escavação, de forma a aumentar a área de plantação e melhorar a circulação dentro

da vinha. Esta prática, para além de criar condições muito heterogéneas de desenvolvimento

da vinha, favorece ocorrência de fenómenos erosivos do tipo ravinar, pelo deslocamento de um

grande volume de solo não consolidado, principalmente nos primeiros anos após a plantação.

Com efeito, a par da criação de condições de mecanização da cultura, a prevenção dos

fenómenos de erosão devidos ao escorrimento de águas pluviais deverá constituir

preocupação na definição e execução de qualquer técnica de sistematização do terreno, sejam

patamares estreitos ou largos, microterraços ou vinha “ao alto”.

Assim, aquando da instalação de uma vinha, deverão ser previstos diversos trabalhos que

permitam dar escoamento às águas superficiais (drenagem superficial), ou resolver problemas

de ressurgimento de água à superfície proveniente do corte de “veios” de água (drenagem

subterrânea).

Enquanto a drenagem superficial é uma medida “cautelar”, uma vez que pretendemos retirar

rapidamente a água que chega às parcelas, através de valas abertas, não a deixando infiltrar

no solo, a drenagem subterrânea é uma medida correctiva, que se destina a retirar água em

excesso no solo1, muitas vezes proveniente de inexistência ou mau funcionamento de

drenagem superficial a montante. O mesmo não se pode dizer do ressurgimento de água à

superfície, proveniente de minas ou poços que possam existir nas parcelas. Nestes casos há

que melhorar as capacidades drenantes dos poços, minas ou galerias, e conduzir a água para

fora das parcelas.

Estes dois tipos de drenagem, completadas por pequenos poços ou tanques de recepção

destinados a diminuir a energia cinética da água e a recolher sedimentos resultantes do

arrastamento da fracção fina do solo, deverão ser equacionados juntamente com a rede de

caminhos a efectuar; oblíquas no caso das vinhas instaladas em patamares, ou com um ligeiro

declive longitudinal nas vinhas “ao alto”, mas ambas inclinadas para o seu interior com 2 a 5%

de declive transversal.

As águas conduzidas através de sistemas de drenagem ou das estradas, deverão ser sempre

recolhidas e encaminhadas para ribeiros ou linhas de água, na condição que estas suportem

este acréscimo de caudal, sob pena de estarmos a criar problemas nas parcelas a jusante,

situação que no Inverno passado se verificou com maior frequência na vinhas “ao alto”, por

concentrarem em poucos locais uma grande quantidade de água. Trata-se de uma

responsabilidade colectiva, na qual deve ser obrigado o conjunto dos proprietários das parcelas

de uma ou mais bacias confluentes, sem esquecer as responsabilidades pública das entidades

responsáveis pela gestão daquele território.

                                                     

1 A água em excesso no solo, para além de criar condições a grandes deslizamentos de terra sobre uma plataforma
de xisto com clivagem semelhante ao perfil da encosta, pode provocar asfixia radicular, favorecendo o
desenvolvimento de fungos como a armilária, e dificulta a transitabilidade de máquinas e pessoas.
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Por outro lado, revestimento dos cumes das encostas com matas e a manutenção de um sub-

coberto de matos, com grande capacidade de retenção de água devida à acumulação de folhas

mortas que evolui para húmus, é um importante meio de prevenção da erosão as zonas de

encosta, particularmente a vitivinicultura, que exige particulares cuidados ao nível da definição

de sistemas de drenagem.

Abordados os problemas relacionados com os riscos de erosão associados aos trabalhos de

arroteamento dos solos e acentuada a necessidade de instalação da drenagem superficial,

passemos agora em revista, de forma sintética, a problemática da erosão dentro das parcelas,

associados aos sistemas de armação do terreno.

A natureza dos solos e as práticas seguidas na plantação e manutenção das vinhas na RDD

têm efeitos sobre o balanço hídrico e a erosão do solo, substancialmente diferentes, contudo,

do que seria de esperar, face aos declives elevados e à agressividade do clima. A camada de

solo de exploração radicular, perfil antropogénico esquelético e muito pedregoso assente sobre

camada contínua de rocha, tem uma elevada taxa de infiltração, grande capacidade de

armazenamento para a água e resistência à erosão.

Destas características resultam, assim, valores reduzidos de erosão laminar e em sulcos e

baixo volume de escorrências superficiais.

Ensaios publicados pela UTAD referem, em relação à perda de solo, no Cima Corgo, um

transporte de sedimentos pela escorrência superficial que variou de nulo, nos patamares, e 125

kg ha-1 ano-1 na vinha "ao alto". Estes valores são muito baixos tendo em conta a profundidade

útil do solo e atestam a sua baixa erodibilidade.

No respeitante à vinha "ao alto", vários autores confirmam os valores baixos de perda de solo

(inferiores a 500 kg ha-1 ano-1) e especificam, nas conclusões num dos estudos, "a erosão

concentra-se no semestre de Primavera-Verão (80% da perda anual de solo) em grande parte

devido aos valores extremos que episodicamente se registam nesse período do ano". Esta

observação põem em destaque a importância de uma correcta estratégia de condução do solo,

durante o ciclo vegetativo, como forma de reduzir a perda de solo por erosão. O mesmo estudo

refere ainda a importância da cobertura pedregosa nos baixos valores de perda de solo

observados na vinha "ao alto".

Esta chamada de atenção para o papel da cobertura pedregosa na redução do risco de erosão

explica, em grande parte, a diferença de comportamento dos Antrossolos do Baixo Corgo

(Extremadouro) - unidade cartográfica Tasdx 1.1 - que justifica uma atitude diferenciada na

avaliação dos limites para as armações do terreno, nessa unidade cartográfica.
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Relativamente à drenagem subsuperficial, à contaminação de solos e água por fitofarmacos,

em particular herbicidas, não existe informação disponível.

Assim avaliação das implicações ambientais do actual balanço hídrico nas vinhas e eventuais

consequências da alteração das práticas agrícolas, nomeadamente da armação do terreno,

poderá ser melhor avaliado desde que se ultrapassem as principais lacunas de informação, a

saber:

− influência das práticas agrícolas nos volumes de drenagem e suas cargas poluentes em

função dos sistemas de armação do terreno;

− evapotranspiração média das vinhas.

A obtenção desta informação permitirá conhecer melhor a situação actual e avaliar os seus

eventuais impactes negativos, propor alternativas às actuais práticas agrícolas que os

minimizem e um quadro de gestão de recursos hídricos porventura mais adequado às

disponibilidades e demandas globais passando eventualmente introdução da permissão da

rega em situações particulares.

4.4. OS USOS DO SOLO

Conforme referido na introdução deste capítulo, a elaboração de uma carta actualizada de uso

do solo foi considerada uma peça de base fundamental para o Plano.

Assim, com base na fotografia aérea, propriedade do IVV, orto-rectificada de 1995 em formato

digital e à escala 1:2.000, foi produzida uma carta actualizada do uso do solo (Carta 4.5.). Os

elementos alfanuméricos associados foram obtidos por inquérito em 1995 e 1996 e

posteriormente actualizados até 1998, fazendo parte integrante do ficheiro Vitivinícola da RDD.

A obtenção de nova fotografia aérea de Janeiro de 2001 (escala 1:15.000), complementada por

um trabalho de validação de campo, permitiu a referenciação de novas áreas de vinha

plantadas posteriormente a 1996.

4.4.1. As classes de uso

Foram definidas as classes do uso do solo constantes do Quadro 4.6. assim como um conjunto

de subclasses que privilegiam as formas de armação do terreno e que está na origem da Carta

4.6. que representa a armação do terreno.

Este apresenta ainda, para cada classe e subclasse, o número de parcelas, as áreas totais e

médias respectivas e a sua distribuição percentual no ADV e nas sub-regiões relativamente à

área total.
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A Vinha, com 9.289ha, representa o uso dominante do solo ocupando 37,73% seguida do

Olival com 13,30%. Os Matos e as Matas em conjunto, considerados como espaço natural,

ocupam 28,71%, respectivamente com 19,57% e 9,14% do ADV. Têm ainda expressão os

Povoamentos florestais de pinhal e eucaliptal que correspondem a 6,11% da área total. As

outras culturas (incluindo hortas e laranjais) ocupam cerca de 3% do ADV e são

predominantemente culturas de regadio. A área de amendoal não tem praticamente te

expressão no ADV.

A distribuição sobretudo da vinha e do olival evidencia a transição do atlântico para o

mediterrâneo. As vinhas predominam no Baixo (48,95%) e Cima Corgo (36,38%), enquanto

que o olival ganha maior representatividade no Douro Superior (17,27% de vinha e 27,85% de

olival) e também no Cima Corgo (13,34% de olival). O padrão da paisagem inclui contudo

também manchas importantes de habitats naturais onde predomina a flora mediterrânea e

inclui, ao longo das linhas de água algumas galerias ripícolas com uma presença marcante.

A grande divisão parcelar está bem patente na área média da parcela de vinha implantada nas

formas tradicionais da viticultura Duriense, em torno de 0,4ha para os socalcos pré e

pós-filoxera e de 0,5ha para as vinhas sem armação do terreno. As vinhas plantadas com

novas formas de armação do terreno apresentam em média parcelas de maior dimensão,

próximo dos 2,5 ha para os patamares embora nas vinhas "ao alto" a média não ultrapassa

1ha.

No ponto anterior do presente capítulo tratou-se com detalhe as práticas agrícolas com

manifesto destaque para a vinha e também de alguma forma para o olival. A armação do

terreno sobre um território de características físicas adversas à humanização surge como um

aspecto determinante da paisagem cultural.
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4.4.2. A armação da vinha

A Carta de Uso do Solo articulada com a Carta da Armação do Terreno revela bem o mosaico

complexo que é a paisagem do ADV. Conforme verificamos, a vinha é a cultura predominante e

responsável pela maioria da expressão da armação do terreno. O peso relativo das diversas

formas de implantação da vinha e respectiva armação do terreno, dentro da classe vinha, no

ADV e nas sub-regiões, está representado na Figura 4.5..

Figura 4.5. Repartição percentual da classe vinha pelas suas subclasses, no ADV e nas sub-regiões.
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Figura 4.6. Repartição das áreas da classe vinha pelas suas subclasses, no ADV e nas sub-regiões.

Os socalcos pós-filoxera têm, na vinha, a mais forte representatividade (50%), seguindo-se os

patamares que no ADV têm um peso superior à RDD, totalizando já em conjunto com as vinhas

"ao alto" mais de 40%. Os patamares foram introduzidos de forma alargada com as

reestruturações financiadas pelo PDRITM (década de 80), projecto que deu preferência às

parcelas de maior potencial qualitativo (parcelas classificadas com a letra A e B) que se situam

a cotas baixas e ao longo do rio Douro e seus afluentes coincidindo precisamente com o ADV.

O Quadro 4.7. completa a informação com dados repartidos por sub-regiões incluindo as

subclasses de ocupação com armação do terreno. Analisando o ADV por sub-regiões constata-

se que as formas tradicionais de implantação da vinha têm uma presença mais marcante no

Baixo Corgo com 76% (70,06% de terraços pós-filoxera, 4,95% sem armação do terreno e

somente 0,96% de terraços pré-filoxera).

Naturalmente que o Baixo Corgo em geral, e da mesma forma a sua área incluída no ADV, é

mais pobre em "mortórios" (517 ha - 7,39% da área total da sub-região) e vinha pré-filoxera (33

ha - 0,47% da área total da sub-região) que as restantes sub-regiões. Por um lado, os seus

terrenos são de declive mais suave e, por outro, a densidade populacional é aqui a maior da

região e a propriedade é muito fragmentada. Factores como estes determinaram que esta

zona, com as mais antigas raízes vitícolas, se recompusesse da filoxera, replantando sobre os

socalcos pré-filoxéricos que aqui possam ter existido, novas vinhas sobre outras formas de

armação do terreno. Assim, os terraços pós-filoxera têm uma expressão mais acentuada no
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Baixo Corgo que no Cima Corgo (41%), ocupando os terraços pré-filoxera, na área de vinha

desta última sub-região, 2,0%.

No Cima Corgo a área total de "mortórios" é de 2.330 ha o que representa 15,78% da sua área

total. Os valores para o Douro Superior são: 641 ha e 22,41% respectivamente.

Os patamares conforme se progride em direcção de montante do rio vão aumentando a sua

presença na paisagem no ADV atingindo 19,55% da vinha no Baixo Corgo, 44,18% no Cima

Corgo e 50,96% no Douro Superior

As vinhas sem armação de terreno predominam no Douro Superior (24,33%) com terrenos de

um modo geral menos declivosos e são praticamente inexistentes no Baixo Corgo (4,95%). O

Cima Corgo revela-se uma vez mais como uma zona de transição (6,60%).

Analisando em conjunto as subclasses com armação do terreno (Quadro 4.6 e 4.7.) destaca-se

o facto de 49,28% dos 24.620 ha da área do ADV ter sido objecto de acções de terraceamento,

mais exactamente 12.132 ha, dos quais 8.645 ha de vinha, correspondendo a área restante a

áreas de "mortórios" (3.488 ha) ocupados por matos e olivais.

4.5. SÍNTESE

A paisagem cultural do ADV, conforme referido em 1.2., é determinada por uma sábia gestão

da escassez do solo e da água assim como do elevado declive do terreno. Assim, clima, relevo,

geologia e solos foram caracterizados neste capítulo. As características particulares de cada

um destes elementos determinam o substracto sobre o qual se construiu esta paisagem. A

actividade agrícola é de carácter predominantemente monocultural, tirando partido de culturas

permanentes como a vinha e a oliveira e induziu a formas diversas de armação do terreno,

coexistindo lado a lado manifestações de épocas diferentes da história da RDD.

O presente capítulo explorou as práticas e as técnicas agrícolas que ao longo de séculos têm

vindo a dar origem à formação de solos, com destaque para os Antrossolos resultantes,

precisamente, da armação do terreno. O mosaico da paisagem é assim diversificado,

alternando áreas agrícolas – mais ou menos compartimentadas – com áreas de matas e matos

e alguns povoamentos florestais.

A aptidão do solo rural do ADV está vocacionada para a actividade agrícola de culturas

permanentes e para a conservação da diversidade biológica havendo que distinguir as matas e

os matos mediterrânicos e, por outro lado, as galerias ripícolas. Assim, nesta paisagem cultural

coexistem espaços de produção com espaços de conservação, sendo que cerca de metade da

área total está armada conferindo uma dimensão cultural própria e única.

A distribuição do terreno armado pelo ADV apresenta variações significativas de jusante para

montante, respondendo precisamente à diferenciação das condições edafo-climáticas. Esta
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diferenciação, por sua vez, é também associável ao risco de erosão conforme verificado, o que

determina uma forma cuidada de alteração de usos de solo assim como das práticas agrícolas.

O factor limitante por excelência de implantação da vinha tem sido o declive, se bem que o

clima e a litologia sejam também determinantes. Nas encostas suaves (0 a 15%) a implantação

da vinha realiza-se no sentido transversal ou longitudinal da encosta sem problemas práticos

de circulação das máquinas em qualquer dos sentidos.

As encostas incluídas nas duas classe seguintes de declive (15 a 30% e 30 a 40%) exigem o

trabalho de terraceamento para implantar a vinha. Encontramos contudo vinhas antigas

plantadas sem terraceamento e segundo as curvas de nível, situação contudo impeditiva da

mecanização.

Acima de 40% de declive começam a surgir limitações ao correcto uso do solo destas novas

formas de implantação da vinha. Nesta faixa de declives e no máximo até aos 50% só a

introdução de formas especiais de armação do terreno poderá, em casos excepcionais e

perante um estudo de implantação cuidado, permitir a cultura da vinha. Nas manchas de solo

mais erodíveis, como no caso da unidade cartográfica Tsdx 1.1, estes limites situam-se em

valores de declive mais baixos.

A qualificação do solo rural do ADV deverá assim atender ao declive em articulação com o uso

do solo e as unidades-solo principais e ser condicionada ao exercício de boas práticas

agrícolas que impeçam a erosão dos solos. A qualificação deverá ainda tomar em

consideração uma distribuição equilibrada entre espaços de produção e protecção que

contribua para a manutenção das dinâmicas naturais que são o garante da sustentabilidade

desta paisagem a par com uma adequada gestão económica dos recursos.
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5. O PATRIMÓNIO NATURAL, O PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO E OS IMPACTES NA
PAISAGEM

5.1. INTRODUÇÃO

Esta capítulo aborda o património natural e construído enquanto elementos de distinção e

qualidade do carácter da paisagem do ADV. No entanto, esta paisagem padece de um conjunto

de intrusões visuais resultantes da actividade humana que se reflectem sobre a totalidade da

paisagem e em particular sobre os seus valores patrimoniais.

Assim, do levantamento dos valores patrimoniais e da definição das tipologias de intrusão

visual resulta um conjunto de medidas de valorização da paisagem, incluindo a mitigação dos

referidos impactes. Estas medidas por sua vez estão transposta para o Programa de Acção.

5.2. PATRIMÓNIO NATURAL

5.2.1. Flora: Caracterização e identificação de áreas de interesse conservacionista

A caracterização e identificação de áreas de interesse conservacionista foi realizada através de

uma tipificação inicial em quatro tipos de comunidades: florísticas de arvenses, rupícolas,

matos e ripícolas.

Nesta primeira abordagem à caracterização vegetal da região duriense foi seleccionado um

sistema de classificação que determinasse a variabilidade do comportamento estrutural da

vegetação de uma forma geral. Por esta razão, dentro das comunidades designadas como

florísticas de arvenses são incluídas 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

semi-abandono deste tipo de controlo tão intensivo. O segundo caso, caracterizado pelas

estruturas vegetais desenvolvidas nas fendas das rochas ou na sua superfície, designa-se com

a designação de comunidades rupícolas. O tipo de comunidade definido como matos abrange,

de um modo geral, todo o estado “sucessional” matagal (comunidade arbustiva) - bosque

(sobreiral, azinhal). E, finalmente, o tipo de comunidades denominadas ripícolas, que fazem

referência as estruturas vegetais que colonizam as margens dos cursos de água.

− Comunidades florísticas de arvenses: atendendo ao tipo de estrutura anteriormente

definido, no tipo arvense foi analisada a vegetação desenvolvida em vinhedos, olivais,

amendoais, laranjais e pomares. No entanto, e em relação com os olivais, existe uma

prática cultural na região duriense que, nos últimos anos e devido a crescente falta de

mão de obra, está a transformar-se num sistema de exploração generalizado em muitos

pontos desta comarca do País. Esta prática consiste no abandono parcial do olival, de
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modo que o intervalo de limpezas realizadas dentro das explorações é muito reduzido,

limitando-se a uma única limpeza de infestantes por ano. Consequentemente, este

processo facilita a instalação de espécies com ciclos de vida mais prolongados, embora

a estrutura da vegetação não chegue a desenvolver combinações florístico-estruturais

divergentes das presentes em explorações com sistemas mais intensivos de controlo das

infestantes.

− Comunidades rupícolas: a intensiva actividade agrícola na região ao longo de vários

séculos provocou uma perda considerável de substrato edáfico, razão pela qual houve

neste período um desenvolvimento importante de estruturas vegetais adaptadas a

condições litossólicas, características de fendas de rochas ou, inclusivamente, sobre a

superfície destas. Este tipo de estruturas vegetais constituí o grupo de comunidades

estudadas neste tipo designado por rupícolas.

− Comunidades de matos: este tipo de estruturas vegetais é o mais amplo, pois abrange

desde estado pioneiros de matagal arbustivo até formações florestais em forma de

bosques naturais ou semi-naturais. A razão pela qual foi seleccionado um grupo de

estruturas vegetais tão amplo deve-se ao facto, novamente, da importância da actividade

agrícola na área de estudo. O período pós-filoxérico criou uma situação de sucessão

natural da vegetação que chegou a caracterizar a região duriense: as vinhas foram

abandonadas, passando assim a formar os designados mortórios nos quais se

desenvolvia a vegetação até à etapa de bosque. Deste modo, era diferenciado um

conjunto de estruturas vegetais claramente diferenciadas das restantes (florísticas de

arvenses, rupícolas ou ripícolas), com uma dinâmica própria e um conjunto de

combinações florístico-estruturais visivelmente distinto em relação às restantes

dinâmicas estruturais. Posteriormente, sobre este processo dinâmico característico, foi

introduzido um tipo de utilização que chegou a acompanhar e adaptar este processo

estrutural, este foi a implantação de repovoamentos florestais, especialmente com

pinheiros (Pinus pinaster), encontrando assim um sistema alternativo de exploração

(madeira e resina) sobre essas áreas agrícolas abandonadas. Estas razões justificaram

a criação de um tipo estrutural de vegetação tão abrangente, que posteriormente será

objecto de uma análise mais pormenorizada.

− Comunidades ripícolas: no presente trabalho foram seleccionadas estações de

amostragem em galerias ribeirinhas desenvolvidas, de modo a que fosse devidamente

caracterizada a estrutura da vegetação que potencialmente ocuparia as margens dos

cursos de água da área de estudo. Novamente, a actividade agrícola incontrolável e, no

presente caso, a construção de barragens, acabou por eliminar grande parte deste tipo

de comunidades, existindo hoje unicamente restos descontínuos destas estruturas
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vegetais, limitadas a estreitas linhas de vegetação geralmente ao longo das margens dos

afluentes.

A caracterização dos espaços florestais é realizada através das referidas comunidades de

matos, de acordo com as quais são diferenciados os seguintes sub-tipos de estruturas

vegetais: azinhais, sobreirais e repovoamentos florestais (pinhais).

A partir dos resultados obtidos, é visível uma sobreposição especialmente importante entre as

comunidades de bosque (sobreirais e azinhais) e as comunidades dos mortórios, bem como

uma maior separação no comportamento estrutural das comunidades desenvolvidas em

pinhais. Tal sobreposição é devida ao importante acesso observado no estrato herbáceo,

provocado pela intensiva actividade agrícola. Este fenómeno provocou uma aproximação entre

as combinações florístico-estruturais destas comunidades, o que diminuiu a capacidade

expressiva da vegetação natural e, com a posterior introdução do pinheiro, uma resposta

expressiva geral mais reduzida em relação à expressividade estrutural das comunidades

florísticas de arvenses.

A estrutura da vegetação dos mortórios depende da sua história evolutiva. Os mortórios

propriamente ditos, originados pelo abandono das vinhas ou eventualmente do olival e os

espaços de antigas searas de centeio e trigo, em altitude (a partir dos 550 m), aqui também

designados por mortórios por extensão do conceito utilizado na viticultura Duriense.

Por esta razão, a estrutura dos mortórios da região duriense deveria apresentar uma amplitude

expressiva muito elevada, em contraposição à amplitude expressiva das comunidades de

bosque ou de pinhais, geralmente com um tendência natural à homogeneização progressiva (e,

portanto, redução) das suas estruturas.

No entanto, os resultados obtidos para as amplitudes expressivas máximas destes tipos de

comunidades não concorda com o supostamente esperado (Figura 5.1.).
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Figura 5.1. Amplitudes expressivas máximas para as comunidades dos mortórios, pinhais e bosques.

As amplitudes expressivas máximas para os três conjuntos de comunidades são muito

próximas, observando uma amplitude inesperadamente mais alta nos pinhais em relação às
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restantes, bem como uma lógica diminuição das capacidades expressivas nas comunidades de

bosques.

A razão apontada para este fenómeno deve encontrar-se novamente na predominante

actividade agrícola, e mais especificamente nos seus efeitos. A presença do pinhal provoca

alterações especialmente intensas no estrato herbáceo, estrato este que constitui o sistema de

homogeneização destas comunidades (“efeito arvense”), de modo que surgem assim

fenómenos de divergência devido aos dramáticos câmbios produzidos neste estrato de

vegetação.

De acordo com este resultado é importante realçar a importância das comunidades dos

mortórios pelo seu caracter reestrutural da vegetação, especialmente em relação aos estratos

arbustivos. Este tipo de estruturas vegetais constituirão formações de elevado valor no

comportamento estrutural da vegetação na área de trabalho, pois de facto não só facilitam o

trânsito a um estado sucessional mais avançado (bosques), como também, e na sequência

desse processo sucessional, são estruturas de reorganização essenciais para as formações

florestais naturais ou seminaturais.

A caracterização florístico-estrutural da vegetação no ADV não pode ser realizada

independentemente do seu espaço envolvente, neste caso o espaço delimitado pela RDD.

Para a realização do estudo da flora e vegetação da área de trabalho foram consideradas um

total de 135 estações ao longo da totalidade da RDD, dos quais 50 estão na área PIOT-ADV

(Figura 5.2.).

Figura 5.2. Estações de amostragem utilizadas no estudo da flora.
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O esquema metodológico, desenvolvido nos anexos respectivos (Anexo V), baseia-se na

elaboração de matrizes estruturais básicas de diversidade, abundância e cobertura,

posteriormente estudadas de acordo com um esquema analítico multivariado, de modo a

caracterizar a expressividade florístico-estrutural de cada uma das manchas de vegetação

seleccionadas.

De acordo com os objectivos propostos foram determinadas quatro grandes manchas de

vegetação, representativas do tapete vegetal que cobre a RDD:

− manchas de vegetação arvenses existentes nas vinhas - "ao alto" e em patamar -, nos

amendoais, laranjais, pousios ou outras áreas cultivadas;

− matos (matagais pioneiros de rosmaninho, de giesta - branca ou amarela -, de piornos ou

estevas, bosques de azinhal ou de sobreiral - com ou sem zimbro - e pinhais);

− rupícolas (comunidades em paredes e rochedos) e,

− ripícolas (galerias ribeirinhas).

Deste modo é possível não só comparar as estruturas da vegetação desenvolvida em cada

uma destas manchas, como também determinar o estado de conservação de cada uma delas.

A determinação das áreas para sua conservação baseia-se nos seguintes aspectos:

− Fragmentação da paisagem: valorando a diversidade de manchas de vegetação de

modo a proporcionar uma maior diversificação florístico-estrutural;

− Desenvolvimento de áreas de matos: com o objectivo da recuperação da estrutura e

reservatório florístico;

− Áreas de sobrecarga agrícola: com dominância de grandes extensões de monoculturas,

sendo assim valoradas como áreas de diminuição de biodiversidade.

Como tal, foram identificadas cinco áreas distintas, considerando o interesse conservacionista

(Carta 5.1.):

− Régua: área com predomínio agrícola (baixa fragmentação e diversidade agrícola),

climatologicamente mais fresca;

− Corgo: área muito fragmentada, com alternância de matos e arvenses, bem como com

galerias ripícolas bem conservadas;

− Pinhão: muito semelhante à anterior, porém mais continentalizada e com extensões

maiores de manchas de comunidades florísticas de arvenses;

− Tua: área com predomínio agrícola e concentração de manchas de mato em bom

estado de desenvolvimento;
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− Tua-Côa: área mais mediterrânica, bem fragmentada e com matos em bom estado de

desenvolvimento.

A RDD constitui um exemplo clássico de agroecossistema com intensa polarização de

comunidades arvenses, mais especificamente nos vinhedos e, só secundariamente, nos olivais

e amendoais.

Esta intensa actividade agrícola, combinada nas últimas décadas com uma exploração hidro-

-energética dos seus cursos fluviais, mais especialmente do próprio rio Douro, provocou uma

importante alteração florístico-estrutural desta zona.

A partir dos resultados obtidos, e de modo geral, pode-se afirmar que a área de estudo

apresenta uma intensa perturbação em relação à estrutura da sua vegetação (ver Anexo V) e

ainda que a diferenciação florístico-estrutural na área de estudo é especialmente sustentada

nos seguintes aspectos: a variabilidade de estratos de vegetação e o grau de incidência

agrícola. Deste modo, um maior número de estratos de vegetação obriga a uma reestruturação

do estrato herbáceo, que nas comunidades de matos é uma herança das anteriores

comunidades agrícolas desenvolvidas anteriormente; e, por outro lado, a inacessibilidade às

galerias ripícolas constitui uma das razões mais importantes para a conservação de uma

organização florístico-estrutural diferencial, em relação à homogeneização do comportamento

provocado pela actividade agrícola desenvolvida nesta área.

A agricultura intensiva a que foi exposta a região duriense nos últimos dois séculos alterou de

modo decisivo a estrutura da vegetação natural existente, de maneira que, actualmente, as

áreas onde se desenvolvem comunidades arbustivas e arbóreas contêm uma estrutura do

estrato herbáceo muito semelhante à estrutura deste mesmo estrato nas comunidades

florísticas de arvenses nas culturas tradicionais. Este fenómeno obriga à implementação de

critérios conservacionistas em áreas em recuperação, com vista a uma progressiva

reestruturação do estrato herbáceo e, portanto, da estruturação natural desta área.

Outro factor de perturbação de extrema importância na zona de trabalho é o constituído pelas

intensas alterações dos caudais naturais dos rios, provocadas pela construção de barragens e

a formação de albufeiras.

Na área de estudo, o estado de conservação das galerias ripícolas é deficiente, devido ao

represamento das massas de água que acabaram por transformar comunidades de matagal

não ripícola em comunidades marginais das albufeiras. Esta transformação forçada não foi

suficiente para adaptar a estrutura vegetal dos matagais marginais às actuais condições

ripícolas, às quais são submetidos.

O fenómeno referido é visível quando analisamos a estrutura das comunidades ripícolas da

região vinhateira duriense (incluindo a área de estudo), comparando-a com a estrutura vegetal

dos restantes tipos de manchas.
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Os critérios conservacionistas neste caso centrar-se-ão na protecção das galerias ripícolas

ainda existentes e a repor na proximidade das albufeiras.

5.2.2. Fauna terrestre: Caracterização e interesse conservacionista

O inventário faunístico do ADV foi feito com base na distribuição provável das espécies de

vertebrados considerados, nomeadamente da avifauna, mamofauna e herpetofauna. Os

resultados obtidos, 215 espécies inventariadas, põem em evidência o valor intrínseco natural

da região do ADV, valor este que também se expressa pelo facto de. 44 espécies serem

consideradas relevantes pelo seu elevado valor conservacionista (Anexo V).

A actividade agrícola na área criou um  mosaico paisagístico onde o coberto vegetal surge

como entidades fragmentadas e misturadas na matriz geral. A expressão espacial dos biótopos

resultantes não permite, à escala geográfica em que se apresentam as áreas de distribuição

das espécies faunísticas, visualizar um padrão de conduta de ocupação dos distintos biótopos,

inviabilizando a aplicação dum sistema de valorização dos mesmos.

Contudo, atendendo à especificidade e requerimentos ecológicos da grande maioria de

espécies presentes, salienta-se a importância que adquire o estado de conservação dos meios

hídricos e da vegetação ribeirinha associada, para a sua preservação.

A influência bioclimática na distribuição das espécies é de destacar. Assim, muitas das

espécies inventariadas, algumas das quais prioritárias para a conservação, estão presentes

unicamente  no extremo ocidental da área (NF95), de cariz mais atlântico, factor a ser

considerado na ordenação e gestão deste sector.

Em termos espaciais e ao nível dos repteis, é de salientar a importância que adquire

especificamente o sector localizado na quadrícula PF36, onde possivelmente a conjugação de

solos graníticos e o coberto vegetal com percentagens significativas de matos e matas,

explicam a elevada riqueza local de este grupo.

As fragas do ADV, constituem uma unidade fisiográfica da paisagem fundamental para a

manutenção dum grande número de espécies da avifauna, dependentes das escarpas e/ou

rochedos para nidificar e encontrar tranquilidade.

Finalmente salientar que a presença confirmada nos trabalhos de campo de cinco espécies da

avifauna classificadas como relevantes, tendo como base variáveis relacionadas com o

estatuto de conservação dessas espécies, reafirma o elevado valor ecológico desta área

proposta a Património da Humanidade, onde a abundância de ecótonos de origem natural e

artificial tem promovido uma elevada biodiversidade.
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5.2.3. Caracterização dos recursos piscícolas

A pesca desportiva de competição é, na bacia do Douro, na área específica do PIOT-ADV,

sustentada pelas seguintes espécies, a saber: o barbo (Barbus bocagei), a boga

(Chondrostoma polylepis), o pimpão (Carassius auratus), o escalo (Leuciscus carolitertii), a

carpa (Cyprinus carpio), a perca-sol (Lepomis gibbosus), o achigã (Micropterus salmoides), o

góbio (Gobio gobio), a enguia (Anguilla anguilla), a tenca (Tinca tinca) e a panjorca ou ablete

(Rutilus arcasii). As espécies anádromas, como o sável (Alosa alosa), savelha (Alosa fallax),

truta-marisca (Salmo trutta) e lampreia (Petromyzon marinus), são hoje praticamente ausentes,

sendo de aceitar a sua inexistência nesta área da Bacia do Douro

É de realçar a progressiva substituição de espécies nativas, como o barbo, escalo e boga, de

superior interesse piscatório, por espécies exóticas, como a perca-sol e gambúsia, de interesse

quase nulo em termos de pesca desportiva. Estas espécies são mesmo dominantes

actualmente no trecho do rio Douro abrangido pelo PIOT, estendendo-se tal dominância em

todos os afluentes influenciados pelo regolfo das albufeiras. Mais recentemente outras

espécies alígenas, todas elas predadoras, têm mostrado um incremento notável. É o caso do

lúcio, achigã e lúcio-perca, as quais, apesar de tudo revelam um marcado interesse por parte

dos adeptos da pesca desportiva.

É nas proximidades da confluência do rios Corgo e Pinhão, bem como próximo do paredão da

albufeira da Régua, que se encontram maiores densidades de pescadores. Através de

inquéritos específicos realizados, a faixa etária é bastante alargada (30-60 anos), denotando os

pescadores uma mobilidade considerável, já que as distâncias médias percorridas  se situam

num raio de 60 quilómetros, ultrapassando as licenças de pesca nacionais claramente as

concelhias. Assim, toda a zona do PIOT-ADV constitui um notável polo de atracção para esta

actividade de lazer, que excede largamente os interesses locais.

5.2.4. Medidas de acção para valorização dos recursos naturais

As medidas propostas para a valorização dos recursos naturais da área do PIOT-ADV são as

seguintes:

− Monitorização físico-química e biológica da água dos ecossistemas lóticos e semilênticos

(albufeiras).

− Monitorização da fauna e flora de ecossistemas terrestres e ribeirinhos, com especial

incidência no caso da mamofauna, para os quirópteros e da avifauna, a nível das aves

de rapina. No caso da fauna piscícola, deveriam ter lugar estudos que analisassem a

dispersão das exóticas e a eventual regressão de espécies autóctones. No caso da flora,

atribuí-se especial relevância para a dinâmica florística ligada às práticas agrícolas e
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florestais, designadamente limitação à introdução ou repovoamento com espécies

exóticas florestais.

− Reformulação dos sistemas de transposição de espécies piscícolas, no caso vertente

das eclusas de Börland de Crestuma-Lever e Carrapatelo, os quais se têm revelado

relativamente ineficazes.

− Manutenção de manchas de vegetação natural (cartografadas e identificadas como

“matos”, “matas” e “povoamentos florestais em geral”), que constituem reservas

florísticas de elevada diversidade e que possam constituir vectores de dispersão e

colonização, além de constituir habitat para inúmeras espécies de aves.

− Ligação das infra-estruturas de saneamento básico a sistemas de tratamento de águas

correctamente dimensionados.

− Aplicação da legislação referente ao tratamento dos efluentes das indústrias

agro-alimentares.

− Inibição de licenciamentos de indústrias extractivas na área do PIOT-ADV e fiscalização

adequada com vista a impedir a proliferação de escombreiras nas zonas ribeirinhas.

− Articulação de infra-estruturas viárias e turísticas com a protecção dos valores naturais,

no sentido de minorar eventuais impactes.

− Controlo de práticas culturais em relação à utilização de biocidas e aquando

implementação das culturas.

− Controle das actividades que venham a ser implementadas no sector turístico,

principalmente as denominadas de “ar livre” e/ou ecoturismo, devendo ser

criteriosamente seleccionadas em termos espaço-temporais, por forma a articular o seu

desfrute com a conservação do mesmo.

− Realização de acções de sensibilização, nomeadamente do âmbito da educação

ambiental, direccionadas para a população local que promovam câmbios de atitude.

5.3. PATRIMÓNIO VERNACULAR CONSTRUÍDO

5.3.1. Introdução

O património vernacular construído, tal como está internacionalmente definido, é a expressão

fundamental da cultura de uma colectividade na sua relação com um meio natural, geradora de

uma paisagem humanizada com referentes físicos e idiossincraticamente apreendida.
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Território e património formam assim um binómio indissociável, já que a condição patrimonial

de cada elemento reside na sua relação com um contexto territorial e histórico concreto, que o

tornam singular e significativo. Mas se o território é suporte físico do património, vai também

sendo moldado pelas práticas culturais, sejam elas actividades de subsistência, representações

sociais ou marcações simbólicas.

A diversidade das formas de adaptação e apropriação dos recursos por parte dos grupos

sociais, implicando controlo e transformação da natureza, apesar de sujeitos aos

constrangimentos ecológicos e técnicos, estão essencialmente subordinados a estratégias de

produção e reprodução do grupo, que construirá um património vernacular próprio, variável no

tempo e segundo o papel social dos autores. Enquanto se mantém vivo, este património

necessita de mudar e de se adaptar constantemente para continuar a responder às

necessidades sociais, sob pena de ser abandonado por obsoleto ou mesmo eliminado por

recordar vivências menos dignificadoras.

Pelo contrário, a vontade de sobrevalorização de alguns bens, tidos por antigos e originais,

para fins de patrimonialização, conduz frequentemente à descontextualização, com

subsequente perda da riqueza polissémica própria da sua razão de existir.

O reconhecimento da qualidade do património construído, que na nova lei portuguesa

competirá aos sucessivos círculos do poder, do central até ao local, nem por isso deixará de

ser uma construção social, em busca de referentes culturais passíveis de serem assumidos

como elementos de diferenciação e coesão, capazes de representar simbolicamente uma

identidade.

A tentação de atribuir ao património uma condição atemporal e ahistórica, contraria a natureza

sistémica e mutante da cultura, que não se pode conservar estática, mas sim preservar através

da transmissão do conhecimento e da informação sobre a diversidade de soluções

conseguidas no devir pela capacidade humana de aprender, acumulando e inovando.

No ADV a acção antrópica sobre o meio foi intensa em muitas épocas, criando habitats

particulares, também eles sucessivamente refeitos até chegarmos, nos meados do século XX,

a uma paisagem construída intensamente modificada, única na sua extrema modelação do

terreno, para suporte das culturas de vinha e oliveira. Fruto do labor do homem, com recurso a

uma tecnologia assaz limitada, a construção de centenas de quilómetros de socalcos dá a esta

paisagem uma forma singular, sublinhada pelos tapetes de vinha que os preenchem,

acompanhando as contorcidas e apertadas curvas de nível.

Original no país e com raras equivalências no mundo, este titânico labor é um caso singular e

exemplar da capacidade do trabalho e do engenho para domesticar ambientes hostis. Mas a

impressiva e quase monocultura da vinha, que dá identidade à região duriense, não deve

encobrir a diversidade das situações naturais e sociais que aquela abriga.
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Dos povoados de pequenos cultivadores, com as construções adjectivas dispersas pelo

vinhedo, aos de jornaleiros, ambos com as suas cuidadas hortas, das casas de lavoura às

quintas, pode ir uma assinalável disparidade, como a há, bem visível, no percurso desde o

Baixo Corgo, de povoamento menos concentrado onde pontuam múltiplos solares, às grandes

e isoladas unidades de produção do Cima Corgo, entre núcleos de habitação concentrada, ou

às mais homogéneas aldeias do Douro Superior, onde a exploração comercial do vinho chegou

tarde, deixando ainda ver grandes manchas de olival e permitindo recordar as culturas de

cereal ou mesmo do sumagre.

Este património construído e cognitivo, na riqueza da sua diversidade, não deixa de configurar

uma identidade duriense, sentida e reclamada pela população local e reconhecida pelo mundo,

que cada vez mais precisa de ser assumida, por todos e cada um, num permanente exercício

de cidadania, que será a melhor protecção para esta paisagem cultural, de sedimentada

elaboração e intenso pulsar de vida.

5.3.2. Povoados

Referimos antes que a diversidade duriense se reflecte fortemente nos povoados os quais

estruturam a rede de formas de habitar da região (ver capítulo 3). Essa diferenciação é fruto do

habitat em que se integram, mas também documenta uma relação de apropriação do território

historicamente marcada, que permitirá, depois de estudada, salientar para cada um uma

vocação, na qual a população se reconheça porque referenciada a linhas de rumo endógenas,

mas que os torne distintos e singulares no conjunto. Uma antiga sede de concelho ou de actual

freguesia pela sua dimensão, valências sociais e mesmo carga simbólica não se confunde com

uma pequena aldeia ou lugar; uma povoação ribeirinha relacionada com a navegação

comercial ao longo do rio, com os seus armazéns e actividades terciárias difere de outro lugar

ribeirinho que foi apenas cabeça de uma barca de passagem; uma aldeia de apoio à

exploração agrícola sazonal tem poucas semelhanças com um lugar de estrada, ou um

aglomerado de trabalhadores braçais, e ainda menos com os núcleos de operários ferroviários.

A malha urbana e a maneira como se usa o espaço público, os edifícios emblemáticos civis e

religiosos, as casas de habitação incluindo muitas vezes estruturas de produção e

armazenamento, as casas do engenho e oficinas especializadas, as lojas do pequeno comércio

se as houver, a própria inclusão de áreas de cultivo dentro do povoado, dão-lhe personalidade

própria que será necessário respeitar, como importante é manter as características construtivas

de cada um destes elementos, sem criar padrões de uniformização nem anacronismos. Esta

preocupação de preservação terá também de encontrar lugar para o novo e para a

reformulação do antigo, como sempre foi apanágio da arquitectura vernacular.

Os povoados do ADV são, simultaneamente, os centros nevrálgicos da vida da região e um dos

elos mais sensíveis e expostos às contingências que a afectam. Agrupam, hoje como ontem,
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grande parte da população residente, reflectindo bem, por isso, as condições de vida e a

idiossincrasia maioritária em cada momento. Elegemo-los, nesta fase de diagnóstico, como

elementos fulcrais para a preservação do património vernacular do ADV. Todo o Anexo VI lhes

é dedicado, ensaiando-se uma primeira visão de conjunto da sua diversidade.

5.3.3. Quintas

As quintas, unidades de produção que em alguns casos chegaram a ser autónomas,

constituem a forma mais emblemática de ocupar o território no ADV. Composta por um

conjunto de construções destinadas à habitação e à produção, circundado por uma aro

destinado a jardim, hortas e pomares, à quinta pertence ainda uma mancha de variável

extensão de vinhedo e olival.

A sua diversidade no território do ADV resulta da conjugação em diferentes épocas históricas,

das possibilidades oferecidas pelo meio, com o interesse comercial pelos vinhos licorosos e

com a acessibilidade. No Baixo Corgo, área mais populosa e a primeira a ser aproveitada para

o cultivo intensivo da vinha, cujos acessos estavam facilitados pela maior ligação a Lamego e

ao Porto, as quintas, frequentemente com casa nobre, caracterizam-se pelo grande número,

proximidade de implantação e pequena dimensão. Já no Cima Corgo, a propriedade é contígua

e de grande dimensão, existindo conjuntos edificados de maior volumetria, isolados e muitas

vezes enfatizados na paisagem pela presença de elementos vegetais exóticos. O Douro

Superior, barrado à navegação comercial por constrangimentos físicos, apresenta uma

ocupação vinhateira intensiva mais tardia, com unidades de muito grande dimensão,

implantadas em cota baixa, junto ao rio e ao caminho-de-ferro.

Estando estas quintas na sua totalidade em posse de particulares, e respondendo a uma lógica

essencialmente empresarial, muitas vezes integrada em grandes grupos económicos, a gestão

deste património deverá passar por um compromisso com os seus proprietários, detentores de

interesses, capacidade financeira e massa crítica, que podem permitir ser os próprios a

preservar e valorizar este património, segundo normas definidas, tanto mais que ele é, de per

si, uma mais-valia emblemática.

5.3.4. Construções adjectivas

Este é talvez, de entre o património construído, aquele que corre mais imediato perigo de se

perder. Erguido para dar resposta a condições de produção particulares, muitas vezes sem o

cuidado que se poria, por exemplo, na habitação, torna-se particularmente frágil quando é

abandonado por razões de obsolescência. Falamos de moinhos e azenhas de cereal e de

azeite que usavam a água como força motriz, de fornos para secar figos, de lagares de vinho,

de currais, abrigos e telheiros isolados junto das terras de cultivo, de pombais, etc. O abandono
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destes meios de produção, para o fim a que se destinavam, parece irreversível, acarretando

enormes perdas no conhecimento de tecnologias específicas, que urge documentar. Sendo

impossível preservar todos os exemplares existentes, só um estudo aturado permitirá

seleccionar os mais viáveis para intervenção integrada, ancorando, na objectualização, saberes

e vivências.

5.3.5. Estruturas que modelam a paisagem

São os infindáveis quilómetros de socalcos enfatizando as curvas de nível e os longos

caminhos murados e calcetados que os cruzam em direcção ao rio, contrastando com os

pequenos pomares e úberes hortas ribeirinhas protegidos por paredes, que constituem a

singularidade da paisagem duriense (ver 4.4.1.). Construída e modelada ao longo de centenas

de anos, ela continua viva mas em mutação acelerada, sobretudo por um assinalável

acréscimo da capacidade mecânica empregue para a transformar. Torna-se necessário avaliar

este processo e tentar evitar que ele apague radicalmente o testemunho de seculares formas

de trabalho e organização do espaço, essenciais à compreensão do processo histórico e do

presente da região.

5.3.6. Locais de culto

A variedade dos locais de implantação de capelas na região duriense é, em si mesma, um rico

testemunho das mudanças históricas do povoamento e das suas condições económicas.

Situadas ora em pontos altos, sobranceiros às paróquias e aos vales ou cursos de água, em

locais de deslumbramento paisagístico que favorecem a possibilidade de hierofanias,

protegendo as povoações e os cultivos, ora implantadas em cruzamentos de velhos caminhos,

consagrando lugares de muita passagem, ora ainda em locais ribeirinhos, assegurando  a

travessia das barcas, ou mesmo dentro dos povoados axializando, como os calvários, os seus

caminhos sacrais, estes locais de devoção são, além de testemunhos de excelência no

conhecimento da antropologia do sagrado e na fundura das suas raízes, elementos de grande

significado na coesão da vida das populações.

É acentuada a variedade morfológica das suas estruturas, desde os edifícios concebidos  com

explícita vontade artística, às edificações realizadas com relativo esmero, cuja arquitectura

mostra valores vernaculares. Embora fruto da estima das populações,  o arranjo e reedificação

destas capelas, bem como o restauro e/ou substituição de imaginária e altares - de variada

antiguidade e qualidade - raramente as respeitam. Este património, para que não se

depaupere, deverá merecer especial cuidado, alicerçado em critérios de bom senso e

equilíbrio, que não ofendam o desiderato das populações a que pertencem, mas que também
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não permitam a obliteração dos exemplares de qualidade artística ou de outros testemunhos

de carácter devocional, cujo valor  reside no seu significado.

5.3.7. Medidas de valorização

1. Em sintonia com a nova lei portuguesa relativa à Protecção e Valorização do Património

Cultural, também o património vernacular do ADV deve acolher como forma básica de

identificação e protecção dos bens a inventariação. Inventariar é indispensável para

conhecer e saber eleger, dando lugar a uma criteriosa escolha de casos a abranger pelas

duas formas normativas de protecção, a saber, o registo patrimonial de inventário, que

abarcará a generalidade dos casos, e o registo patrimonial de classificação, aplicável aos

bens considerados de excelência para cada um dos patamares definidos (municipal,

regional e nacional).

Segundo a mesma lei, todos os bens que integram o património cultural deverão reflectir

valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou

exemplaridade. No caso do ADV, se o valor de memória não será difícil de avalizar, já a

antiguidade e raridade reflectem uma visão economicista, que faz do escasso e antigo um

bem raro, e por isso com os inerentes riscos de sobrevalorização, alienando o seu

significado cultural no conjunto.

A autenticidade, como valor ainda mais abstracto e muito discutido, recomenda prudência

na sua aplicação, já que a diversidade das expressões culturais é a essência do

vernacular, onde simplicidade, honestidade e pragmatismo se aliam à necessidade de

responder aos quesitos da vida quotidiana, através da adaptação a novas circunstâncias,

nem por isso matando a criatividade e originalidade. Uma atenção crítica particular deverá

ser votada a situações em que com elementos verdadeiros retirados de contexto se

constróem falsos, geradores de maiores equívocos quando estes se procuram legitimar por

incluírem aqueles referentes culturais. Ou ainda, aos casos em que o popular é uma

construção mimética concebida pela erudição.

A maior singularidade do ADV é, sem dúvida, a totalidade da paisagem construída, mais do

que cada elemento tomado de per si, ainda que nestes possamos distinguir casos

privilegiados que, na impossibilidade de tudo preservar, sirvam de paradigmas para a

evocação metonímica de realidades em algum momento mais vastas e complexas. Para

eles deverão ser elaborados processos de classificação individualizados, procedimento

que ficaria sempre em aberto, nos dois sentidos, para acolher a dinâmica cultural que tanto

poderá levar a incluir novos itens, como a eliminar algum dos anteriormente considerados.

2. A diversidade dentro do ADV deveria ser uma riqueza a preservar. Ela não só reflecte a

variedade de condições ecológicas e históricas da região, que estão actualmente e ser
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pressionadas no sentido da uniformização, como acolhe uma grande variedade de

património construído, tecnológico e imaterial, por vezes único, muito fragilizado na sua

transmissão por essa onda igualizadora, que lhe retira prestígio e função.

3. O aumento de qualidade de vida das populações envolvidas, para níveis que incentivem a

sua permanência e dignidade, é um caminho unívoco para a preservação dos saberes e

práticas grupais. Encurraladas entre, por um lado a industrialização da agricultura, da

construção, etc., e o apelo à (e)migração, e por outro a inoperância das práticas e meios de

produção tradicionais no mercado, a desvalorização dos saberes não escolarizados e a

desarticulação e envelhecimento do grupo social, estas populações podem desenvolver

uma baixa auto-estima colectiva, muitas vezes chegando a envergonhar-se da sua cultura

e mundividências, procurando mais escondê-las do que transmiti-las às novas gerações.

4. O estudo de formas, materiais, técnicas de construção e vias de transmissão deste

conhecimento será primordial para fundamentar alguns critérios de avaliação do ponto 1.,

mas também para programar intervenções de valorização e definir normas para novas

implantações e edificações. Devendo ter em conta toda a área do ADV, e mesmo a área

tampão, este estudo facultará, aos municípios e outras entidades com poder de decisão

sobre a matéria, informação fundamentada, a ser vertida para as regulamentações

aplicáveis na área específica que tutelam, sem trair a concepção de conjunto.

5. Garantir a disponibilização do material de construção tradicional torna-se fundamental para

a preservação do património vernacular, por forma a que às dificuldades de resistir ao

facilitismo e à standartização modernizadora, não venham a juntar-se custos demasiado

acrescidos pela utilização de materiais pouco comuns hoje em dia, excessivamente

escassos e inflacionados.

6. Igualmente fundamental será assegurar a transmissão do saber fazer, criando, aos vários

níveis, novas gerações de técnicos que aprendam e compreendam as práticas tradicionais.

A sensibilização dos profissionais que já estão instalados é também indispensável, dado a

implantação e capacidade para formar opinião que muitos possuem.

7. Na legislação nacional que regula muitas das actividades de alguma forma relacionadas

com o património vernacular há normas que, a serem integralmente cumpridas, matariam

formas tradicionais de viver e trabalhar, conviver e festejar, sem criar para as populações

alternativas que signifiquem melhoria da sua qualidade de vida, pelo que se recomendaria

uma aturada reflexão sobre estas situações.

8. Incentivos fiscais e financeiros para a preservação do património construído e sua

envolvente paisagística, nomeadamente do que venha a ser classificado, bem como

incentivos para a transmissão de conhecimentos em actividades profissionais tradicionais

poderiam levar a um maior envolvimento da população, tantas vezes envelhecida e

economicamente depauperada, neste processo de preservação do património.
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9. O diálogo entre população, proprietários e todos os agentes regionais envolvidos torna-se

indispensável para o sucesso de qualquer projecto, até porque muito do património

material e, sobretudo, quase todo o imaterial pertence, de forma inalienável, aos primeiros.

Esta situação não implica a indisponibilidade desse património para a fruição pública,

apenas obriga a que o mesmo e os seus detentores sejam alvo do respeito, como

indivíduos e como grupos sociais. A promoção do turismo cultural não pode redundar em

prejuízo do património promovido e das populações locais.

5.4. INTRUSÕES VISUAIS

5.4.1. Conceitos e metodologia de avaliação

Com este subcapítulo pretende-se apresentar uma avaliação sumária acerca das tipologias de

intrusão paisagística identificadas no ADV. Esta abordagem assenta e aceita os princípios do

conhecimento, salvaguarda e celebração dos valores paisagísticos patrimoniais, sendo por isso

a argumentação apresentada sustentada por estas convicções. A paisagem do ADV gerada

pela interacção directa e indirecta das populações humanas com os recursos naturais, integra

valores naturais, valores construídos e valores cultivados. Importa salientar que os valores

construídos e cultivados aqui prioritariamente reconhecidos correspondem a uma cultura pré-

-industrial. Esta é a cultura que desenha em encostas abrutas, socalcos, matos e vastidão.

Esta avaliação assenta num conjunto de conceitos que de imediato se introduzem, assim como

na definição de uma metodologia (Figura 5.3.).

O impacte paisagístico negativo ou Intrusão Paisagística é o resultado de uma actividade no

território que provoca uma rotura no metabolismo e na ordem da paisagem, que se traduz

numa ocorrência abusiva e estranha a uma dada situação de referência..

Nesta caso o território em estudo manifesta-se numa paisagem agrícola de valor histórico no

contexto nacional e internacional, da qual se pretende realçar, celebrar e conservar os valores

vernáculos ou pré-industriais.

Para a avaliação dos impactes paisagísticos negativos recorre-se a uma reflexão simplificada

sobre a gravidade do impacte de acordo com três factores principais: duração, extensão e

possibilidade de mitigação.

Duração - É o tempo durante o qual se estima que o impacte se manifeste, podendo assim ser:

temporário (quando o seu efeito se manifestar até 10 anos); duradouro (quando o seu efeito

se manifestar de 10 a 20 anos); permanente (quando o seu efeito se manifestar durante um

intervalo de tempo superior a 20 anos).

Extensão - Corresponde à área afectada pelo agente de impacte podendo por isso ser:
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− pontual/objectual, quando a área ocupada pelo agente de impacte é restrita e não

superior a 2 ha (ex. lagares e armazéns industriais);

− local, quando a área ocupada pelo agente de impacte é expressiva mas não superior a

100 ha (ex. barragem da Régua e envolvente);

− regional, quando a área ocupada pelo agente de impacte é muito expressiva

territorialmente, numa área superior a 100 ha (ex. surribas para instalação de vinhas em

patamares).

Possibilidade de mitigação - O objectivo da mitigação paisagística é a integração dos

elementos dissonantes no conjunto, ou seja a neutralização dos agentes de impacte ou da sua

expressão sensorial. A mitigação deve ambicionar a manutenção e a promoção de níveis

satisfatórios de elevada qualidade da paisagem. A possibilidade de mitigação ou esforço de

mitigação define-se como a disponibilidade em recursos técnicos, humanos e financeiros para

executar as medidas de mitigação de determinado impacte. A possibilidade de mitigação

depende dos dois factores anteriormente apresentados. Quanto maior a duração do impacte ou

quanto maior for a sua extensão maior terá quer ser a disponibilidade em recursos técnicos,

humanos e financeiros para executar as acções de mitigação. Quanto mais difícil for a

possibilidade de mitigação menor a expectativa de sucesso, a curto ou médio prazo, das

medidas mitigadoras preconizadas. Assim podemos ter impactes mitigáveis, dificilmente
mitigáveis e impactes não mitigáveis:

− os impactes mitigáveis correspondem aqueles cujas medidas de minimização são

facilmente aplicáveis com um baixo esforço económico ou energético e cujo resultado de

mitigação é facilmente atingido; estima-se que a mitigação destes impactes possibilite a

total ou quase total eliminação do agente de impacte ou da sua expressão perceptível, a

curto ou médio prazo;

− os impactes dificilmente mitigáveis são aqueles cujas medidas de mitigação são ainda

possíveis de aplicar com alguma expectativa de integração mas com um elevado esforço

económico e energético; nestes casos apenas se espera que o agente de impacte seja

parcialmente neutralizado, sendo muito difícil ou impossível a sua eliminação a curto ou

médio prazo;

− os impactes não mitigáveis são aqueles para os quais não se vislumbra nenhuma

medida mitigadora totalmente eficaz ou a existir implicaria custos económicos e

energéticos tão elevados que implicaria uma mudança radical de atitude perante o uso

do solo existente. Nestes casos a mitigação deve servir apenas para suavizar a

magnitude do impacte havendo contudo a consciência que não se consegue neutralizar

eficazmente o seu agente de impacte.
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Figura 5.3. Metodologia utilizada na avaliação das intrusões visuais

A metodologia utilizada apresentada no organigrama acima indicado, assenta em três fases

principais as quais são todas suportadas por trabalho de campo levado a cabo no ADV.

A primeira fase corresponde à identificação dos principais tipos de agentes de impacte

paisagístico no contexto da paisagem cultural abordada. Neste sentido considera-se agente de
intrusão ou impacte paisagístico negativo qualquer tipo de uso do território que seja

negativamente dissonante da matriz da paisagem em estudo, provocando assim rotura na sua

percepção ou utilização. Listados estes agentes importa seguidamente identificar o tipo de

impacte que provocam, e avaliar a sua importância de acordo com aspectos de duração, de

extensão e de possibilidade de mitigação.

Numa segunda fase serão indicadas os tipos de medidas mitigadoras para cada um dos tipos

impactes identificados, bem como o tipo de intervenção paisagística.

5.4.2. Identificação e avaliação de impactes paisagísticos negativos

Consideram se como principais agentes de impacte paisagístico:

− 1 - surribas e patamares para plantio de novas vinhas;

− 2 - aglomerados urbanos;

− 3 - lagares e armazéns industriais;

− 4 - zonas industriais, pedreiras e envolventes de barragens;

1. Identificação dos Principais Tipos de Agente
de Impacte

2. Identificação e Avaliação do Principais Tipos
de Impacte

3. Indicação das Medidas de Minimização de
Impactes - Propostas de Intervenção
Paisagística

1ª FASE

2ª FASE
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− 5 - muros de betão;

− 6 - itinerário principal e áreas adjacentes;

− 7 - cais de Lamego (porto de inertes em frente à Régua);

− 8 - núcleos de eucaliptos e mimosas (Acacia dealbata);

− 9 - lixeiras e escombreiras avulso à beira da estrada.

1 - Surribas e Patamares

Impacte 1: Armação de terreno dissonante e fortemente contrastante com os usos do solo

referenciais, provocando descontinuidade na escala, na textura e na cor das áreas

intervencionadas. Em determinadas zonas de Cima Corgo e Douro Superior começam a ser a

tipologia de uso mais marcante na paisagem.

Avaliação 1: impacte permanente; impacte local ou regional; impacte dificilmente mitigável1.

                                                     

1 As zonas de patamares, do ponto de vista estritamente visual, podem conduzir a sensações ambíguas e suscitar

dúvidas quanto à avaliação do seu carácter intrusivo. Enquanto ao longe, em situações de grande escala e elevada

expansão visual, os patamares parecem “pentear” os montes, como que formando enormes e atraentes maquetas”,

revelam na proximidade sinais de degradação, desagregação, ausência de ordem, de diversidade e de remate; as

linhas que os desenham na grande escala perdem importância quando observadas a menor distância, esbatendo-se

em descontinuidades de sulcos e ravinas provocados pela erosão acelerado dos taludes queimados pelos herbicidas.

Assim, a avaliação acima apresentada assume à partida uma observação mais atenta que o impacte positivo

decorrente do espanto perante situações de grande escala da paisagem Duriense, descendo a um grau de observação

mais fina, a qual revela um uso do território conducente a um metabolismo indesejável deixando já perceber uma

paisagem em degradação. É ainda importante verificar que enquanto os muros são reconstruíveis após
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Mitigação 1:

a) definir um paradigma de qualidade para o mosaico da paisagem do ADV, o qual deve

funcionar como elemento de aferição e referência para a gestão desta unidade territorial;

b) instruir os pedidos de novos plantios de vinha com planos de gestão das explorações e,

complementados em casos especiais, de projectos de integração paisagística que no

mínimo devem reflectir sobre a modelação do terreno, a manutenção de elementos

vernáculos e da vegetação autóctone, o traçado geral de caminhos e assentos agrícolas,

a drenagem, a compartimentação e a manutenção do diversificado padrão da paisagem;

c) não autorizar a destruição de muros de pedra, edifícios vernáculos, calçadas de pedra,

mortórios, núcleos de vegetação arbórea e sub-arbórea (cultivada ou espontânea) sem

prévia apresentação de um plano de intervenção que descreva e justifique as acções

que se pretendem levar a cabo, claramente acompanhado de projecto de integração

paisagística;

d) execução de projectos de compartimentação da paisagem (conservação, recuperação e

ampliação) para zonas de patamares e de vinhas ao alto já existentes, baseados na

definição de alinhamentos e núcleos de vegetação arbórea e sub-arbórea característica

da paisagem do ADV, numa perspectiva de criação de corredores verdes contínuos (ex.

alinhamentos de oliveiras, amendoeiras ou outras árvores ao longo dos caminhos das

unidades fundiárias sujeitas a este tipo de armação do terreno; plantação ou estimulação

do desenvolvimento de núcleos de sobreiros, azinheiras, medronheiros, em zonas

residuais não cultivadas); estudar e ensaiar métrica de plantação de alinhamentos de

oliveiras ou outras estrutura arbóreas de pequeno porte em taludes mais extensos;

e) não autorizar novas plantações de vinha em declives iguais ou superiores a 50% e

condicionando o plantio na faixa dos 40 a 50% de declive;

f) estimular nas situações de declive limite o revestimento vegetal com espécies arbóreo-

-arbustivas da paisagem natural ou cultural da região (ver 4.3.1.);

g) monitorização das novas zonas de intervenção.

Impacte 2: Erosão expressiva das encostas - ravinamento, derrocadas, e deslizamentos em

massa, sinais claros de uma unidade de paisagem degradada. Esta situação de erosão

acelerada das encostas resulta da sinergia que se estabelece entre uma armação do terreno

                                                                                                                                                           

desmoronamento através da reposição das pedras caídas no local, a terra perdida dos taludes ravinados é levada para

outros locais através da água de escorrimento superficial.
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sem estratégia de fixação de terras em terrenos muito inclinados e de uma gestão de

infestantes a grande escala baseada no uso intensivo de herbicidas.

Avaliação 2: impacte temporário; impacte pontual ou local; impacte dificilmente mitigável;

(risco para a segurança pública).

Mitigação 2:

a) elaboração de um projecto de uma rede geral de drenagem, mantendo ou recuperando

sempre que possível, o sistema de drenagem tradicional e adoptando soluções sem

impacte na paisagem;

b) estudar, ensaiar e verificar a viabilidade de desenvolver novos tipos de armação do

terreno;

c) estudar e ensaiar novas formas de modelação dos taludes e limitar os declives por forma

a reduzir a altura dos taludes.

Impacte 3: Destruição de valores paisagísticos com significado histórico-referencial e ecológico

tais como: áreas com armação tradicional em terraços (vinhas antigas e mortórios), formações

vegetais pré-climácicas e climácicas autóctones (sobreirais, medronhais, castinçais, etc.) (Exº

Cidadelhe);

Avaliação 3: impacte permanente; impacte pontual, local ou regional; impacte não mitigável ou

dificilmente mitigável;

Mitigação 3:

a) levantamento e registo de todos os núcleos de vegetação arbórea e sub-arbórea

existentes, sua avaliação, classificação e monitorização anual - formações pré-

-climácicas e climácicas autóctones, vinha antiga, mortórios, culturas arbóreas

ordenadas (olivais, amendoais e laranjais) e núcleos de vegetação ornamental;

b) proibir a alteração do coberto vegetal dos Espaços naturais, quer os matos

mediterrânicos quer as galerias ripícolas e obrigatoriedade de reposição de áreas

degradadas;

c) proibição de qualquer derrube ou corte drástico de oliveiras, amendoeiras, carvalhos,

sobreiros, azinheiras, castanheiros, medronheiros, cornalheiras, zimbros ao abrigo da

legislação vigente quando se aplique, assim como proibição de corte ou abate de árvores

ou subárvores ornamentais e não invasoras presentes nas quintas e casais;

d) estimular e promover socialmente a formação e profissões relacionadas com o cuidar da

paisagem - “zeladores da paisagem” : ex. guardas florestais, guardas e vigilantes da

natureza;
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e) levantar e registar todos os muros de pedra existentes (incluindo os nas áreas de

mortórios);

f) incentivar a recuperação e manutenção de todos os muros de pedra e incentivar a

construção de novos muros em zona de expansão de vinha ou em zonas de recuperação

de patamares;

g) estimular a reconversão dos terraços com muros de pedra seca, e a manutenção da

armação do terreno;

h) estimular, promover e valorizar as artes e ofícios relacionadas com o trabalho da pedra

de xisto, a construção e recuperação de elementos de pedra (escolas de canteiros,

construtores de muros e calçadas, edifícios com estruturas vernáculas, etc); incentivar a

criação de empresas relacionadas com a construção e conservação de muros de pedra

seca e outras estruturas construídas com carácter vernáculo.

2 - Aglomerados urbanos

Impacte 1:Fragmentação do núcleo original dos aglomerados por novas construções, cujo local

de implantação, forma, escala, cor/materiais de construção provocam uma clara rotura na

leitura do conjunto, enfatizando a dissonância, promovendo a dispersão e contrariando a

congruência da paisagem urbana referencial. Em alguns casos, as novas construções ou a

actualização das existentes, constituem modificações tão significativas que transformam a

imagem tradicional da aldeia duriense num aglomerado aparentemente caótico, apenas

referenciável aos existentes em qualquer periferia urbana degradada. É importante enfatizar

que este aspecto se deve principalmente às intervenções edificadas nos últimos 30 anos, que
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vão progressivamente dominando o carácter dos aglomerados; estas edificações são

normalmente de escala superior à existente, evidenciando-se negativamente do conjunto

(monovolumes - elemento de "textura grosseira que vai minando o aglomerado vernáculo, de

textura fina"), apresentam características formais, cromáticas e texturais diferentes, das quais

se salientam: telhados "rígidos " e de telhas diferentes das tradicionais telhas de barro

vermelho; ausência de telhados; projecção dos edifícios nas encostas, sem embasamento

tradicional de barras negras, o provoca uma sensação de ausência de remate e contribui para

aumentar a escala do edifício; fachadas pintadas de branco, revestidas a mosaicos industriais

ou com outros tratamentos cromáticos ou revestimentos que enfatizam a presença do edifício ;

gradeamentos, escadas, varandas, terraços, ornamentos, piscinas, anexos e barracas.

Avaliação 1: impacte permanente; impacte local; mitigável .

Mitigação 1:

a) elaboração de planos de pormenor para os aglomerados (ver capítulo 3);

b) controlar a expansão dos perímetros urbanos onde se autoriza a construção (ver 3.3.);

c) privilegiar o carácter agregado das aldeias, favorecendo a consolidação dos centros e

contrariando a dispersão;

d) orientar e condicionar a implantação, cércea, forma, cor , cobertura e materiais de

construção a adoptar em novas construções e recuperação de construções existentes;

estimular o uso de cores e materiais característicos das construções vernáculas de

embasamento em “terra negra”;

e) condicionar a construção de monovolumes de escala dissonante com a existente na

aldeia, estimular a “partição” dos volumes, dar preferência a coberturas de telhado de 4

águas com telha de barro vermelho.

f) informar e envolver os habitantes nos processos de recuperação dos aglomerados;

g) estimular o brio, o civismo e uma nova postura das populações em relação aos seus

aglomerados e à paisagem em geral.

Impacte 2: Baixa qualidade dos espaços públicos dos aglomerados (ruas, caminhos, passeios,

largos, adros, etc.). Desaparecimento ou degradação dos pavimentos de pedra existentes

debaixo de camadas de alcatrão (também este já degradado em muitos casos), ausência de

organização espacial explícita, de remates, de passeios e de pavimentos qualificados.

Presença constante de "desordem, desarrumação" e lixo.

Avaliação 2: impacte temporário; impacte pontual ou local; impacte mitigável.
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Mitigação 2:

a) ordenamento e qualificação dos espaços exteriores públicos de acordo com princípios de

conservação e celebração do seu carácter vernáculo;

b) manutenção de calçadas e pavimentos de pedra existentes e recuperação de

pavimentos de pedra que actualmente jazem debaixo de tapetes de alcatrão;

c) condicionar as novas intervenções nos espaços exteriores ao usos de materiais

tradicionais ou com eles compatíveis (ex. calçadas de pedra, elementos de iluminação

discretos e miméticos, mobiliário urbano discreto e mimético, etc); estimular a contenção,

a simplicidade e depuração das intervenções de modo a que estas não dêem origem a

espaços urbanos cheios de acessórios dispensáveis; evitar a falso vernáculo, que ainda

enfatiza mais a probreza dos lugares;

d) manutenção de árvores referenciais pontuais, mas não “ajardinar” todos os cantos das

aldeias por não se inserir na lógica e na expressão dos lugares.

3 - Lagares e armazéns industriais e centros de vinificação

Impacte: Construções de grande escala e elevado carácter industrial, as quais provocam uma

quebra com a escala envolvente, normalmente acompanhada por desfasamento cromático e ao

nível dos materiais de revestimento. Estas construções são instaladas em plataformas que

também rompem com a escala do relevo, podendo assumir maior ou menor exposição visual

dependendo da posição topográfica que ocupam.

Avaliação: impacte permanente; impacte pontual; impacte dificilmente mitigável.

Mitigação:

a) desenvolvimento de projectos de integração paisagística que assentem em programas

que privilegiem a implantação de bandas de vegetação arbóreo - arbustiva autóctone,

que envolvam as unidades edificadas e lhes diminuam a exposição que demonstram na

paisagem; as bandas devem ser heterogéneas e mistas de espécies caducas e de folha

persistente, de modo a não se tornarem blocos marcantes e intrusivos na paisagem,

acentuando a visibilidade dos agentes de impacte; para além das peças escritas e
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desenhadas necessárias, estes projectos devem ainda ser instruídos com um estudo de

cor e de materiais, o qual discuta a possibilidade de mimetização dos agentes de

impacte mais expressivos;

b) sujeitar os núcleos a edificar e espaços exteriores envolventes a projectos de

arquitectura e projectos de arquitectura paisagista de modo a constituírem elementos

que se enquadrem nos princípios de celebração da paisagem cultural do ADV,

nomeadamente no que respeita a localização, implantação, forma, escala, volumes, cor,

materiais de construção e envolvência arbóreo-arbustiva; é ainda importante referir que

estes novos edifícios e espaços exteriores devam perseguir um desenho despojado,

discreto mas seguro, glosando sempre que possível a temática vernácula, sobretudo ao

nível volumétrico e cromático (paredes e coberturas).

4 - Zonas industriais, pedreiras e envolventes de barragens

Impacte: rotura de grande escala com a topografia do lugar e com a envolvente, de

características semelhantes às anteriormente descritas, mas espacialmente e operativamente

mais expressivas. Forte perturbação nos ecossistemas receptores e confinantes, e elevada

descontinuidade no padrão da paisagem.

Avaliação: impacte permanente; impacte local ou regional; impacte dificilmente mitigável ou

não mitigável.
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Mitigação:

a) desenvolvimento de acções de ordenamento e desenho dos espaços indicados, de modo

a promover a sua integração na paisagem, diminuindo a escala actual dos agentes de

impacte e aproximando-os à escala e aos usos do solo da paisagem envolvente; as

estratégias a adoptar devem considerar a plantação de grandes unidades arbóreas, de

constituição dominantemente autóctone, tratamentos cromáticos e volumétricos,

demolições, etc.. É desejável que as acções e integração tirem partido de um modo

positivo das novas formas criadas na paisagem, não as negando mas sim rematando e

ligando o seu tecido ao tecido da paisagem que as acolhe.

5 - Muros de betão a substituir muros de pedra seca dos terraços

Impacte: rotura de pequena e média escala nos valores patrimoniais que constituem os muros

de pedra seca dos terraços(socalcos),estabelecendo um elevado contraste cromático e textural

com os materiais vernáculos; sugestão de modos de vida e cenários próprios de zonas urbano-

-industriais sem qualidade formal, fortemente associadas a paisagens contemporâneas

características de zonas desordenadas e culturalmente pobres; revelam um momento de

abandono ou perda de capacidade dos ofícios tradicionais em resolverem ou executarem a

manutenção e gestão da paisagem pré-industrial.

Avaliação: impacte temporário a duradouro; impacte pontual; impacte mitigável.

Mitigação:

a) estudo e tratamento cromático dos paramento exterior, centrado em opções de cor que

ajude a mimetizar o muro na paisagem (ex. tons terra afinados ao lugar);

b) revestimento do muro com trepadeiras de elevado poder de recobrimento tipo vinha

virgem ou hera;

c) revestimento do paramento exterior com pedra de xisto ligada com argamassas

bastardas (cal, saibro e cimento branco).
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6 - Itinerário principal e áreas adjacentes

Impacte: rotura de grande escala na matriz global da paisagem manifestada por extensas e

expressivas faixas de rodagem enfatizadas por taludes muito acentuados ou estruturas de

suporte de terras em betão ou gabião. Toda esta estrutura viária de grande escala estabelece

um forte contraste com a paisagem cultural que a acolhe, aspecto que é potenciado pelo relevo

muito acidentado que, nas condições mais desfavoráveis de exposição visual (encostas muito

iluminadas e declivosas) a tornam muito intrusiva. O desfasamento de escalas e de padrão que

se verifica entre o itinerário principal e a paisagem envolvente conduz a uma explícita

incongruência e desconforto na percepção do conjunto, reduzindo a unidade e a

monumentalidade da paisagem vernácula e enfatizando a desagregação.

Avaliação: impacte permanente; impacte regional; impacte dificilmente mitigável ou não

mitigável.

Mitigação:

a) promover a diminuição da visibilidade e da escala do itinerário principal (faixas de

rodagem e taludes) através do revestimento arbóreo arbustivo de todas as áreas

possíveis com vegetação arbóreo arbustiva autóctone; como as condições para a fixação

da vegetação são muito adversas (falta de espaço e solo) estima-se ser necessário

desenvolver esforços tenazes para possibilitar esta instalação, que de outro modo, não

poderá ter um desenvolvimento suficientemente expressivo para quebra a presença e a

visibilidade da estrutura viária.

7 - Cais de Lamego (porto de inertes em frente à Régua)

Impacte: alteração muito visível da paisagem vernácula no centro do núcleo referencial mais

significativo da área em estudo. Este núcleo constitui uma unidade de paisagem de nítido

carácter industrial, que à semelhança do IP interrompe a continuidade do padrão agrícola que o

envolve, distinguindo um uso portuário de grande escala associado a margens extensamente

enrocadas, plataformas para armazenamento temporário de inertes, movimento de grandes

barcos de transporte de inertes e outras estruturas associadas a este tipo de uso do solo.
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Avaliação: impacte permanente; impacte regional; impacte dificilmente mitigável ou não

mitigável.

Mitigação:

a) desenvolvimento de acções de ordenamento e desenho do espaço que promovam a

diminuição do carácter industrial visível do cais e das zonas de depósito de inertes;

b) plantação estratégica de estruturas arbóreas diversificadas e de grande escala que

possam constituir cortinas imediatas em relação aos principais pontos de observação ,

escondendo os elementos e actividades mais intrusivas (ex. plantação núcleos e cortinas

de árvores da mata ribeirinha à base de choupo negro, álamo, freixo, lodão e plátano).

8 - Núcleos de mimosas e eucaliptos e mimosas (Acacia dealbata).

Impacte: modificação do coberto vegetal pela expansão rápida (espontânea ou cultivada) de

espécies exóticas estranhas ao metabolismo e imagem da paisagem cultural em estudo. O

contraste cromático, textural, formal e ecológico que estabelecem com a envolvente é

expressivo e dissonante do conjunto que se pretende designar como valor patrimonial. A

agressividade ecológica de algumas destas espécies é bem conhecida (especialmente a da

Acacia dealbata) e o seu alastramento difícil de travar a dimensão destes núcleos não é ainda

expressiva no contexto total da área em estudo.

Avaliação: impacte temporário; impacte pontual ou local; impacte mitigável.

Mitigação:

a) eliminação total de todos núcleos ou indivíduos isolados de mimosa (Acacia dealbata), a

partir de corte raso, arranque da touça e tratamento com herbicida sistémico na zonas de

corte dos ramos e troncos;

b) não autorização de aumento das manchas de eucalipto.
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9 - Lixeiras e escombreiras avulso

Impacte: efeito conhecido e resultado da deposição constante de lixos vários e restos de obra

nas beiras das estradas e em locais não agricultados; sinais de decadência cívica acelerada,

perda de valores, aumento de mobilidade e facilidade de transporte de materiais por todo o

território.

Avaliação: impacte temporário; impacte pontual; impacte facilmente mitigável.

Mitigação:

a) desenvolvimento de um programa autárquico consertado para combater a deposição de

lixo e entulho na berma das estradas;

b) promover a educação cívica e ambiental, a recolha de lixos, a recolha de entulhos e a

limpeza da bermas das estradas e dos espaços públicos dos aglomerados urbanos,

mantendo toda a área do PIOT com um aspecto limpo e civilizado.

5.5. SÍNTESE

Sob o ponto de vista do património, o ADV apresenta valores diversificados e significativos

embora desvalorizados pelos impactes na paisagem causados por um conjunto de actividades

humanas. No entanto, existe uma homogeneidade significativa sob o ponto de vista da

distribuição destes valores quando apreciados conjuntamente com os factores físicos e os usos

do solo, que determina a identificação de um conjunto de unidades de paisagem que têm no rio

Douro o seu elemento integrador.

A Carta 5.2. representa cinco unidades de paisagem identificadas no ADV decorrentes da

apreciação conjunta dos resultados apresentados nos capítulo anterior e no presente. A

delimitação das cinco unidades toma principalmente por base a Carta de unidades-solo

principais, a Carta de uso de solo e a Carta das áreas de conservação segundo o interesse

conservacionista.

I. Extremadouro

II. Corgo/Varosa

III. Ceira/Távora
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IV. Pinhão/Torto

V. Tua/Sabor

As cinco unidades de paisagem têm áreas muito diferentes, sendo a sua representação no

ADV a seguinte: Extremadouro – 9,3%; Corgo/Varosa – 11,3%; Ceira/Távora – 21,6%;

Pinhão/Torto – 32,3%; e Tua/Sabor – 25,6%.

A unidade de paisagem designada por Extremadouro corresponde à área onde a influência

atlântica mais se faz sentir e também a proximidade com a paisagem granítica do Entre-Douro

e Minho. A maior abundância de água, a profundidade dos solos, os testemunhos da cultura do

milho com a sua peculiar arquitectura, a multitude das parcelas cultivadas, as pequenas

manchas de mata no limite de lugares reforçam esta semelhança, que se estende também à

característica de ser esta a área que apresenta o povoamento mais disperso no ADV. De

ocupação vinhateira antiga, valorizada pela proximidade em relação ao Porto e a Lamego, esta

paisagem está pontuada por solares e casas nobres sete e oitocentistas, que contrastam com

um grande número de pequenos aglomerados populares, com construção de pouca qualidade

mas que deixam a impressão de uma grande dinâmica endógena de renovação. A vinha tem

aqui uma presença muito significativa e é plantada na sua grande maioria em terraços pós-

-filoxéricos contribuindo assim para uma fragmentação baixa sob o ponto de vista da

diversidade biológica.
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Nesta unidade de paisagem registaram-se os prejuízos mais significativos resultantes das

intempéries, ao encontro dos elevados níveis de erosão do solo.

A unidade de paisagem designada Corgo/Varosa desenvolve-se em torno do eixo criado por

estes dois afluentes do Douro que por sua vez é acompanhado pela rede viária EN 2 e o IP 3.

Sobre este eixo localiza-se o ‘eixo urbano’ constituído pelas cidades de Vila Real/

Régua/Lamego. É pois a unidade mais urbanizada, e aquela em que deparamos com 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

reflecte também na diferente cércea de cada construção, em xisto, que pode chegar a atingir 4

ou 5 pisos para o lado do maior pendor.

A vinha mantém uma forte presença predominantemente armada em terraços pós-filoxéricos e

a fragmentação é significativamente mais elevada. As galerias ripícolas têm aqui uma grande

importância sob o ponto de vista conservacionista e da paisagem. Quer nesta unidade quer na

anterior predominam os antrossolos de origem xistenta, embora os solos desta unidade

apresentem um risco um pouco menor de erosão.

A unidade de paisagem designada Ceira/Távora pode ser considerada uma unidade de

transição entre os eixos criados pelos rios Corgo e Varosa e pelos rios Pinhão e Torto. É uma

área com um interesse conservacionista relevante, muito fragmentada, em que a vinha alterna

com matos. A presença de mortórios aqui é elevada porém não é facilmente detectada através

da interpretação da fotografia aérea pois na sua maioria estão em mau estado de conservação

e ocupados por olivais abandonados que entretanto evoluíram para matos. As novas

plantações de vinha armadas em patamares têm aqui uma expressão elevada e têm vindo

precisamente a surgir sobre estes mortórios. A unidade de solo principal é constituída por

leptossolos também de origem xistenta. Os aglomerados são muito pouco numerosos, bem

representados pelas sedes e únicos lugares de duas freguesia ribeirinhas, Covelinhas e

Folgosa, outrora unidas por uma importante travessia do Douro. Em cota baixa, estes

povoados apresentam uma malha urbana menos apertada e íngreme do que os da área

anterior, atingindo também as construções, de xisto, menor altura. Em ambos a respectiva

igreja paroquial preside, em ponto elevado, enquanto a capela da Senhora da Boa Passagem,

à beira-rio, protegeria a travessia.

A unidade de paisagem designada Pinhão/Torto assenta predominantemente sobre

antrossolos amplamente ocupados por vinha associada a grandes quintas do Douro. Sob o

ponto de vista conservacionista, as manchas constituídas por Leptossolos estão primeiramente

associadas a matas e matos e também às galerias ripícolas com um  importante contributo

para a fragmentação. Aqui de forma muito proeminente coexistem terraços pré-filoxéricos e
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pós-filoxéricos lado a lado com as novas formas de armação, nomeadamente os patamares e a

vinha ao alto.

Na perspectiva do património construído vernacular temos de distinguir nesta unidade uma

área a Norte, junto do limite da mancha, transição para o planalto, onde dois aglomerados se

distinguem pela qualidade e boa preservação. Celeirós, sede de freguesia, denota a presença

antiga de populações com fartos recursos económicos, patentes em programas construtivos

púbicos e privados de sabor erudito, empregando materiais de qualidade, com relevância para

o granito lavrado. Paradelinha é apenas lugar, fica a pouca distância, e compõe-se uma rede

de ruas e ruelas, com os seus largos, à face dos quais foram erguidas sólidas construções

sobradadas, de maior ou menor prosápia, mas sempre com qualidade, sublinhada pela

utilização sistemática de grandes silhares de granito de grão fino. À medida que descemos

para o Douro, os povoados com que deparamos são de programa mais pobre, registam por

vezes as dificuldades inerentes à sua posição em fortes pendentes, as construções são em

xisto, de considerável altura, mas aqui utilizando amiúde a taipa, material leve e próprio para os

andares superiores, de habitação, nos quais vemos grandes varandas salientes, em madeira.

A unidade de paisagem designada Tua/Sabor é a mais extensa. As formações geológicas

ganham aqui uma diversidade significativa surgindo manchas graníticas alternando com os

xistos que deram origem quer a antrossolos quer a Leptossolos. É a unidade de características

mais mediterrânicas onde o olival e algum, pouco, amendoal, ganha uma expressão mais

significativa relativamente à vinha, embora ultimamente tenham vindo ser plantadas extensas

áreas de vinha em patamares. É também a unidade com a menor expressão da armação do

terreno, sendo que as manchas graníticas estão predominantemente ocupadas por

povoamentos florestais e matas.

Os povoados sede de freguesia afastam-se do rio, ficando na sua maior parte em cotas altas,

fora da mancha. Na zona ribeirinha temos duas situações-tipo. Por um lado vemos os núcleos

que cresceram para apoio ao comércio que percorria o rio, de que Foz-Tua será o melhor

exemplo, até por se encontrar no início do curso do Douro de mais difícil e limitada

navegabilidade. A sua vocação de entreposto, com armazéns e uma população apinhada na

borda da água, veio, com a construção da via férrea paralela ao rio, pouco distante deste, a ser

reforçada, até por aqui ter lugar o entroncamento da linha do Tua, e estar sediado um centro de

manutenção das vias.

Por outro lado, verificamos que junto do rio há outro tipo de lugares, que nos parecem

vinculados com os caminhos Norte/Sul e os pontos de travessia em barca. Numa zona de

escassa pressão populacional e, até há pouco, fora das preferências das grandes empresas

vinhateiras, estas povoações, com as suas construções baixas em xisto e granito, estão

razoavelmente conservadas, mantendo estruturas que documentam outras famosas produções

durienses, em relação às quais a população preserva uma preciosa memória do saber-fazer.
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6. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO

6.1. INTRODUÇÃO

Este capítulo trata a dimensão socioeconómica do ADV, procedendo a uma análise que se

confronta com os problemas próprios das bases de dados não serem naturalmente ajustadas

ao limite do ADV. Porém, face aos objectivos do PIOT ADV isto não pode ser considerado

propriamente uma limitação pois, por natureza, a socioeconomia no âmbito aqui apresentado

assume-se como de dimensão regional. No entanto, para obviar a esta situação, foram

elaborados inquéritos vários junto da população.

São tratados a demografia, a actividade económica, e as redes de equipamento e

acessibilidade (consultar em anexo texto mais desenvolvido - Anexo VII).

6.2. ELEMENTOS DE CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE

Segundo os resultados preliminares dos Censos 2001, residiam nos 13 concelhos da área do

PIOT-ADV 180.632 habitantes, o que representa uma perda de 15% da população,

relativamente ao Recenseamento de 1981, altura em que se registaram 212.261 habitantes. No

entanto, a parte mais significativa dessa perda verificou-se na década de 80, a uma taxa média

de –0,98% ao ano, já que na década de 90 a taxa anual foi de –0,36%.

Até finais da década de 80, a diminuição dos efectivos populacionais no Douro era explicada

pelos movimentos migratórios, uma autêntica “fuga” para o litoral ou mesmo para o estrangeiro;

no entanto, o envelhecimento provocado por essa emigração, deu origem a uma situação

demográfica nova: a mortalidade supera a natalidade na maior parte dos concelhos, ou seja,

temos vindo a assistir mais recentemente a um crescimento natural (ou saldo fisiológico)

negativo. Segundo os últimos indicadores dos movimentos demográficos, só em Vila Real e

Lamego o número de nascimentos supera o de óbitos. O Quadro 6.1. resume os principais

indicadores demográficos para o território da ADV, comparando-os com os da NUTS Norte e

do país em geral. Quer a nível da estrutura etária, quer a nível da dinâmica demográfica, é

evidente a situação desvantajosa do ADV.

Quadro 6.1. Principais indicadores demográficos

Indicadores ADV Norte Portugal

Densidade populacional hab/km2 (2001) 62,1 173,3 111,3

Saldo fisiológico % (1991-2001) -1,3 3,6 0,9

Saldo migratório % (1991-2001) -4,6 2,4 3,7

Índice de envelhecimento % (1999) 105,8 70,6 91,6
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Os valores agregados dos concelhos escondem, no entanto, consideráveis disparidades intra-

-regionais. Em geral, à medida que nos dirigimos para montante, relativamente ao curso do

Douro, diminui a densidade populacional, aumenta o envelhecimento, agrava-se o défice de

vidas 1. Na década de 80, o movimento no mesmo sentido era também sinónimo de magnitude

de perda populacional, mas tal deixou de verificar-se nos últimos anos, graças a um fenómeno,

de certo modo, surpreendente: os concelhos do Douro Sul, acompanhados pelo Baixo Corgo,

passaram a gerar movimentos de repulsão de população extremamente fortes, “destronando”,

neste lamentável ranking, os municípios mais interiores. Peso da Régua foi o concelho mais

repulsivo da Região Norte no período entre os dois últimos censos, vendo sair 14% dos

residentes, mas está acompanhado de perto por Mesão Frio, Tabuaço e Armamar, todos com

perdas por migração superiores a 10%. Globalmente, o Douro foi a região portuguesa que

maior percentagem de população viu sair durante este período.

Outro facto particularmente marcante da evolução demográfica na década de 90 é a

concentração da população em áreas predominantemente ou mediamente urbanas. Com

efeito, à excepção de Mesão Frio, Régua e Tabuaço, todas as freguesias sede de concelho

viram aumentar substancialmente o número de residentes. O maior destaque, no entanto, vai

para a Área Urbana de Vila Real2, onde se registaram aumentos de 26% na população

residente e de 30% na população presente.

Os principais núcleos urbanos dos concelhos do ADV não são abrangidos pela zona proposta

para Património Mundial. Nenhuma sede de concelho se encontra na área e o aglomerado de

maior dimensão incluído é o Pinhão, com pouco mais de 800 habitantes em 2001. É na zona

de Cima Corgo que se regista maior concentração de aglomerados total ou parcialmente

incluídos na área proposta: para além do referido Pinhão, incluem-se Celeirós, Vale de Mendiz,

Casal de Loivos, Casais do Douro, Valença do Douro e Desejosa. No Baixo Corgo, as

localidades mais importantes são Alvações do Corgo, Nogueira, Povoação (Ermida) e Caldas

de Moledo. Apesar de contar menos aglomerados, esta é a zona mais densamente povoada,

contando com maior número de pequenos lugares, sobretudo nos concelhos de Santa Marta

de Penaguião, Régua e Mesão Frio, com um povoamento mais disperso. No Douro Superior

não há, praticamente, aglomerados dignos de registo.

Considerando agora as características demográficas das freguesias abrangidas, em maior ou

menor grau, pela área de classificação, que o decréscimo populacional aí verificado tem sido

mais rápido do que o dos respectivos concelhos. Para além de perderem população de forma

ligeiramente mais acentuada na década de 80 (–1,06% ao ano, face aos –0,98% dos

concelhos), viram o decréscimo intensificar-se na década seguinte (–1,13% ao ano), enquanto

                                                

1 O excedente de vidas obtém-se subtraindo o número de óbitos ao número de nados-vivos.
2 Para além da cidade sede de distrito, inclui as freguesias de Parada de Cunhos, Lordelo, Mateus, Arroios e

Folhadela.
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na área dos concelhos o decréscimo se atenuava, situação que decorre da tendência, já

apontada, para a concentração da população nas áreas urbanas.

Este movimento de concentração gerou uma inversão da tendência regressiva na área urbana

de Vila Real e, em menor grau, na maioria das sedes de concelho, o qual, no entanto, não foi

suficiente para compensar a perda verificada nas freguesias rurais. Nestas, a estrutura etária

foi já demasiado penalizada para que se possa esperar uma recuperação populacional, mesmo

com um extraordinário aumento da fecundidade. Em princípio, o sacrifício da maioria das

freguesias ribeirinhas do Douro será necessário para dar continuidade à urbanização dos pólos

municipais, a menos que a proliferação do turismo ou um movimento migratório de

“colonização” das aldeias por residentes urbanos activos nos surpreenda.

6.3. ACTIVIDADE ECONÓMICA

A sustentabilidade económica de uma região depende da capacidade de atrair e manter

emprego, o que por sua vez se relaciona com o peso relativo e grau de competitividade dos

principais dos sectores de actividade. Para perspectivarmos o que ocorre no ADV neste ponto,

caracterizamos sinteticamente o emprego da população activa, assim como a importância dos

sectores primário, secundário e terciário.

6.3.1. População activa e emprego

Na maior parte da área coberta pelos concelhos do PIOT-ADV, a actividade económica, em

termos de afectação da população activa, continua a depender essencialmente da agricultura.

Segundo o Recenseamento de 1991, mais de metade da população empregada nos concelhos

de S. João da Pesqueira, Carrazeda de Ansiães e Armamar, trabalhava no sector primário, que

era também dominante em Tabuaço, Santa Marta de Penaguião, Sabrosa e Alijó. Dada a

reconhecida tendência dos Censos para “ignorar” uma parte de activos agrícolas, classificados

como domésticas e pensionistas, o peso real do sector era ainda superior ao revelado pelas

estatísticas.

Por seu lado, em Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa, concelhos marcados pela

reduzida taxa de actividade, os sectores primário e terciário praticamente se equivaliam,

enquanto em Vila Real, Lamego e Régua, concelhos com maior taxa de actividade, o sector

terciário era maioritário, atingindo maior expressão em Vila Real — 63% da população

empregada. Este concelho detinha 35% da população empregada no sector terciário no

conjunto dos 13 concelhos, sendo o seu enorme peso na população activa responsável pelo

facto de, a nível global, aquele sector terciário já ocupar na altura 46% dos empregados, face a

33% no primário.
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Dada a dinâmica demográfica acima descrita, marcada por um relativo crescimento dos pólos

urbanos, face a um esvaziamento das áreas rurais, é de esperar que o terciário venha a

dominar na maioria dos concelhos, o que não obsta a que a agricultura continue a ser um ramo

de actividade fundamental para a economia do ADV, como diremos no ponto seguinte.

6.3.2. Sector primário

A actividade agrícola continua a desempenhar um papel importante na economia regional. De

acordo com o Recenseamento Agrícola de 1999, em média, 2/5 dos indivíduos residentes no

ADV pertencem a agregados familiares com exploração agrícola, proporção que sobe para 2/3

no Douro Superior. A estes valores, haverá ainda que acrescentar os consideráveis efectivos

de trabalhadores por conta de outrém empregados na agricultura, nalgumas áreas do Cima

Corgo e do Douro Superior Sul.

Entre os dois últimos recenseamentos da agricultura, o número de explorações diminuiu 17%,

enquanto a superfície agrícola utilizada (SAU) teve um decréscimo de apenas 7%, traduzindo-

-se assim num aumento da SAU média por exploração na ordem de meio hectare (de 3,7 para

4,2). Este fenómeno de concentração de SAU por exploração, no geral, decorrente do

emparcelamento, foi particularmente intenso na margem direita do Douro, ou seja, no Baixo e

Cima Corgo e no Douro Superior Norte, onde a diminuição do número de explorações foi

acompanhada por uma aumento da SAU.

O padrão regional de ocupação da SAU pouco se alterou nos últimos anos, sendo a redução

para metade da área ocupada pelas terras aráveis, de 16.600ha para 8.400ha, a alteração

mais significativa. À medida que descemos o curso do Douro, o peso da vinha é cada vez

maior, diminuindo o dos frutos secos e do olival. Maçã e, em menor grau, cereja, são as outras

culturas permanentes mais importantes, mas apenas na área específica Lamego - Armamar.

Destaque-se, finalmente, a importância das pastagens permanentes no concelho de Vila Real,

onde também as terras aráveis, neste caso dominadas por prados e forrageiras, têm um peso

superior à média; este tipo de culturas serve de suporte à actividade pecuária, já que neste

concelho metade das explorações possuem efectivos bovinos.

No que respeita a outras actividades do sector primário, a silvicultura tem alguma expressão no

Douro Superior e em Vila Real. Quanto à caça, apesar das aptidões de grande parte do

território, não existem dados que nos permitam avaliar o impacto económico desta actividade,

mas sabe-se que o seu efeito no emprego directo é praticamente nulo.

6.3.3. Sector secundário

O emprego no secundário tem relativamente maior expressão no eixo Vila Real - Lamego,

sendo praticamente insignificante no Douro Superior.



103

A maior proporção (53%) dos 7.000 trabalhadores por conta de outrém empregados no sector

secundário em 19971, trabalhava na construção civil, ramo de actividade que conheceu

considerável expansão na segunda metade da década de 90, segundo os Inquéritos ao

Emprego, expansão essa expectável face ao desenvolvimento da construção para habitação.

Metade dos trabalhadores do sector estavam empregados em Vila Real e 24% em Lamego,

seguindo-se a Régua com 13%, sendo estes precisamente os concelhos com maior

crescimento no número de fogos construídos.

Quanto à indústria transformadora, metade dos 3.040 empregados trabalhavam em empresas

localizadas em Vila Real. Nos restantes concelhos, as indústrias alimentares, nomeadamente

os centros de vinificação, são os grandes responsáveis pelo emprego industrial. Efectivamente,

a indústria de bebidas congrega 85% dos empregados na indústria transformadora em Santa

Marta de Penaguião, 75% em São João da Pesqueira e valores superiores a 60% em

Armamar, Sabrosa, Alijó e Vila Nova de Foz Côa. Em todos estes casos, as Adegas

Cooperativas são os maiores empregadores dos respectivos concelhos, excluindo a

Administração Pública.

6.3.4. Sector terciário

Empregando 7.500 pessoas, o comércio a retalho é a actividade com maior peso no sector

terciário. Revelando um elevado índice de concentração, pode, em função da sua distribuição

geográfica e das deslocações de consumidores que gera, ser classificado em três níveis:

− comércio local, disperso pela quase totalidade das freguesias, como, por exemplo,

mercearias e lojas de bebidas;

− comércio de âmbito municipal, localizado na grande maioria das sedes de concelho e

não disponível nas freguesias rurais — estabelecimentos de retalho especializado, como

livrarias, ourivesarias, artigos fotográficos, etc.;

− comércio localizado apenas nas cidades com alguma massa crítica, exercendo uma

influência regional, do qual são exemplo acabado as grandes superfícies,

nomeadamente os hipermercados.

Na área do ADV, os pólos regionais de comércio e serviços localizam-se numa relativamente

pequena mancha de território, na parte mais ocidental, dispondo os restantes pólos urbanos

apenas de comércio e serviços de influência eminentemente concelhia (Figura 6.1.).

                                                

1 Os dados mais recentes de que dispomos sobre o emprego na indústria reportam-se aos quadros de pessoal a
trabalhar por conta de outrém, do Ministério para a Qualificação e o Emprego, referentes a 1997.
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Figura 6.1. População atraída pelos principais pólos de comércio e serviços (1998).

Fontes: INE, Inventário Municipal da Região Norte, 1998 e Santos e Lacerda, 19991.

6.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELEVANTES

Excluindo os serviços públicos e o pequeno comércio, a economia do ADV depende,

sobretudo, da vitivinicultura, da olivicultura e do turismo, actividades que analisamos neste

ponto.

6.4.1. A vitivinicultura

Na área de influência do PIOT-ADV, a vitivinicultura é, sem dúvida, a principal actividade

económica. Numa perspectiva de análise de fileira, nesta secção prestamos especial atenção à

caracterização quantitativa das estruturas vitícolas e da sua produção, da transformação de

vinhos e da comercialização de vinhos não beneficiados 2 e de vinho do Porto. Este ponto do

                                                

1 “A dotação de bens e serviços e a estrutura territorial da Região Norte”. Estatísticas & Estudos Regionais, 21: 7-23.
2 Atendendo a que no ADV se produzem diversos tipos de vinhos, utilizaremos a designação de vinhos beneficiados

para os mostos de generoso (cuja certificação posterior lhes poderá conferir a denominação de Vinho do Porto), a
expressão de vinhos não beneficiados para os produtos vinícolas que compreendem os vinhos com Denominação
de Origem Controlada (DOC) Douro, os vinhos regionais e os vinhos de mesa e a designação de vinho moscatel
para os vinhos produzidos a partir desta casta específica.
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trabalho será encerrado com uma análise qualitativa da vitivinicultura duriense. Antes porém

faremos uma breve síntese da evolução da vitivinicultura da RDD, onde se insere a área de

influência do PIOT-ADV.

No início da década de oitenta inicia-se no Douro a execução do Projecto de Desenvolvimento

Rural Integrado de Trás-os-Montes (PDRITM), que pretendia fazer face aos problemas de

escassez de mão-de-obra, ao envelhecimento dos vinhedos e à degradação da qualidade dos

vinhos, através da plantação e reestruturação de vinhas em sistemas motorizáveis.

O PDRITM constitui, assim, um marco de viragem, iniciando um período de forte investimento

na vitivinicultura duriense, pois com a adesão de Portugal à CEE em 1986 passa a dispor de

financiamentos a fundo perdido para a reestruturação das vinhas, para o investimento em

tractores e alfaias vitícolas, construções e equipamentos para a vinificação e engarrafamento.

As dificuldades relacionadas com o factor trabalho continuam, porém, a constituir um dos

principais problemas da vitivinicultura duriense e uma das grandes preocupações dos

viticultores, derivadas dos fortes fluxos migratórios, envelhecimento da população e

indisponibilidade dos jovens para o trabalho vitícola.

As características da oferta de trabalho vitícola têm vindo a alterar-se: o espaço de

recrutamento de mão-de-obra é cada vez maior, estendendo-se a locais afastados da região

demarcada; observa-se uma crescente feminização do trabalho vitícola que, para além de ser

visto como melhor e mais produtivo, é mais barato; aumenta o trabalho vitícola por empreitada;

e emerge um novo fenómeno associado à oferta de trabalho por parte de imigrantes de Leste.

Alguns acontecimentos ocorridos principalmente na década de noventa tiveram importantes

consequências na comercialização de vinhos da região:

− o entreposto do Douro, que embora criado já em 1977, começou a assumir papel

relevante na expedição e exportação de vinho do Porto, com efeitos importantes no

desenvolvimento regional;

− a emergência de produtores-engarrafadores quer de vinho do Porto, quer de vinhos

DOC Douro, assim como a entrada neste último mercado de muitas empresas que

anteriormente se dedicavam exclusivamente ao vinho do Porto, valorizando assim os

mostos que não sendo beneficiados eram assumidos quase como subprodutos;

− a modernização tecnológica e a aposta em recursos humanos qualificados efectuada

pelo sector cooperativo, com consequente melhoria geral da qualidade e aumento de

valor dos seus vinhos;

− a suspensão da comercialização de vinho do Porto a granel, permitindo um maior

controle sobre a qualidade do produto e um aumento médio dos preços;
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−  o aumento da importância de mercados, como os EUA e o Canadá, com preferencial

apetência pelos vinhos do Porto das categorias especiais, com um valor muito superior

aos restantes;

−  a reforma institucional operada com a criação da Comissão Interprofissional da RDD

(CIRDD), importante passo dado no sentido de institucionalizar o diálogo entre a

produção e o comércio.

Estruturas vitícolas

Actualmente, segundo dados do Recenseamento Geral da Agricultura (1999) existem no

conjunto das freguesias incluídas na área de intervenção do PIOT-ADV um total de 9.054

explorações vitícolas, com uma área total de 23.890 ha de vinha, ou seja, uma área média de

vinha de 2,65 ha/exploração. A importância da cultura é atestado pelo facto de 93,8 % das

explorações possuírem vinha e esta representar 58,6% da SAU total das freguesias

consideradas. O peso relativo da cultura de vinha vai diminuindo de Oeste para Leste (Figura

6.3.).

Figura 6.2. Percentagem de explorações com vinha.

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999.

Os índices de motorização são baixos, assim como a percentagem de produtores jovens. Pelo

contrário é muito elevada quer a percentagem de produtores idosos, já na idade de reforma,

quer a de produtores sem instrução (Quadro 6.2.).
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Quadro 6.2. Indicadores de estrutura das explorações das freguesias do ADV, por sub-região e total

ProdutoresExplora-
ções

c/vinha

(%)

Área
média de

vinha

(ha)

Área de
vinha na

SAU

(%)

Explora-
ções

c/tractor

(%)

idade
< 25 anos

(%)

idade
> 65 anos

(%)

sem
instrução

(%)

instrução
superior

(%)

Baixo
Corgo

99,2 2,30 84,8 8,9 0,46 33,1 25,1 6,3

Cima
Corgo

96,4 3,16 61,9 11,1 0,59 36,1 29,5 5,8

Douro
Superior 77,8 1,90 25,5 10,4 0,41 46,0 32,4 6,0

Total ADV 95,1 2,65 61,4 10,1 0,51 36,2 28,0 6,1

Fonte. INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999

É muito importante sublinhar a enorme dicotomia que existe na região, que ressalta, aliás por

vezes, dos indicadores atrás descritos. Se, por um lado, existe uma grande maioria de

pequenos viticultores que apenas produzem uvas, geralmente associadas das cooperativas,

por outro lado coexistem empresas de grande dimensão e de carácter empresarial, algumas

delas inseridas em grupos multinacionais, que cobrem toda a cadeia de valor, desde a

produção de uvas à comercialização dos vinhos.

Os viticultores durienses têm vindo a responder às alterações do meio seguindo estratégias

diversas. Os médios e grandes viticultores individuais e as sociedades vitícolas optaram por

uma “dinâmica de mudança”, através duma intensificação de capital, como forma de suster o

aumento de custos com o factor trabalho e, em alternativa ou em simultâneo, com o aumento

de valor dos seus produtos e dos proveitos de exploração pela vinificação e engarrafamento

em cave própria ou pela diversificação para actividades de valor acrescentado, como o turismo.

Nestas explorações observa-se uma forte "aposta técnica" e são elas também as principais

beneficiárias das "apostas políticas", via apoios ao investimento.

Pelo contrário, os pequenos viticultores têm optado por uma “estabilidade dinâmica”, isto é, as

suas estruturas e modos de funcionamento permanecem idênticos, apesar da renovação da

sua componente principal, as vinhas. Nestas explorações não se observa uma "aposta técnica"

por parte dos seus proprietários, no sentido em que não mobilizam grandes meios técnicos ou

tecnologias avançadas, nem têm beneficiado das “apostas políticas”, dado a manifesta

desadaptação dos programas de financiamento às condições reais da pequena viticultura.

A pequena dimensão destas explorações não lhes retira, porém, importância no contexto da

viticultura regional. O seu grande número faz com que o seu contributo para a produção total

seja também elevado e a forma muito cuidada como são tratadas as vinhas torna muito

importante o seu contributo para a qualidade geral dos mostos produzidos. Elas são também

fundamentais para assegurar quer a vitalidade demográfica e da vida social e cultural da

região, quer para a redução dos desequilíbrios no mercado de trabalho vitícola, pois as famílias
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destas pequenas explorações contribuem de forma significativa como mão-de-obra assalariada

doutras explorações.

Sublinhe-se que a manutenção dos sistemas tradicionais nas explorações de pequenos

viticultores são um contributo da maior importância para a preservação da riqueza do

património natural e da paisagem duriense, aspectos estes fundamentais para que a região

possa enveredar pela diversificação das actividades económicas, particularmente das

associadas ao turismo.

O investimento vitivinícola nos concelhos que integram o ADV tem sido assinalável,

beneficiando desde 1983 de financiamentos veiculados por diversos programas. No período

1983-99 foram financiados na região demarcada pelo PDRITM, Reg. 2239/86, Programa

Operacional de Reestruturação da Vinha e PAMAF - Melhoria das Estruturas Vitivinícolas, um

total de 1862 projectos de plantação de vinhas novas e reestruturação de vinhas, numa área

total estimada em 7.050 ha, a que corresponde um valor de investimento de cerca de 10,4

milhões de contos, a preços correntes.

O investimento relacionado com a actividade não se cingiu a estes programas, tendo sido

também realizado no âmbito do Reg. 797/85, Reg. 2328/91 e já no período de vigência do IIº

Quadro Comunitário de Apoio, através do PAMAF - Melhoria da Eficácia das Explorações

Agrícolas. No período 1986-89 e 1994-99 foram aprovados no conjunto dos concelhos do ADV

um total de 1795 projectos, correspondendo a um investimento de 13,63 milhões de contos.

Figura 6.3. Número de centros de vinificação por concelho e localização dos integrados na área do PIOT-ADV

Fonte: CIRDD
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No sector da transformação e comercialização o investimento foi igualmente muito significativo.

Os apoios financeiros ao investimento no sector do vinho foram canalizados através dos Reg.

355/77, Reg. 866/90 e Reg. 951/97. Entre 1986 e 1999 foram aprovados 62 projectos a que

correspondeu um investimento de 13,24 milhões de contos e um montante de subsídios de

7,15 milhões de contos. O sector cooperativo foi um dos grandes beneficiários destes apoios.

No conjunto dos concelhos do ADV existem um total de 245 centros de vinificação, 91 dos

quais localizados na área do PIOT-ADV. A maioria são de pequena dimensão, geralmente

integrados em edifícios típicos da região, mas outros, caso das adegas cooperativas ou de

grandes empresas, comportam frequentemente estruturas com grande impacto paisagístico.

Produção de vinhos da região

A região de Trás-os-Montes (que abrange os concelhos do ADV) é, dentro das regiões

demarcadas nacionais, a maior produtora de vinhos portugueses, representando cerca de 23%

da produção nacional, tomando como referência o quinquénio 1995/2000 (IVV). Atendendo a

que a maior parte dos vinhos produzidos em Trás-os-Montes são originários da sub-região

Terras Durienses, pode-se concluir que a RDD é responsável por uma parte significativa da

produção vitivinícola nacional, tendo por isso uma importância económica que extravasa o

âmbito regional.

O vinho do Porto é o principal produto vinícola regional. O grau de “prioridade” dos produtores,

relativamente aos 4 tipos de vinhos produzidos na RDD (Porto, DOC Douro, Regional Terras

Durienses e de mesa) é claramente assente na preferência pelo vinho do Porto (mosto

generoso) e, dentro dos mostos não beneficiados, pelo vinho DOC Douro (VQPRD). Tais

opções são assentes numa lógica de valorização dos mostos produzidos, onde aqueles que

são mais valorizados pelo mercado são considerados prioritários nas decisões que os

produtores tomam relativamente à classificação e destino dos seus mostos.

Comercialização de vinhos provenientes da RDD

Em 1999, foram comercializados no mercado português cerca de 72 milhões de litros de vinho

não beneficiado engarrafado, sendo cerca de 4 milhões e meio de litros originários da RDD.

Neste subsector, o mercado nacional representa um volume de negócios de um pouco mais de

53 milhões de contos, dos quais cerca de 3,8 milhões de contos são gerados na

comercialização de vinhos originários do Douro.

A viticultura destinada à produção de vinho do Porto garante, através do sistema de

autorização de "benefício", um rendimento relativamente seguro aos viticultores, que na

vindima de 2000 terá ultrapassado os 28 milhões de contos. Porém, o grande desafio que se

coloca é o de que seja possível uma crescente retenção na região do valor gerado pela
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transformação e comercialização do produto, dado que esta representou, também em 2000,

um montante superior a 80 milhões de contos.

O volume comercializado de Vinho do Porto tem vindo a aumentar nos últimos vinte anos,

embora com alguns períodos de quebra, que coincidem geralmente com momentos de menor

crescimento económico nos principais mercados consumidores, passando dos 625.000 hl em

1981 para cerca de 950.000 hl em 2000.

Pelo entreposto do Douro foram comercializados em 1999 cerca de 106.000 hl de vinho do

Porto, representando já 11,1% do total. O seu valor ultrapassou os 7,1 milhões de contos, ou

seja, 9,0% do valor total comercializado. Porém, o preço médio de venda neste entreposto foi

cerca de 20% inferior ao do de Gaia. De salientar, porém, que o preço médio de venda

praticado pelos produtores-engarrafadores é superior, aproximando-se dos 1.000$00/litro,

apesar dos 12.000 hl comercializados em média nos últimos anos representarem apenas 1,3%

do total.

Quanto aos tipos de vinho comercializados é de salientar, o crescente aumento da importância

dos Vinhos do Porto das categorias especiais, pois até 1993 nunca ultrapassaram os 8% do

volume total de Vinho do Porto comercializado, mas em 1999 representavam já 12%.

A diferença de preços entre os vinhos correntes e os das vinhos de categorias especiais é

substancial, sendo em 1999 do simples para o dobro, para além de que, enquanto, a preços

constantes de 1990, os preços médios dos primeiros sofreram uma diminuição de 13% entre

1990 e 1999, os das categorias especiais tiveram um aumento de 11% no mesmo período,

mas que foi particularmente acentuada a partir de 1996.

Os principais mercados de vinho do Porto são tradicionalmente, e por ordem de importância

em volume, França, Holanda, Portugal, Bélgica - Luxemburgo e Reino - Unido, e mais

recentemente os EUA, que é já o sexto mercado consumidor.

Como conclusão, refira-se que a vitivinicultura é o suporte de grande parte da actividade

económica e social da região. Da sua sustentabilidade depende a vitalidade demográfica, a

preservação da paisagem e o desenvolvimento do turismo a ele associado. É pois,

fundamental que o valor gerado pelo sector possa remunerar convenientemente quer os

viticultores, quer o factor trabalho, e que uma parte importante desse mesmo valor fique retido

na região. A aposta nos vinhos do Porto das categorias especiais e nos mercados que mais os

consomem, a eventual deslocalização das sedes das empresas de comercialização para a

região, uma maior importância do entreposto do Douro como porta para a expedição dos

vinhos e a valorização dos vinhos não beneficiados poderão ser contributos importantes.
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6.4.2. A olivicultura

Na área específica de intervenção do PIOT-ADV, o olival é, essencialmente, uma cultura

consociada com a vinha e, economicamente, marginal e subsidiária em relação a esta última.

A oliveira é quase uma constante na paisagem da região duriense, aparecendo um pouco por

todo o lado. Nos concelhos do Douro Inferior aparece, essencialmente, em bordadura e

consociada com a vinha e as hortas. No Douro Superior é mais intensamente praticada como

cultura estreme.

Nos concelhos incluídos no ADV existem 20.230 ha de olival estreme e 330.073 oliveiras

consociadas com outras culturas. No Douro Inferior, a oliveira está presente em grande parte

explorações agrícolas, constituindo uma importante fonte de rendimento para explorações de

pequena dimensão.

Considerando como indicador a área de novos olivais plantados, ao abrigo de apoios

financeiros de programas da UE, PEDAP (Reg. 2078/92) e PAMAF, podemos assumir que esta

não tem sido, em tempos recentes, uma actividade particularmente atractiva. Nos concelhos do

Baixo e Cima Corgo, exceptuando Vila Real, não foi plantada qualquer área de olival. Para este

resultado contribuem, certamente, por um lado, a fraca rendibilidade da olivicultura tradicional

e, por outro lado, também, em muitos casos a indisponibilidade de SAU para culturas

alternativas à vinha.

Os resultados económicos da actividade levam a depreender que, só por si, a cultura do olival

tradicional não é rendível, apresentando uma margem bruta negativa, que, no entanto, é

compensada pelo subsídio à produção, originando uma margem liquida ligeiramente positiva.

Perante estes indicadores, numa perspectiva estritamente económica a cultura da oliveira no

ADV apenas persiste se houver a concessão de subsídios à exploração ou em explorações

agrícolas do tipo familiar com mão de obra disponível, isto é, a um custo marginal baixo ou

mesmo nulo.

Nos concelhos integrados no ADV, no presente estão em actividade 20 lagares de azeite. Em

geral, os pequenos olivicultores optam pela laboração da azeitona em regime de maquia, pois

interessa-lhes obter o azeite para consumo próprio, ofertas e nalguns casos para venda

directa.

Em síntese, a olivicultura tradicional, especialmente a oliveira em bordadura constitui um

aspecto marcante e característico da paisagem na área do PIOT-ADV, proporcionando

externalidades positivas. Numa perspectiva estritamente económica, no longo prazo, os

agricultores apenas manterão a actividade através de compensação financeira (contrapartida

monetária da externalidade), como actualmente sucede com a ajuda à produção.
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6.4.3. O turismo

Nesta secção daremos conta da evolução recente do sector do turismo no ADV, enfatizando,

nomeadamente, a cada vez mais reconhecida “vocação turística” deste território, bem como a

importância crescente que vem sendo atribuída ao papel do turismo no desenvolvimento da

região. Finalizaremos enumerando alguns dos principais condicionalismos e limitações a uma

mais efectiva expressão daquela vocação e daquele papel.

Só muito recentemente inscrita na geografia do turismo em Portugal, a exemplo aliás das

outras regiões interiores do país, o ADV, tem vindo a ser objecto de crescente procura

enquanto espaço alternativo de férias, lazer e recreio.

Esta situação decorre, largamente, das modificações que nas últimas duas décadas têm vindo

a produzir-se no campo das motivações da procura e que, entre outros, têm vindo a traduzir-se

na descoberta e na opção pelos meios rurais e pelas zonas do interior em geral, como destinos

turísticos alternativos aos mais convencionais, os de cidades e os de sol e praia,

respectivamente.

E o Douro, como vem sendo quase unanimemente reconhecido, detém elevadas e múltiplas

potencialidades para satisfazer estas novas procuras.

Dominadas, basicamente, pelo conjunto formado pela paisagem vinhateira e pelo rio

propriamente dito, estas potencialidades turísticas da região do Douro desdobram-se ainda por

vários outros domínios – patrimónios histórico, arqueológico e natural, etnografia, gastronomia,

com particular destaque para o vinho, e mais especialmente para o vinho do Porto — a partir

dos quais se configuram múltiplas oportunidades de constituição e oferta de produtos turísticos

originais e diversificados.

Na sequência dos aspectos que acabámos de enunciar, o turismo na região do Douro, embora

ainda relativamente recente e incipiente, vem alcançando resultados e realizações muito

significativos, como decorre da análise (da evolução) dos principais indicadores da oferta de

alojamento na região, sintetizada nos números do quadro a seguir apresentado.

Quadro 6.3. Capacidade de alojamento na hotelaria e no TER

Capacidade
2000

Crescimento
1993-2000 (%)

Tipo de alojamento n.º de unidades Camas Camas
Hotelaria convencional 35 2.230 54

Hotéis 4* 3 430 +
Outros hotéis 6 670 48

Pensões 22 912 -2
Outros (estalagens e pousadas) 4 218 236

Turismo em Espaço Rural 37 366 94
TH 12 109 70
TR 18 169 90
AT 7 88 144

Fontes: INE, Estatísticas do Turismo e levantamento próprio                       Nota: + Não havia hotéis de 4* no ano base.
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O quadro evidencia que a oferta de alojamento se alterou profundamente na última década,

marcada pelo crescimento quantitativo e, sobretudo, qualitativo e tipológico, num leque que vai

de estabelecimentos diversos da hotelaria convencional às várias modalidades de unidades de

TER. Por tudo isto, se pode dizer que o alojamento constitui hoje um dos mais significativos,

mais dinâmicos e simultaneamente mais emblemáticos domínios da oferta turística regional.

Uma análise mais detalhada da distribuição da oferta existente mostra, todavia, que, no

terreno, esse crescimento se tem processado de forma pouco equilibrada, com evidente

tendência de concentração espacial no corredor Vila Real – Régua – Lamego, deixando

praticamente a descoberto toda a vasta área do Douro Superior.

Este crescimento da oferta vem sendo replicado pelo crescimento da procura, traduzido num

aumento continuado do número de noites na hotelaria convencional (28% entre 1993 e 1998),

o único subsector do alojamento relativamente ao qual é possível dispor de dados estatísticos.

Mais importante do que o aumento da procura, será verificar que a qualificação da oferta,

intensificada nos últimos anos, contribuiu para alterar o perfil do turista que pernoita na região,

aumentando o peso dos estrangeiros, tradicionalmente muito reduzido, e aumentando as taxas

de ocupação, estadias e receitas médias. Ao nível destes indicadores, todavia, as unidades

hoteleiras da região continuam a apresentar valores médios inferiores aos da NUTS Norte.

Embora de certo modo justificado, o enviesamento sectorial que se regista na oferta turística do

ADV, no sentido do alojamento começa, porém, a revelar-se como gerador de factores

limitativos ao desenvolvimento do turismo na região, à sua qualidade e, em última instância,

aos seus resultados. O Alto Douro atrai, como já se disse, cada vez mais visitantes, e estes por

sua vez, buscam a realização de necessidades e de finalidades crescentemente diversas.

Daqui resulta que, sem uma oferta organizada e diversificada de actividades, serviços e

produtos que respondam às solicitações e expectativas dos turistas, que os atraiam e aliciem,

as suas estadias e gastos médios na região tenderão inevitavelmente a fixar-se em níveis

muito baixos, muito aquém dos desejáveis e necessários para a produção de efeitos

multiplicadores realmente significativos no emprego e no rendimento locais.

O reconhecimento desta situação e da consequente necessidade de a contrariar, é hoje

consensual nos mais variados meios, e vem levando, nos últimos anos, à multiplicação de

iniciativas e projectos no campo da chamada animação turística. Situadas a jusante das

componentes mais básicas da oferta turística — o alojamento e a restauração — às quais

fornecem complemento, as actividades de animação são fulcrais para a estruturação, o reforço

e a integração da oferta turística regional.

Por animação, entendem-se todas as formas organizadas e disponibilizadas para ocupação

dos tempos de estadia dos turistas. Trata-se assim, de um conceito muito amplo, de difícil

delimitação e portanto, de difícil operacionalização prática, o que condiciona fortemente

qualquer tentativa de identificação e caracterização exaustivas deste cada vez mais
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determinante subsector da oferta turística regional. Partindo desta reserva, restringiremos a

abordagem a este ponto aos aspectos contemplados no quadro-síntese que passamos a

apresentar.

Quadro 6.4. Principais actividades de animação turística e sua caracterização sumária

Principais
Actividades (Alguns) Elementos de Caracterização

Actividades
de ar livre
("outdoor")

As actividades de ar livre ganham cada vez mais importância, desde as simples caminhadas à prática
dos chamados desportos de aventura e radicais. E para umas e outros o ADV dispõe de condições e
atributos naturais particularmente aliciantes.

Um estudo ainda em curso sobre este tema1, apurou já a existência, na área dos concelhos do Alto
Douro, de 11 empresas especializadas na comercialização de serviços deste tipo, 7 das quais estão
sediadas no concelho de Vila Real. De criação recente e constituídas, maioritariamente, por iniciativas
de jovens, estas empresas comercializam "produtos" que vão desde as chamadas provas de jipes
"todo-o-terreno", actividades de escalada, BTT, alpinismo, pedestrianismo, canoagem, tiro com arco,
percursos temáticos, visitas a explorações agrícolas, observação e fotografia da natureza e da
paisagem, rafting e paintball.

Zonas de
Caça

A prática de actividades cinegéticas representa uma componente da oferta turística do ADV com grande
potencial, a avaliar pela área das zonas de caça existentes, a qual abrange cerca de 33 mil hectares,
correspondentes a 13% da superfície total dos concelhos do ADV. Embora as zonas de caça turística
representem uma pequena parte desta vasta área, existem importantes espaços equivalentes nas
imediações do ADV, com potencial para o estabelecimento de articulações sectoriais e regionais,
interessantes para o reforço e a integração da oferta turística do Douro.

Museus A oferta museológica da região é ainda muito precária. Segundo as estatísticas oficiais, os principais
museus da região são os do Palácio de Mateus e o Museu de Lamego, os quais receberam, em 1998,
40 mil e 11 mil visitantes, respectivamente.

Comboios
históricos e
turísticos

Uma forma recente (lançada em 1998) de envolver os visitantes, simultaneamente, na História e na
paisagem duriense. Em 2000 realizaram-se 28 viagens, com um total de 2.600 passageiros.

Cruzeiros no
Douro

O turismo fluvial, controlado por operadores sediados, na sua maior parte, fora da região, vem-se
tornando um dos negócios turísticos com maior sucesso, marcado por um forte crescimento da procura
nos últimos 6 anos.

O número de passageiros transportados pela navegação fluvial turística, a montante do Carrapatelo,
passou de 6.440 em 1994 para 95.400 em 1999, e para 123.512 em 2000.

Para além dos percursos de longo e médio curso, o rio comporta ainda uma crescente actividade de
pequenas embarcações para aluguer e/ou para a realização de passeios dentro de perímetros de
curtas distâncias. As viagens turísticas no Douro incluem ainda um crescente movimento de
embarcações de recreio, tendo sido eclusadas 204 destas embarcações, em 2000.

Parque
Arqueológico
do Vale do
Côa

O PAVC recebeu, em 1997, 20.400 visitantes, valor que nos anos seguintes se situou em pouco mais
de 18 mil por ano, tendo atingido em 2000, um total de 18.339. De salientar que, apesar duma inevitável
sazonalidade, com picos no mês de Agosto, a procura se mantém com valores relativamente
constantes ao longo do ano, apenas sofrendo quebras mais notórias nos meses de Dezembro e
Janeiro.

Rota do
Vinho do
Porto

Tendo em vista, entre outros a organização e a divulgação do enoturismo no Alto Douro, foi criada em
1996, a Rota do Vinho do Porto, que desde logo se assume como "um projecto estruturante para o
turismo no Douro". Em 2000, a RVP contabilizava um total de 69 aderentes, todos eles directa ou
indirectamente relacionados com a cultura vitivinícola.

Duma breve observação dos conteúdos do quadro, ressalta uma construção progressiva de

alternativas locais de animação turística, na sua grande maioria orientadas para a promoção e

a valorização de recursos endógenos, nomeadamente de carácter cultural, histórico e

ambiental, de evidente potencial económico. Esta valorização, tal como a qualificação do

alojamento acima referida, aponta para um mesmo perfil de turista que está, cada vez mais, a
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ser atraído para o ADV. Os estudos sobre o perfil da procura de que temos conhecimento —
2utilizadores de TER, cruzeiros, comboios históricos e parque arqueológico — identificam um

mesmo tipo sociográfico de clientes: urbanos, maioritariamente residentes na Grande Lisboa,

muito escolarizados, abundando os detentores de diploma superior, exercendo uma profissão

correspondente ao nível escolar, em suma, os detentores do capital cultural e económico

necessários à valorização dos recursos turísticos de que falamos.

São, no entanto ainda muitas, muito amplas e diversificadas as lacunas por preencher no

domínio da animação, sobretudo se tivermos em consideração a variedade e a importância de

valências que começam agora a ser procuradas de forma mais sistemática e mais intensa —

novas práticas desportivas, de fruição da natureza e dos patrimónios histórico e cultural, entre

outros.

Numa avaliação sucinta do que se configura hoje como o estado da arte do turismo no ADV,

duas referências aparecem como imediatamente destacáveis, a saber:

− o sentido inegavelmente positivo da evolução que o mesmo tem registado, nos últimos

anos, e que confere suporte à formulação de antevisões favoráveis e optimistas sobre o

futuro da actividade e da sua incorporação ao processo de desenvolvimento regional;

− por se tratar de sector que só recentemente arrancou, a oferta turística do ADV, além de

ser ainda escassa em quase todas as áreas, tende também a apresentar debilidades

qualitativas mais ou menos significativas, o que, em conjunto, configura a existência de

múltiplas oportunidades de negócio e de criação de emprego, ambas tidas como

condições necessárias à superação de alguns dos mais graves problemas de

desenvolvimento da região.

Não obstante estas constatações de cariz tendencialmente positivo e, portanto, animador, há

que ter em atenção que o turismo no Alto Douro se confronta com a acção conjugada de uma

série de factores limitativos que de, forma mais ou menos severa, concorrem para embaraçar o

seu crescimento, a sua qualidade e, em última instância, os seus resultados.

Apresentando, em regra, uma forte propensão para a persistência, a grande maioria, e, em

especial os mais determinantes destes factores negativos estão, de há muito, identificados,

sendo objecto de recorrentes citações, pelo que nos limitaremos aqui a transcrever o listado,

absolutamente actualizado, das "Fraquezas e Estrangulamentos associados ao Turismo no

Douro", constantes de um estudo (SPIDOURO, 2000), no qual aparecem mencionados os

seguintes pontos:

− Fraca cooperação entre os agentes da oferta turística;

                                                                                                                                              

1 Paulo Morgado, (trabalho de investigação em curso, para realização de tese de Mestrado).
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− Limitações na oferta de alojamento turístico;

− Actividades de animação insuficientes;

− Limitações ao nível da restauração;

− Dispersão e deficiente sistematização da informação;

− Má sinalização dos recursos turísticos no terreno;

− Acessibilidades viárias, ferroviárias e aéreas com diversas carências;

− Deficiências na formação e qualificação dos recursos humanos;

− Deficiências na organização da Rota do vinho;

− Fraca integração do turismo fluvial com recursos turísticos complementares locais;

− Dificuldades de navegação no rio Douro;

− Estratégias de marketing e acções de promoção pouco eficazes.

Pese embora o tom generalista do inventário, ele corresponde integralmente às realidades

presentes e vividas no terreno, cujas debilidades excedem todavia as arroladas neste conjunto

de doze pontos.

Questões ligadas à estética da paisagem, às disfunções estéticas decorrentes de intervenções

urbanísticas e não só; o enquadramento institucional do sector, extremamente complexo e

burocrático, são apenas dois exemplos, dentre vários outros, de aspectos que têm lugar cativo

numa lista deste tipo.

O turismo assume já hoje um importância inegável na economia e na sociedade durienses. A

inclusão da Paisagem do ADV na lista do Património Mundial da UNESCO, a concretizar-se,

virá, seguramente, contribuir para ampliar essa importância, salvaguardados que sejam, no

entanto, princípios de ordenamento e de funcionamento sustentável das actividades que lhe

dão corpo, mormente no que respeita à determinação e controle das diferentes vertentes da

capacidade de carga turística do espaço em causa.

Ponderar e conjugar as potencialidades, os constrangimentos, os desafios e ameaças, que

rodeiam a evolução do turismo na ADV, umas e outros já exaustivamente identificados, são,

com estatuto de “paisagem cultural” da UNESCO ou sem ele, exigências inultrapassáveis para

o planeamento e implementação da expansão do turismo que o ADV pode comportar, sem

ameaçar nem comprometer o seu futuro.
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6.5. REDES DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS E DE INFRA-ESTRUTURAS BÁSICAS

6.5.1. INTRODUÇÃO

O trabalho desenvolvido no âmbito deste ponto não visou a definição das redes

intermunicipais, como aparece referido na legislação que regulamenta a figura do PIOT, mas a

inventariação e o diagnóstico das principais carências e ameaças, analisadas à luz dos

objectivos estratégicos deste Plano: a preservação e a valorização do património natural e

cultural do ADV.

Nesse sentido, demos particular atenção às questões relacionadas com a qualidade de vida

das populações residentes na área de intervenção, nomeadamente no que diz respeito ao

acesso a serviços e equipamentos colectivos fundamentais, por um lado, e aos diversos

impactos em termos ambientais e/ou visuais, resultantes da insuficiente cobertura das redes de

saneamento básico ou da implantação menos cuidada de infra-estruturas públicas,

nomeadamente rodoviárias, por outro lado. Em termos espaciais, e por razões evidentes,

alargamos a análise ao conjunto das freguesias abrangidas, ainda que parcialmente, pela área

de intervenção do Plano e, nalguns casos, aos próprios territórios municipais.

A Figura 6.4. representa a distribuição dos aglomerados no ADV. A sua delimitação foi feita

com base nas manchas construídas representadas sobre cartografia actual na escala 1/25.000.

Conforme já referido em 2.4. e 3.3., esta delimitação introduzirá alguma distorção a ser

rectificada ao nível da revisão dos PDM.

O trabalho foi desenvolvido em três etapas distintas mas complementares. Num primeiro

momento, procedeu-se à elaboração de um Inventário exaustivo das redes de equipamentos e

de infra-estruturas básicas. O levantamento foi feito por equipas de alunos da Licenciatura em

Engenharia Civil da UTAD, a partir das informações estatísticas diversas ou recolhidas

directamente no terreno junto dos serviços municipais e outras entidades públicas e privadas,

tendo sido elaboradas monografias concelhias contemplando os 13 municípios abrangidos pelo

PIOT-ADV. Num segundo momento, foi criado, a partir de uma base de dados alfanumérica

construída para o efeito e das cartas militares à escala 1:25.000, um Sistema de Informação

Geográfica, o qual permitiu alargar e aprofundar, sobretudo em termos espaciais, a análise das

três áreas temáticas consideradas. Finalmente, foi feito um diagnóstico territorial e sectorial

com o objectivo de avaliar os níveis de cobertura dos diferentes serviços, equipamentos

colectivos e infra-estruturas básicas e de identificar os principais estrangulamentos e ameaças,

tendo em vista a definição de orientações normativas a integrar nos respectivos PDM e das

intervenções de qualificação e de valorização infra-estrutural incluídas no Programa de Acção

Territorial.



Figura 6.4. Distribuição dos aglomerados
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6.5.2. Redes de equipamentos colectivos

Um Plano de Ordenamento com as características e os objectivos do PIOT-ADV, mau grado o

seu âmbito intermunicipal, não tem por vocação definir as redes de equipamentos e de infra-

-estruturas mas apenas avaliar os níveis de cobertura e identificar as principais carências

sentidas pelas populações das freguesias inseridas na área de intervenção, nomeadamente

nos domínios da Educação, da Saúde, da Assistência Social, do Lazer e do Desporto. A

preocupação essencial é a de garantir padrões de qualidade de vida satisfatórios que permitam

criar condições suficientemente atractivas para fixar as populações neste território, fortemente

ameaçado pelos processos de esvaziamento demográfico e de declínio social e económico.

Esta questão reveste-se de uma importância fundamental na medida em que a preservação e a

valorização da paisagem agrícola e cultural do Vale do Douro depende fortemente da

ocupação humana, uma vez que sem população os grandes equilíbrios estarão profundamente

ameaçados.

Estando perante um conjunto de aglomerados de importância diversa, nomeadamente sedes

de concelho, vilas/centros urbanos e aglomerados rurais, a análise teve em conta os âmbitos

diversificados da cobertura de cada tipo de equipamento por forma a avaliar não só as

dotações específicas de cada um dos aglomerados situados dentro da área do PIOT-ADV mas

também as distâncias médias aos locais onde existem e são prestados os serviços

correspondentes.

Figura 6.5. Equipamentos Colectivos - Níveis de Cobertura

Do ponto de vista territorial, existem duas realidades bastante diversas, determinadas por

diferentes intensidades de ocupação humana e diferentes padrões de povoamento. No Douro

Superior, onde as densidades demográficas são mais baixas e a dispersão dos aglomerados é

maior, encontramos dotações em termos de infra-estruturas e de equipamentos muito menores
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Quadro 6.5. Equipamentos Colectivos
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Adorigo 5,8 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alvacoes do Corgo 14,2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Barcos 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beira Grande 10,7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cambres 7,9 1 1 0 0 1 2 3 0 0
Canelas 6,9 1 0 1 1 1 1 2 0 0
Casal de Loivos 13,4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Castanheiro 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castanheiro do Sul 27,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castedo 7 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Celeiros 5,5 1 0 0 1 1 1 2 0 0
Cidadelhe 6,6 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cotas 9,3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Covas do Douro 21,3 1 0 0 0 0 2 3 0 0
Covelinhas 19,8 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Custoias 25,4 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Desejosa 18,3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ermida 9,7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ervedosa do Douro 7,1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Folgosa 9 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Fontelas 4,1 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Fontelo 6 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Galafura 16,4 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Gouvaes do Douro 13,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gouvinhas 20,8 1 0 0 0 0 1 2 0 0
Lavandeira 7,1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Linhares 9,6 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Lobrigos (Sao Joao Baptista) 1,6 1 0 0 1 1 1 2 0 0
Lobrigos (Sao Miguel) 0,9 0 1 1 0 1 0 2 0 0
Lousa 29,3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Mesao Frio (Santa Cristina) 18,7 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Mos 24,1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Murca 16,8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nagozelo do Douro 7,9 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nogueira 13,1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Numao 23,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliveira 0,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Parada do Bispo 14,7 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Penajoia 11,4 1 1 0 0 0 1 3 0 0
Pinhao 16 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Provesende 7,4 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ribalonga 9,2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Samodaes 7,2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Santo Adriao 8,3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Santo Amaro 3,6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sao Cristovao do Douro 9,9 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sao Joao da Pesqueira 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Seixas 19,2 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Seixo de Ansiaes 9,1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Soutelo do Douro 7,9 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Tabuaco 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1
Vacalar 7,8 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Valdigem 10,1 1 1 0 0 0 1 2 0 0
Vale de Figueira 10,4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Vale de Mendiz 12,5 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Valenca do Douro 14,1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Vila Marim 3,3 1 0 1 1 1 3 3 0 0
Vila Nova de Foz Coa 0 0 2 2 1 1 1 3 1 1
Vila Seca 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Vilarinho da Castanheira 14,4 0 0 0 1 1 1 2 0 0
Vilarinho de Cotas 12,6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vilarinho de Sao Romao 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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e portanto níveis de atendimento mais baixos. Ao contrário, no Baixo Corgo, uma maior

concentração demográfica e de aglomerados contribui para melhores dotações e níveis de

cobertura mais satisfatórios.

Em termos sectoriais, as situações são também muito diversificadas. A cobertura em matéria

de equipamentos educativos é bastante razoável: ao nível do pré-escolar, mau grado as

carências, existe uma tendência clara de expansão da rede, confirmada pelas intenções de

investimento das autarquias; ao nível do ensino básico, os níveis de cobertura são ainda

bastante satisfatórios, existindo porém uma ameaça real de encerramento de um número

progressivo de escolas; ao nível do ensino básico (1º, 2º e 3º ciclo) e Secundário, as

necessidades são integralmente satisfeitas nas sedes dos municípios.

No que diz respeito aos equipamentos de saúde, o panorama é francamente pior. A rede

hospitalar regional cobre de forma muito insuficiente uma parte significativa do território,

sobretudo no Douro Superior, havendo ainda algumas carências ao nível dos equipamentos de

cuidados primários de saúde, os quais são assegurados unicamente, na maioria dos casos,

nas sedes dos concelhos. Trata-se de um problema estrutural e que ultrapassa largamente o

âmbito de um plano com as características deste.

Finalmente, em termos de equipamentos de assistência social, e em particular creches, centros

de dia e lares de idosos, a situação é também bastante diferenciada, sendo de realçar os

tradicionais desequilíbrios entre o Baixo Corgo, com melhores níveis de cobertura, e o Douro

Superior.

Equipamentos Educativos

No âmbito deste tipo de equipamentos, verifica-se que, no que concerne aos de ensino pré-

-escolar a taxa de cobertura é de 68%, havendo 20 freguesias desprovidas deste equipamento,

na sua maioria na zona do Douro Superior. A distância média das freguesias desprovidas a

este equipamento é de 7,6 km (Anexo VIII - Quadro Equipamentos Escolares).

No respeitante aos equipamentos do Ensino Básico - 1º ciclo, estes apresentam, para a área

em estudo, uma cobertura para o total das freguesias de 89%, o que se considera uma

cobertura aceitável tendo em conta a diminuição dos estratos populacionais mais jovens.

Quanto ao Ensino Básicos - 2º e 3º ciclo -, bem como o Secundário, a situação é diferenciada,

uma vez que relativamente ao secundário se verifica a existência deste tipo de equipamento

nas freguesias sede de concelho de Vila Nova de Foz Côa, São João da Pesqueira e Tabuaço,

sendo a cobertura para os restantes equipamentos de 6% para o ensino básico do 2ºciclo, e

5% para o ensino básico do 3ºciclo, situando-se estes dois últimos nas freguesias sedes de

concelho existentes na zona e na freguesia do Pinhão.
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Equipamentos de Saúde

A caracterização das infra-estruturas de cuidados de saúde primários existentes na zona de

intervenção do PIOT – centros de saúde, extensões e farmácias - revela também baixos níveis

de cobertura e os habituais desequilíbrios territoriais, sendo a situação no Douro Superior

bastante pior que no Baixo Corgo (Anexo VIII - Quadro Equipamentos de Saúde).

Relativamente aos Centros de Saúde, de irradiação concelhia, estes situam-se apenas nas

sedes de concelho ou nas freguesias adjacentes o que neste caso não traduz grande

relevância. Contudo, e com o objectivo de melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde, os

mesmos dispõem de unidades mais pequenas, designadas por Extensões, e que geralmente

correspondem à área geográfica das freguesias. No que diz respeito a estas últimas, verifica-se

que cerca de 30% das freguesias da área possuem este equipamento o que denota uma

dotação francamente inferior às necessidades mínimas da população.

A dotação de Farmácias revela uma cobertura de apenas 15% da área em análise, estando

normalmente presentes nas sedes de concelho, estando as freguesias que não possuem este

equipamento à distância média de 10,4km da farmácia mais próxima. Importa salientar que

existem ainda equipamentos de saúde que não estão quantificados, devido à sua quase total

inexistência na zona em análise, que são os Postos de Enfermagem.



Figura 6.6. Equipamentos Educativos



Figura 6.7. Equipamentos de Saúde
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Em termos de equipamentos de saúde, a zona do PIOT-ADV encontra-se francamente

desprovida da maioria dos equipamentos necessários a garantir os serviços mínimos, sendo

esta realidade mais notória nas regiões do Douro Superior e Douro Sul que integram a zona

em análise, obrigando as populações a grandes deslocações para usufruírem destes serviços.

Equipamentos de Assistência Social

Relativamente aos equipamentos de Assistência Social, foram objecto de análise as Creches,

cujo objectivo é o de proporcionar igualdade de oportunidades a todas as crianças,

designadamente as que concorram para o seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual e

social, os Lares de Idosos, cujo objectivo é o de assegurar a satisfação das necessidades

básicas do idoso, nomeadamente habitação e cuidados de saúde, por forma a garantir-lhe uma

vida confortável e assegurando na medida do possível a sua autonomia, e os Centros de Dia,

cujo objectivo fundamental é o de favorecer as relações interpessoais ao nível deste grupo

etário a fim de evitar o isolamento e colocar à disposição das pessoas idosas diversas formas

de ajuda adequadas à situação.

Assim feita uma análise por tipo de equipamento, verifica-se que a nível de Creches, só cerca

de 12,5% das freguesias da área estão cobertas por este tipo de equipamento — Canelas do

concelho de Peso da Régua, Pinhão do concelho de Alijó, Vila nova de Foz Côa, São João da

Pesqueira e Tabuaço, freguesias sede de concelho, e ainda São Miguel de Lobrigos do

concelho de Santa Marta de Penaguião, Oliveira e Vila Marim do concelho de Mesão Frio. As

restantes freguesias da área que não estão dotadas deste equipamento, correspondem aos

concelhos de Carrazeda de Ansiães, Vila Real, Torre de Moncorvo, Sabrosa, Armamar e

Lamego (Anexo VIII - Quadro Equipamentos de Assistência Social).

No que diz respeito aos Lares de Idosos, a situação é ligeiramente semelhante ao equipamento

anterior, embora apresente uma cobertura de cerca de 17% das freguesias da área, garantindo

assim pelo menos uma freguesia por concelho envolvido na área em estudo. A saber , temos

que as freguesias dotadas são, Canelas do concelho de Peso da Régua, Vilarinho da

Castanheira do concelho de Carrazeda de Ansiães, Celeiros do concelho de Sabrosa, Vila

Nova de Foz Côa, São João da Pesqueira e Tabuaço, freguesias sede de concelho, Fontelo e

Vila Seca do concelho de Armamar, São João de Lobrigos do concelho de Santa Marta de

Penaguião, e ainda Oliveira e Vila Marim do concelho de Mesão Frio.



Figura 6.8. Equipamentos de Assistência Social
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No que concerne aos Centros de dia, a situação melhora ligeiramente, no que respeita a

dotação, dado que cerca de 20% do total das freguesias da área em estudo são abrangidas por

este tipo de equipamento, bem como do anterior. Assim e para além das freguesias cobertas

pelo equipamento anterior, temos que a estas acrescentar as freguesias de Mós e Seixas do

concelho de Vila Nova de Foz Côa, São Miguel de Lobrigos do concelho de Santa Marta de

Penaguião e Cambres do concelho de Lamego

Equipamentos Desportivos e de Lazer

Relativamente aos equipamentos Desportivos para a zona de intervenção, e adoptando as

terminologias usadas pelo Instituto Nacional do Desporto e as "Normas para a Programação de

Equipamentos Colectivos" publicado pelo GEPAT, entretanto actualizadas no D.L. nº317/97 de

25 de Novembro, consideram-se os Equipamentos Desportivos / Formativos Básicos (Grandes

Campos de Jogos; Pequenos Campos de Jogos; Pistas de Atletismo; Pavilhões e Piscinas); os

Equipamentos Recreativos Básicos e os Equipamentos Desportivos Especiais (Anexo VIII -

Quadro Equipamentos Desportivos).

Com base nestes grupos, pode-se verificar, que na área em estudo, as freguesias que a

integram estão de uma forma geral razoavelmente dotadas essencialmente de Equipamentos

Desportivos/Formativos Básicos. Assim, e para o total das freguesias da área de estudo, cerca

de 39% estão dotadas com Grandes Campos de Jogos, cerca de 36% com Pequenos Campos

de Jogos, somente 3% com Piscinas e cerca de 19% com Pavilhões. Na dotação de

Equipamentos Desportivos Especiais, nomeadamente Campos de Ténis, somente 8% das

freguesias da área estão dotadas com esta infra-estrutura.

No que diz respeito aos equipamentos recreativos básicos e desportivos especiais, os níveis de

cobertura são francamente piores, embora nos últimos se tenham dados saltos significativos

neste domínio, graças nomeadamente à intervenção das autarquias locais e do IND que muito

têm contribuído para a construção de novas infra-estruturas fluviais. Todavia nota-se alguma

falta de planeamento e ordenamento quer na localização destas infra-estruturas, quer na

compatibilização dos usos que estas incentivam com os objectivos de protecção e valorização

do património natural prosseguidos pelo PIOT-ADV. Este problema foi já equacionado no

âmbito do POARC, devendo agora ser criados os instrumentos e mecanismos para a sua

integral aplicação.



Figura 6.9. Equipamentos Desportivos
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A falta de equipamentos colectivos, culturais, desportivos e recreativos, levam a população (em

particular a jovem) a abandonar a região, conduzindo assim a um progressivo envelhecimento

da mesma e consequente declínio demográfico. Todo este processo gera um “ciclo vicioso”

que condiciona o desenvolvimento da Região, incapacitando a fixação da população e

impedindo a valorização eficaz dos recursos e actividades económicas locais. São estes os

principais problemas a combater na região, utilizando para o efeito uma política de gestão

destes recursos que se adapte às suas necessidades específicas, visando uma melhoria da

qualidade de vida da região.

6.5.3. Rede de Saneamento Básico

A zona de intervenção é caracterizada por uma orografia bastante irregular e por uma grande

dispersão dos seus pequenos aglomerados urbanos. Estas duas características combinadas,

constituem uns dos maiores obstáculos à criação de redes de infra-estruturas básicas,

uniformes, homogéneas e abrangentes, tornando qualquer projecto desta natureza oneroso e

tecnicamente difícil. Esta será talvez a justificação pela qual a zona do PIOT-ADV não possua

grandes sistemas, quer de abastecimento de água quer de saneamento básico, mas sim

pequenos sistemas adjacentes a núcleos urbanos pequenos, dando origem a um “tecido” de

infra-estruturas básicas, disperso e heterogéneo.

Abastecimento de Água

A análise das redes de infra-estruturas básicas da zona do PIOT-ADV baseou-se assim no

levantamento de informação ao nível do lugar, sendo possível detectar as necessidades

individuais de cada aglomerado por forma a encontrar uma resposta rápida, eficaz e adequada

aos problemas neles emergentes.

Numa primeira análise, podemos verificar que na sua maioria, a zona do PIOT-ADV encontra-

-se coberta em termos de abastecimento domiciliário de água - menos de 10% dos

aglomerados da zona não tem abastecimento -, mas analisando a qualidade da água

abastecida, ficamos muito aquém do desejado uma vez que apenas 50% dos lugares estão

abastecidos por sistemas com tratamento regular e eficaz.



Figura 6.10. Infra-estruturas de Abastecimento de Água



131

Na sua maioria, os sistemas de abastecimento da zona do PIOT-ADV são constituídos por

várias redes independentes umas das outras que normalmente asseguram, através de

pequenas captações subterrâneas ou superficiais, o abastecimento das populações

circundantes, tornando assim mais dispendiosa a sua manutenção e mais difícil o controlo da

qualidade da água disponibilizada. Existem no entanto alguns concelhos onde a situação é

francamente positiva, como é o caso dos concelhos de Vila Real, Santa Marta de Penaguião e

Carrazeda de Ansiães onde o abastecimento é feito em grandes captações superficiais

(Barragem do Sôrdo, do Alvão, de Ranhados, ...) e onde existem grandes redes de

abastecimento que se ramificam por todo o concelho, sendo toda a água tratada nas captações

através de ETA, o que induz uma melhor qualidade na água disponibilizada.

Pode-se dizer que a zona do PIOT-ADV está totalmente coberta pela rede de abastecimento

de água domiciliária, mas a sua qualidade ainda necessita de aumentar bastante na maioria

dos sistemas de distribuição, sendo para isso necessário aumentar o número de elementos de

tratamento nas captações existentes e melhorar alguns dos existentes que se encontram

actualmente desactualizados.

Saneamento Básico

No capítulo do Saneamento Básico são notórias as carências desta região no que respeita à

dotação de infra-estruturas básicas, deparando-nos com menos de 10% dos aglomerados

servidos com rede de saneamento e tratamento dos efluentes em ETAR. O problema é ainda

maior quando verificamos que nos aglomerados dotados de tratamento dos efluentes através

de fossas sépticas, muitas delas se encontram eu mau estado de conservação e que, ou não

fazem tratamento dos efluentes ou se o fazem, é de uma maneira precária e pouco controlada,

deparando-nos assim com número de aglomerados sem qualquer tratamento dos efluentes,

superior a 35%.

Um dos principais problemas que advém da fraca cobertura de redes de saneamento básico e

da inexistência de bons mecanismos de tratamento dos efluentes é sem dúvida o enorme

impacto ambiental que as descargas provocam no meio circundante, e que está patente na

inevitável poluição de alguns cursos de água de onde, por sua vez, são realizadas as

captações para abastecimento domiciliário das populações, sendo o Rio Douro e seus

afluentes os principais afectados com esta situação.



Figura 6.11. Infra-estruturas de Saneamento Básico



Áreas Críticas

Figura 6.12. Rede de Infra-estruturas Básicas – Áreas Críticas
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Resíduos Sólidos Urbanos

Na sua maioria, todos os aglomerados do PIOT-ADV estão servidos com sistemas de recolha

de resíduos sólidos urbanos, embora com periodicidades bastante distintas que variam entre a

recolha diária de alguns dos maiores aglomerados populacionais e a semanal dos mais

pequenos. O principal destino dos RSU são os aterros sanitários embora ainda cerca de 20%

dos resíduos se destinam a lixeira municipais a céu aberto. Em termos de recolha selectiva

ainda está muito por fazer nesta região, dada a enorme ausência de Eco-pontos na maioria dos

aglomerados da zona do PIOT-ADV (menos de 5% dos aglomerados têm recolha selectiva).

Apesar da cobertura da recolha ser elevada, seria importante aumentar a periodicidade dessa

recolha em algumas zonas, reduzindo assim os despejos clandestinos que ainda são em

número significativo nesta região. A conclusão de aterros sanitários, tal como o aterro de

Lamego, farão aumentar a quantidade de resíduos tratados nesta região, minimizando assim o

impacto ambiental e visual criado pelas lixeiras e pelos despejos clandestinos.

6.5.4.  Rede de Acessibilidades

A zona de intervenção é caracterizada por problemas sérios de encravamento geográfico, os

quais contribuem para as deficientes acessibilidades intra- e inter-regionais, favorecendo, ainda

que indirectamente, os fenómenos de êxodo rural e de esvaziamento demográfico.

No sentido de minimizar ou combater este isolamento físico, o Estado central e as autarquias

locais têm vindo a elaborar um conjunto de projectos de âmbito local, regional e nacional os

quais, embora com atrasos significativos, estão em vias de concretização. Ora, muitos destes

projectos poderão ter impactos diversos que em nada se coadunam, antes pelo contrário, com

os objectivos do PIOT-ADV, pelo que importa prestar a maior atenção a esta questão, por

forma a que o objectivo da classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património da

Humanidade não fique comprometido com intervenções menos pensadas e cuidadas.
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Quadro 6.6. Saneamento Básico - Infra-estruturas

Rede de 
Abastecimento

Tipo de 
Tratamento

Avaliação Rede de 
Saneamento

Tipo de 
Tratamento

Avaliação Rede de 
Recolha

Destino dos 
Resíduos

Avaliação

Casal de Loivos Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Lugar da Cruz Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Pinhão Sim ETA Óptimo Sim ETAR Óptimo Sim A.S. Bom
Urgueiras Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Rebentinha Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Vale de Mendiz Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Além da Fonte Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Senhora do Couto Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Rebentinha Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Folgosa Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Foz Tua Sim ETA Óptimo Não - Péssimo Sim E.C Óptimo
Alvações do Corgo Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Azinheira Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Rapada Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Serrinho Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Bairro Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Senhora da Graça Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Vila Maior Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Travessa Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Santa Comba Sim ETA Óptimo Sim ETAR Óptimo Sim A.S. Bom
Casais do Douro Sim ETA Óptimo Sim ETAR Óptimo Sim Lx Razoável
Sardezinho Sim ETA Óptimo Sim ETAR Óptimo Sim Lx Razoável
Nagozelo do Douro Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim Lx Razoável
São Xisto Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim Lx Razoável
Vale de Figueira Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim Lx Razoável
Arnozelo Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Cortes da Veiga Sim ETA Óptimo Sim ETAR Óptimo Sim A.S. Bom
Pocinho Sim ETA Óptimo Sim ETAR Óptimo Sim A.S. Bom
Carrazedo Sim ETA Óptimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Povoação Sim ETA Óptimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Ermida Sim ETA Óptimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Nogueira Sim ETA Óptimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Bagaúste Sim P.C. Bom Sim/Não - Mau Sim Lx Razoável
Canelas Sim P.C. Bom Sim/Não - Mau Sim Lx Razoável
Covelinhas Sim P.C. Bom Sim F.S. Razoável Sim Lx Razoável
Caldas de Moledo Sim P.C. Bom Sim F.S. Razoável Sim Lx Razoável
Estremadouro Sim P.C. Bom Não - Péssimo Sim Lx Razoável
Moreira Sim P.C. Bom Não - Péssimo Sim Lx Razoável
Outeiro Sim P.C. Bom Não - Péssimo Sim Lx Razoável
Portela Sim P.C. Bom Sim F.S. Razoável Sim Lx Razoável
Nogueira Sim P.C. Bom Não - Péssimo Sim Lx Razoável
Granja Sim P.C. Bom Não - Péssimo Sim Lx Razoável
Celeirós Sim P.C. Bom Não - Péssimo Sim A.S. Bom
São Cristóvão do Douro Sim P.C. Bom Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Chanceleiros Sim P.C. Bom Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Pesinho Sim P.C. Bom Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Paradelinha Sim P.C. Bom Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Torrão Sim T.M. Razoável Sim/Não - Mau Sim A.S. Bom
Adorigo Sim T.M. Razoável Sim/Não - Mau Sim Lx Razoável
Desejosa Sim T.M. Razoável Sim/Não - Mau Sim Lx Razoável
Valença do Douro Sim T.M. Razoável Sim/Não - Mau Sim Lx Razoável
Santo Aleixo Sim T.M. Razoável Sim/Não - Mau Sim Lx Razoável
Balsa Sim T.M. Razoável Sim/Não - Mau Sim Lx Razoável
Marmelal Sim - Mau Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Codorneiro Sim - Mau Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Adega do chão Sim - Mau Sim/Não - Mau Sim A.S. Bom
Bogalheira Sim - Mau Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Lagares Sim - Mau Sim/Não - Mau Sim A.S. Bom
Mosteiro Sim - Mau Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Rio Bom Sim - Mau Sim/Não - Mau Sim A.S. Bom
Varais Sim - Mau Sim/Não - Mau Sim A.S. Bom
Carneiro Sim - Mau Sim/Não - Mau Sim A.S. Bom
Curvaceira Não - Péssimo Sim/Não - Mau Sim A.S. Bom
Molães Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Moledo Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Palheiros Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Ribeiro Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Vale de Açor Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Pitarrela Não - Péssimo Não - Péssimo Sim Lx Razoável
Ferrão Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Quinta do Saião Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Quintas Não - Péssimo Sim ETAR Óptimo Sim A.S. Bom
Torre Não - Péssimo Sim/Não - Mau Sim A.S. Bom
Bogalheira Sim - Mau Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Coterre Sim - Mau Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Eira Pedrinha de Baixo Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Eira Pedrinha de Cima Sim - Mau Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Fonte Nova Sim - Mau Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Outeiro Sim - Mau Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Sobreiro Não - Péssimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Bamba Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Entre Vinhas Não - Péssimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Paço Não - Péssimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Portela Não - Péssimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Eido Sim - Mau Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Rede Sim - Mau Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Granjão Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Guarita Sim - Mau Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Ilha Sim - Mau Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Lodoeiro Sim ETA Óptimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Marcão Sim ETA Óptimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Pereira Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Quinta do Paço Sim ETA Óptimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Rede Sim - Mau Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Reimonde Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Salgueiral Sim ETA Óptimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Valcovo Não - Péssimo Não F.S. Péssimo Sim A.S. Bom
Venda Nova Sim ETA Óptimo Sim F.S. Razoável Sim A.S. Bom
Vila Cova Sim ETA Óptimo Sim - Mau Sim A.S. Bom
Vila Nova Sim - Mau Não - Péssimo Sim A.S. Bom
Vila Pouca Não - Péssimo Não - Péssimo Sim A.S. Bom

Abastecimento de água Águas Residuais Recolha de Resíduos Sólidos
Lugar

Legenda: P.C. – Tratamento no armazenamento através de Posto de Cloragem automático; T.M. – Tratamento manual,
no armazenamento, à base de cloro; F.S. – Fossa Séptica colectiva; A.S. – Aterro Sanitário; Lx – Lixeira Municipal;
E.C. – Ecocentro; Sim/Não – Pode ou não ter rede.



Figura6.13 .Rede de Infra-estruturas Básicas – Espaços Canais
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Rede Viária

Apesar da ligação aos principais Centros Urbanos da Região – Porto, Vila Real, Bragança,

Viseu, Norte de Espanha, etc. – da zona do PIOT-ADV estar garantida em três “frentes” por

Itinerários Principais (IP3 e IP2 a Oeste e Este respectivamente e IP4 a Norte), a zona em

estudo é extremamente afectada pela orografia do terreno, o que se traduziu numa

implementação inevitável de traçados sinuosos que levam a baixas velocidades de circulação,

pouca segurança e a viagens com baixo nível de conforto, dificultando grandemente as

ligações dos pequenos aglomerados urbanos a esses mesmos principais eixos viários de

ligação criando algum isolamento da zona e tornando também difícil a implementação de novos

projectos rodoviários, fortemente condicionados por outro factor ainda a ter em conta que é o

impacto ambiental/visual que podem causar sobre a paisagem (Anexo VIII - Quadro Rede

Viária).

Quadro 6.7. Extensões da rede viária
unidades: total km

Concelhos EM EN ER IP
Alijó. 31,83 17,44 23,87 0

Armamar 41,84 16,93 0 0
Carrazeda de Ansiães. 84,76 27,41 0 0
Lamego 48,08 64,59 0 20,45

Mesão Frio 47,22 13,00 0 0
Peso da Régua 82,90 11,28 0 2,60
São João da Pesqueira 36,83 28,43 1,95 0

Sabrosa. 84,85 21,82 0 12,97
Santa Marta de Penaguião. 53,14 18,79 0 0
Tabuaço 40,34 16,25 17,47 0

Torre de Moncorvo 50,53 9,37 0 0
Vila Nova de Foz Côa 56,27 47,05 0 29,50
Vila Real 91,46 19,16 0 34,70

Totais 750,05 311,515 43,29 100,22

A caracterização da rede viária baseou-se num levantamento junto dos organismos

competentes (Câmaras Municipais, Instituto Nacional de Estradas entre outros ) hierarquizando

as estradas em 5 níveis: IP, IC, ER, EN e EM. Apresentam-se de seguida os valores, por

concelho, da extensão da rede viária na zona. Importa referir que os valores apresentados não

se referem exclusivamente à zona em estudo mas também às vias que asseguram as ligações

aos principais eixos de distribuição da Região.

Podemos desde logo verificar que na sua maioria a rede viária é constituída por EM (62%) e

EN (26%), estradas essas que se caracterizam na sua maioria pela sua elevada sinuosidade e

baixos níveis de segurança e sinalização, associadas ainda a pisos desgastados e

acidentados, mas que asseguram a ligação de todos os aglomerados do PIOT-ADV às vias de

maior fluxo circundantes da zona.
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É de destacar, a título de exemplo, o caso específico que reflecte a maioria dos problemas

observados nesta análise:

A EN 108 (Mesão Frio - Peso da Régua) é a única via a assegurar ligação à isolada freguesia

de Oliveira devido à ribeira de Seromenha e à difícil topografia. Apesar do bom estado do piso,

o traçado acidentado, as deficientes condições de segurança rodoviária, a existência de pontos

de condicionamento (passagem de nível estreita e em curva, passagens sob a via férrea com

altura limitada) constituem factores condicionantes da circulação rodoviária, em particular de

pesados.

No que respeita à sinuosidade do traçado das estradas, trata-se de um obstáculo

incontornável, na maioria dos casos, uma vez que só assim podemos criar vias que se

integrem na paisagem, minimizando os impactos visuais mantendo o “desenho” da paisagem

intacto. Apesar disso, existem soluções engenhosas que possibilitam a existência de boas vias

de comunicação que não inflijam grandes alterações nem na paisagem nem nos recursos

naturais da zona.

Estas vias constituem uma rede privilegiada para se conhecer a generalidade do ADV. Como

tal, deverão ser objecto de intervenções que permitam o aumento do conforto e da segurança,

sempre que possível recuperando/mantendo o piso permeável ou semi-permeável com

características regionais, acautelando a velocidade reduzida de circulação e dotadas de

sinalética adequada, designadamente em pontos de passagem e repouso estrategicamente

situados de forma a se poder fruir o ADV.

Rede ferroviária

Demorou doze anos (1875-1887) a erguer a linha do Douro, mais os 50 túneis e 60 pontes. O

sonho partiu de um grupo de banqueiros do Porto, liderados por Burnay, e tinha como

pressuposto ligar através de Salamanca, o norte de Portugal ao resto da Europa, sem passar

por Lisboa. Hoje em dia a linha encontra-se desactualizada no que respeita a níveis de conforto

e velocidade de circulação, parecendo ter parado no tempo à décadas atrás. A linha encontra-

-se também degradada o que implica velocidades de percurso reduzidas e existe também uma

desarticulação em algumas zonas da linha com os restantes meios de transporte, como é o

caso de apeadeiros cujo acesso se faz a pé, por um caminho privado de uma Quinta e outros

por um caminho em terra batida, muito inclinado e em mau estado. Vale a pena sublinhar ainda

o estado de degradação dos apeadeiros, revelador do abandono e do pouco interesse que

estas infra-estruturas merecem, alguns deles tendo mesmo sido demolidos mesmo que

tivessem sido as Quintas adjacentes a dar um forte contributo para a sua edificação. Trata-se,

aliás, de um problema que se tem verificado também a nível Nacional.
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A linha do Douro, é uma linha importante para a região, sobretudo em termos de tráfego

comercial, pois por ela passam diariamente 24 comboios de transporte de mercadorias,

subindo o seu número para 27 ao à Sábado. A principal estação é a de Godim (Peso da

Régua), quer em termos de tráfego de passageiros, quer em termos de tráfego de mercadorias

(cimento e adubos, entre outros produtos), mas importa ainda sublinhar a importância das

estações do Pinhão (Alijó) e do Pocinho (Vila Nova de Foz Côa).

A linha do Corgo

A Linha do Corgo é um dos quatro ramais de via métrica da Linha do Douro. Tem 96 km de

extensão e liga actualmente a Régua a Vila Real, onde chegou em 1906, estando desactivado

desde 1990, o troço de Vila Real a Chaves. O troço Régua a Vila Real pode ser considerado

como uma linha de montanha, repleta de apertadas curvas, que vence um desnível de 360 m

em 26 km, acompanhando o rio Corgo pela margem esquerda. As fortes rampas da linha,

atingem 25 por mil (as maiores do nosso país).

A linha do Tua

A linha do Tua é um ramal de via métrica da Linha do Douro. Tem 133 km de extensão e liga

actualmente o Tua a Mirandela, uma vez que em 1990 foi desactivado o troço Mirandela

Bragança.

A linha do Tua é notável pelas suas grandiosas paisagens do vale do rio Tua que se desfrutam

do comboio, nomeadamente entre o Tua e Santa Luzia. Neste troço a via férrea segue pela

alcantilada margem esquerda do Tua e a dificuldade do terreno exigiu a construção de cinco

túneis escavados na rocha.

Via Navegável

Desde tempos imemoriais que o rio Douro constitui um importante meio de comunicação e de

transporte dos produtos da região, tendo sido até finais do século passado a sua única via de

acesso. Com a construção das barragens criaram-se grandes albufeiras de águas tranquilas

que proporcionaram imensas possibilidades de modernização da via navegável. Se excluirmos

os períodos de cheias, poderemos dizer que o rio ficou domado definitivamente e que dele

desapareceram as dificuldades da navegação.



Figura 6.14. Rede de Acessibilidades
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Em cada uma das barragens foi incluída uma eclusa, com dimensões que permitem a sua

transposição por embarcações de grandes dimensões (83 m de comprimento, 11,40 m de

boca, 3,8 m de calado e uma capacidade de transporte até 2500 toneladas). Foram feitos

trabalhos para aprofundamento e alargamento do canal de navegação a jusante dos

aproveitamentos hidroeléctricos e construíram-se alguns cais fluviais.

O transporte fluvio-marítimo de mercadorias apresenta grandes vantagens económicas e

ambientais, e é possível já para os grandes navios comerciais até à Régua (105 km de via

navegável). Custa tanto transportar 1500 toneladas de granito de Pedras Salgadas para

Leixões por rodovia como colocá-las em Roterdão utilizando o Douro, com a vantagem de ser

dez vezes menos poluente.

Em 1998, sulcaram o Douro 50 navios de carga. Permitiram a exportação por via fluvial de 100

000 toneladas de granito, originaram um volume de negócios de 2 milhões de contos e

garantiram a manutenção de 500 postos de trabalho directos. No próximo ano, perspectiva-se

a movimentação nos portos do Douro de novos produtos. Estão em curso contactos com vários

empresários com vista á importação por via fluvial de madeiras, cimento, "ytong", ferro,

fertilizantes e exportação de feldspato, para além do granito.

Devido ao assoreamento da barra, 15 navios comerciais fretados para os portos de Sardoura e

Lamego não puderam subir o Douro, apesar de o Instituto de Navegabilidade do Douro ter

despendido 40 000 contos em dragagens. A construção dos molhes na foz torna-se

imprescindível. É necessário avançar, além disso, com o alargamento e aprofundamento do

canal navegável nas proximidades da foz do Tua, o que permitirá que os grandes navios

comerciais cheguem ao extremo da via. O custo global das duas obras está estimado em 8

milhões de contos.

A navegação turística tem conhecido um incremento muito significativo ao longo dos últimos

anos. Em 2000 existiam a operar no Douro 15 embarcações que disponibilizam uma grande

variedade de ofertas turísticas, quase todas com origem no Porto e tendo por destino a Régua

e o Pinhão.

Paralelamente à navegação turística e comercial, a navegação recreativa e desportiva tem

vindo a aumentar muito significativamente. Tem sido levadas a cabo, com o apoio do IND,

várias iniciativas na área dos desportos fluviais, nomeadamente o remo, a vela, a canoagem e

também a motonáutica. A prática de algumas destas actividades é incompatível com os

objectivos do PIOT-ADV, pelo que importa implementar rapidamente os regulamentos dos

Planos de Albufeira e o Regulamento de Navegação Fluvial, por forma a compatibilizar usos e

minorar os impactos ambientais (poluição e ruído).

Ao longo do rio, os Municípios e o Instituto de Navegabilidade do Douro têm levado a cabo a

melhoria e a construção de cais turístico-fluviais dotados de infra-estruturas adequadas a um

turismo de alta qualidade. Em quase todos os concelhos estão em fase de projecto ou
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execução obras com a finalidade de, por um lado, acolher os turistas fluviais e, por outro, criar

condições para o aparecimento de pólos de animação turística ao longo do rio.

6.6. SÍNTESE

Sinteticamente, o diagnóstico socioeconómico dos 13 concelhos integrados no PIOT-ADV é o

seguinte:

− perda e envelhecimento acentuado da população nas últimas duas décadas;

− concentração da população nas sedes do concelho, com “desertificação” e

envelhecimento das freguesias ribeirinhas do Douro;

− em termos de emprego, o sector terciário, com relevância para os serviços públicos e

comércio retalhista, é dominante na maioria dos concelhos;

− excluindo o sector público, o sector primário absorve a maior parcela da população

activa. No sector secundário, além da construção civil, as indústrias alimentares,

nomeadamente os centros de vinificação, são os grandes responsáveis pelo emprego

industrial.

− Dentro do sector primário predominam a vitivinicultura e a olivicultura:

− a vitivinicultura, em especial o vinho do Porto, constitui a base económica do ADV.

Ainda que com diferenças mais ou menos relevantes ao longo da região, a viticultura

é, essencialmente, praticada por produtores idosos, em explorações de tipo familiar,

de pequena dimensão e com baixo grau de mecanização. Ainda que nos últimos

anos o vinho DOC Douro tenha, economicamente, ganho alguma visibilidade, o vinho

do Porto constitui o principal activo da região, sendo, fundamentalmente,

comercializado por um reduzido número de empresas comerciais sediadas no

Entreposto Comercial de Gaia;

− a olivicultura tradicional, com especial destaque a oliveira em bordadura na vinha,

constitui um aspecto marcante e característico da paisagem duriense.

Economicamente, é uma cultura marginal em relação à vinha, dependendo a sua

manutenção, no médio/longo prazo, da existência de compensações financeiras;

− o ADV, sem ser um destino de turismo de massas, tem vindo a ser objecto de crescente

procura enquanto espaço alternativo de férias, lazer e recreio. Ainda que, basicamente,

dominadas pelo conjunto formado pela paisagem vinhateira e pelo rio Douro, há outros

domínios relacionados com o património histórico, arqueológico e natural e etnográfico

que, sinergeticamente, podem ser aproveitados como produtos turísticos originais e

diversificados.



143

Concluindo, os principais constrangimentos socioeconómicos do ADV decorrem de um

conjunto de factores fortemente interrelacionados, de que cabe destacar a débil estrutura

demográfica, o escasso dinamismo da sua base económica e empresarial e bem assim a

precariedade das acessibilidades intra- e inter-regionais. As potencialidades estão,

essencialmente, ligadas aos recursos naturais, culturais e paisagísticos e ao produto vinho, em

especial, ao vinho do Porto. Neste contexto, a retenção e atracção de população, condições

necessárias à promoção do desenvolvimento regional, dependem largamente da adopção de

acções integradas capazes de promoverem o aproveitamento dos recursos endógenos da

região, com destaque para a vitivinicultura e o turismo.

Do ponto de vista das redes de equipamentos colectivos e das infraestruturas básicas, o

diagnóstico aponta para algumas carências fundamentais nos diversos domínios, fruto as

características especificas deste espaço e do próprio processo do declínio demográfico já

referido.

Sumariamente, vale a pena realçar os seguintes aspectos:

− níveis de cobertura relativamente satisfatórios em matéria de equipamentos colectivos,

tendo em conta os padrões regionais, mas com contrastes territoriais e sectoriais muito

vincados. Os níveis de atendimento são bastantes melhores no Baixo Corgo do que no

Douro Superior e mais equilibrados no domínio da educação ou da assistência social do

que no domínio da saúde e do lazer;

− carências substantivas em matéria de saneamento básico, mau grado as intervenções

recentes e os projectos estruturantes em curso de execução (abastecimentos de água e

resíduos sólidos urbanos). As situações mais críticas resultam da ausência de sistemas

adequados de tratamento de águas residuais e da exploração desordenada dos

recursos hídricos para fins de abastecimento público;

− fracas acessibilidades internas e externas, que resultam do relativo encravamento

geográfico da zona e da incipiente estruturação da rede viária regional. este problema é,

sem dúvida alguma, um dos factores que mais podem contribuir para o despovoamento

do território duriense. Face à pressão local para melhorar as acessibilidades no interior

da região, sobretudo na margem Sul, é fundamental acompanhar e avaliar

convenientemente os projectos de abertura de novas ligações rodoviárias que se

começam a desenhar e que poderão vir a comprometer os objectivos deste plano.
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7. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

7.1. APRESENTAÇÃO. OBJECTIVOS E ESTRUTURA

As presentes Orientações Estratégicas partem do diagnóstico da situação apresentado no

volume I deste Relatório, e seus anexos, beneficiando ainda dos resultados do processo de

participação pública desenvolvido junto dos diversos agentes da RDD, ao longo do processo de

candidatura do ADV à inscrição na lista do património mundial da UNESCO.

Tendo como objectivo central a salvaguarda e valorização da paisagem cultural evolutiva viva

do ADV, este PIOT dá também satisfação a diversos objectivos instrumentais, contemplados

nos capítulos anteriores, designadamente no capítulo 6  que procede à análise das redes

intermunicipais de estruturação do território com as componentes de povoamento, infra-

estruturas, transportes e equipamentos; das actividades económicas e sua incidência na

dinâmica económica, social e ambiental e à articulação de programas de interesse local,

regional e local  e no capítulo 2, que realiza a articulação do PIOT-ADV com outros planos,

nomeadamente os PDM e o POARC.

Este último capítulo centra-se, assim, no primeiro objectivo do Plano: "Definição de uma
estratégia intermunicipal para a salvaguarda e gestão da paisagem cultural evolutiva
viva do ADV."

Estas Orientações Estratégicas são adiante enunciadas em três níveis

− Orientações Substantivas (7.2.), que incluem regras destinadas ao ordenamento

do território, à luz do quadro legal vigente (em especial o resultante da Lei 48/98, de

11 de Agosto e do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro), partindo dos

instrumentos de ordenamento de território em vigor, dando visibilidade à

regulamentação das práticas agrícolas com destaque para a viticultura e a

olivicultura e assegurando a diversidade do mosaico da paisagem.

− Programa de acção (7.3.), contemplando um conjunto de medidas distribuídas pelas

acções identificadas para qualificar a paisagem e a vida no ADV e mitigar as

intrusões já existentes, de acordo com os parâmetros exigidos para a classificação

como Património Mundial.

− Estrutura orgânica (7.4.), em que se destaca a criação de um Gabinete Técnico

Intermunicipal do ADV e de uma Associação Promotora.

Tendo em conta que o PIOT é um instrumento de gestão territorial vinculativo apenas para as

entidades públicas (e não directamente para as privadas), estas Orientações Estratégicas e em
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especial as Orientações Substantivas deverão ser objecto de transposição para os PDM de

cada Concelho, aquando da respectiva revisão.

7.2. ORIENTAÇÕES SUBSTANTIVAS

As orientações estratégicas relativas ao ordenamento assentam na Carta de Ordenamento

(Carta 7.1.) produzida a partir das variáveis anteriormente analisadas e partem da

classificação do solo e da qualificação do solo rural. Por sua vez, as REN e RAN dos

diversos PDM e o sítio classificado ao abrigo da Directiva “Habitats”, foram identificados como

parte integrante da estrutura ecológica do ADV.

Estas Orientações Substantivas começam, assim, por uma apresentação de Princípios e
Recomendações da carácter genérico (7.2.1.), seguindo-se o enunciado das Definições
(7.2.2.) e, finalmente, um conjunto de Orientações Normativas (7.2.3.) destinadas a

transposição para os PDM dos 13 concelhos envolvidos.

7.2.1. Princípios e recomendações

A – Classificação do Solo

O solo é classificado em Solo urbano e Solo rural, tendo-se ainda adoptado do POARC a

classe Plano de água, delimitada para as albufeiras da Régua e Carrapatelo e tendo-se

aplicado esta mesma designação à albufeira da barragem da Valeira, a qual, até à data, ainda

não foi objecto de um Plano de Ordenamento de Albufeira.

Solo urbano

Como Solo urbano, no ADV, considera-se o contido nos perímetros urbanos definidos nos PDM

dos 13 municípios, com as correcções introduzidas pelo POARC. Nesta classe incluíram-se

ainda alguns aglomerados que não tinham um perímetro urbano definido ao nível do PDM e

ainda algumas áreas correspondentes ao efectivo alargamento dos aglomerados, a aferir ao

nível da revisão dos PDM. Os aglomerados que, segundo este critério, constituem o Solo

Urbano estão identificados na Figura 6.4., já integrada na Carta 2.5..

Assim, recomenda-se que, no âmbito da revisão dos PDM, seja reapreciada a delimitação dos

perímetros urbanos, atendendo quer às alterações introduzidas pelo POARC quando este se

aplique, quer à realidade da expansão e vivência dos aglomerados, a par com critérios de

qualificação urbanística. Remete-se, assim, para a revisão dos PDM a aferição da delimitação

e a regulamentação dos perímetros urbanos.
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Do conjunto de povoados analisados, e independentemente da sua dimensão e importância,

podemos enunciar duas situações distintas: edificações recentes, construídas com novos

materiais e sistemas construtivos, e edificações tradicionais. Com efeito, existem ainda

povoados em que prevalece a construção tradicional, o que permite defender uma política de

recuperação com resultados eventualmente mais consistentes, na perspectiva da salvaguarda

de valores patrimoniais e paisagísticos, povoados em situação inversa se torna mais complexa

e difícil.

Assim, tendo em conta a desqualificação geral dos aglomerados populacionais, o Programa de

Acção que adiante se apresenta prevê uma acção concentrada em alguns casos específicos

de aglomerados distribuídos pelos diferentes níveis de intervenção definidos no capítulo 3, que

se deverá iniciar com a elaboração de Planos de Pormenor.

Solo rural

Por Solo rural no ADV entende-se aquele para o qual é reconhecida aptidão para a viticultura e

a olivicultura integrando espaços de conservação da natureza e lazer. Efectivamente, o ADV

tem uma aptidão para a produção de qualidade das culturas mediterrânicas e é uma unidade

que vive da manutenção de um mosaico paisagístico diversificado constituído por um equilíbrio

entre áreas de produção e conservação.

Plano de água

O Plano de Água corresponde à área definida no POARC acrescida da albufeira da Valeira e

corresponde a 6,6% da área total. Relativamente a esta área aplica-se o disposto no POARC e

recomenda-se a elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira da Valeira.

B - Qualificação do Solo rural

Neste contexto, a qualificação do Solo rural, que corresponde a 90,1% da área total do ADV,

assume particular importância. Recomenda-se que nessa qualificação seja respeitado o

disposto no artigo 73º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, referente à elaboração dos

PDM1.

Propõe-se a existência de duas categorias: Espaços agrícolas e Espaços naturais. A

distinção entre estas duas categorias, na área remanescente uma vez excluídos o Solo urbano

                                                     

1 - Note-se que o número 5 do artigo 73º do Decreto-Lei 380/99 dispõe: A definição da utilização dominante referida
no n.º 1, bem como das categorias relativas ao Solo rural e ao Solo urbano, obedece a critérios uniformes
aplicáveis a todo o território nacional, a estabelecer por decreto regulamentar. No entanto, este decreto
regulamentar não foi até à data publicado, deixando assim esta tarefa em aberto e na disponibilidade de cada plano.
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e o Plano de Água, deu origem à Carta de Ordenamento do PIOT-ADV (Carta 7.1.). Excluem-

se as categorias de Espaço florestal e de Exploração mineira, não só por questões de aptidão,

mas também por razões de índole paisagística.

A Carta de Ordenamento decorre dos estudos desenvolvido nos capítulos 3, 4 e 5 relativos ao

diagnóstico de situação com a identificação dos recursos territoriais e reflecte também os

conteúdos de carácter socioeconómico do capítulo 6. Ela serve de suporte ao condicionamento

dos usos do solo e das práticas agrícolas associadas, assim como ao Programa de acção.

Uma vez que a viticultura e a olivicultura são as principais actividades humanas do ADV, a

aptidão do solo para a sua prática é pois o factor determinante para a distinção entre as duas

categorias, a par com a importância da manutenção de um mosaico paisagístico. Compreende-

se assim que a Carta de Unidades-solo principais (Carta 4.4.) seja o factor determinante para a

distinção entre os Espaços agrícolas e os Espaços naturais. Importa contudo sublinhar duas

particularidades de natureza diversa:

− a distinção entre Leptossolos e Antrossolos resulta da evolução de solos

predominantemente xistentos em consequência da intervenção humana para

alteração das características do solo e correcção do declive por forma a poder

proceder ao plantio da vinha e do olival em solos por natureza inaptos e,

− a publicação da carta de solos utilizada neste Relatório data de 1991 (trabalho de

campo iniciado em 1985) e portanto a transposição da delimitação das categorias de

solo ao nível da revisão dos PDM carece de ajuste.

A Carta de solos em articulação, por sua vez, com a Carta geologia (Carta 4.3.), justifica a

Carta de Unidades-solo principais (Carta 4.4.) e a Carta de áreas de vegetação, segundo o

interesse conservacionista (Carta 5.1.) e que, uma vez integradas, permitiram identificar as

cinco unidades de paisagem (Carta 5.2. - Unidades de paisagem).

Assim, compreende-se que em termos gerais a distinção entre Espaços agrícolas e Espaços

naturais tenha por base a Carta de solos. No entanto, estas designações devem ser entendidas

numa perspectiva alargada, ou seja, os Espaços agrícolas serão aqueles onde predominam os

espaços de cultura sobretudo da vinha e da oliveira a par de áreas de menor expressão de

outros usos, como por exemplo, os Matos e Matas, os Povoamentos florestais ou as Galerias

ripícolas. Por sua vez, os Espaços naturais correspondem a espaços contíguos onde

prevalecem nomeadamente os Matos e Matas ao lado de extensões menores de Vinha.

A distribuição dos Espaços agrícolas e dos Espaços naturais na Carta de Ordenamento têm

áreas relativamente próximas, respectivamente 49% e 40% do total da área do ADV. Constata-

se que cerca de 72% da vinha do ADV está nos Espaços agrícolas, bem como cerca de 60%

do olival. Relativamente à totalidade da área de Matas e Matos, cerca de 30% encontram-se

nos Espaços agrícolas e o restante nos Espaços naturais.
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A área dos Espaços agrícolas reparte-se entre a Vinha com 54,6%, o Olival com 16%, os

Povoamentos florestais com 3,5% e o conjunto dos Matos e das Matas com 17,7%. Para os

Espaços naturais a repartição é a seguinte: 23,4% de Vinha, 12,5% de Olival 10,9% de

Povoamentos florestais e 49,4% de Matos e Matas. A área restante das duas categorias é

ocupado pelas Albufeiras, os Rios, as Galerias ripícolas e os Aglomerados.

À luz destas considerações, a definição destas duas categorias de solo é a seguinte:

− por Espaços agrícolas designam-se as áreas territoriais prioritariamente de

produção, onde prevalecem as culturas mediterrânicas permanentes e ainda outras

culturas, nomeadamente aquelas associadas aos escassos solos mais húmidos onde

surgem nomeadamente as hortas e os laranjais. Estas últimas não são passíveis de

representação na Carta de Ordenamento devido à escala de trabalho. Devem

entender-se por culturas permanentes mediterrânicas prioritariamente a cultura da

vinha e da oliveira – sendo extensiva ao amendoal - associada a uma diversidade de

formas de sistemas de armação de terreno e orientada no sentido de uma produção

de qualidade/excelência. Estes espaços são sobretudo espaços de produção mas

entendidos como estruturas integrantes de uma unidade de paisagem com o seu

contínuo de dinâmicas naturais que têm de ser salvaguardadas quantitativa e

qualitativamente, nomeadamente sob o ponto de vista da gestão dos recursos

hídricos e dos solos;

− por Espaços naturais designam-se as áreas territoriais prioritariamente de

conservação onde os espaços de produção de culturas mediterrânicas permanentes

têm menor expressão ao lado de áreas extensas de matos mediterrânicos. No

âmbito dos Espaços naturais propõe-se a criação de duas subcategorias: Matos
mediterrânicos e Galerias ripícolas:

− os Matos mediterrânicos são estruturas arbóreo-arbustivas, podendo estar

instaladas ou não sobre terrenos armados. Por vezes resultam precisamente do

abandono, mais ou menos recente, dos terrenos armados. Constituem habitats

naturais com uma composição quer florística quer faunística já devidamente

levantada e caracterizada;

− as Galerias ripícolas são corredores ao longo das linhas de água, incluindo as

margens das albufeiras. Constituem habitats naturais de interesse

conservacionista e funcional primordial e onde coexiste uma interface terra/água

de características próprias.

Na esteira da legislação vigente, propõe-se a designação de Outros espaços para contemplar

as alíneas c) e e) do Artigo 73º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, respeitante à
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qualificação do Solo rural, que permitem identificar espaços afectos a actividades industriais

directamente ligadas à utilização agrícola e os destinados a infra-estruturas ou a outros tipos

de ocupação urbana que não impliquem a classificação como solo urbano, designadamente

permitindo usos múltiplos em actividades compatíveis com Espaços agrícolas, florestais ou

naturais. Nesta categoria estão assim contemplados os traçados propostos para novas vias e

para a rede de abastecimento de água e espaços de vocação turística – já identificados no

POARC, ou a identificar – ou até de prospecção arqueológica.

A Carta de unidades de paisagem, atrás referida, permite constatar que o ADV regista

internamente diferenças assinaláveis, confirmadas também pela diversidade da paisagem

cultural.

As cinco unidades de paisagem têm áreas muito diferentes, sendo a sua representação no

ADV a seguinte: Extremadouro – 9,3%; Corgo/Varosa – 11,3%; Ceira/Távora – 21,6%;

Pinhão/Torto – 32,3%; e Tua/Sabor – 25,6%.

As unidades Extremadouro e Corgo/Varosa integram uma pequena área de Espaços naturais.

São, por conseguinte, duas unidades de paisagem constituídas essencialmente por Espaços

agrícolas, em torno dos 88% da sua área, e com uma forte presença de aglomerados

populacionais que ocupam cerca de 10 e 6% respectivamente. Pelo contrário, nas unidades

Ceira/Távora e Tua/Sabor os Espaços naturais são dominantes (cerca de 72 e 62%

respectivamente) com uma pequena presença de aglomerados (1,6 e 0,9%). Pinhão/Torto, a

maior das unidades de paisagem, representa uma situação intermédia no respeitante à

presença de Espaços naturais (33,2%) e de aglomerados (3,5%), em termos percentuais, mas

com a maior área de Espaços agrícolas (5.024 ha) e de aglomerados (280 ha) em termos

absolutos.

Regista-se, assim, que cerca de 40% da vinha do ADV encontra-se na unidade Pinhão/Torto,

sendo os restantes 60% distribuídos pelas outras quatro unidades de uma forma equilibrada.

Já o olival concentra-se principalmente nas unidades Pinhão/Torto e Tua/Sabor, tendo uma

representação bastante baixa nas unidades Extremadouro e Corgo/Varosa. A distribuição dos

matos e matas é muito desequilibrado havendo uma grande diferença entre as duas unidades

Extremadouro e Corgo/Varosa as quais têm uma percentagem inferior a 10% e as outras três

unidades percentagens superiores a 20%. A distribuição dos povoamentos florestais obedece à

mesma lógica dos matos e matas, sendo no entanto a diferença entre os dois grupos de

unidades ainda mais evidente.

Tendo em vista a transposição das Orientações Substantivas para a revisão dos PDM dos 13

concelhos, foi considerado oportuno registar a distribuição dos concelhos pelas Unidades de

Paisagem (Figura 7.1.). Assim:
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Extremadouro Concelhos de Lamego, Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de

Penaguião;

Corgo/Varosa Concelhos de Armamar, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de

Penaguião, Vila Real;

Ceira/Távora Concelhos de Armamar, Peso da Régua, Sabrosa , São João da

Pesqueira, Tabuaço;

Pinhão/Torto Concelhos do Sabrosa, Alijó, Carrazeda de Ansiães, São João da

Pesqueira, Tabuaço;

Tua/Sabor Concelhos de Carrazeda de Ansiães, São João da Pesqueira, Torre de

Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa.



#Y

#Y

#Y#Y

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

#Y

Alijó

Lamego Armamar Tabuaço

Sabrosa

Vila Real

Mesão Frio
Peso da Régua

Torre de Moncorvo

S.João da Pesqueira

Carrazeda de Ansiães

Vila Nova de Foz Côa

Santa Marta de Penaguião

Limite dos Concelhos

Sedes de Concelho#Y

Limite PIOT - ADV

Extremadouro

Tua / Sabor
Pinhão / Torto
Ceira / Távora
Corgo / Varosa

Figura 7.1. As Unidades de paisagem e a divisão administrativa
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C - Estrutura ecológica

Continuando por rever os diplomas legais referentes à REN e à RAN no âmbito da Lei de

Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo, mantendo-se em vigor a Lei de Bases do

Ambiente e tendo ainda em conta o conceito de Estrutura Ecológica definido pelo artigo 14º do

Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, recomenda-se que a Estrutura ecológica do PIOT-

ADV reuna a REN e a RAN dos 13 municípios e ainda o Sítio designado por Rio Corgo, ao

abrigo da Directiva Comunitária dos Habitats - Rede Natura (Carta 7.2.).

Contudo, alerta-se para o facto de o regime da REN não se adaptar ao ADV na medida em que

ele não permite a destruição do coberto vegetal. Como é notório, a paisagem do ADV tem nos

últimos 15 anos sofrido alterações significativas, decorrentes nomeadamente da construção

dos patamares para a plantação da vinha, implicando operações de destruição do coberto

vegetal devido aos arroteamentos executados.

Da mesma forma, estando as edificações das quintas localizadas na REN, os projectos de

ampliação das suas instalações de vinificação ou turísticos deparam com dificuldades ou

mesmo com a impossibilidade de concretização, podendo pôr em causa a sua viabilidade

económica.

É assim recomendável uma alteração do regime da REN, ou em alternativa a adopção de um

regime semelhante ao aplicado à Rede Nacional de Áreas Protegidas, onde a REN não se

aplica.

D – Enquadramento específico da plantação/replantação da vinha

Pela sua relevância especial, quer em termos paisagísticos quer em termos económicos, a

questão da plantação e replantação da vinha merece uma atenção e uma referência especiais,

na medida em que o condicionamento desta actividade e o seu enquadramento legal

transcendem consideravelmente o âmbito deste PIOT e o nível municipal ou intermunicipal.

Nessa medida, importa sublinhar desde logo que a elaboração e emissão de pareceres  por

parte do Gabinete Técnico Intermunicipal  sobre os actos acima referidos, deve atender à

legislação referente à gestão do potencial vitícola e à gestão das DOC/IG e ser articulada com

os organismos responsáveis pela sua aplicação, a saber:

− o IVV e a DRATM, no que se refere às plantações/replantações de vinha, sejam elas

efectuadas no mesmo local (reconstituições) ou deslocalizadas (transferências);

− a CIRDD ou a CD no que se refere à emissão de parecer a confirmar a aptidão dos

solos para a produção de VQPRD ou de Vinho Regional, consoante o caso.
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Além disso, se a parcela de destino estiver ocupada por oliveiras ou sobreiros, a DRATM têm

de ser ouvida e autorizar o seu arranque.

Por outro lado, o regime de apoio à reconversão e reestruturação da vinha, cuja gestão é

assegurada pelo IFADAP, exige a audição da CIRDD no que respeita à aptidão dos solos e

estabelece a obrigatoriedade de parecer prévio emitido pela DRATM sempre que os projectos

incluam medidas específicas de melhoria das infra-estruturas fundiárias, drenagem

subterrânea, drenagem superficial e reconstrução e construção de muros de suporte.

Por estas razões, mostra-se altamente recomendável impor, em regulamentação de âmbito

nacional, que as instituições intervenientes na gestão do potencial vitícola, na gestão das

DOC/IG e das medidas específicas de melhoria de infra-estruturas fundiárias, passem a obter

obrigatoriamente um parecer prévio do organismo responsável pela gestão de áreas com

estatuto de protecção (nomeadamente o que decorrerá da inscrição do ADV na lista do

património mundial), sempre que as parcelas destinadas a plantação/replantação da vinha se

localizem nessas áreas.

7.2.2. Definições

Antrossolos - Solos em que a acção antrópica teve uma influência determinante nas suas

características, através de mobilização profunda com desagregação da rocha e mistura de

camadas, por vezes com movimentação de terras. Apresentam uma espessura que varia

geralmente entre 70 e 120 metros, bastante pedregosidade à superfície e no interior do perfil.

Bordaduras – Estruturas lineares arbóreo-arbustivas constituídas por espécies autóctones

plantadas nas extremas das parcelas, nos caminho de trabalho e/ou acesso.

Declive – Entende-se por declive de encosta a inclinação medida na base de dados geográfica

do ficheiro vitivinícola e por declive da parcela de vinha a inclinação dominante em toda a

parcela.

Espaços agrícolas - Por Espaços agrícolas designam-se as áreas prioritariamente de

produção sobretudo assente sobre Antrossolos em que prevalecem os espaços de cultura - as

culturas permanentes mediterrânicas - particularmente a vinha e a oliveira, a par com áreas de

menor expressão de outros usos de carácter quer de produção quer de protecção, como por

exemplo, os matos e matas, os povoamentos florestais ou as galerias ripícolas. Podem ainda

incluir outras culturas, nomeadamente as associadas aos escassos solos mais húmidos onde

surgem nomeadamente as hortas e os laranjais

Espaços naturais - Por Espaços naturais entendem-se aqueles prioritariamente aptos para a

conservação da natureza, com predominância de Leptossolos onde prevalecem

nomeadamente os matos e matas ao lado de extensões menores de vinha.
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Galeria ripícola - Por galeria ripícola entende-se uma estrutura linear de composição arbóreo-

-arbustiva e herbácea própria de zonas húmidas, ao longo de linhas de água, ocupando uma

faixa de cinco metros para os lados de ambas as margens.

Leptossolos - Solos cuja principal característica consiste na existência de rocha dura a menos

de 50 centímetros de espessura, podendo em certos casos situar-se a menos de 10

centímetros, tornando particularmente restritiva a sua utilização.

Mancha contínua de vinha – Entende-se por mancha contínua de vinha a existência de um

conjunto de parcelas contíguas, no mesmo sistema de armação do terrenos, sem a

interposição de bordaduras, parcelas com usos distintos ou incultos.

Micropatamares – Armação do terreno efectuada através da abertura de uma pequena

plataforma horizontal, transversal ao declive, até um metro de largura, estabelecida no espaço

entre linhas, ficando as videiras instaladas no talude à cota original do terreno.

Outros espaços - Esta designação aplica-se aos espaços afectos a actividades industriais

directamente ligados à utilização agrícola e espaços destinados a infra-estruturas ou a outros

tipos de ocupação urbana que não impliquem a classificação como Solo urbano,

designadamente permitindo usos múltiplos em actividades compatíveis com espaços agrícolas

ou naturais. Nesta categoria estão assim contemplados os traçados propostos para novas vias

e para a rede de abastecimento de água e espaços de vocação turística – já identificados no

POARC ou a identificar – ou até de prospecção arqueológica.

Patamares estreitos - Armação do terreno em terraços horizontais com talude natural em terra

e uma largura inferior a 2,5 metros onde é plantada uma linha de videira na zona zona externa

da plataforma.

Patamares largos – Armação do terreno em terraços horizontais com talude natural em terra e

uma largura superior a 2,5 metros onde são plantadas duas ou mais linhas de videiras.

Património cultural - A designação Património cultural abarca todos os bens materiais e

imateriais que dêem testemunho de valores de civilização e cultura com interesse cultural

relevante no ADV e, quando for caso disso, os respectivos contextos, quer se encontrem

classificados ou em vias de classificação, assim como outros bens em estudo cujo registo de

inventário ou classificação venha a ser implementado, e ainda aqueles que as autarquias e o

GTI entendam preservar.

Plano de água - Por Plano de água entende-se a área definida no POARC, correspondendo

essencialmente às albufeiras de Carrapatelo e Crestuma incluídas no ADV, acrescida da

albufeira da Valeira dentro da área do ADV.

Plano de gestão – Por Plano de gestão entende-se o levantamento dos usos actuais, incluindo

as formas de armação de terreno, das infra-estruturas, da localização das edificações e dos
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valores patrimoniais e a apresentação justificativa das alterações que se pretendem

desenvolver num dado espaço de tempo.

Rede de drenagem - Estrutura que permite dar escoamento às águas superficiais,

provenientes de fora da parcela ou não absorvida pelo solo da parcela (drenagem superficial),

ou ainda retirar o excesso de água das parcelas, baixando o seu nível freático ou resolver

problemas de ressurgimento de água à superfície proveniente do corte de “veios” de água

(drenagem subterrânea).

Solo rural - Por solo rural no ADV entende-se aquele para o qual é reconhecida aptidão para a

viticultura e a olivicultura integrando espaços de conservação da natureza e lazer.

Solo urbano - Por solo urbano entende-se o contido nos perímetros urbanos definidos nos

PDM dos concelhos abrangidos pelo ADV, com as correcções introduzidas pelo POARC. Nesta

classe poderão ainda incluir-se alguns aglomerados que não têm um perímetro urbano definido

ao nível do PDM e ainda algumas áreas correspondentes ao alargamento efectivo dos

aglomerados.

Vinha “ao alto” – Vinha implantada segundo a linha do maior declive, em plataformas

inclinadas com declive uniforme, entrecortadas por estradas inseridas na encosta durante o

processo de surriba, dando acesso directo às parcelas de plantação situadas a montante e/ou

a jusante.

7.2.3. Orientações Normativas

Na área geográfica abrangida pelo PIOT certos actos ou intervenções passam a ser proibidos

ou condicionados, nos termos das disposições abaixo enunciadas, as quais se tornarão

vinculativas para os municípios envolvidos logo após a entrada em vigor do plano, uma vez

obtida a ratificação governamental prevista no número 4 do artigo 68º do Decreto-Lei n.º

380/99, de 22 de Setembro.

Tais normas deverão ainda ser transpostas pelos municípios para os respectivos planos de

ordenamento do território, em especial para os PDM, aquando da primeira revisão dos

mesmos.

Artigo 1º

(Actos interditos)

Nas áreas geográficas qualificadas como solo rural no interior do perímetro do ADV, tal como

definido na Carta 2.5. (capítulo 2), é interdita a prática dos seguintes actos:
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a) A destruição e obstrução das linhas de drenagem natural;

b) A instalação de povoamentos florestais de folhosas de crescimento rápido e a introdução

de espécies faunísticas ou florísticas exóticas;

c) A prática da caça nas áreas submetidas ao regime cinegético geral;

d) A alteração da morfologia das margens ao longo de todos os cursos de água e destruição

parcial ou total da vegetação lenhosa ribeirinha;

e) A actividade industrial extractiva, e a instalação de indústria poluentes ou de novas

explorações de inertes;

f) Qualquer actividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo,

nomeadamente o depósitos de resíduos sólidos, sucatas, de inertes e de materiais de

qualquer natureza, ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado, de

acordo com as normas legais em vigor;

g) A realização de loteamentos urbanos com excepção dos já previstos nos planos municipais

de ordenamento do território existentes à data da ratificação do PIOT-ADV.

Artigo 2º

(Actos condicionados)

1  Na área geográfica referida no artigo anterior, o licenciamento para a prática dos actos

abaixo enumerados deverá ser instruído com parecer prévio do Gabinete Técnico

Intermunicipal do ADV:

a) A construção de novas edificações ou reconstrução/reconversão de edificações existentes;

b) A instalação de novas unidades industriais ou a ampliação de unidades existentes;

c) A construção e ampliação de vias de comunicação;

d) O atravessamento de linhas aéreas de condução de energia ou telecomunicações e a
instalação de centros produtores de energia;

e) A instalação de estaleiros;

f) A instalação de sinalética publicitária, que deverá reduzir-se ao mínimo indispensável para
promoção de produtos, locais ou actividades da região.;

g) A plantação de matas, bem como o derrube e corte de árvores, destruição do coberto
vegetal e do solo arável quando não integrado em práticas agrícolas devidamente
licenciadas;

h) A limpeza das linhas de água, incluindo as galerias ripícolas;

i) A concessão de zonas de caça;



14

j) O arranque da vinha, bem como a plantação/replantação de vinhas, olivais e amendoais;

k) A destruição de muros pré e pós-filoxera;

l) As intervenções no património cultural com repercussões directas na paisagem.

2  O parecer será solicitado directamente ao Gabinete Técnico, que deverá pronunciar-se no

prazo máximo de 30 dias.

Artigo 3º

(Plantação de vinha)

1  A utilização do solo rural da área abrangida pelo PIOT, para plantação ou replantação de

vinha, deverá ser apreciada tendo em conta as dimensões da parcela e da exploração vitícola,

o declive, os sistemas de armação do terreno existentes, os solos e a existência, ou

proximidade, de valores patrimoniais.

2  Essa utilização do solo deverá, em especial, respeitar os parâmetros e condicionamentos

abaixo enunciados:

a) a plantação de vinha em parcelas com área superior a 5 hectares ou com declive superior a

20%, obriga à apresentação de um estudo de sistema de drenagem de acordo com a

armação do terreno;

b) a plantação de uma parcela que resulte numa mancha contínua de vinha superior a 10

hectares, no mesmo sistema de armação do terreno, obriga à instalação de bordaduras nas

estradas de acesso e/ou de trabalho;

c) para a plantação de uma parcela numa exploração com área contínua de vinha, no mesmo

sistema de armação do terreno, superior a 15 hectares, quando estiverem em causa

sistemas de drenagem tradicionais ou outros valores patrimoniais, deve ser requerida a

elaboração de um plano de gestão para o conjunto da exploração;

d) a plantação de vinha em encostas com declive superior a 50% é interdita, salvo quando a

parcela de destino, incluída nos Espaços naturais ou nos Espaços agrícolas, estiver

ocupada por vinha ou olival armado com muros, ou ainda por mortórios, que terá que ser

efectuada em micropatamares, mantendo os muros de suporte, ou ainda quando a

utilização anterior da parcela seja olival, amendoal, ou outras culturas, caso em que poderá

ser efectuada em patamares estreitos ou micropatamares;

e) a plantação de vinha em encostas com declive compreendido entre 40% e 50% poderá ser

efectuada em patamares estreitos ou micropatamares, salvo quando a parcela de destino,

incluída nos Espaços naturais ou nos Espaços agrícolas, estiver ocupada por vinha ou
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olival armado com muros ou ainda por mortórios, que terá que ser efectuada em

micropatamares, mantendo os muros de suporte;

f) a plantação de vinha em encostas com declive inferior a 40% não tem restrições, salvo

quando a parcela de destino, incluída nos Espaços naturais ou nos Espaços agrícolas,

estiver ocupada por vinha ou olival armado com muros ou ainda por mortórios, que terá que

ser plantada em micropatamares, mantendo os muros de suporte;

g) a plantação de vinha “ao alto” só poderá ser efectuada em encostas ou parcelas com

declive inferior a 40%, salvo na Unidade de Paisagem Extremadouro, onde o limite máximo

é de 30%.

3  O parecer do Gabinete Técnico deverá ponderar os interesses referidos no número 1 e

verificar o respeito pelo número 2 deste artigo, podendo, em casos especiais devidamente

justificados, requerer a elaboração de um plano de gestão para o conjunto da exploração, o

qual deverá ser desenvolvido sobre suporte fotográfico a fornecer pelo Gabinete ao requerente

e à CIRDD para autorização de plantação e replantação de vinha.

7.3. PROGRAMA DE ACÇÃO

O Programa de Acção do ADV é parte integrante e decorre directamente da própria elaboração

do PIOT-ADV. A proposta que aqui se apresenta tem por objectivo definir as grandes linhas de

orientação estratégica e delimitar os campos de intervenção, devendo por isso ser

posteriormente aprofundada e ajustada em função não só das expectativas e do grau de

empenhamento, em particular financeiro, das Câmaras Municipais abrangidas e dos diferentes

ministérios envolvidos neste Plano. A selecção das Medidas e das Acções preconizadas foi

feita com base nos objectivos e nas apostas estratégicas atrás enunciadas e visa,

essencialmente, criar condições para a conservação, qualificação e valorização da paisagem

cultural em todas as suas vertentes. Nesse sentido, não se trata de mais um programa de

desenvolvimento social e económico para o ADV ou mesmo para o território abrangido pelo

Plano, mas de um Programa de Acção que visa incentivar e apoiar intervenções específicas de

qualificação, valorização e promoção do seu património.

A estrutura deste Programa foi desenhada tendo em conta os diversos domínios de

intervenção preconizados e a tipologia dos agentes/promotores envolvidos. Neste capítulo

convém referir, desde já, que se atribui um papel fundamental ao Gabinete Técnico

Intermunicipal (GTI), a quem caberá as tarefas de ordenamento e gestão do território, e à

Associação Promotora do ADV, a quem caberá a promoção e a dinamização do ADV e do Bem

a proteger. Em termos operacionais e financeiros, e uma vez que as acções enunciadas podem

vir a ser enquadradas por um conjunto muito diversificado de instrumentos territoriais e

sectoriais do QCA III, pensamos que seria útil recorrer à figura da contratualização (sob a



16

forma de um Pacto de Desenvolvimento, por exemplo) para assegurar, à partida, não só o

envolvimento efectivo dos diferentes ministérios mas também os meios indispensáveis à sua

concretização, evitando assim os problemas e os riscos inerentes a uma aprovação

individualizada dos diferentes projectos que vierem a ser elaborados neste âmbito.

7.3.1. Objectivos

Os objectivos estratégicos deste Programa de Acção são:

- contribuir para a valorização da paisagem e dos seus diversos elementos patrimoniais;

- contribuir para a mitigação das intrusões verificadas na paisagem;

- contribuir para a qualificação ambiental e de vida na área como factor crucial da sua

sustentabilidade;

- induzir processos de promoção e divulgação dos valores paisagísticos e patrimoniais do

ADV e, tendencialmente, de toda a RDD.

A concretização destes objectivos implica a execução de uma série de investimentos e de

vários tipos de intervenções, enquadrados pelas medidas e acções a seguir enunciadas.

7.3.2. Medidas e Acções

A estrutura do Programa de Acção foi concebida de modo a integrar um conjunto de Medidas,

que contemplem a execução diversas acções com projectos e tipologias de intervenções com

finalidades comuns. São estabelecidas para cada acção os respectivos objectivos específicos,

a descrição, a(s) entidade(s) executora(s), a(s) entidade(s) beneficiária(s), os projectos

prioritários ou exemplificativos e o(s) sistema(s) de apoio, que constam de documento anexo.

As demais condicionantes e prioridades dos projectos a apoiar serão definidas nos

Documentos Orientativos que para cada acção serão elaborados.

A generalidade das Medidas e Acções prevêem o apoio a projectos identificados com base nos

referidos Documentos Orientativos, vocacionando-se apenas algumas acções de natureza

mais imaterial para apoiar projectos no âmbito de candidaturas abertas.

Enumera-se de seguida o conjunto de medidas e acções seleccionadas para constituírem o

Programa de Acção do PIOT-ADV.
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Medida 1: Ordenamento e Gestão do Território

Esta Medida contempla as acções necessárias à concretização das orientações substantivas

em matéria de ordenamento do território esboçadas anteriormente, bem como à

implementação, monitorização, gestão e avaliação das diferentes componentes do PIOT-ADV.

Estas tarefas deverão ser desempenhadas pelo Gabinete Técnico Intermunicipal (GTI), o

principal destinatário das acções enunciadas nesta medida, a quem competirá reunir as

informações e os conhecimentos adicionais indispensáveis aos exercícios de ordenamento e

gestão da área territorial abrangida pelo Plano. Tendo em vista a natureza das acções em

questão, as mesmas enquadram-se na filosofia e nos objectivos da ON-Douro, podendo ser

financiadas ao abrigo deste programa. Em qualquer dos casos, o principal promotor das

respectivas candidaturas deverá ser o GTI, em estreita articulação com as Câmaras Municipais

e outras entidades públicas, que as executará com os seus próprios meios técnicos ou que,

nos casos em que tal se justifique (p. ex. a elaboração de planos de pormenor ou de

intervenção, monitorização dos recursos naturais e patrimoniais, realização de estudos e de

levantamentos), recorrerá a colaborações externas. As acções incluídas nesta Medida são:

Acção 1: Apoio ao Lançamento do Gabinete Técnico Intermunicipal;

Acção 2: Implementação e monitorização do PIOT-ADV;

Acção 3: Elaboração de planos de pormenor e de requalificação de aglomerados urbanos;

Acção 4: Levantamentos e Estudos incidentes sobre o ADV.

Medida 2: Desenvolvimento agrícola sustentável

Esta Medida contempla as acções relacionadas com a promoção de um desenvolvimento

agrícola sustentável, condição fundamental para a preservação e valorização da paisagem do

ADV. Pretende-se com estas acções desenvolver um conjunto muito diversificado de estudos

aplicados ou de intervenções concretas em domínios como o uso sustentável dos recursos

produtivos, com especial relevo para o uso da terra, a valorização das produções agrícolas

complementares à actividade vitícola, e cruciais para a viabilidade económica das pequenas

explorações, ou ainda a valorização das práticas agrícolas tradicionais. Estas acções poderão

ser financiadas ao abrigo do Programa Operacional da Agricultura e, eventualmente, da própria

ON-Douro, tendo como principais promotores as associações de viticultores, as cooperativas,

os centros e as unidades de investigação da UTAD ou as próprias estruturas da administração

pública desconcentrada, em particular a DRATM. As acções incluídas nesta Medida são:

Acção 1: Uso sustentável dos recursos produtivos e práticas agrícolas tradicionais

Acção 2: Valorização das produções agrícolas complementares;
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Medida 3: Qualificação e Valorização da Paisagem

Nesta Medida incluem-se as acções que visam incentivar e apoiar intervenções concretas de

qualificação e valorização da paisagem do ADV, com particular incidência na área territorial

abrangida pelo PIOT-ADV. Estas acções cobrem domínios como a manutenção/requalificação

da paisagem vitícola, a conservação/valorização da diversidade dos elementos paisagísticos, a

diminuição dos impactes visuais provocados por diversos tipos de intrusões ou ainda a

requalificação ambiental de espaços degradados. A tipologia dos promotores abrangidos por

esta Medida é relativamente aberta, devendo englobar não só os viticultores e as suas

organizações como as autarquias locais, Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais, ou ainda

outras entidades públicas e privadas. Tendo em atenção os objectivos específicos e a natureza

das intervenções, estas acções poderão ser enquadradas pela ON-Douro e ainda pelas

Intervenções Sectoriais Desconcentradas quer do Ministério da Agricultura, quer do Ministério

do Ambiente. As acções incluídas nesta Medida são:

Acção 1:Manutenção e reconstrução de socalcos;

Acção 2: Requalificação das novas formas de armação do terreno e reintrodução de

bordaduras e consociações culturais;

Acção 3: Manutenção e valorização das matas e faixas ribeirinhas;

Acção 4: Integração na paisagem de armazéns e outras construções industriais isoladas;

Acção 5: Recuperação das zonas de deposição de lixo e entulho e de escombreiras;

Medida 4: Qualificação e Valorização dos Povoados e do Património Construído

Esta Medida contempla um conjunto de acções que visam incentivar e apoiar intervenções de

qualificação e de valorização dos aglomerados urbanos e do património vernacular existente no

ADV, bem como de melhoria da qualidade de vida das populações aí residentes, com particular

realce para a construção de pequenas infra-estruturas de saneamento básico ou de

equipamentos colectivos. Embora os agentes privados possam vir a ser abrangidos por estas

acções, os seus principais destinatários serão as autarquias locais, Câmaras Municipais e

Juntas de Freguesia. Em termos de enquadramento financeiro, as acções integram-se

perfeitamente na ON-Douro, nos Programas Operacionais do Ambiente e da Cultura ou ainda

no Programa Leader+, do Ministério da Agricultura. As acções incluídas nesta Medida são:

Acção 1: Recuperação do património vernacular;

Acção 2: Requalificação dos espaços públicos e pequenos aglomerados populacionais;

Acção 3: Construção de pequenas infra-estruturas e equipamentos colectivos.
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Medida 5: Promoção e Dinamização do Território

Esta Medida contempla um conjunto de acções que visam a promoção e a dinamização do

território abrangido pelo PIOT-ADV e que foi objecto da candidatura à inscrição na lista do

património mundial da UNESCO. O seu principal destinatário é a Associação Promotora do

ADV, a criar, a quem caberá a missão de promover e divulgar a imagem do território, de

sensibilizar a população e os agentes locais, bem como as entidades regionais e nacionais,

para os objectivos de valorização do Bem, de organizar acções específicas de formação para

os agentes que intervenham directamente nas diversas tarefas preconizadas, ou ainda de

assegurar as condições materiais para a recepção e a informação dos visitantes e turistas.

Tendo em conta a sua natureza e os seus objectivos específicos, a grande maioria dos

projectos abrangidos por estas acções poderá ser financiados pela ON-Douro ou ainda pelo

Programa Operacional da Economia, na sua vertente turística. As acções incluídas nesta

Medida são:

Acção 1: Apoio ao Lançamento da Associação Promotora do ADV ;

Acção 2: Concepção e Edição de material promocional;

Acção 3: Programa de Informação e Divulgação do Bem

Acção 4: Programa de Sensibilização e Formação dos Agentes Locais.
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Medida 1: Ordenamento e Gestão do Território

Acção 1: Apoio ao Lançamento do Gabinete Técnico Intermunicipal

Objectivos

Específicos

Dotar o ADV de uma estrutura técnica com competências específicas nos

domínios do ordenamento e da gestão do território;

Criar condições efectivas para a implementação integral do PIOT-ADV, quer

em termos de regulamentação da ocupação e uso do solo, quer em termos

de qualificação do território e valorização do património cultural;

Apoiar as autarquias locais e demais entidades públicas nas suas missões

de ordenamento, gestão e valorização do território do ADV.

Descrição

Esta acção destina-se a financiar o funcionamento do Gabinete Técnico

Intermunicipal (GTI), cuja criação foi objecto de uma candidatura da AMTAD

ao PRAUD. Note-se que este programa, da responsabilidade do Ministério

do Ambiente e do Ordenamento do Território, apenas financia uma parte dos

salários da respectiva equipa técnica, não assegurando, portanto, os custos

associados à sua instalação (mobiliário, equipamento, etc.), bem como

outras despesas de funcionamento (deslocações, consumíveis, edição de

documentos, etc.) ou de projecto (consultorias, aquisições de serviços

especializados, etc.).

Entidade(s)

Executora(s)

AMTAD ou outra qualquer entidade (a criar) representativa das 13 Câmaras

Municipais.

Entidade(s)

Beneficiária(s)
Câmaras Municipais e DRAOT

Projectos

Indicativos

Instalação e funcionamento do GTI.

Consultorias e aquisições de serviços especializados.

Edição de Documentos Técnicos e de Divulgação.

Sistema(s) de

Apoio
PRAUD e ON-Douro
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Medida 1: Ordenamento e Gestão do Território

Acção 2: Implementação e monitorização do PIOT-ADV

Objectivos

Específicos

Acompanhar e avaliar a implementação do PIOT-ADV e a transcrição das

orientações normativas para os respectivos PDM;

Acompanhar a evolução da ocupação e do uso do solo no ADV;

Apoiar acções de monitorização do património natural do ADV,

designadamente a água, a flora e a fauna e respectivos habitats.

Descrição

Esta acção destina-se a apoiar a realização de um conjunto de projectos que

visam o acompanhamento e a avaliação recorrente da eficácia dos

instrumentos de planeamento e ordenamento do território, e em particular

dos PDM’s, a monitorização das ocupações e os usos do solo na área

abrangida pelo PIOT-ADV, ou ainda de vários aspectos considerados

importantes: monitorização físico-química e biológica da água, dos

ecossistemas lóticos e semi-lênticos (albufeiras), da fauna de ecossistemas

terrestres e ribeirinhos, com especial incidência, no caso da mamofauna,

para os quirópteros, e da avifauna, em termos das aves de rapina e espécies

rupícolas em geral, da fauna piscícola ou ainda da dinâmica florística ligada

às práticas agrícolas e florestais

Entidade(s)

Executora(s)
GTI, Universidades, Ministério do Ambiente (DRAOT-Norte; ICN; INAG)

Entidade(s)

Beneficiária(s)

Câmaras Municipais, organismos públicos, Clubes de Pesca Desportiva,

Associações ambientalistas, etc.

Projectos

Indicativos

Acompanhamento e avaliação dos PDM do ADV.

Monitorização da ocupação e uso dos solos no ADV.

Detecção de impactos poluentes e alterações físicas dos biótopos.

Monitorização da qualidade das águas superficiais (albufeiras e linhas de

água).

Inventários de flora e fauna terrestre, com especial incidência em espécies

de interesse conservacionista.

Avaliação dos recursos pesqueiros e dinâmica das populações (inventários e

inquéritos aos praticantes de pesca desportiva).

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro, Programa Operacional do Ambiente, DGOT-Du
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Medida 1: Ordenamento e Gestão do Território

Acção 3: Elaboração de planos de pormenor e de requalificação dos aglomerados
urbanos

Objectivos

Específicos

Dotar as Câmaras Municipais do ADV de instrumentos eficazes de

planeamento urbano;

Contribuir para a requalificação e valorização dos aglomerados urbanos do

ADV, em particular dos espaços públicos e do património construído.

Descrição

Pretende-se com esta acção apoiar a elaboração de um conjunto de planos

de pormenor e de projectos de requalificação urbana para os principais

aglomerados abrangidos pelo PIOT-ADV, por forma a ordenar e disciplinar o

respectivo desenvolvimento urbano e a requalificar e valorizar os espaços

públicos e o património construído.

Entidade(s)

Executora(s)
GTI, Câmaras Municipais, DRAOT - Norte

Entidade(s)

Beneficiária(s)
Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia

Projectos

Indicativos

Elaboração de Planos de Pormenor e de Projectos de Requalificação Urbana

dos principais aglomerados urbanos, nomeadamente: Pinhão, Caldas de

Moledo, Covelinhas, Rio Bom, Centro histórico de Canelas, Marmelal, Pai

Corrão e Vale Figueira.

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro, Programa Operacional do Ambiente, DGOT-Du
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Medida 1: Ordenamento e Gestão do Território

Acção 4: Levantamentos e estudos incidentes sobre o ADV

Objectivos

Específicos

Aprofundar e sistematizar os conhecimentos técnicos e científicos relativos a

um conjunto muito diversificado de temas relevantes para a valorização do

Bem;

Reunir, tratar e disponibilizar informação sobre o património vernacular do

ADV.

Descrição

Pretende-se, com esta acção, apoiar a realização de estudos de carácter

técnico e científico nos domínios da economia, da sociologia, da história e da

geografia e considerados relevantes para a valorização da paisagem cultural

do ADV, bem como de um conjunto de levantamentos nos domínios do

património construído vernacular, da técnica e do saber-fazer. Estes

levantamentos sistemáticos permitirão não só constituir um repositório de

informação recolhida com métodos científicos sobre diversos valores que

distinguem a região, muitos deles em acelerado processo de transformação

e perda, como serão uma base credível para as opções a tomar no âmbito

da programação de acções concretas de valorização.

Entidade(s)

Executora(s)

GTI, Universidades, DRC – Norte, Museu do Douro, outros organismos

públicos

Entidade(s)

Beneficiária(s)
Câmaras Municipais, organismos públicos, agentes culturais

Projectos

Indicativos

Avaliação económica do Bem Cultural.

Avaliação dos recursos e das dinâmicas turísticas.

Levantamentos do património vernacular e das técnicas de construção.

Levantamentos da tecnologia tradicional relativa às produções emblemáticas

da região: vinho, azeite, mel, figo seco, sumagre, etc.

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro, Programa Operacional da Cultura
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Medida 2: Desenvolvimento Agrícola Sustentável

Acção 1: Uso sustentável dos recursos produtivos e práticas agrícolas tradicionais

Objectivos

Específicos

Aprofundar e sistematizar os conhecimentos técnicos e científicos

relacionados com o uso sustentado dos recursos produtivos e as práticas

agrícolas tradicionais;

Dinamizar e apoiar pequenas actividades agrícolas tradicionais, permitindo a

manutenção dos agricultores através do uso sustentado da terra.

Descrição

Pretende-se com esta acção apoiar a realização de um conjunto de estudos

relacionados com o uso sustentado da terra e com as práticas agrícolas

tradicionais, designadamente o estudo e experimentação de novas formas

de armação do terreno, de soluções de racionalização das operações

culturais que permitam a manutenção de sistemas de exploração

tradicionais. Os resultados obtidos serão de seguida transferidos para os

agricultores sob a forma de projectos experimentais ou de demonstração.

Entidade(s)

Executora(s)

Universidades, Ministério da Agricultura (DRATM, DRAEDM e IFADAP) e

Associações de Agricultores

Entidade(s)

Beneficiária(s)
Associações de Agricultores, Proprietários e pequenos agricultores, DRATM

Projectos

Indicativos

Experimentação da solução do monocarril, instalando 1 em cada uma das

unidades de paisagem.

Estudos de consolidação e manutenção dos socalcos.

Estudos de manutenção e consolidação dos taludes.

Electrificações para bombagem de água de rega de hortas e laranjais.

Recuperação do olival tradicional, mecanização de operações culturais, etc.

Sistema(s) de

Apoio
Programas Agro, Agris e Leader+
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Medida 2: Desenvolvimento Agrícola Sustentável

Acção 2: Valorização das Produções Agrícolas Complementares

Objectivos

Específicos

Criar condições para preservação/valorização da paisagem agrícola do

ADV;

Criar condições para a viabilidade económica das pequenas explorações

agrícolas;

Contribuir para o desenvolvimento agrícola do ADV.

Descrição

Pretende-se com esta acção apoiar a realização um conjunto de estudos e

de projectos de experimentação/demonstração relacionados com a

valorização das produções agrícolas complementares à actividade vitícola.

Entidade(s)

Executora(s)

Universidades, Ministério da Agricultura (DRATM, DRAEDM e IFADAP) e

Associações de agricultores

Entidade(s)

Beneficiária(s)

Associações de Agricultores, proprietários e pequenos agricultores,

DRATM

Projectos

Indicativos

Valorização das produções hortícolas.

Valorização da produção oleícola.

Valorização da produção da amêndoa.

Valorização da produção da cereja.

Sistema(s) de

Apoio
Programas Agro e Agris
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Medida 3: Qualificação e Valorização da Paisagem

Acção 1: Manutenção e reconstrução de socalcos

Objectivos

Específicos

Apoiar as acções de reestruturação das vinhas pré e pós filoxéricas,

mantendo os respectivos muros de suporte;

Apoiar a manutenção e recuperação dos olivais tradicionais instalados em

socalcos.

Descrição

Pretende-se com esta acção apoiar e incentivar a manutenção e a

reconstrução dos socalcos tradicionais, em especial nas quintas

emblemáticas da região.

Entidade(s)

Executora(s)
Ministério da Agricultura (IVV, DRATM, IFADAP e INGA)

Entidade(s)

Beneficiária(s)
Proprietários

Projectos

Prioritários

Intervenções em vales e quintas emblemáticas da região:

Vale do Rio Douro (Solar da Rede, Quinta da Estação, Quinta dos Frades,

Quinta de S. Luís, Quinta do Crasto, Quinta da Boavista, Quinta do Pégo,

Quinta do Espinheiro, Quinta da Rosa, Quinta da Foz, Quinta da Romaneira,

Quinta dos Malvedos, Quinta do Smith, Quinta de Varejelas, Quinta de

Arnozelo, Quinta do Vesúvio, diversos olivais no Douro Superior)

Vale do Rio Corgo (Quinta do Portelo e diversos Casais).

Vale do Rio Távora (Diversos Casais com vinhas e olivais).

Vale do Rio Torto (Quinta de Santa Bárbara, Quinta da Corte, Quinta do

Bom Retiro, Quinta do Bom Retiro Pequeno, Quinta de Cedovim, Quinta das

Lages).

Vale do Rio Pinhão (Quinta do Noval, Quinta do Junco, Quinta da

Cavadinha, Quinta da Eira Velha).

Outros casos que o aprofundamento da acção aconselhe.

Sistema(s) de

Apoio

Programa Vitis, Medidas 1 e 5 do Programa Agro, Medidas Agro-ambientais

e Programa de Ajuda à Produção de Azeite
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Medida 3: Qualificação e Valorização da Paisagem

Acção 2: Requalificação das novas formas de armação do terreno e reintrodução de
bordaduras e consociações culturais

Objectivos

Específicos

Promover a valorização paisagística dos espaços rurais através da

recuperação do padrão da paisagem tradicional;

Apoiar a mitigação dos impactes negativos das novas formas de armação do

terreno (patamares e vinha “ao alto”).

Descrição

Pretende-se com esta acção apoiar um conjunto de intervenções de

valorização paisagística e de mitigação dos impactes visuais,

nomeadamente: a instalação/recuperação de sistemas de drenagem; a

recuperação de linhas de água; a plantação de árvores nas bordaduras das

vinhas (Oliveiras, Cerejeiras, Figueiras, Sobreiros, etc.); a recuperação de

laranjais murados; ou ainda a recuperação das hortas tradicionais.

Entidade(s)

Executora(s)
Ministério da Agricultura (IVV, DRATM, DRAEDM e IFADAP).

Entidade(s)

Beneficiária(s)
Proprietários.

Projectos

Prioritários

Projectos de recuperação de propriedades/parcelas com vinha, com área

superior a 10 hectares contínuos (p. ex: vinhas na margem direita do rio

Douro entre a foz do rio Ceira e o Pinhão).

Sistema(s) de

Apoio
Programa Vitis, Medidas 1 e 5 do Programa Agro e Medida Agris- Acção nº7
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Medida 3: Qualificação e Valorização da Paisagem

Acção 3: Manutenção e valorização das matas naturais e faixas ribeirinhas

Objectivos

Específicos

Promover a requalificação e a valorização paisagística dos espaços rurais

através da recuperação do padrão da paisagem;

Apoiar a realização de um conjunto de projectos de manutenção e

recuperação de matas, bosquetes e galerias ripícolas.

Descrição

Pretende-se com esta acção apoiar a concretização de um conjunto muito

diversificado de projectos de recuperação da zonas marginais afectadas por

erosão torrencial, pelo corte de árvores ou pela variação da cota das

albufeiras, de eliminação de exóticas, de consolidação física das margens e

implementação da adequada cobertura vegetal.

Entidade(s)

Executora(s)

Ministério da Agricultura (DRATM e IFADAP), Ministério do Ambiente (INAG,

DRAOT-Norte)

Entidade(s)

Beneficiária(s)

Autarquias e suas Associações, Proprietários e suas Associações, IND,

Associações de Baldios

Projectos

Indicativos

Recuperação de matas de sobreiros e Carvalhos.

Criação duma faixa arbórea ao longo do troço principal do rio Douro.

Consolidação de margens erodidas através da aplicação de processos de

bio-engenharia.

Plantação de espécies vegetais autóctones (amieiro, freixo e salgueiro) em

zonas ribeirinhas afectadas por actividades antropogénicas, com destaque

para o trecho terminal dos rios Varosa, Távora, Tedo, Ribª de Teja e Torto.

Sistema(s) de

Apoio

ON-Douro, Medida 3 do Programa Agro, Medida Agris- Acção nº7 e Medidas

Agro-ambientais
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Medida 3: Qualificação e Valorização da Paisagem

Acção 4: Integração na paisagem de armazéns e outras construções industriais isoladas

Objectivos

Específicos

Promover a requalificação e a valorização paisagística das áreas agrícolas

edificadas;

Apoiar a mitigação dos impactes negativos causados por adegas e outras

construções industriais e agro-industriais desinseridas na paisagem ou fora

de escala.

Descrição

Pretende-se com esta acção apoiar um conjunto de acções de recuperação

de unidades industriais e agro-industriais, através de intervenções ao nível

arquitectónico / construtivo e desenvolvimento de projectos de integração

paisagística.

Entidade(s)

Executora(s)
Proprietários, Câmaras Municipais, organismos públicos.

Entidade(s)

Beneficiária(s)
Proprietários das Instalações, IND, EDP, IEP, REFER.

Projectos

Indicativos

Adega Cooperativa da Penajóia, Porto de Lamego, Quinta de Vila Maior,

Quinta dos Avidagos, Quinta de Vacalar, Zona envolvente da Barragem de

Bagaúste, Milnorte, Quinta do Sol, Quinta da Mata de Baixo, Lagar de Azeite

Marialva, Subvidouro, Instalações da JAE na Foz do Távora, Quinta da Vista

Alegre, Quinta do Retiro Novo, Adega da Cruz de Ventozelo, Adega do Vale

de Mendiz, Quinta da Sabordela, Armazém da Quinta do Roncão, Zona

Ferroviária do Tua, Zona envolvente da Barragem da Valeira, Mini-hídrica do

Catapereiro e Zona envolvente da Barragem do Pocinho.

Outros casos que o aprofundamento da acção aconselhe.

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro e Medida 2 do Programa Agro
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Medida 3: Qualificação e Valorização da Paisagem

Acção 5: Recuperação das zonas de deposição de lixo e entulho e de escombreiras

Objectivos

Específicos

Apoiar a requalificação ambiental de áreas degradadas;

Criar zonas de deposição de entulhos ao nível concelhio;

Sensibilizar a população em geral e os empreiteiros em particular, para as

questões de preservação e valorização da paisagem.

Descrição

Pretende-se com esta acção apoiar o lançamento de um programa

intermunicipal de requalificação ambiental de áreas degradas, e em especial

das zonas de deposição de lixos e entulhos e de escombreiras, de criação

de zonas específicas para a recepção e acondicionamento de entulhos

oriundos da construção civil e ainda de sensibilização da população e dos

empreiteiros para as questões de preservação e valorização da paisagem

cultural do ADV.

Entidade(s)

Executora(s)

Câmaras Municipais, Empresas Intermunicipais de RSU, DRAOT – Norte,

ICCER.

Entidade(s)

Beneficiária(s)
Autarquias e suas Associações, IND e outras entidades sem fins lucrativos.

Projectos

Indicativos

Margens do Rio Douro.

Margens e taludes das estradas, designadamente EN 2, 222, 313, 323, 322,

324 e 214, bem como EM 598, 590, 1268, 585, 541, entre outras.

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro, Programa Operacional do Ambiente.
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Medida 4: Qualificação e Valorização dos Povoados e do Património Construído

Acção 1: Recuperação do património vernacular

Objectivos

Específicos

Apoiar a recuperação de instalações, mecanismos e bens móveis

relacionados com cada actividade;

Incentivar a preservação e transmissão das práticas, do saber-fazer e do

património imaterial associado.

Descrição

Esta acção destina-se a apoiar intervenções em casos-tipo, dispersos pela
região, representativos das diversas actividades tradicionais, privilegiando-se
na sua recuperação a função social e cultural sobre a rentabilidade
económica da actividade original. Prevê-se que a escolha de alguns sítios
recaia sobre situações em que a valorização do património cultural possa
estar associada ao interesse na preservação de áreas de paisagem natural
envolventes ou próximas, o que trará uma mais valia aos projectos.
Igualmente vantajosa seria a integração em circuitos culturais e a associação
a programas de unidades museológicas da região.

Entidade(s)
Executora(s)

Autarquias locais, Museu do Douro, organismos públicos, associações

culturais.

Entidade(s)
Beneficiária(s)

Proprietários, Autarquias e Associações culturais e de solidariedade social.

Projectos

Indicativos

Os projectos a desenvolver deverão contemplar intervenções em exemplares

de qualidade representativos dos diversos domínios, tais como:

- núcleos moageiros em cursos de água, com envolvente de paisagem

natural;

- conjuntos de produção e armazenamento vinícola exteriores aos povoados

e núcleos centrais das quintas, inseridos na mancha de vinha e/ou à margem

de vias de comunicação tradicionais;

- lagares e armazéns de azeite, preferencialmente testemunhando diferentes

etapas tecnológicas;

- muros apiários e estruturas relacionadas com a produção de mel e cera;

- fornos e outras estruturas relacionadas com a produção e preparação do

figo;

- eiras e engenhos de sumagre, associados ou próximos a áreas onde a

planta ainda tenha expressão;

- caminhos tradicionais, murados e calcetados, valorizando-se a existência

de outros testemunhos associados à actividade do transporte;

- pedreiras e locais onde se preparavam materiais de construção, esteios.

Sistema(s) de
Apoio

ON-Douro, Programa Operacional da Cultura e POE (Turismo)
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Medida 4: Qualificação e Valorização dos Povoados e do Património Construído

Acção 2: Requalificação de espaços públicos e de aglomerados urbanos

Objectivos

Específicos

Requalificar e valorizar os aglomerados urbanos e o património construído

do ADV;

Melhorar a qualidade de vida das populações residentes;

Promover a animação e dinamização social, cultural e económica destes

núcleos.

Descrição

Esta acção destina-se a apoiar a implementação dos planos de pormenor e

dos projectos de requalificação urbana elaboradas previamente sob a

direcção do GTI.

Entidade(s)

Executora(s)
Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia.

Entidade(s)

Beneficiária(s)

Autarquias locais, proprietários de artigos urbanos sujeitos a acções de

requalificação, instituições culturais e de solidariedade social sem fins

lucrativos

Projectos

Indicativos

Execução dos planos de pormenor e de requalificação de: Caldas de

Moledo, Covelinhas, Pinhão, Rio Bom, centro histórico de Canelas, Marmelal

e Vale Figueira.

Execução do projecto de recuperação do pavimento tradicional de Oliveira;

Outros casos que o aprofundamento da acção aconselhe.

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro, Programa Operacional do Ambiente (Desenvolvimento urbano)
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Medida 4: Qualificação e Valorização dos Povoados e do Património Construído

Acção 3: Construção de pequenas infra-estruturas e equipamentos colectivos

Objectivos

Específicos

Reforçar os níveis de cobertura infra-estrutural dos aglomerados do ADV;

Melhorar a qualidade de vida das populações residentes;

Promover a animação e dinamização social, cultural e económica destes

núcleos.

Descrição

Esta acção destina-se a apoiar a execução de um conjunto de pequenos

projectos de carácter infra-estrutural, nomeadamente nos domínios do

saneamento básico e dos equipamentos sociais, culturais e desportivos.

Entidade(s)

Executora(s)

Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e Associações culturais e

recreativas.

Entidade(s)

Beneficiária(s)

Autarquias locais, instituições culturais e de solidariedade social sem fins

lucrativos.

Projectos

Indicativos

Programa de construção de redes de saneamento e/ou de ETAR compactas.

Programa de construção de equipamentos desportivos.

Programa de construção de equipamentos culturais e recreativos.

ETAR e ETA das unidades de vinificação.

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro, Programa Operacional do Ambiente, TNS (MAOT)



34

Medida 5: Promoção e Dinamização do Território

Acção 1: Apoio ao Lançamento da Associação Promotora do ADV

Objectivos

Específicos

Dotar o ADV de uma estrutura específica e eficaz de promoção do Bem;

Mobilizar a população e as entidades em torno de objectivos estratégicos

comuns;

Garantir a articulação e a coordenação dos diferentes agentes e das

diferentes intervenções de animação e promoção do ADV.

Descrição

Esta acção destina-se a apoiar a criação e o lançamento da Associação

Promotora do ADV, nomeadamente no que diz respeito ao financiamento

dos custos associados à sua instalação e funcionamento, criando assim

condições para a sua consolidação.

Entidade(s)

Executora(s)

Câmaras Municipais, organismos públicos, organizações regionais,

entidades privadas.

Entidade(s)

Beneficiária(s)

Câmaras Municipais, organismos públicos, organizações regionais,

entidades privadas.

Projectos

Indicativos
Instalação e funcionamento da Associação Promotora do ADV.

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro
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Medida 5: Promoção e Dinamização do Território

Acção 2: Concepção e Edição de Material Promocional

Objectivos

Específicos

Assegurar uma promoção eficaz e de qualidade do ADV, compatível com a

sua imagem de marca;

Criar uma base documental, fotográfica, videográfica, cartográfica e de

dados que permita alimentar e suportar as diferentes iniciativas e acções

promocionais;

Conceber e editar um conjunto muito diversificado de material promocional

destinado a satisfazer os diferentes “públicos” e “mercados”.

Descrição

Pretende-se com esta acção apoiar a realização de um conjunto de

projectos, nomeadamente a edição de brochuras e publicações relacionadas

ou com interesse para o ADV, a execução de levantamentos fotográficos, a

criação de Bases de Dados e de uma Banco de Imagens do ADV ou ainda a

edição de material cartográfico.

Entidade(s)

Executora(s)
Associação Promotora do ADV, Câmaras Municipais, organismos públicos

Entidade(s)

Beneficiária(s)
Associação Promotora do ADV, Câmaras Municipais, organismos públicos

Projectos

Indicativos

Edição de Brochuras e folhetos diversos.

Edição de publicações técnicas, científicas e de divulgação.

Levantamentos fotográficos e respectiva edição.

Criação de Bases de Dados e de um Banco de Imagens do ADV.

Edição de material cartográfico.

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro, Programa Operacional da Cultura, POE (Turismo/ICEP).
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Medida 5: Promoção e Dinamização do Território

Acção 3: Programa de Informação e Divulgação do Bem

Objectivos

Específicos

Promover e divulgar o ADV na região, no país e no estrangeiro;

Criar condições para um bom acolhimento e encaminhamento dos visitantes

e turistas;

Descrição

Com esta acção pretende-se apoiar a realização de um conjunto de

projectos de informação e divulgação do ADV, nomeadamente através da

criação e manutenção de um site Web, da instalação de sinalética

adequada, da criação de uma rede de postos de acolhimento e de

interpretação do ADV e do lançamento de campanhas promocionais.

Entidade(s)

Executora(s)
Associação Promotora do ADV, Câmaras Municipais, organismos públicos

Entidade(s)

Beneficiária(s)
Associação Promotora do ADV, Câmaras Municipais, organismos públicos

Projectos

Indicativos

Criação e manutenção de um site Web.

Projecto de Sinalização do ADV – Património Mundial.

Criação de uma rede de postos de acolhimento e de interpretação do ADV.

Lançamento de um Programa de Promoção.

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro, Programa Operacional da Cultura, POE (Turismo/ICEP).
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Medida 5: Promoção e Dinamização do Território

Acção 4: Programa de Sensibilização e Formação dos Agentes Locais

Objectivos

Específicos

Mobilizar e sensibilizar a população e os agentes locais para a valorização

da paisagem cultural;

Formar os diversos agentes locais (viticultores, artesãos, professores, etc.).

Descrição

Pretende-se com esta acção apoiar um conjunto de projectos de

sensibilização e formação dos agentes e das comunidades locais, por forma

a garantir a sua adesão aos objectivos de valorização da paisagem cultural

do ADV e a sua participação nas acções de dinamização e promoção do

Bem.

Entidade(s)

Executora(s)

Associação Promotora do ADV, autarquias locais, associações culturais,

organizações agrícolas, organismos públicos

Entidade(s)

Beneficiária(s)

Associação Promotora do ADV, autarquias locais, associações culturais,

organizações agrícolas, organismos públicos

Projectos

Prioritários

Programa de Sensibilização da População Escolar.

Programa de Formação dos Agentes Culturais

Programa de Formação dos Artesãos.

Sistema(s) de

Apoio
ON-Douro, FSE/IEFP.
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7.3.3. Programação Financeira

O investimento directo previsto no âmbito deste Programa de Acção é de cerca de 4 milhões

de contos. O seu financiamento deverá ser assegurado pelos diferentes programas do III QCA

(ON-Douro, PRAUD, Programa Leader+, Programas Operacionais do Ambiente, da Agricultura,

da Cultura, da Economia), bem como pelos fundos próprios das Câmaras Municipais, dos

organismos públicos envolvidos ou ainda das entidades e dos agentes privados promotores ou

beneficiários dos diferentes projectos e intervenções a concretizar.

7.3.4. Implementação do Programa de Acção

O Programa de Acção será o guião de intervenção da estrutura organizativa responsável pela

gestão e dinamização do ADV, que será corporizado, em termos operacionais, no GTI do ADV

e na Associação Promotora do ADV.

São pois uma série de acções e projectos que este Programa de Acção deverá prever e

induzir, para serem promovidos, designadamente, pelo Gabinete em cooperação com as

Autarquias ou que este procurará induzir junto dos proprietários, usando os meios de estímulo

de que irá dispor, ou ainda, no caso das acções de índole não física ligados à promoção ou

formação e pedagogia, tendentes a formar os agentes ou a instalar e dinamizar processos de

valorização da paisagem do Alto Douro.

A Associação Promotora do Alto Douro desempenhará também aqui um papel dinamizador,

assumindo o desenvolvimento de diversas acções designadamente de cariz promocional ou

que aconselham a obtenção de patrocínios, acordando com o Gabinete do Alto Douro a

necessária coordenação.

Tendo em vista a natureza e os objectivos das acções enunciadas, entendemos que deverão

ser envolvidos neste Programa, para além das 13 Câmaras Municipais, o Ministério do

Planeamento, o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, o Ministério da

Agricultura, o Ministério da Cultura e o Ministério da Economia. Este envolvimento deverá ser

formal e deverá permitir a celebração de um “Pacto de Desenvolvimento” que garanta os meios

financeiros e técnicos necessários à implementação das acções e projectos preconizados. O

modelo organizacional e de gestão deste Pacto deverá ser definido posteriormente, na

sequência das negociações com os diferentes ministérios envolvidos.



Quadro 7.1. Programa de Acção – Programação Financeira
Unidades: 103 escudos

Medida/Acção Inv. Global 2002 2003 2004 2005 2006
Medida 1: Ordenamento e Gestão do Território 460.000 90.000 115.000 110.000 85.000 60.000
Acção 1: Apoio ao Lançamento do Gabinete Técnico Intermunicipal 110.000 10.000 10.000 30.000 30.000 30.000
Acção 2: Implementação e monitorização do PIOT-ADV 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Acção 3: Elaboração de planos de pormenor e de requalificação dos aglomerados urbanos 100.000 25.000 50.000 25.000 0 0
Acção 4: Levantamentos e Estudos incidentes sobre o ADV 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0
Medida 2: Desenvolvimento Agrícola Sustentável 100.000 10.000 30.000 30.000 20.000 10.000
Acção 1: Uso sustentável dos recursos produtivos e práticas agrícolas tradicionais 70.000 0 20.000 20.000 20.000 10.000

Acção 2: Valorização das produções agrícolas complementares 30.000 10.000 10.000 10.000 0 0
Medida 3:Qualificação e Valorização da Paisagem 1.400.000 350.000 450.000 350.000 250.000 0
Acção 1:Manutenção e reconstrução de socalcos 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
Acção 2: Requalificação das novas formas de armação do terreno e reintrodução de

bordaduras e consociações culturais 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0

Acção 3: Manutenção e valorização das matas e das faixas ribeirinhas 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
Acção 4: Integração na paisagem de armazéns e outras construções industriais isoladas; 200.000 50.000 100.000 50.000 0 0
Acção 5: Recuperação das zonas de deposição de lixo e entulho e de escombreiras 200.000 50.000 100.000 50.000 0 0
Medida 4:Qualificação e Valorização dos Povoados e do Património Construído 1.700.000 200.000 650.000 650.000 200.000 0
Acção 1: Recuperação do património vernacular; 400.000 50.000 150.000 150.000 50.000 0
Acção 2: Requalificação dos espaços públicos e aglomerados urbanos; 1.000.000 100.000 400.000 400.000 100.000 0
Acção 3: Construção de infra-estruturas e equipamentos colectivos 300.000 50.000 100.000 100.000 50.000 0
Medida 5: Promoção e Dinamização do Território 400.000 120.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Acção 1: Apoio ao Lançamento da Associação Promotora do ADV 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Acção 2: Concepção e Edição de material promocional 150.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Acção 3: Programa de Informação e Divulgação do Bem 150.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Acção 4: Programa de Sensibilização e Formação dos Agentes Locais 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

TOTAL 4.060.000 770.000 1.315.000 1.210.000 625.000 140.000
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7.4. ESTRUTURA ORGÂNICA

Como já foi dito, a protecção e valorização da paisagem do ADV suscita questões muito

específicas, consideravelmente mais complexas do que a protecção normalmente dispensada

aos monumentos e ao património cultural tradicional.

Com efeito, a dimensão e extensão do bem a preservar e a circunstância de se tratar de uma

paisagem cultural, evolutiva e viva, implicam a conciliação de uma multiplicidade de interesses

e a mobilização de um conjunto de entidades responsáveis, cada uma delas, por atribuições e

competências específicas.

É o caso, mais flagrante, das entidades que gerem e tutelam a actividade vitivinícola da região,

em especial a CIRDD, o IVP, a Casa do Douro e, num plano mais geral, o IVV e o Ministério da

Agricultura. Mas o mesmo acontece, na vertente do ordenamento do território, da preservação

do ambiente, do património construído, com os Municípios, com a DRAOT, e com o IPPAR,

entre outros.

Daí que se mostre necessário  mesmo imprescindível  criar interlocutores destas várias

entidades e interesses, que articulem as iniciativas e a informação relacionadas com a

protecção da paisagem do ADV e com a sua valorização, actuando como autênticos “pivots”

que evitem hiatos de procedimento e assegurem uma actuação específica e especializada para

salvaguarda do Bem cultural a classificar pela UNESCO.

Por estes motivos, no domínio das estruturas organizativas de apoio à gestão e salvaguarda da

paisagem, propõe-se a implantação no ADV de duas estruturas:

• o Gabinete Técnico Intermunicipal do Alto Douro Vinhateiro, como corpo de apoio

técnico à gestão da paisagem, e que, no local, actuará na dependência funcional das

Câmaras Municipais do ADV. Este Gabinete trabalhará em estreita inter-relação com a

Associação abaixo referida, a criar.

• a Associação Promotora do Alto Douro Vinhateiro, como plataforma de relacionamento

público-privado e geradora de dinâmicas activas de intervenção, agregando todas as

entidades interessadas e envolvidas na propriedade de bens, na preservação, salvaguarda,

valorização e promoção da paisagem, desempenhando uma função consultiva de parceria

e dinamização junto da Direcção do Gabinete Técnico Intermunicipal.
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7.4.1. Gabinete Técnico Intermunicipal do Alto Douro Vinhateiro

Objectivos e Constituição

O corpo técnico operacional que assegurará, no terreno, um permanente trabalho de

dinamização do processo de gestão e salvaguarda da paisagem cultural do ADV será, pois, o

Gabinete Técnico Intermunicipal do Alto Douro.

Convém recordar que a intervenção na gestão da paisagem incide essencialmente sobre o
espaço agrícola e o espaço natural, tendo que ver essencialmente com a vinha e a armação

do terreno, a diversificação cultural, as matas e matos e mesmo com as construções de

utilidade rural ou agrícola, o denominado património vernacular. Como tal, a intervenção de

domínio construtivo urbano é complementar desta e é da competência das Câmaras

Municipais, pelo que a própria lógica de constituição e actuação do Gabinete Técnico

Intermunicipal do Alto Douro deve ter em conta este facto.

O Gabinete Técnico Intermunicipal do Alto Douro será assim uma estrutura administrativa,

de carácter técnico, a criar no âmbito da Administração Pública, que actuará em dependência

funcional dos Municípios abrangidos pela área do PIOT-ADV.

Funções do Gabinete Técnico

São funções do Gabinete Técnico Intermunicipal do Alto Douro:

• Emitir parecer sobre os actos a ele sujeitos, a solicitação dos municípios abrangidos pelo

PIOT-ADV, requerendo, quando seja caso disso, a elaboração de um plano de gestão da

exploração.

• Apoiar os municípios na transposição das disposições do PIOT-ADV para os instrumentos

de gestão municipal;

• Contribuir para a implementação das disposições do PIOT-ADV e promover a realização

dos projectos previstos no Programa de Acção;

• Promover a elaboração dos planos de pormenor e seus regulamentos, nomeadamente

para as acções de requalificação dos povoados, em articulação com as Câmaras

Municipais;
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• Dar apoio técnico, sempre que solicitado, aos Municípios, à DRAOT, à Direcção Regional

de Agricultura de Trás-os-Montes e Alto Douro (DRATM), à CIRDD, ao IVP, ao IPPAR, a

privados e a outras entidades;

• Monitorizar o território nos aspectos referentes ao seu âmbito de actuação;

• Realizar o levantamento dos povoados, do património vernacular e outro elaborando

monografias sobre os trabalhos realizados;

• Incentivar acções de planeamento dos Municípios nas zonas patrimonialmente relevantes e

acompanhar os projectos públicos e privados com incidência no seu objecto;

• Promover a elaboração, ou elaborar, projectos de arranjo urbanístico de espaços públicos,

de equipamentos e conjuntos;

• Apoiar a gestão de programas e projectos de Intervenção, em casos concretos;

• Preparar as propostas dos seus Planos de Actividade e Gestão e Programas de Acção e

respectivos Relatórios.

A instalação do Gabinete Técnico Intermunicipal do Alto Douro, o seu progressivo envolvimento

e intervenção nos processos relativos à paisagem duriense, aconselham que este se vá

afirmando progressivamente ao nível da Região.

Valências e Dimensão

Em face das suas atribuições o Gabinete Técnico Intermunicipal do Alto Douro deverá assumir-

se como uma estrutura técnica de competência e operacionalidade reconhecidas. Em termos

das suas valência técnicas, deverá integrar competências e formações profissionais nos

domínios da agronomia, arquitectura, arquitectura paisagista, arqueologia, ecologia,

história/arqueologia, planeamento territorial, sociologia/educação, além do apoio administrativo.

Em consonância com o exposto, propõe-se desde já o seguinte quadro de pessoal:

Director 1
Vice-Director 1
Pessoal técnico superior/médio 8
Pessoal Administrativo 2
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Período de Instalação e Evolução

A gradativa introdução do Gabinete na dinâmica de gestão do território e da paisagem poderá

vir a recomendar a evolução da sua orgânica e composição. Em particular, a própria evolução

do quadro legal de salvaguarda das paisagens culturais, pode vir a definir um enquadramento

específico para este tipo de estruturas.

Tendo em conta os prazos previsíveis para inscrição do ADV na lista do património mundial o

GTI deveria entrar em funcionamento em Janeiro de 2002.

7.4.2. Associação Promotora do Alto Douro Vinhateiro

Origem e Motivação

A UNESCO exige do país membro e das entidades que subscrevem a candidatura a criação de

um enquadramento institucional que assegure a salvaguarda, gestão e valorização da

paisagem cultural e dos seus elementos patrimoniais mais relevantes, oferecendo a

credibilidade necessária de dinamização e preservação deste valores. Mas a UNESCO exige,

também, que a orgânica de gestão da paisagem não se limite à criação de entidades públicas

administrativas, mas envolva a participação directa dos proprietários e responsáveis pelo

património em causa.

É, assim, neste enquadramento que, para além da criação do Gabinete Técnico Intermunicipal

do Alto Douro com entidade pública e administrativa, se torna indispensável a criação e

instalação de uma estrutura que congregue agentes públicos e privados com relevância e

interesse na salvaguarda e gestão da paisagem do Alto Douro.

Missões e Finalidades

É inquestionável que a responsabilidade primeira pela gestão do território cabe, por um lado,

aos Municípios, sustentados nos respectivos Planos Directores Municipais e, por outro, a

diversos serviços da administração que asseguram também outras funções, nomeadamente, o

controlo de processos de licenciamento, seja no domínio da viticultura, seja em zonas de valor

patrimonial classificado.

Se para assegurar o acompanhamento técnico por parte da Administração e a dinamização
geral deste processo está prevista a criação do Gabinete Intermunicipal do Alto Douro
Vinhateiro, nem por isso deixa de ser essencial a mobilização de outras entidades,
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nomeadamente privadas. Um processo, inédito em Portugal, de preservação, gestão e

valorização de uma paisagem que é cultural e que é também evolutiva e viva, para ser

verdadeiramente eficaz e mobilizador, não se deve limitar ao quadro administrativo de

intervenção. No caso do ADV, deverá envolver os proprietários das vinhas, Quintas e Casais e

empresários do sector, entidades culturais da região, entre outros. É esta missão aglutinadora

e de dialogo e de concertação  que se entende deverá caber à Associação Promotora do
Alto Douro Vinhateiro.

A criação desta Associação revelar-se-á importante em várias vertentes:

• Na criação de um dinamismo de intervenção proteccionista dos valores patrimoniais

do Alto Douro, não só regulamentar e administrativo, mas sobretudo de envolvimento

directo dos agentes, proprietários e actores interessados, que atenda ao seu especial

carácter de paisagem cultural evolutiva e viva;

• Na afirmação e valorização progressiva da paisagem vitícola classificada do Alto
Douro, como um bem de valor excepcional e universal, digno e merecedor da motivação e

especial atenção dos seus residentes, dos portugueses e de todo o mundo, em geral;

• Na criação de um sistema permanente de acompanhamento das intervenções sobre o

território, orientando-as de forma a que melhor se adaptem à salvaguarda e valorização da

paisagem e dos seus elementos dominantes, mas sempre assegurando o equilíbrio das

soluções adoptadas e a sustentabilidade a prazo dos seus valores.

• Na angariação e eventual gestão dos fundos necessários à concretização de acções;

• Num contributo para a definição e aperfeiçoamento dos processos administrativos e

da aplicação da disciplina de protecção do património, bem como dos instrumentos
de gestão e valorização da paisagem que forem aplicáveis.
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ANEXO I - Protocolo de compromissos

CANDIDATURA DO DOURO A PATRIMÓNIO MUNDIAL

PROTOCOLO DE COMPROMISSOS

Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano dois mil, na Vila do Pinhão, Concelho de Alijó,

compareceram como outorgantes os signatários, em representação das seguintes

entidades:

Câmara Municipal de Alijó

Câmara Municipal de Armamar

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães

Câmara Municipal de Lamego

Câmara Municipal de Mesão Frio

Câmara Municipal do Peso da Régua

Câmara Municipal de Sabrosa

Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião

Câmara Municipal de S. João da Pesqueira

Câmara Municipal de Tabuaço

Câmara Municipal de Torre de Moncorvo

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

Câmara Municipal de Vila Real

Câmara Municipal de Alfândega da Fé

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo

Câmara Municipal de Freixo-de-Espada-à-Cinta

Câmara Municipal da Mêda

Câmara Municipal de Mirandela

Câmara Municipal de Murça
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Câmara Municipal de Resende

Câmara Municipal de Vila Flor

CCRN - Comissão de Coordenação da Região Norte

FRAH – Fundação Rei Afonso Henriques

IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico

IPA – Instituto Português de Arqueologia

ICN - Instituto para a Conservação da Natureza

IND - Instituto da Navegabilidade do Douro

DRATM - Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

Direcção Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais

Comissão Regional de Turismo do Douro Sul

Comissão Regional de Turismo do Nordeste Transmontano

Comissão Regional de Turismo da Serra do Marão

IVP - Instituto do Vinho do Porto

CIRDD – Comissão Interprofissional da Região Demarcada do Douro

Casa do Douro

AEVP - Associação das Empresas do Vinho do Porto

AVEPOD – Associação de Viticultores Engarrafadores de Vinho do Porto e Douro

IPB - Instituto Politécnico de Bragança

UTAD - Universidade de Trás os Montes e Alto Douro

CP – Caminhos de Ferro Portugueses

Rota do Vinho do Porto

Associação dos Aderentes da Rota do Vinho do Porto

UNIDOURO – União das Adegas Cooperativas do Douro

ADETURN – Associação de Desenvolvimento do Turismo da Região Norte

Direcção Regional da Cultura do Norte

Associação Bienal da Prata

SPIDOURO – Sociedade de Promoção de Empresas e Investimento do Douro e Trás-os-

Montes, S.A.
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NERBA – Associação Empresarial da Região de Bragança

NERVIR – Associação Empresarial da Região de Vila Real

ACIL – Associação Comercial e Industrial de Lamego

E declararam o seguinte:

Considerando que a paisagem do Alto Douro Vinhateiro constitui um património cultural de
valor inestimável que urge preservar e desenvolver de forma harmoniosa, e que existe um
consenso alargado, ao nível nacional e regional, no sentido de o valorizar e defender.

Considerando que a valorização e defesa desse património serão consideravelmente
reforçadas através da respectiva inscrição na “Lista do Património Mundial”, da UNESCO.

Considerando que uma proposta de inscrição nessa lista, que vem sendo preparada pela
Fundação Rei Afonso Henriques, deverá ser acompanhada do compromisso do Estado
Português de proteger eficazmente o património a classificar, acautelando a preservação
futura das características que lhe conferem um “valor universal excepcional”.

Considerando, em consequência, que deverá instituir-se uma adequada protecção jurídica
ou contratual e mecanismos de gestão capazes de assegurar a conservação dos bens a
inscrever.

Considerando que, sem prejuízo de uma eventual inclusão futura na rede nacional de áreas
protegidas, o instrumento jurídico mais apropriado para instituir desde já tal protecção será
um Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território, previsto pelo Decreto-Lei n.º 380/99,
de 22 de Setembro, que consagre os princípios essenciais à protecção da paisagem cultural
a classificar, pois esta abrange uma área territorial que, pela interdependência dos seus
elementos estruturantes, necessita de uma coordenação integrada.

Considerando que, apesar da prevalência das directrizes do PIOT a elaborar, importa
assegurar a transposição daqueles princípios essenciais para a disciplina dos Planos
Municipais de Ordenamento do Território, nomeadamente os Planos Directores Municipais
das autarquias envolvidas, atenta a relevância destes instrumentos de planeamento
territorial.

Considerando que, para além da área territorial a classificar, importa definir uma zona
Complementar, sujeita a um regime de preservação e promoção patrimonial mais atenuado,
que deverá igualmente ser transposto para os instrumentos de planeamento territorial dos
municípios abrangidos.

Considerando ainda que, importa criar meios de articulação que permitam envolver
directamente na gestão, salvaguarda e promoção da paisagem cultural do Alto Douro, os
proprietários e demais entidades públicas e privadas com responsabilidade e directo
interesse na área a preservar;
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Considerando, por último, que a gestão e salvaguarda da paisagem cultural a classificar
deverão ser coordenadas por uma entidade de índole técnica, em articulação com os
municípios e outras entidades com responsabilidades na preservação e desenvolvimento da
região duriense.

Decidem assumir, individualmente e em conjunto, os seguintes:

COMPROMISSOS:

I. As Entidades Subscritoras conjugarão esforços no sentido de apoiarem a
apresentação de uma proposta de inscrição da área geográfica do Alto Douro
Vinhateiro na “Lista do Património Mundial” da UNESCO, na categoria de “paisagem
cultural evolutiva viva”, e obrigam-se a proteger esse património, abaixo identificado,
de forma activa, viável e duradoura, prevenindo e combatendo adulterações.

II. Os Municípios subscritores deste protocolo, cujo território esteja incluído na área a
classificar comprometem-se a, no prazo de 60 dias, propor e zelar pela aprovação,
pelas respectivas assembleias municipais ou no âmbito de uma Associação de
Municípios de que façam parte, e comunicar ao Governo e à Comissão de
Coordenação da Região Norte, uma deliberação determinando a elaboração de um
Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território (PIOT) abrangendo a área
territorial a classificar, tal como definida no mapa que constitui o Anexo I, que faz
parte integrante do presente protocolo.

III. Sem prejuízo de adaptações e desenvolvimentos que venham a revelar-se
adequados ao longo da respectiva elaboração, discussão e aprovação, esse PIOT
dará expressa consagração aos princípios essenciais para protecção e promoção da
paisagem cultural a classificar, enunciados no Anexo II deste protocolo, devendo ser
aprovado e submetido a ratificação do Governo no prazo de um ano a contar da
deliberação referida na cláusula anterior.

IV. Independentemente da elaboração do referido PIOT, os Municípios subscritores que
tenham território incluído na área a classificar comprometem-se a transpor esses
princípios essenciais para a disciplina dos respectivos Planos Municipais de
Ordenamento do Território, nomeadamente dos Planos Directores Municipais,
aquando da primeira alteração subsequente à entrada em vigor do PIOT.

V. Os Municípios subscritores cujo território esteja abrangido pela zona complementar
definida no Anexo I comprometem-se a transpor para os respectivos instrumentos de
planeamento territorial as regras previstas no Anexo II para essa mesma zona, por
ocasião da próxima alteração que neles seja introduzida.

VI. Com vista a colaborar na promoção e salvaguarda do património a classificar, as
Entidades subscritoras comprometem-se a apoiar a criação e a integrar, no prazo de
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seis meses, uma Associação Promotora do Alto Douro congregando, além delas,
outras entidades e organismos, públicos e privados, ligadas à propriedade dos
valores patrimoniais da área ou com responsabilidades ou influência na preservação
e desenvolvimento da região duriense.

VII. Sem prejuízo da acção das autarquias, nos termos acima enunciados, a gestão e
salvaguarda do património a classificar será assegurado por um Gabinete Técnico
que dependerá organicamente da Comissão de Coordenação da Região Norte e que
funcionará em articulação com os municípios abrangidos pelo referido PIOT ou a
respectiva Associação, bem como com a referida Associação Promotora, e que
integrará quadros técnicos cobrindo as competências específicas adequadas, sem
prejuízo da contratação de serviços externos, cabendo à administração central
suportar as despesas com pessoal e às autarquias assegurar o pagamento dos
restantes encargos.

VIII. As despesas e encargos inerentes à elaboração do PIOT, à constituição da
Associação referida na Cláusula VI e ao eventual lançamento de uma Associação de
Municípios, serão candidatados e inscritos na Acção Integrada de Base Territorial do
Douro (eixo n.º 2, do Programa Operacional Regional do QCA III 2000-2006),
prevendo-se o suporte da comparticipação nacional pelo PIDDAC do Ministério do
Planeamento e pelos Municípios envolvidos.

Como tal, e para que conste, foi lavrado o presente protocolo que, depois de lido em voz
alta, vai ser assinado pelos supracitados representantes:



ANEXO I
Mapa definindo a área a classificar e a zona complementar



ANEXO 2

PRINCÍPIOS ESSENCIAIS DE PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO

DO PATRIMÓNIO A CLASSIFICAR

E DA ZONA COMPLEMENTAR

1. Conceber para a área identificada como o paradigma da paisagem cultural evolutiva e
viva do Alto Douro Vinhateiro, um plano e um regime de salvaguarda, gestão e
promoção, que, para toda a área a classificar, em particular para as áreas não
urbanas ou urbanizáveis, defina uma estratégia e quadro regulamentar articulados,
coordenando as respectivas determinações de ordenamento e gestão do território
previstos nos respectivos Planos Directores Municipais.

2. Definir, para a Zona Complementar de Protecção da área a classificar, zona que
abrangerá a globalidade da Região Demarcada do Douro, um regime de protecção
mais ténue, embora inspirado nos princípios enunciados neste documento, com vista
a preservar de forma integrada a paisagem do Alto Douro Vinhateiro.

3. Definir um conjunto de medidas activas e passivas de preservação do património
construído, paisagístico e natural, doseando o seu carácter interventor, limitador e
restritivo, de modo a não impedir a normal e equilibrada evolução do desenvolvimento
económico, social e cultural da zona, desde que este não ponha em causa a
singularidade e valor do património.

4. Estabelecer para a área a classificar directrizes de gestão da paisagem, associado a
uma estratégia de investimentos públicos e privados, que tenha por objectivos
preservar a paisagem e valorizar as suas componentes, designadamente as manchas
vitícolas e a promoção da diversidade biológica, qualificar as acessibilidades rurais, e
dinamizar a recuperação e valorização do património vernacular e etnográfico,
contribuir para a integração dos aglomerados populacionais na paisagem e eliminar
ou minimizar alguns dos impactos que sobre esta se fazem sentir de forma negativa.

5. As directrizes referidas no número anterior devem contribuir para reduzir os
desequilíbrios de modelação e armação do terreno, dos tipos de plantação e do
impacto visual dos armazéns e novas instalações tecnológicas, e por outro, contribuir
de forma activa para a reintrodução de consociações, dando maior expressão à
diversificação das culturas na paisagem e buscando a valorização de potenciais
valores.

6. Em particular, deverá visar a valorização dos muros e terraços pré- e pós-filoxéricos e
o estímulo da manutenção e reconstrução de socalcos, analisando as possibilidades
de sistematização e mecanização dessas operações, avaliando também os impactos
na paisagem resultantes do novo sistema de patamares e apontando processos e
medidas de diminuição desses impactos bem como soluções alternativas a médio e
longo prazo.



7. Definir as linhas gerais de uma estratégia de qualificação dos aglomerados urbanos
de carácter rural do Alto Douro Vinhateiro, que conte com sistemas de apoio à
valorização dos seus espaços e elementos mais relevantes e à qualificação das suas
características vivenciais, atendendo à sua inserção no meio rural envolvente.

8. Definir uma hierarquia de intervenção nos aglomerados urbanos, traduzida num
esquema de prioridades de elaboração e implementação de planos de pormenor, a
promover pelos municípios, que deverão tendencialmente cobrir todas as áreas
urbanas e urbanizáveis.

9. Proceder ao levantamento do património construído, tão exaustivo quanto possível,
designadamente do património vernacular e à decorrente hierarquização das
intervenções necessárias.

10. Considerar como elemento dinamizador determinante da valorização e promoção do
Alto Douro Vinhateiro a procura e acolhimento dos visitantes, que a excelência deste
bem atrai, prevendo as implicações operacionais e logísticas que essa acrescida
procura irá originar, designadamente do ponto de vista de estruturas de acolhimento,
serviço e animação, a instalar preferencialmente em património a reconstruir ou
adaptar, bem como dos meios de sinalética e divulgação a utilizar.

11. Considerar como elemento essencial da preservação da riqueza e diversidade desta
paisagem cultural evolutiva e viva a valorização das actividades económicas
complementares dos residentes, sejam de natureza florestal e silvícola, agro-
alimentar, artesanal ou turística.

12. Estimular a progressiva e integrada qualificação e utilização de produtos e de
serviços de valor cultural directamente associado à zona, tais como os comboios
históricos, as embarcações e circuitos turísticos e recreativos, as rotas turísticas e
patrimoniais, os miradouros, as festas e romarias, o turismo rural, gastronómico e em
particular o turismo enológico e as rotas do vinho.

13. Considerar a Zona Complementar de protecção como a área de localização
preferencial das estruturas e actividades que provoquem maiores fluxos e impactos,
designadamente as de natureza turística, preservando a zona a classificar.

14. Evitar intervenções que alterem de forma irreversível o património construído, agro-
florestal e natural, excepto em casos e condições bem delimitadas e especificadas.

15. Valorizar o silêncio e a quietude da área como um dos valores essenciais deste
património condicionando e limitando a implantação e a prática de actividades
ruidosas.



Espaços Agrícolas 
Defendidos

Espaços Agrícolas 
Defendidos de Uso 

Condicionado

Acções interditas em Solos 
Agrícolas Condições de Construção Espaços Agrícolas 

pertencentes à RAN Outros Espaços Agrícolas REN Áreas Privilegiadas de 
Produção Vinícola

Áreas da Reserva de 
Integração Específica Áreas Agrícola Preferencial Áreas Agrícolas 

Condicionadas
Áreas Agrícolas 
Complementares Espaço Agrícola Protegido Áreas Agrícolas não 

Incluídas na RAN
Não incluídos nem na RAN nem na 

REN
Referência à viticultura ou 

à RDD

ALIJÓ - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 6/95 
de 23 de Janeiro

Art. 35º - Espaços Agrícolas: "São áreas 
que possuem as aptidões e caracteristicas 
adequadas a actividades de tipo agrícola, 
silvo-pastoril ou florestal e ainda a outras 
que sejam complementares daquelas ou 
complementares com elas"

Art 9º - Espaços agrícolas e florestais: 1- 
Espaços florestais de uso condicionado; 2-
Espaços florestais de uso não condicionado; 3- 
Espaços agrícolas defendidos; 4- Espaços 
agrícolas defendidos de uso condicionado; 5- 
Espaços agro-florestais de uso condicionado; 6- 
Espaços agro-florestais.

Art.36º - "São as áreas pertencentes 
à RAN que não estejam 
subordinadas ao Regime Florestal 
nem se situem dentro do perímetro 
da REN" 

Art. 36º - "... incluem-se as 
principais áreas pertencentes 
simultaneamente à RAN e à REN, 
nem às outras categorias."

ARMAMAR - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
80/94 de 10 de Setembro

Art. 33º - Zona não Urbanizável: "solos 
com capacidade de uso agrícola, agro-
florestal, agro-florestal condicionado na 
RDD e florestal, cuja função de 
complementaridade no aproveitamento dos 
Recursos Naturais e definição da paisagem 
se deve acautelar e favorecer"

Art.34º - A construção de obras 
hidraúlicas; lançamento ou depósito 
de resíduos radiactivos; despejo de 
volumes excessivo de lamas; acções 
que provoquem a erosão e 
degradação dos solo; utilização 
indevida de fertizantes e 
fitofarmacos;(...)

CARRAZEDA DE ANSIÃES - 
Resolução do Conselho de 
Ministros Nº 104/94 de 18 de 
Setembro

Art.52º - Espaços Agrícolas: 
"caracterizam-se pela sua elevada aptidão 
para as actividades agrícolas"

Art.52º 1- Espaços agrícolas pertencentes à 
RAN; 2- Outros espaços agrícolas.

Art. 53º- Planta de Ord. e de 
Condicionantes e Regime Jurídico

Art.54º - "áreas que tenham sido submetidas 
a importantes investimentos destinados a 
aumentar com carácter duradouro a 
capacidade produtiva dos solos e outros 
solos cujo aproveitamento seja determinante 
para a viabilidade económica de explorações 
agrícolas existentes."

Art.54º - "áreas que tenham sido submetidas a imp. 
investimentos destinados a aumentar com carácter 
duradouro a capacidade produtiva dos solos e outros 
solos cujo aproveitamento seja determinante para a 
viabilidade economia de explorações agrícolas 
existentes."

LAMEGO - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
46/94 de 23 de Junho

Nada é referido. Art. 39º, 40º, 41º - Zona de Salvaguarda: RAN; 
REN.

Art.41º são permitidas "a 
realizaçãode acções que ocorram na 
RDD e que tenham por interesse as 
actividades vitivinícolas tradicionais 
(olivicultura e fruticultura), 
nomeadamente a alteração da 
topografia para adaptação dos 
terrenos às culturas e abertura de 
acessos (Larg.<=4m).

Art.41º são permitidas "a realização 
de acções que ocorram na RDD e 
que tenham por interesse as 
activividades vitivinícolas tradicionais 
(olivicultura e fruticultura), 
nomeadamente a alteração da 
topografia para adaptação dos 
terrenos às culturas e abertura de 
acessos (Larg.<=4m). 

MESÃO FRIO - Resolução do  
Conselho de Ministros Nº 
23/95 de 22 de Março

Art.53º - Espaços Agrícolas: 
"caracterizam-se pela sua elevada aptidão 
para as actividades agrícolas"

Art.53º 1- Espaços agríc. pertencentes à RAN; 2-
Espaços Agrícolas Específicos.

Art. 54º - Legislação em vigor 
referida à RAN

Art.55º: 1-Nestes espaços são permitidos 
todos os usos agrícolas, privilegiar a 
viticultura; 2-Proibidas acções de 
arborização - excepto olicultura e fruticultura; 
3-Proibidas acções que diminuam a vocação 
agrícola destes espaços; 4-Construção, 
ampliação e remodelações de edifícios 
inerentes às actividades vitivinícolas e 
outras actividades agrícolas; 5-Construção, 
ampliação e remodelações de habitações 
para a fixação do proprietário agrícola.

Art. 55º: 1-Nestes espaços são permitidos todos os 
usos agrícolas, privilegiar a viticultura; 2-Proibidas 
acções de arborização- excepto olicultura e 
fruticultura; 3-Proibidas acções que diminuam a 
vocação agrícola destes espaços; 4-Construção, 
ampliação, e remodelações de edifícios inerentes às 
actividades vitivinícolas e outras actividades 
agrícolas; 5-Construção, ampliação, e remodelações 
de habitações para a fixação do proprietário agrícola.

PESO DA RÉGUA - 
Resolução do Conselho de 
MinistrosNº4/95 de 18 de 
Janeiro

Art.35º - Espaços Agrícolas e Florestais: 
"áreas que possuem as aptidões e 
características para as actividades de tipo 
agrícola, pecuário, silvo-pastoril ou florestal 
e ainda a outras que sejam 
complementares daquelas ou compatíveis 
com elas"

(Art.9º) - Espaços agrícolas e florestais: 1-
Espaços florestais de uso condicionado; 2-
Espaços florestais de uso não condicionado; 3-
Espaços agrícolas defendidos; 4-Espaços 
agrícolas defendidos de uso condicionado; 5-
Espaços agro-florestais de uso condicionado; 6-
Espaços agro-florestais.

Art. 36º- "São as áreas pertencentes 
à RAN que não estejam 
subordinadas ao Regime Florestal 
nem se situem dentro do perímetro 
da REN"

Art. 36º- "...as principais áreas 
pertencentes simultaneamente à 
RAN e à REN."

ESPAÇOS AGRÍCOLAS (Segundo DL 69/90 - abrange as áreas com características adequadas à actividade agrícola ou que as possam vir a adquirir)
Sub-Classes

O que são para cada concelho? Classes



Espaços Agrícolas 
Defendidos

Espaços Agrícolas 
Defendidos de Uso 

Condicionado

Acções interditas em Solos 
Agrícolas Condições de Construção Espaços Agrícolas 

pertencentes à RAN Outros Espaços Agrícolas REN Áreas Privilegiadas de 
Produção Vinícola

Áreas da Reserva de 
Integração Específica Áreas Agrícola Preferencial Áreas Agrícolas 

Condicionadas
Áreas Agrícolas 
Complementares Espaço Agrícola Protegido Áreas Agrícolas não 

Incluídas na RAN
Não incluídos nem na RAN nem na 

REN
Referência à viticultura ou 

à RDD

ESPAÇOS AGRÍCOLAS (Segundo DL 69/90 - abrange as áreas com características adequadas à actividade agrícola ou que as possam vir a adquirir)
Sub-Classes

O que são para cada concelho? Classes

SABROSA - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
74/94 de 

Art.11º - Espaços Agrícolas: "destinados 
predominantemente às actividades 
agrícolas e  pecuárias ou que possam vir a 
ter"

Art.11º- Espaços Agrícolas: 1- RAN; 2- Área 
Privilegiada de Produção Vinícola; 3- Outras 
áreas agrícolas.

Art. 26º - Legislação em vigor 
referida à RAN

Art. 30º - "Estas áreas destinam-se 
predominantemente ao uso agrícola e à 
actividade pecuária"

Art.28º -"estas áreas destinam-se 
predominantemente ao cultivo da 
vinha, permitindo-se o plantio de 
outras espécies agrícolas ou 
florestais, desde que sujeitas a 
parecer dos Serviços competentes 
do Minist. da Agricultura, requerido 
através da C. Municipal" 

Art. 30º - "Estas áreas destinam-se 
predominantemente ao uso agrícola e à actividade 
pecuária"

Art.28º -"estas áreas destinam-se 
predominantem ao cultivo da vinha, 
permitindo-se o plantio de outras 
espécies agrícolas ou florestais, 
desde que sujeitas a parecer dos 
Serviços competentes do Minist. da  
Agricultura, requerido através da C. 
Municipal" 

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA -
Resolução do Conselho de 
Ministros Nº62/94

Art.4º- "Espaços que abrangem as áreas 
onde a actividade dominante é a 
agricultura, e ainda os espaços que pelas 
suas potencialidades, possam ser 
explorados agricolamente"

Art.48º- Espaços Agrícolas: 1- Áreas da RAN; 
2-Áreas da Reserva de Integração 
Específica(RIE); 3-Outras áreas agrícolas 
complementares.

x x

Art.48º -"2-estão associadas 
sobretudo à produção vinícola da RD 
do Vinho do Porto e a regadios 
tradicionais, assumindo relevância 
em termos de economia local e 
regional."

Nada é referido.

Art.48º - "estão associadas 
sobretudo à produção vinícola da RD 
do Vinho do Porto e a regadios 
tradicionais, assumindo relevância 
em termos de economia local e 
regional."

SANTA MARTA DE 
PENAGUIÃO - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
21/95 de 21 de Março

Art.20º - "Os espaços agrícolas 
compreendem os solos com maiores 
potencialidades para a exploração e a 
produção agrícola"

Art.21º - Espaços Agrícolas: 1- Área Agrícola 
Preferencial; 2- Área Agrícola Condicionada; 3- 
Área Agrícola Condicionada.

Art. 21º - "fazem parte os solos 
incluídos na RAN, onde não ocorram 
outras condicionantes biofísicas."

Art. 21º - "é constituída por solos da 
RAN ou com benfeitorias e culturas 
de importância local e regional onde 
ocorrem condicionantes, 
nomeadamente as da REN"

Art. 21º - "Constituída por solos com 
aptidão agrícola onde não ocorrem 
quaisquer condicionantes biofísicas"

Art. 21º - "Constituída por solos com aptidão agrícola 
onde não ocorrem quaisquer condicionantes 
biofísicas"

TABUAÇO - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
108/94 de 29 de Outubro.

Art.21º -" Os Espaços pertencentes a esta 
classe são os que possuem características 
mais adequadas às actividades agrícolas e 
pecuária, englobando ainda áreas que 
apresentam potencialidades de futura 
utilização agrícola através de acções de 
recuperação ou reconversão."

Art.21º - Espaços Agrícolas: 1- Espaço 
Agrícola Protegido; 2- Espaço Agrícola 
Condicionado.

Art. 21º - "Espaço agrícola 
condicionado é constituido  solos 
de uso agrícola complementar, não 
incluídos na RAN, adequados à 
actividade agrícola e pecuária que 
careça de extensão territorial, bem 
como à vinha, com relevo para as 
áreas afectas às vinhas classificadas 
para "vinho de benefício"

Art. 21º - "Corresponde a todos os 
terrenos classificados e incluídos na 
RAN"

TORRE DE MONCORVO - 
Resolução do Conselho de 
Ministros Nº24/95 de 23 de 
Março

Art.10º - "Os espaços agrícolas, 
destinados predominantemente às 
actividades agrícolas e pecuárias, ou que 
as possam vir a adquirir"

Art.10º - Espaços Agrícolas: 1- RAN; 2- Áreas 
Agrícolas não incluídas na RAN.

Art 29º- Legislação em vigor referida 
à RAN

Art.31º - "estas áreas destinam-se 
predominatemente ao uso agrícola e 
à actividade pecuária, admitindo-se a 
coexistência de produção florestal."

VILA NOVA DE FOZ CÔA - 
Resolução do Conselho de 
Ministros Nº 2/95 de 13 de 
Janeiro

Art. 30º - Área Rural:"Estão incluídos 
neste cap. área não urbanizável, 
correspondendo à maioria do concelho, que 
é rural e que se pretende manter fora das 
pressões para urbanizar." 

VILA REAL - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
63/93 de 8 de Novembro

Art. 14º - Espaços Agrícolas:"O solo 
destina-se predominantemente às 
actividades agrícolas e pecuárias, 
englobando ainda áreas que apresentam, 
através de acções de recuperação ou 
reconversão, potencialidades de futura 
utilização agrícola."

Art.14º - Espaços Agrícolas: 1- RAN; 2- Áreas 
Agrícolas não incluídas na RAN RAN

 compreende as restantes áreas 
destinadas predominantemente às 
actividades agrícolas e pecuárias.



Outros Artigos Comentários

Espaços Florestais de 
Uso Condicionado

Espaços Florestais de 
Uso Não Condicionado

Espaços Florestais de 
Protecção

Espaços Florestais de 
Produção

Áreas Florestais de 
Produção Não 
condicionada

Áreas Florestais de 
Produção  Condicionada

Áreas Florestais sujeitas 
ao regime Específico Afloramentos Rochosos Espaços Florestais 

Protegidos
Espaços Florestais 

Condicionados Núcleos Florestais Áreas de Utilização 
Múltipla

ALIJÓ - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
6/95 de 23 de Janeiro

Art. 9º,36º  - Espaços Agrícolas e Florestais:"constituídos pelas áreas do 
território concelhio que possuem as aptidões e características adequadas de 
tipo agrícola, pecuário, silvo-pastoril ou florestal e ainda a outras que sejam 
complementares daquelas ou compatíveis com elas."

Art.  36º: 1 - Espaços Florestais de Uso Condicionado; 2 - Espaços 
Florestais de Uso Não Condicionado

Art. 36º - "Integram as zonas de 
território concelhio particularmente 
vocacionadas para os usos 
florestais, coincidindo na 
generalidade com as áreas 
subordinadas ao regime florestal 
(perímetros florestais); Art. 36º - 
"Incluem-se as áreas florestais 
que simultaneamente se situam 
dentro do perímetro da REN."

Art. 36º - "Integram as zonas de 
território concelhio particularmente 
vocacionadas para os usos 
florestais, coincidindo na 
generalidade com as áreas 
subordinadas ao regime florestal 
(perímetros florestais) Art. 36º - 
"Incluem-se as restantes áreas 
florestais"

Art. 37º - Usos Dominantes: 
"Nos espaços Florestais de uso 
condicionado as suas formas de 
ocupação e utilização e 
nomeadamente os seus planos de 
exploração devem subordinar-se 
às necessidades exigências de 
protecção decorrentes das suas 
características de maior 
sensibilidade e fragilidade do 
ponto de vista ecológico e 
ambiental.". Art. 44º - 
Reconversão de Usos para 
Exploração Florestal

ARMAMAR - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
80/94 de 10 de Setembro

Art. 33º - Zona não Urbanizável: "solos com capacidade de uso agrícola, 
agro-florestal, agro-florestal condic. na RDD e florestal, cuja função de 
complementaridade no aproveitamento dos Recursos Natuaris e definição da 
paisagem"

CARRAZEDA DE 
ANSIÃES -  Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
99/2000 de 7 de Julho

Art. 55º - Espaços Florestais:"são os núcleos florestais, com áreas iguais 
ou superiores a 50 ha." Art. 55º- Núcleos florestais

Art. 57º - Edificabilidade nos 
espaços florestais:"Obras 
destinadas à prevenção e 
combate de fogos florestais, 
nomeadamente pequenas 
barragens e pontos de água 
contra incêndios, a abertura de 
caminhos florestais e a instalação 
de linhas de corta-fogo."

LAMEGO -  Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
46/94 de 23 de Junho

Art.42º - Capítulo 4 - Zona de Salvaguarda-Floresta: "Estão incluídas 
nesta zona as áreas sujeitas a regime florestal e baldios." Floresta

MESÃO FRIO - Resolução 
do Conselho de Ministros Nº 
6/95 de 22 de Março

CAP. V -Espaços Florestais Art.56º - 1- Espaços Florestais de Protecção; 2- Espaços Florestais de 
Produção

Art. 57º - 1-"São constituídos 
pelos perímetros florestais e pelas 
áreas ecologicamente mais 
sensíveis do concelho, sendo 
vocacionados para actividades 
como a caça, o pastoreio ou a 
produção lenhosa."; 2 -
"Correspondem aos perímetros 
florestais, o uso do solo é 
condicionado ao regime legal 
específico - o regime florestal."; 3 -
"Nos restantes espaços florestais 
de protecção são proibidos, no 
seu interior, sem prejuízo da 
legislação em vigor, os seguintes 
usos e acções:a) Acções de 
arroteamentos ou criação de 
novas pastagens; b) Quaisquer 
acções destrutivas do coberto 
vegetal existente, à excepção da 
execução de projectos aprovados; 

Art. 57º - 4 - Os espaços 
florestais de produção 
caracterizam-se pelo uso silvícola, 
sendo proibidas todas as acções 
que possam afectar ou diminuir a 
respectiva produção."

PESO DA RÉGUA - 
Resolução do Conselho de 
Ministros Nº 4/95 de 18 de 
Janeiro

CapítuloV - Espaços Agrícolas e Florestais( Art. 35º - Espaços 
constituídos pelas áreas do território que possuem as aptidões e 
características adequadas a actividades de tipo agrícola, pecuário, silvo-
pastoril ou florestal e ainda a outras que sejam complementares daquelas ou 
compatíveis com elas."

Art. 36º - 1 - espaços Florestais de uso condicionado; 2 - Espaços Florestais 
de Uso Não Condicionado.

Art. 36º - "Integram as zonas de 
território concelhio particularmente 
vocacionadas para os usos 
florestais, coincidindo na 
generalidade com as áreas 
subordinadas ao regime florestal 
(perímetros florestais); Art. 36º - 
"Incluem-se as áreas florestais 
que simultaneamente se situam 
dentro do perímetro da REN."

Art. 36º - "Integram as zonas de 
território concelhio particularmente 
vocacionadas para os usos 
florestais, coincidindo na 
generalidade com as áreas 
subordinadas ao regime florestal 
(perímetros florestais); Art. 36º - 
"Incluem-se as restantes áreas 
florestais"

Art. 43º - disciplinas das áreas 
integradas na REN; Art. 44º  - 
Reconversão de usos para 
exploração florestal

SABROSA - Resolução do 
Conselho de Ministros 
Nº74/94

Capítulo III - Ordenamento e Edificabilidade -Secção I - Classes de 
espaços Art. 11º - Classificação: "Espaços Florestais: espaços 
destinados predominantemente à produção florestal.

Art.11º - "1- Áreas florestais de Produção não condicionada; 2-  Áreas 
florestais de Produção condicionada; 3- Áreas florestais sujeitas a Regime 
Específico;"

Secção VIII - Áreas Florestais 
de Produção Não Condicionada 
-Art. 32º - Usos e Actividades- 
"Nestas áreas admite-se a 
produção florestal, não sendo 
permitidas práticas de destruição 
vegetal nem movimentos de terra 
que não tenham fins de 
exploração vegetal

Secção IX - Áreas Florestais de 
Produção Condicionada - Art. 
36º - Usos e Actividades- 
"Nestas áreas não serão 
permitidas as intervenções que 
conflituam com a defesa dos 
recursos naturais ou paisagísticos 
em causa, nomeadamente 
mobilizações de solo e alteração 
de relevo susceptíveis de agravar 
ou incutir a erosão e degradação 
dos solos

Secção X - Áreas Florestais 
sujeitas a Regime Específico - 
Art. 38º - Usos e actividades - "A 
estas áreas aplica-se o definido 
nos planos de gestão dos 
perímetros florestais, encontrando-
se sob jurisdição do Instituto 
Florestal e sujeitas a regime local 
específico

Os espaços florestais de 
protecção e os afloramentos 
rochosos estão incluídos na 
classe de Espaços naturais e 
culturais

ESPAÇOS FLORESTAIS( Segundo DL 69/90 - Espaços nos quais predomina a produção florestal)

Concelhos

Quadro 2 - Estudo Comparativo dos Regulamentos dos Planos Directores Municipais - Espaços Florestais

Sub-Classes

O que são para cada concelho? Classes
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Outros Artigos Comentários

Espaços Florestais de 
Uso Condicionado

Espaços Florestais de 
Uso Não Condicionado

Espaços Florestais de 
Protecção

Espaços Florestais de 
Produção

Áreas Florestais de 
Produção Não 
condicionada

Áreas Florestais de 
Produção  Condicionada

Áreas Florestais sujeitas 
ao regime Específico Afloramentos Rochosos Espaços Florestais 

Protegidos
Espaços Florestais 

Condicionados Núcleos Florestais Áreas de Utilização 
Múltipla

ESPAÇOS FLORESTAIS( Segundo DL 69/90 - Espaços nos quais predomina a produção florestal)

Concelhos

Quadro 2 - Estudo Comparativo dos Regulamentos dos Planos Directores Municipais - Espaços Florestais

Sub-Classes

O que são para cada concelho? Classes

SANTA MARTA DE 
PENAGUIÃO -  Resolução 
do Conselho de Ministros 
Nº21/95 de 21 de Março

Capítulo VI - Espaços Florestais - Art. 26º - "Os espaços pertencentes a 
esta classe revestem o estatuto, quer de floresta de produção, quer de 
protecção, assegurando a permanência da estrutura verde e a preservação 
do relevo natural, do solo e da diversidade biológica."

Art. 27º - Categorias de Espaços:1 - área de Floresta de uso 
Condicionado; 2- áreas de floresta de produção;

Art. 27º - Área Florestal de Uso 
Condicionado: "que inclui áreas 
com elevados riscos de erosão, 
cabeceiras das linhas de águas, 
solos degradados e outras 
condicionantes biofísicas."Art. 28º 
- Uso e Ocupação: "1- O uso e 
ocupção destas áreas fica sujeito 
ao disposto no regime legal da 
REN; 2 - Os planos de exploração 
destas áreas deverão assumir um 
carácter de protecção atendendo 
às características de maior 
sensibilidade e fragilidade 
ambiental; 3- Deverá ser 
privilegiada a regeneração natural 
ou reflorestação, preservando e 
fomentando o desenvolvimentp de 
todos os estratos vegetais com 
carácter de protecção do solo e da 
água; 4 - é interdita a instalação 
deactividades que sejam fontes de

Secção II - Áreas de Florestais 
de Produção - Art. 29º - Uso e 
Ocupação - "1- Nestes espaços 
devem ser privilegiados modelos 
de produção extensiva e intensiva 
e o que a legislação específica 
permita, privilegiando-se as 
espécies da flora autóctone; 2- 
são possíveis a pastorícia, o 
recreio e o aproveitamento 
cinegético."

SÃO JOÃO DA 
PESQUEIRA -  Resolução 
do Conselho de Ministros Nº 
62/94

Art. 4º - Classes de Uso do Solo -Espaços Florestais - "espaços onde 
desejavelmente se deverá realizar a exploração e produção de material 
lenhoso, resinas e outros produtos florestais, tendo ainda como fim 
assegurar a correcção das disponibilidades hídricas, diminuir os riscos de 
erosão dos solos, permitindo a sua recuperação funcional e o incremento do 
valor ecossistémico e recreativo de paisagem"

Art. 49 º - Espaços Florestais - "1- Nos espaços florestais poderão ser 
autorizadas edificações nas seguintes condições: a) Apoio exclusivamente 
florestal, devidamente justificado, não podendo exceder os seguintes 
valores: Índice máximo de utilização; 4- "Segundo o grau de risco de 
incêndio, as manchas florestais são agrupadas em 4 classes, 
correspondentes a diversos graus de sensibilidade ao fogo: a) classe I - 
sensível; b) Classe II -  muito sensível; Classe III - Extremamente Sensível, 
nas quais se incluem, no município, as vertentes do Douro (...)

TABUAÇO -  Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
108/94 de 29 de Outubro

Art. 22º - Caracterização do Espaço Florestal: "1- Os espaços 
pertencentes a esta classe correspondendo a solos de vocação florestal, já 
florestados, onde se devem impor regras de preservação, ou áreas que 
apresentam potencialidades de futuro uso mediante acções de recuperação 
ou reconversão, sendo contíguos aos espaços florestais existentes (1- 
Espaços Florestal protegido; 2- Espaços Florestais condicionado.)"

Capítulo III - Disposições Urbanísticas - Art. 16º - Classificações dos 
espaços de Ordenamento - Espaços Florestais: 1- Espaços Florestal 
Protegido; 2- Espaços Florestal condicionado

Art. 22º - "2- O espaço florestal 
protegido correspondendo a 
zonas de reserva natural a criaar, 
com regulamento específico que 
permita fomentar e preservar as 
espécies aí contidas."

Art. 22º - "3- O espaço florestal 
condicionado é constituído por 
todos os solos florestados ou a 
florestar complementares, com 
possível utilização para a 
exploração de madeira e com 
carácter de valorização da 
paisagem e do ambiente."

TORRE DE MONCORVO -  
Resolução do Conselho de 
Ministros Nº 24/95 de 23 de 
Março

Capítulo III - Ordenamento e Edificabilidade -Secção I- Classes de espaços 
Art. 11º - Classificação: "Espaços Florestais: espaços destinados 
predominantemente à produção florestal.

Art. 10º - Classificação - Espaços Florestais: 1- Núcleos Florestais; 2- 
Áreas Utilização Múltipla;

Secção X - Núcleos Florestais - 
Art. 33º - Designação: " Os 
núcleos florestais compreendem 
os perímetros florestais, as áreas 
sujeitas a projectos de arborização 
cuja coordenação e execução é 
da competência do Instituto 
Florestal e as que, sendo 
contíguas às anteriores, devem 
ser sujeitas a projectos florestais:"

Secção X - áreas de Utilização 
Múltipla -Art. 36º Designação -
"Estas áreas constituem 
complexos fracamente 
humaniizados e fundamentais 
quer na manutenção e incremento 
da qualidade dos recursos 
naturais, quer na melhoria da 
própria qualidade de vida das 
populações do concelho."; Art. 37º

VILA NOVA DE FOZ CÔA - 
Resolução do Conselho de 
Ministros Nº 2/95 de 13 de 
Janeiro

Art. 30º - Área Rural - Estão incluídos neste capítulo os espaços 
delimitados e designados por área não urbanizável, correspondendo à 
maioria do terreno concelhio, que é rural que é rural e que se pretende 
manter fora das pressões para urbanizar.

VILA REAL - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
63/93 de 8 de Novembro

Art. 15º - Caracterização dos espaços florestais: "1- Nos espaços 
pertencentes a esta classe o solo destinam-se predominantemente à 
produção florestal."

Capítulo III - Espaços de Ordenamento - Art. 10º - Classificações - Espaços 
Florestais: 1- Espaços Florestais de Produção não Condicionada; 2- 
Espaços Florestais de Produção Condicionada ; 3 - Áreas Florestais sujeitas 
a regime específico.

Esta sub-classe está incluída nos 
Espaços Naturais e Culturais

Art. 15º -  Áreas Florestais de 
Produção Não condicionada

Art. 15º - Áreas Florestais de 
Produção  Condicionada: 
"compreendendo as áreas de uso 
e ou vocação florestal com 
condicionantes naturais à 
intensificação florestal por se 
sobreporem ou a cabeceiras de 
água com declive inferior a 15%, 
ou a encosta com declive entre 15 
a 30% ou a zonas críticas de 
incêndio.

Art. 15º - Áreas Florestais 
sujeitas ao regime Específico: 
"Compreendendo os perímetros 
florestais."
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Espaços Agro-florestais de uso condicionado Espaços Agro-florestais

ALIJÓ - Resolução do Concelho de Ministros Nº 6/95 de 23 de Janeiro
Art. 35º - Espaços Agrícolas:" São áreas que possuem as aptidões e caract. adequadas a actividades de tipo 
agrícola, silvo-pastoril ou florestal e ainda a outras que sejam complementares daquelas ou complementares com 
elas"

Art 9º -Espaços agrícolas e florestais: 1- Espaços florestais de uso condicionado; 2-Espaços florestais de uso não 
condicionado; 3- Espaços agrícolas defendidos; 4- Espaços agrícolas defendidos de uso condicionado; 5- Espaços 
agro-florestais de uso condicionado; 6- Espaços agro-florestais.

Art. 36º - Incluem-se as áreas que apresentam aptidões diversificadas para actividades agrícolas, pecuárias, silvo-
pastoris ou florestais, que pertencem à REN

Art. 36º - Incluem-se as áreas que apresentam aptidões diversificadas para actividades agrícolas, pecuárias, silvo-
pastoris ou florestais

ARMAMAR - Resolução do Concelho de Ministros Nº 80/94 de 10 de Setembro

CARRAZEDA DE ANSIÃES - Resolução do Concelho de Ministros Nº 104/94 de 18 de Setembro

LAMEGO - Resolução do Concelho de Ministros Nº 46/94 de 23 de Junho

MESÃO FRIO - Resolução do Concelho de Ministros Nº 23/95 de 22 de Março

PESO DA RÉGUA - Resolução do Concelho de Ministros Nº4/95 de 18 de Janeiro Art.35º- Espaços Agrícolas e Florestais: "áreas que possuem as aptidões e caract. a actividades de tipo agrícola, 
pecuário, silvo-pastoril ou florestal e ainda a outras q sejam complementares daquelas ou compatíveis c/ elas"

(Art.9º)-Espaços agrícolas e florestais: 1- Espaços florestais de uso condicionado; 2-Espaços florestais de uso não 
condicionado; 3- Espaços agrícolas defendidos; 4- Espaços agrícolas defendidos de uso condicionado; 5- Espaços 
agro-florestais de uso condicionado; 6- Espaços agro-florestais.

Incluem-se as áreas que apresentam aptidões diversificadas para actividades agrícolas, pecuárias, silvo-pastoris ou 
florestais, que não se incluindo nas outras categorias do espaço agrícola ou florestal, têm em comum o facto de 
pertencerem à REN

Áreas remanescentes, não pertencentes às outras 5 classes de Espaços agrícolas e florestais

SABROSA - Resolução do Concelho de Ministros Nº 74/94

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA - Resolução do Concelho de Ministros Nº62/94

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO - Resolução do Concelho de Ministros Nº 21/95 de 21 de Março

TABUAÇO - Resolução do Concelho de Ministros Nº 108/94 de 29 de Outubro.

TORRE DE MONCORVO - Resolução do Concelho de Ministros Nº24/95 de 23 de Março

VILA NOVA DE FOZ CÔA - Resolução do Concelho de Ministros Nº 2/95 de 13 de Janeiro

VILA REAL - Resolução do Concelho de Ministros Nº 63/93 de 8 de Novembro

Sub-Classes

ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS (Segundo o DL 69/90)

Concelhos

Quadro 3 - Estudo Comparativo dos Regulamentos dos Planos Directores Municipais - Espaços Agro-florestais

O que são para cada concelho? Classes



Espaços Culturais Espaços de Uso Diversificado Espaços Naturais Áreas de Protecção ao 
Património Arqueológico

Espaços de Protecção ao 
Património Natural

Espaços de recreio e Lazer e 
Desenvolvimento Turístico Albufeira Áreas Florestais de Protecção Afloramentos Rochosos Áreas de Valores 

Arqueológicos Espaço Natural Puro Espaços Naturais Turísticos e 
Lúdicos Espaços Florestais a Proteger Espaços de Interesse 

Paisagístico
Unidades com Utilização 

Turística

ARMAMAR - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
80/94 de 10 de Setembro

No Cap.VIII-Salvaguarda Estrita-  Art. 41º - Área 
de Valor Paisagístico a Proteger -"1- As áreas 
demarcadas na planta de ordenamento como área 
de valor paisagístico, para além das disposições 
legais aplicáveis, ficam sujeitas às restrições 
apontadas para toda a zona não urbanizável; 2 -
Nestas áreas devem ser estritamente observadas a 
conservação dos ecossistemas e valores naturais 
existentes, sendo interditas quaisquer acções de 
exploração dos seus recursos naturais que  ponham 
em perigo as suas actuais características".

CARRAZEDA DE ANSIÃES 
- Resolução do Conselho de 
Ministros Nº 99/2000 de 4 de 

Agosto

Cap. IX -Espaços Naturais de Utilização Múltipla -
Art.61º- "São espaços complexos, fracamente 
humanizados, e fundamentais quer na manutenção 
e incremento da qualidade dos recursos naturais, 
quer na melhoria da própria qualidade de vida das 
pop." Cap. X - Áreas de Protecção ao Património 
Histórico-arqueológico - Art 63º - "São áreas de 
protecção aos sítios historico-arqueológicos..."Cap. 
XI - Áreas de Imp Valor Paisagístico - Art. 68º - 
"São áreas caracterizadas pelo seu grau elevado 
valor paisagístico e onde deverão ser tomados 
cuidados especiais na protecção da paisagem."; 
Cap. XII - Áreas de Protecção à Fauna e Flora - 
Art.74º(..) São áreas identificadas pela DIEE/DSCC, 
no âmbito don projecto "Inventário de Sítios com 
interesse ornitológico", com importância para a 
sobrevivência de inúmeras espécies a nível europeu 
e que são consideradas reservas biológicas 
municipais, encontrando-se igualmente delimitadas 
na planta actualizada de condicionantes.".

LAMEGO - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 

46/94 de 23 de Junho

Art. 43º - Disposições do PROZED- 1) Património 
Natural; 2- Bacia Visual do Douro; 3- Áreas de 
interesse turístico; 4- Património edificado e 
arqueológico.

MESÃO FRIO - Resolução 
do Conselho de Ministros Nº 

23/95 de 22 de Março

Art. 30º - Espaços Culturais e Naturais:1- 
Espaços de Protecção ao Património Arqueológico;2-
Espaços de Protecção ao Património Natural;           
3-Espaços de Recreio, Lazer e Desenvolvimento 
Turístico; 4-Albufeira.

Art. 58 e 59º :" a delimitação das áreas 
de protecção ao património arqueológico 
tem como objectivo a sua salvaguarda."

Art. 58 e 59º - "Os espaços de 
Protecção ao património natural são 
constituídos por uma pequena área 
arborizada, predominantemente com 
sobreiro, entre Valmoreira e Porto Rei e 
ainda pelo Parque das Termas de 
Moledo"

Art. 58 e 59º - " são caracterizados pela 
boa aptidão para uma utilização de 
recreio, lazer e turística (...)"

Art. 58 e 59º - "A albufeira da barragem 
de Carrapatelo e as respectivas zonas 
reservadas e de protecção constituem 
um espaço natural e cultural de uso 
condicionado."

PESO DA RÉGUA - 
Resolução do Conselho de 
Ministros Nº4/95 de 18 de 

Janeiro

Art.45º - "Integram esta classe as áreas do território 
concelhio que constituem ou onde se localizam os 
seus valores patrimoniais de maior importância, 
sejam culturais ou naturais, e que, como tal, são 
merecedores de uma disciplina de utilização e 
transformação mais exigente que a da mera 
protecção passiva dos referidos valores".

Art. 9º - Espaços Culturais e Naturais: 1- 
Espaços Culturais; 2- Espaços de uso Diversificado; 
3- Espaços Naturais.

Art. 46º - Espaços Culturais- "Inclui os 
espaços que integram valores 
importantes do património arqueológico 
ou edificado concelhio e áreas 
envolventes a eles adstritas e para os 
quais as regras de ocupação, uso e 
transformação do solo devem 
subordinar-se fundamentalmente a 
critérios de salvaguarda e valorização 
dos valores patrimoniais em questão, 
podendo integrar no seu perímetro 
áreas complementares com 
características semelhantes às dos 
espaços naturais."

Art.46º - Espaços de Uso 
Diversificado: "Inclui os espaços, que 
podem eventualmente integrar 
elementos patrimoniais arqueológicos, 
edificados ou naturais, onde se privilegia 
o desenv. mais intensivo, isoladamente 
ou em conjunto, de actividades 
culturais,  religiosas, recreativas, 
desportivas ou de lazer em geral."

Art. 46º - Espaços Naturais - "Integra 
as áreas do território concelhio que 
constituem o seu património natural 
mais sensível nos aspectos ecológico, 
paisagístico e ambiental e que não 
tenham sido integradas nos espaços 
agrícolas e florestais"

Quadro 4 - Estudo Comparativo dos Regulamentos dos Planos Directores Municipais - Espaços culturais e naturais

O que são para cada concelho? ClassesConcelhos

Sub-Classes
ESPAÇOS CULTURAIS E NATURAIS (Segundo DL 69/90 -"Espaços Culturais e Naturais, nos quais privilegiam a protecção dos recursos naturais ou culturais e a salvaguarda dos valores paisagísticos, arqueológicos, arquitectónicos e urbanísticos)

Art. 47º - "Espaços de Uso 
Diversificado - "inclui os espaços, que 
podem eventualmente integrar 
elementos patrimoniais arqueológicos, 
edificados ou naturais, onde se privilegia 
o desenvolvimento mais intensivo, 
isoladamente ou em conjunto, de 
actividades culturais, religiosas, 
recreativas, recreativas, desportivas ou 
de lazer em geral." + Art. 47º, Art. 48º, 
49º.

Art. 46º - Espaços Naturais: " integra 
as áreas do território concelhio que 
constituem o seu concelhio que 
constituem o seu património natural 
mais sensível nos aspectos ecológico, 
paisagístico e ambiental e que não 
tenham sido integrados nas categorias 
dos espaços agrícolas e florestais, 
compreendendo, nomeadamente: a) Os 
leitos dos cursos de água e suas 
margens, as zonas ameaçadas pelas 
cheias e zonas húmidas adjacentes(...); 
b) a área de escarpas e encostas do rio 
Tua.

Art. 45º Espaços Culturais e Naturais: " Integram 
esta classe as áreas do território concelhio que 
constituem ou onde se localizam os seus valores 
patrimoniais de maior interesse e importância, 
sejam culturais ou naturais, e que, como tal, são 
merecedores de uma disciplina de utilização e 
transformação mais exigente que a da mera 
protecção passiva dos referidos valores."

ALIJÓ - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 

6/95 de 23 de Janeiro

Art. 9º e 45º - Espaços Culturais e Naturais: 1- 
Espaços Culturais; 2- Espaços de uso Diversificado; 
3- Espaços Naturais.

Art. 46º-Espaços Culturais: "inclui os 
espaços que integram valores 
importantes do património arqueológico 
ou edificado concelhio e áreas 
envolventes a eles adstritas e para os 
quais as regras de ocupação, uso e 
transformação do solo devem 
subordinar-se fundamentalmente a 
critérios de salvaguarda e valorização 
dos valores patrimoniais em questão, 
podendo integrar no seu perímetro 
áreas complementares com 
características semelhantes às da 
categoria espaços naturais".



Espaços Culturais Espaços de Uso Diversificado Espaços Naturais Áreas de Protecção ao 
Património Arqueológico

Espaços de Protecção ao 
Património Natural

Espaços de recreio e Lazer e 
Desenvolvimento Turístico Albufeira Áreas Florestais de Protecção Afloramentos Rochosos Áreas de Valores 

Arqueológicos Espaço Natural Puro Espaços Naturais Turísticos e 
Lúdicos Espaços Florestais a Proteger Espaços de Interesse 

Paisagístico
Unidades com Utilização 

Turística

Quadro 4 - Estudo Comparativo dos Regulamentos dos Planos Directores Municipais - Espaços culturais e naturais

O que são para cada concelho? ClassesConcelhos

Sub-Classes
ESPAÇOS CULTURAIS E NATURAIS (Segundo DL 69/90 -"Espaços Culturais e Naturais, nos quais privilegiam a protecção dos recursos naturais ou culturais e a salvaguarda dos valores paisagísticos, arqueológicos, arquitectónicos e urbanísticos)

SABROSA - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 

74/94

Art. 11º - "Espaços Naturais e Culturais - 
destinados à protecção e renovação dos valores 
naturais e à salvaguarda dos valores paisagísticos e 
arqueológicos ."

Art.11º - Espaços Naturais e Culturais:     1- 
Áreas Florestais de Protecção;                 2- 
Afloramentos Rochosos;                          3- Áreas 
de Valores Arqueológicos.

Art. 39º- "1- Nestas áreas não são 
permitidos movimentos de terra que 
conduzam à alteração do relevo natural 
e das camadas superficiais do solo, 
excepto no que respeita às acções 
correspondentes ao constante no artigo 
40º desta secção; 2- São permitidas a 
acções de repovoamento florestal, a 
submeter ao parecer prévio do Instituto 
Florestal, desde que não sejam 
degradantes dos recursos a proteger, 
nomeadamente no que respeita à 
utilização de técnicas culturais."

Art.41º-"1- Estas áreas apresentam 
dominância de afloramentos rochosos, 
devendo ser preservadas as suas 
características naturais, por forma a 
garantir o equilíbrio ambiental e 
paisagístico; 2- Estas áreas são 
consideradas non aedificandi."

Art.42º - "1 - Nestas áreas não são 
permitidas quaisquer acções que 
prejudiquem o desénvolvimento das 
pesquisas em curso ou a levar a efeito 
ou contribuam para a delapidação e 
degradação do património existente, 
como movimentos de terras, alteração 
do relevo e das camadas superficiais de 
solo."

SÃO JOÃO DA 
PESQUEIRA - Resolução do 

Conselho de Ministros 
Nº62/94

Art 4º Espaços culturais e naturais: "espaços de 
interesse paisagístico e de conservação da natureza 
e a salvaguarda dos valores paisagísticos; espaços 
de elevado valor natural e sensibilidade ecológica, 
ou que enquadram edifícios ou conjuntos 
classificados, que devem ser mantidos com as suas 
actuais características, e podem enquadrar 
equipamentos específicos, desde que não ponham 
em causa aquele uso dominante."

Art. 50º - Espaços de Interesse Paisagístico; art 51º 
- Unidades com Utilização Turística

Art. 50º - "destinam-se a permitir e 
salavguarda da estrutura biofísica 
necessária para que se possa realizar a 
exploração dos recursos e a utilização 
do território, sem que sejam degradadas 
determinadas circunstâncias e 
capacidades de que dependem a 
estabilidade e fertilidade das regiões, 
bem comma a permanência de muitos 
dos valores económicos, sociais  e 
culturais.

Art. 51º - "Nas áreas edificadas das 
quintas agrícolas com mais de 5 há, nos 
espaços urbanizáveis e nos espaços de 
conservação da natureza vocacionados 
para o desenvolvimento de 
empreendimentos turísticos mediante a 
apresentação obrigatória de plano 
urbanístico específico,(...)

SANTA MARTA DE 
PENAGUIÃO - Resolução 

do Conselho de Ministros Nº 
21/95 de 21 de Março

Art. 31º - Espaços Naturais e Culturais:1- Os 
espaços naturais e culturais integram áreas de 
elevado valor patrimonial e de reconhecido interesse 
cultural e paisagístico, subordinadas às exigências e 
condicionalismos impostos pela necessidade da sua 
protecção, conservação e reabilitação.; 2- Os 
espaços naturais e culturais compreendem as áreas 
de protecção natural e paisagística e as áreas de 
protecção ao património cultural.

Art. 32º - Áreas de protecção natural e 
paisagística: 1- Cursos de água; 2 - Biótopo 
Corine; Art. 35º - áreas de protecção ao 
Património Cultural

TABUAÇO - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
108/94 de 29 de Outubro.

Art. 23º - Espaço Natural:"  1- Os espaços 
pertencentes a esta classe, globalmente inseridos 
na REN, incluem as áreas compostas por paisagens 
naturais ou seminaturais, pouco transformadas pela 
exploração e ocupação humanas."

Art.18º- Espaços natural: 1-  Protegido ou Não, 2- 
Turístico e lúdico.

Art. 23º - Espaço Natural Puro: 
"engloba as áreas onde os recursos 
naturais são protegidos de qualquer 
acção humana que perturbe os 
ecossistemas existentes."

Art. 23º - Espaços naturais turístico e 
lúdico: "englobam áreas vocacionadas 
para intervenções de aproveitamento 
turístico definidas em planos de 
pormenor."

TORRE DE MONCORVO - 
Resolução do Conselho de 
ministros Nº24/95 de 23 de 

Março.

Art. 10º - Espaços Naturais - "São os espaços 
destinados à protecção dos valores naturais e à 
salvaguarda dos valores paisagísticos."

Art. 10º - Espaços Naturais: 1- Áreas florestais; 2- 
Albufeiras.

Art 43º - "Nestas áreas integram-se 
todas as zonas alagadas pelas 
albufeiras municipais de abastecimento 
de água existentes no concelho, bem 
como os terrenos envolventes numa 
faixa de 100 m, correspondentes às 
faixas de protecção das albufeiras."

Art 41º - "Nestas áreas não são 
permitidos movimentos de terra que 
conduzam à alteração dão relevo 
natural e das camadas superficiais do 
solo"; "São permitidas acções de 
repovoamento florestal, a submeter a 
parecer prévio do Instituto Florestal, 
dsede que não sejam degradantes dos 
recursos a proteger, nomeadamente no 
que respeita à utilização de técnicas 
culturais."

VILA NOVA DE FOZ CÔA - 
Resolução do Conselho de 
Ministros Nº 2/95 de 13 de 

Janeiro

Art 37º - Áreas de Salvaguarda Estrita: " Esta 
área corresponde a espaços naturais que se 
pretendem preservar de usos não tradicionais."

Art. 38º - RAN; Art. 39º - Áreas a integrar na RAN; 
Art. 40º - REN; Art. 41º - Projecto Corine.

VILA REAL - Resolução do 
Conselho de Ministros Nº 
63/93 de 8 de Novembro.

Art. 16º - Espaços Naturais e Culturais: "Os 
espaços pertencentes  a esta classe destinam-se à 
protecção e renovação dos valores naturais e à 
salvaguarda dos valores paisagísticos e 
arqueológicos."

Art 10º - Espaços Naturais e Culturais: 1- Áreas 
florestais de Protecção; 2- Áreas de valores 
arqueológicos.

Art. 16º - " Compreendendo áreas de 
uso florestal correspondendo a 
cabeceiras de linhas de águas com 
declive superior a 15 %  . (...)

Art. 16º - " compreendem as áreas 
correspondendo as áreas 
correspondentes aos achados e 
vestígios arqueológicos, a zonas de 
pesquisa e de protecção."



ANEXO III - Solos

Unidades-solo existentes no ADV
Neste anexo faz-se referência às unidades-solo principais que deram a designação e

simbologia às unidades cartográficas da carta de solos apresentada para o ADV.

Antrossolos

Trata-se de solos em que a acção antrópica teve uma influência absolutamente determinante

nas suas características, através de mobilização profunda com desagregação da rocha e

mistura de camadas, por vezes com movimentação de terras, geralmente acompanhada de

fertilizações e a consequente alteração do perfil do solo. Ocorrem nas áreas com vinha e

apresentam uma espessura que varia geralmente entre 70 e 120 cm bastante pedregosidade à

superfície e no interior do perfil em resultado da desagregação forçada da rocha por surriba

profunda.

Ocupam o 1º lugar em área, com 54,96% cobrindo uma área de mais de 13.500ha e

distribuem-se por três unidades-solo principais que se discriminam:

(a) Tasdx - Antrossolos áricos surríbicos dístricos derivados de xistos e rochas afins.

Ocupa 47,18%, a que corresponde à maior mancha em termos de ocupação no

ADV. Além da característica referida, são solos ácidos e geralmente pobres em

matéria orgânica (MO). Ocorrem em situações de declive que variam geralmente

entre os 12-15 a 45-50%. Como principais limitações destacam-se os riscos de

erosão, algum falta défice hídrico e a acidez e problemas de nutrição vegetal que se

lhe associam. Quanto aos riscos de erosão, parecem ser esbatidos quando existe

elevada pedregosidade à superfície (mais relevante na sub-unidade Tasdx 1.2

esbatendo-se progressivamente nas sub-unidades Tasdx 3.1, 3.2, 3.3 e 1.1 na qual o

risco de erosão é maior ), e que será responsável genericamente pelos valores

baixos de perda de solo que têm sido observados na região (Figueiredo e Ferreira,

1993);

(b) Tasex - Antrossolos áricos surríbicos êutricos derivados de xistos e rochas afins.

Ocupam uma pequena proporção da área (7,63%) circunscrita à parte mais oriental da

região, com menor pluviosidade. Têm características idênticas à unidade anterior

diferenciando-se apenas pela menor acidez, o que os torna mais favoráveis

quimicamente.

(c) Tatdg - Antrossolos áricos terrácicos dístricos de granitos e rochas afins. Ocupam

uma pequena superfície (0,15%). Diferenciam-se dos anteriores por se situarem em

terraços, o que inclui além da mobilização profunda a movimentação de terras e a



armação do terreno em terraços. Apresentam um perfil semelhante às unidades

anteriores; sob o ponto de vista físico-químico, são solos ácidos e apresentam teores

mais baixos de argila e limo, o que, associado a baixos níveis de MO, os torna muito

permeáveis e geralmente pobres quimicamente, agravando a disponibilidade hídrica e

as condições de fertilidade.

Leptossolos

Solos cuja principal característica consiste na existência de rocha dura a menos de 50 cm de

espessura, podendo no caso dos Leptossolos líticos situar-se a menos de 10 cm, o que torna

esta unidade particularmente restritiva na sua utilização.

Distribuem-se por cinco unidades cartográficas definidas pelas unidades-solo, representando

43,57% da área com cerca de 10.700ha, que a seguir se que se discriminam, com a respectiva

distribuição percentual no total ADV:

(a) Idox - Leptossolos dístricos derivados de xistos e rochas afins, ocupando a maior

proporção da área - 28,61%. Para além da baixa espessura acresce ainda que são

solos ácidos, geralmente pobres em matéria orgânica (MO) e ocorrem em situações

de declive que podem variar entre os 12-15 a 45-50%. Estas características

determinam como maiores limitações baixa disponibilidade hídrica, fracas condições

de suporte radical e elevados riscos de erosão.

(b) Idog - Leptossolos dístricos derivados de granitos e rochas afins, ocupando a uma

pequena proporção da área - 2,95%. Apresentam igualmente baixos níveis de MO,

textura mais grosseira que os solos anteriores e ocorrem em situações de declive

idênticas. Atendendo às suas características texturais, com menores teores em argila

e limo, é de esperar maiores limitações no que toca à disponibilidade de água e à

própria natureza química, acrescidas às limitações anteriormente descritas;

(c) Ieox - Leptossolos êutricos derivados de xistos e rochas afins. Ocupam 9,0% do ADV

total e trata-se de solos com características químicas mais favoráveis, agora pouco

ácidos ou neutros, situados na parte mais oriental da região com menor pluviosidade;

são igualmente pobres em MO e ocorrem em situações de declive que varia entre 5-6

a 45-50%; São mais favoráveis que os solos das unidades anteriores no tocante a

propriedades químicas e apresentam as limitações decorrentes da sua espessura e

declives em que se encontram, já enunciadas - baixa disponibilidade hídrica, fracas

condições de suporte radical e elevados riscos de erosão;

(d) Lux - Leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins. Ocupam uma muito pequena

proporção da área, 0,21%, restringindo-se à situações de maior altitude, com níveis de

matéria orgânica mais elevados que nas unidades anteriores, ácidos e situações de

declive idênticas. Apresentam igualmente as limitações decorrentes da baixa



espessura, já enunciadas além da acidez e pobreza em nutrientes que lhe está

associada;

(e)  Isg - Leptossolos líticos de granitos e rochas afins. Ocupam 2,81%% da área e trata-

se dos solos mais delgados, com a rocha dura a menos de 10 cm da superfície e

declives de 45-50% ou superiores, com as limitações que daí decorrem e já referidas,

agora mais agravadas.

Cambissolos

Trata-se de solos com um perfil mais desenvolvido, onde ocorre um horizonte B câmbico, com

a rocha dura a mais de 50 cm de profundidade. Como unidade cartográfica independente

ocorrem em áreas de granitos e ocupam uma parte insignificante do ADV - 0,04%, pouco mais

de 9ha. É referida apenas uma unidade-solo que se apresenta:

Bdog - Cambissolos dístricos  derivados de granitos e rochas afins. Tem uma

espessura superior a 50 cm, com a presença de um horizonte B câmbico. Embora

mais profundos, tratando-se de solos derivados de granitos apresentam texturas

grosseiras, o que associado a baixos níveis de MO e acidez, lhes confere limitações

relacionadas com a fertilidade química e disponibilidade de água.

Fluvissolos

Trata-se de solos formados em baixas aluvionares, ocupando uma pequena proporção da área

(1,01%- 249ha), mas com alguma importância dadas as suas potencialidades. De facto, trata-

se de solos profundos e férteis, onde apenas se colocam alguns problemas de drenagem e

alguns riscos de ocorrência de geadas dadas as condições de relevo em que ocorrem.

Distinguem-se duas sub-unidades:

(a) Jdoa - Fluvissolos dístricos de material aluvionar. Ocupam 140ha (0,57%) da área,

pouco mais de metade da parte relacionada com esta unidade cartográfica. As

limitações foram acima referidas;

(b) Jea - Fluvissolos êutricos de material aluvionar. Ocupam uma proporção da área de

0,44% e distinguem-se dos solos anteriores por apresentarem valores de pH mais

elevados, o que associado a um complexo de troca mais rico lhes confere melhores

condições de fertilidade. Apresentam menores riscos de ocorrência de geadas, visto

situarem-se em áreas mais quentes e melhores condições de drenagem que os

solos da unidade anterior.



Unidades cartográficas da carta de solos, respectivas unidade-solo e suas limitações ao uso
Principais limitações

Unidade-solo principal Unidade
cartográfica 

Classes
de declive Riscos de

erosão (e)
Disponibilidade

de água (h)
Condições de
fertilidade (f)

Condições de
enraizamento (r)

Antrossolos
Tasdx 1.1 3/3; 4/3; 2 3/4 1 2 1,2
Tasdx 1.2 4 1 2,1 2 1,2

Tasdx 3.1 1; 2 2 2 2 1,3

Tasdx 3.2 2/2; 1 2 3 2 1,3

Dístricos de xistos

Tasdx 3.3 3; 2/3/3; 4 3 3 2 1,3
Êutricos de xistos Tasex 2,3;4 3;4 3;4 1 1,3

Dístricos de granitos Tatdg 4/4; 5 2 1 1/4

Leptossolos
Dístricos órticos de xistos Idox 2; 3; 3/4; 4; 5 3;4;5 3;4 2 3

Êutricos órticos de xistos leox 1/2; 2; 3; 4; 5 3;4 4 2 3

de granitos Isg, Lux, ldog 3; 2; 3/4; 4; 5 3/4;4;5 4 3 3

Cambissolos
de granitos Bdog 2; 1/2 2/1 3/4 3 2

Fluvissolos
Dístricos de aluvião Jdoa, Jes 1 1 1 1 1

Legenda:
Qualidades do terra (maior n.º corresponde a maior limitação ao uso)
Declives (%): 1 - 0 -5/6 %

 2 - 5/6 - 12/15
 3 - 12/15 - 25/30
 4 - 25/30 - 45/50
 5 - > 45/50



ANEXO IV - A cultura da vinha na RDD

1. AS FORMAS DE ARMAÇÃO DO TERRENO E A INSTALAÇÃO DA VINHA ATRAVÉS DOS TEMPOS

1.1. Formas Antigas e Tradicionais

As técnicas de armação das encostas para o plantio de vinha, têm sofrido alterações ao longo
dos tempos em função da disponibilidade de mão-de-obra, de agravamento de custos e, mais
tarde, pela possibilidade de recurso às máquinas de surriba. Tratando-se de encostas
geralmente de grande declive, onde o solo é extremamente pedregoso, fruto da desagregação
da rocha-mãe de xisto, os trabalhos de preparação do terreno, de surriba e de plantação,
requerem técnicas diferentes das que são utilizadas noutras regiões vinhateiras.

A forma de armação do terreno mais antiga era a usada durante todo o período pré-filoxérico,
ou seja, antes dos finais do século passado, quando a vinha foi completamente destruída por
aquele insecto.

A vinha pré-filoxérica era plantada em socalcos ou geios sustidos por muros de pedra,
designados por calços, mais ou menos distanciados em função do declive da encosta.

Os socalcos, geralmente horizontais, tinham uma largura normalmente pequena, comportando
uma ou duas fiadas de videiras e acompanhavam sensivelmente as curvas de nível, rodando
com a encosta, em linhas sinuosas formando concavidades e convexidades harmoniosas.

A altura dos calços regulava entre 1 e 2 metros, sendo por vezes ligados entre si por pequenas
escadas. Embora se tentasse aproveitar o máximo de terreno, evitando apenas os afloramentos
rochosos mais duros, as perdas provocadas pela grande quantidade de muros, não permitiam
que se plantassem mais de 3 500 cepas por hectare

Para a sua construção, depois de limpos os matos que cobriam a generalidade dos terrenos,
delineavam-se os caminhos e construíam-se os aquedutos para encaminhamento das águas,
frequentemente torrenciais. O “desmonte” da encosta fazia-se de baixo para cima, abrindo-se
sucessivamente, segundo uma linha horizontal, valados ou valeiras. Um primeiro valado era
feito lançando-se a terra dele extraída para a parte inferior, formando uma “coma” ou cavalete,
que se ia arrasando nos anos seguintes. Era neste valado que se construía a parede e se
plantava o “bacelo”, dispondo-se as videiras na linha com intervalos de 0,8 a 1,0 m entre si. Na
parte superior do valado, para criar mais solo para o desenvolvimento da videira abria-se um
novo rasgo com cerca de 3 palmos de largo. Completava-se ainda o movimento da terra
cortando mais outra faixa do terreno superior, ao longo do antecedente, que encostava ao calço
seguinte. A este último corte chamava-se o “descombramento”. A largura total de cada geio
tinha assim cerca de 3 m, comportando uma fiada de videiras, podendo, nos locais onde o
declive o permitisse, plantar 2 fiadas, ficando então o geio com cerca de 5 m de largura.



Esta forma de construção da vinha, de extraordinária beleza, ocupou toda a área cultivada
formando como que monumentais escadarias de anfiteatros dispostas ao longo das encostas.
Ainda hoje podemos ter uma percepção do que teria sido o Douro de então, através de milhares
de hectares dos “mortórios” — geios e calços onde a vinha desapareceu em definitivo, pela
acção destruidora da filoxera — agora invadida pelos matos originais que se reemplantaram
com toda a variedade florística, herbácia e arbustiva, que caracteriza o matagal Mediterrânico.

Felizmente, alguns, poucos, voltaram a ser plantados, mantendo a sua configuração inicial
constituindo um museu vivo da viticultura e da paisagem dessa época.

Após a crise filoxérica, que durante cerca de uma década destruiu todos os velhos vinhedos
Durienses, a viticultura renasce, pela introdução de híbridos de espécies Americanas, cujo
sistema radicular é naturalmente resistente à filoxera, dado que com ela sempre coabitou nas
suas zonas de origem. Em vez da plantação directa com varas de Vitis vinifera, é usado o
porta-enxerto Americano, que, se resistente à praga é menos rústico que a vide europeia,
exigindo maiores cuidados com a plantação, nomeadamente a superior profundidade da surriba
e enxertia com as castas regionais, já dantes utilizadas para a produção do vinho fino.

A mão-de-obra, nesse período imediatamente pós-filoxérico, não seria já tão “gratuita” pelo que
houve necessidade de alterar a forma de sistematização do terreno: menor quantidade de
terreno de paredes, embora mais altas, maior superfície efectiva a ocupar pela vinha (de 3 500
pés será possível plantar 5 000 e mais cepas por ha).

Alguns “geios” são mesmo assim recuperados, permanecendo os calços, mesmo que sujeitos a
algumas reparações.

A restante da vinha, instalada sobre a antiga, ou em novos terrenos, é objecto de uma nova
técnica de surriba. O arroteamento é um tanto semelhante: feito gradualmente de baixo para
cima, a sua profundidade nunca é inferior a 5-6 palmos. O trabalho iniciava-se pela abertura
dos alicerces para a primeira parede, com uma profundidade superior à tradicional, já que os
geios iriam ser mais largos, dependendo naturalmente do maior ou menor declive da encosta.

Após construída a parede até certa altura, abria-se a primeira valada com cerca de 1 m de
largo, aproveitando-se a pedra daí retirada para acabar de o altear. Se a pedra era muita e os
calços não a podiam consumir, deitava-se no fundo das “valadas” que se iam abrindo, onde a
golpes de maceta era partida a pedra miúda que não “dá obra”, com o fim de “fazer terra”".

Feita a primeira valada era iniciada a segunda, imediatamente acima, começando pelo
“descombramento” ou “desbancamento”, que consistia em remover a terrra e pedra que
formam a camada superior do terreno onde se iria abrir a 2ª vala. Para a sua remoção, que vai
para o fundo da vala anteriormente aberta, eram utilizados “ferros do monte” ou “alavancas” e
pás.

Uma segunda vala era então aberta, e outras sucessivamente até ser alcançado novo calço,
onde as operações anteriores se repetiam. A última vala aberta, imediatamente antes desse



calço, era mais larga, com cerca de 8 palmos, destinando-se a terra dela extraída para acabar
de encher o geio e a pedra, para a construção do novo calço a levantar.

Terminada a surriba, e a construção das paredes procedia-se, como ainda agora, ao chamado
“arrazamento”, a fim de regularizar o terreno, com auxílio de ferros de monte, enxadas, pás, e
de macetas quando era necessário britar pedra de maior dimensão. Em seguida à marcação e
plantação do porta-enxerto, segundo um compasso de 5 x 7 palmos, a densidade passa para
cerca de 5 000 pés/ha. Os geios comportavam 5 e mais fiadas de vinha, as paredes
desenhavam-se segundo um traçado em linhas quebradas, contrariamente ao contorno
arredondado das pré-filoxéricas, a inclinação da plataforma seria no entanto muito pouco
acentuada.

Subsistem ainda dessas épocas, em particular da pré-filoxérica, os vestígios da técnica de
plantação em “pilheiros” ou “boeiros”, nichos deixados a certa altura dos calços ou dos muros
de suporte dos caminhos, onde o bacelo, implantado, lançava as suas raízes, sem necessidade
de trabalho de solo, constituindo um suplemento à ocupação do terreno e à correspondente
produção das vinhas. Segundo se infere da bibliografia, enquanto a vinha nos pilheiros no
século XVII, se inseria numa actividade agrícola policultural e portanto suplementar, à do cultivo
do cereal nos geios, neste período, agora considerado, de monocultura da vinha, constituiria
uma mais valia de aproveitamento do espaço disponível para a mesma.

Quem observar atentamente a paisagem do Douro, verifica contudo que a vinha tradicional não
mecanizável (excluindo os mortórios), se divide em dois grandes grupos: um, com escasso
significado percentual, com geios recuperados de contorno arredondado (período pré-filoxérico)
com 1-2 fiadas de videiras, e outro, bastante mais extenso, desenhada segundo plataformas
inclinadas, acompanhando de perto o declive natural da encosta, separadas também por muros
e servindo para suportar em certa medida a terra e alternar ligeiramente o seu declive,
compreendendo 30, 40 ou mais fiadas de videiras. Entre as duas situações, aqui e além,
deparamo-nos ainda com aspectos intermédios, ou seja, plataformas, com declive pouco
pronunciado, separadas por paredes solidamente construídas, de contornos rectilíneos,
alcançando por vezes 3 a 6 metros de altura, onde a vinha se instala segundo um número de 5,
6 ou mais fiadas. Seria esta forma a correspondente ao período imediatamente seguinte ao
filoxérico. Depreendemos, à falta de informação escrita mais esclarecedora, que terá havido,
até ao período actual, numa certa transformação nas formas de armação tradicionais do
terreno, inspirada nos geios e calços pré-filoxéricos, evoluindo gradualmente desde os geios
estreitos com 1 ou 2 fiadas de videiras, separados por calços de pequena altura, até às
plataformas inclinadas, onde a vinha se instala ainda segundo as curvas de nível, ocupando no
entanto cada vez mais o terreno, em detrimento da área ocupada pelas paredes. Tudo leva a
crer que tal transformação gradual tenha tido a haver com a progressiva escassez de mão-de-
obra, necessária para implantar a vinha, onde o espaço para fazer terra, arrancar pedra do
subsolo e dela construir muros, se foi fazendo naturalmente sentir. Até à chegada dos



“bulldozers”, a técnica de surriba e de plantação, terá sido, no entanto, muito aproximada à que
era utilizada no início do periodo pós-filoxérico.

1.2. Formas Modernas

Sensivelmente a partir da década de 70, começa a fazer-se sentir a necessidade de alterações
profundas na forma de implantação das vinhas. A mão de obra já não é tão abundante e os
salários mais altos. A possibilidade de se recorrer a potentes máquinas de surriba permite pôr
em prática novas soluções de armação do terreno e surriba.

Patamares largos

Pela mão da Brigada de Mecanização, do Ministério da Agricultura são construídas no Douro,
mecanicamente os primeiros patamares de talude em terra, comportando 2, por vezes 3 linhas
de vinha aramada. Com largura de entrelinha reduzida, destinar-se-iam a ser trabalhados com
tractores “enjambeurs”. Tal solução de macanização não chegou contudo a ser posta em
prática, já que com tais tractores, sendo pernaltas, o centro de gravidade situa-se num ponto
elevado, não oferecendo as condições de segurança necessárias para trabalhar em zonas tão
declivosas. Os patamares passaram então a comportar 2 fiadas de videiras separadas entre si
de 2 m, tendo uma largura total nunca excedendo os 4 m. O espaço deixado na entrelinha
permite assim o trabalho com tractores vinhateiros, de rastos, com bitola, até 1,2 m. Os taludes
em terra, com um declive que pode alcançar os 200% depois de “rampeados”, têm altura
variavel em função do declive natural da encosta, podendo atingir 5 m ou mais quando este
declive ultrapassa os 50%, o que constitui um duplo problema: perda efectiva do terreno e
dificuldade de controlar a vegetação espontânea em taludes improdutivos, com tal dimensão.

Para se proceder à implantação do sistema em patamares, define-se inicialmente o traçado das
estradas que irão cruzar em diagonal os patamares, com o fim de possibilitar o seu acesso
directo pelas máquinas e para que elas aí possam rodar e inverter a marcha, prosseguindo o
seu trabalho no patamar seguinte.

A surriba é feita do cima para a base da encosta. Depois de traçado, com a lâmina frontal do
"bulldozer", o primeiro patamar, segundo as curvas de nivel, é aberto o corte, num dos seus
extremos, com uma profundidade, correspondente à de surriba, que não deverá ser inferior a
1,2 m de profundidade. A máquina, trabalhando no sentido longitudinal do terraço, recua e
avança cadenciadamente, rasgando o solo com a lâmina e arrastando a terra até a encostar ao
corte, ou seja, à zona já surribada.

Quando o subsolo, ou rocha-mãe, é de natureza mais rija, há que recorrer os ferros "riper"
instalados na parte posterior do "bulldozer", para com eles rasgar a rocha, permitindo assim
soltar terra e pedra, que é depois arrastada pela lâmina para o corte. Como geralmente é
grande a quantidade de pedra que se solta, dois homens acompanham o trabalho da máquina,
atirando para o fundo da vala do corte, as pedras de maior dimensão, facilitando desse modo o



posterior trabalho de despedrega a realizar após o final da surriba e arrazamento. É frequente
deparar-se com veios de rocha extremamente dura, que o "bulldozer" não tem força suficiente
para destruir, pelo que, nesses casos há que a dinamitar. Raras são as surribas que não
tenham de ser acompanhadas por um “compressor”, que alimenta as brocas destinadas a abrir
furos na rocha, onde é colocado o cartucho de dinamite e respectivo rastilho. Tal trabalho onera
o custo da surriba, por vezes muito significativamente, não só pelo custo acrescido do trabalho
do compressor e do dinamite, mas também pela perda de rendimento do trabalho do próprio
"bulldozer".

Durante a surriba é recomendável espalhar uma parte da adubação fosfo-potássica para que os
elementos minerais menos móveis no solo se incorporem desde logo ao longo do perfil
surribado.

Uma vez concluída a surriba, que respeita a maior parte do talude, mantendo assim uma
parede de rocha-mãe (“caixa” do talude) que o ajuda a consolidar, o solo surribado apresenta-
se como que espigoado, pelas sucessivas fatias de terra que a lâmina do "bulldozer", foi
encostando, mas atrás das outras, no seu trabalho de recuos e avanços. Esta situação é
favorável para completar a adubação e correcções orgânicas e calcárias, que resultando da
análise físico-química do solo, tiver determinado. Estas são feitas pelo espalhamento à
superfície dos fertilizantes e correctivos, procedendo-se de seguida ao arrasamento do terreno
com um tractor de rastos equipado com escarificador.

Logo que concluídos estes trabalhos, há que rampear os taludes (retirar a terra mais solta, que
posteriormente aluiu, poderia vir a tapar as plantas do patamar inferior, mais chegadas ao
talude), dar um arranjo às estradas, criar as redes de drenagem superficial indispensáveis ao
escoamento das águas, e proceder à piquetagem dos patamares, marcando os pontos onde
cada videira irá ser plantada.

Apesar desta forma de armação do terreno e de plantação da vinha, ser mecanizável, e permitir
o trabalho manual em terreno plano, constituindo mesmo a solução mais expandida nas novas
vinhas Durienses, apresenta alguns inconvenientes. São de salientar, a necessidade de
controlar as ervas e arbustos infestantes, numa área improdutiva como são os taludes, a
dificuldade ao seu acesso já que um bardo de vinha está quase encostado ao seu sopé, à
curvatura dos bardos que impede a máxima rentabilização de determinadas operações culturais
e à dificuldade de acesso à face exterior dos bardos, particularmente no que diz respeito aos
tratamentos fitossanitários.

Vinha ao alto

A partir dos anos 80 ensaiou-se uma nova técnica, que actualmente se encontra bastante
expandida, a de plantação segundo as vinhas de maior declive, vinha "ao alto”, aliás desde o
fim da Segunda Guerra Mundial, adoptada em toda a viticultura da Região do Reno.



Este sistema oferece fundamentalmente as vantagens de os bardos serem rectos, de toda a
àrea ser plantada, sem interposições de taludes, pela surriba ser profunda e homogénea e pela
possibilidade de o grau de mecanização ser muito elevado e eficaz. Não é, no entanto, viável
para declives de encosta superiores a 40% (30% no máximo nalgumas situações de solos mais
erodíveis), pois que, se por um lado a tracção directa deixa de ser possível para tais
inclinações, por outro é fortemente agravado o esforço pelos trabalhos não mecanizados.

Neste sistema de instalações da vinha, são construídas plataformas inclinadas, dispondo-se as
videiras segundo linhas perpendiculares às curvas de nível, separadas por estradas de
trabalho, de 3m de largura, inclinadas 2-5% para o seu bordo interior, a fim de recolher as
águas pluviais, e encaminhá-las para fora da parcela ou para canais de drenagem. A distância
entre estradas não convém ser superior a 50 m, como medida de prudência relativamente à
erosão e para não dificultar muito alguns trabalhos que tenham de ser feitos manualmente.
Interrompendo os bardos, a meia distância, é ainda comum deixar uma passagem traçada na
horizontal, de molde a facilitar a circulação das pessoas em trabalho. Simultaneamente, criando
bardos mais curtos, a sua estrutura é mais consistente, não exigindo por isso grandes
reparações que se fazem anualmente após vindima, denominadas por “arriostagem” (fixação
das cabeceiras, arranjo de esteios, esticar arames).

Apesar de algumas limitações que este sistema tem, permite contudo, não só uma
mecanização mais completa, mas também um aproveitamento quase integral do terreno
disponível. Além disso, dispondo-se as videiras de uma forma regular, 2 m na entrelinha por 1 a
1,2 m entre cepas, e sendo a surriba feita integral e uniformemente a todo o solo, o seu
comportamento é mais homogéneo e controlável em termos da relação entre produção e
qualidade.

A técnica de surriba, contrariamente à da vinha em patamares, progride no sentido ascendente
da encosta. É traçado um primeiro patamar de trabalho no sopé da àrea a plantar, no qual o
"bulldozer", aplicando a lamina frontal o vai desfazendo progressivamente, criando solo para a
parte inferior. Acabada a remoção do 1º patamar, um segundo é traçado a montante, e idêntico
trabalho se realiza, unindo o solo desagregado deste, ao terreno inferior já surribado, criando
assim uma plataforma inclinada, mas contínua, no plano da superfície e em profundidade, a
qual, devido à técnica de trabalho é geralmente superior à efectuada na vinha em patamares. O
trabalho prossegue sucessivamente encosta acima, até que haja necessidade, por força do
comprimento já alcançado (de ordem dos 50 m), de traçar uma estrada de trabalho, que
separará a 1ª plataforma de uma 2ª imediatamente a montante. Para tal, é necessário que o
patamar de trabalho então traçado, tenha sensivelmente o dobro da largura dos anteriores.
Acima deste rompe-se então o primeiro patamar de trabalho da 2ª parcela, sendo então
removido o solo nele surribado, para baixo, ocupando metade da largura da estrada aberta.
Assim se consegue evitar qualquer socalco entre a estrada de trabalho efectiva e a plataforma



de montante, de maneira a que se facilite o acesso dos tractores entre a aquela e a parcela de
vinha.

Depois de concluída a surriba, despedrega (retirar pedra de dimensão incómoda para o cultivo,
que ainda restou à superfície), fertilizações e arrasamento, procede-se então à marcação das
linhas onde irá ser plantada a vinha. A máxima verticalidade dos bardos terá de ser respeitada,
para que os tractores, quando do seu trabalho, no sentido quer descendente, quer ascendente,
estejam salvaguardados do mínimo de deslocações laterais, o que, em contrário, iria dificultar a
sua progressão e molestar eventualmente as videiras e o embardamento, pelo embater
ocasional das alfaias.

Embora este sistema, relativamente ao dos patamares, tenha vantagens, nomeadamente em
termos de mecanização, de homogeneidade da vinha e de possibilidade de controlo de
produção e de qualidade, a sua surriba torna-se mais onerosa. Enquanto nas primeiras a
densidade de plantação raramente ultrapassa os 3.000 pés, na vinha "ao alto" pode alcançar os
5 000, o que, se por um lado é benéfico em termos vitivinícolas, por outro exige maiores
dispêndios (já que o número de cepas é superior), por outro, a surriba, um pouco mais profunda
e integral, removendo a parcela no seu todo, exige um número de horas da máquina superior,
da ordem das 150 horas/ha, por vezes mais.

Patamares estreitos

Actualmente, uma terceira forma de instalação da vinha tem sido posta em prática, a de
patamares mais estreitos, procurando conciliar vantagens e inconvenientes que a cada uma
das anteriores lhe é particular. A sua largura é de 1,9 até 2,5m, comportando uma só fileira de
vinha, disposta a cerca de 60 cm do seu bordo exterior. Permite assim diminuir
consideravelmente a altura dos taludes, com acesso fácil, pois que não há interposição de
nenhum bardo no seu sopé, e condições de homogeneidade superiores: todas as videiras são
plantadas na zona de aterro contrariamente às dos patamares largos. A densidade de
plantação por hectare não difere da dos patamares de 2 bardos (4m), aumentando nas versões
com menos de 2 metros de largura onde poderá ser superior.

A técnica de surriba é também intermédia entre as duas situações anteriormente expostas.
Após uma surriba geral do terreno, semelhante à praticada para cada plataforma da vinha "ao
alto", são traçados patamares com 2,5 m de largura, a partir do topo até à base da parcela, com
máquinas "bulldozers" menos potentes e com lâmina frontal mais estreita. Sendo todo o terreno
surribado e armado em socalcos e taludes, neste caso menos consistentes que os “largos”, a
escolha dos terrenos onde os implantar terá de ser mais criteriosa e as defesas contra a erosão
mais cuidadas. Será certamente uma boa solução a adoptar em situações escolhidas,
particularmente para declives e condições onde a erosão não risque de provocar estragos, já



que permite boas soluções de mecanização (já comprovados na viticultura Suíça) e a
homogeneidade vitícola e enológica desejáveis na viticultura actual.

2. TÉCNICAS CULTURAIS

2.1. Plantação, Enxertia, Escolha de Porta-Enxertos e Castas

Antes da invasão filoxérica, a videira Europeia (Vitis vinifera), era plantada directamente, sem
obviamente haver necessidade de recorrer à sua enxertia sobre porta-enxerto, como depois se
veio a fazer. Na altura da poda eram colhidas varas bem atempadas, de videiras vigorosas e
adultas das castas pretendidas, denominadas “bacelos”, que, eram reunidas em molhos e
“embaceladas”, ou enterradas até meio, até à altura da plantação.

Com a invasão da filoxera, a técnica de plantação passou a ser diferente, em particular da

utilização de porta-enxertos de origem americana*, por serem resistentes àquela praga. Várias

espécies e híbridos foram então introduzidos.

O Rupestris du Lot, também designado na Região por Montícola, veio a ser, pela sua
rusticidade e capacidade de adaptação aos solos pobres e pedregosos, o mais representativo
do Douro. Só muito recentemente, quando das modernas plantações, veio a dar lugar a outras
variedades igualmente bem adaptadas, e mais produtivas, sendo de salientar os 99R, 100R e
1103P (Berlandieri x Rupestris), o 196-17 (Mourvèdre x Rupestris x Riparia). Os SO4 e 420A

(Berlandieri x Riparia) têm também alguma representatividade em solos mais profundos e
menos secos.

Nas plantações tradicionais feitas nas encostas, segundo as curvas de nível, o compasso mais
corrente era de 4 x 6 palmos (0,88 x 1,32m) permitindo a largura da entrelinha, a passagem das
pessoas e as mobilizações com "muares" ("machos"). Nas novas plantações mecanizáveis, a
largura da entrelinha oscila nos 2m, para dar o desafogo suficiente ao trabalho dos tractores e
alfaias, variando a distância entre cepas de 1 a 1,2m, conforme se adopte pela condução em
Guyot ou em Cordão Bilateral.

No ano seguinte ao da plantação, no início da Primavera, executa-se a enxertia, utilizando a
técnica da fenda simples, ou fenda cheia, feita no local, que é coberta com terra, formando um
montículo que a cobre inteiramente. Em alternativa à amontoa, quando o terreno tem muita
pedra e pouca terra, tem-se recorrido ultimamente à utilização de mangas de plástico com
cerca de 20 de largura por 30cm de altura, as quais são colocadas rodeando a enxertia, para
posteriormente serem cheias de terra fina escolhida, ou por vezes de areia.

                                                     

* Porta-enxertos, Americanos, Barbados, ou também designados incorrectamente por Bacelos



Actualmente cada vez mais se vai abdicando de plantação de americano com enxertia no local,
substituindo-a pela plantação de “enxertos-prontos”. A técnica de plantação do enxerto-pronto
no local definido não difere muito da do “americano.

As vantagens oferecidas por esta nova técnica, residem fundamentalmente na grande
homogeneidade das vinhas assim criadas, e consequente entrada mais cedo em plena
produção. Também, uma vez que a planta vai para a vinha já enxertada, é possível obter o
benefício para produção de vinho do Porto com um ano de antecipação, uma vez que este é
concedido a partir do 4º ano sobre a enxertia. Finalmente, devido ao tipo de poda de formação
e consequentemente da orientação do tronco perfeitamente na vertical, a condução da videira é
mais equilibrada, facilitando todos os trabalhos, em particular os de mecanização ao longo da
linha.

O factor casta reveste-se naturalmente de extrema importância. Embora o vinho do Porto seja
elaborado tradicionalmente a partir de muitas dezenas de castas, grande parte delas
autóctones, nem todas elas podem proporcionar a qualidade mais elevada. Daí que Moreira da
Fonseca tenha feito uma subdivisão em 5 grupos: castas muito boas, boas, regulares,
medíocres e más.

Conquanto esta classificação se mantenha para um rol de 76 castas (44 tintas e 32 brancas)
para efeito de atribuição de autorização de benefício no cômputo geral de todos os parâmetros,
actualmente o número de castas "recomendadas" para a Denominação de Origem Porto é de
31, sendo 16 tintas e 15 brancas, a saber:

Tintas - Bastardo, Donzelinho-Tinto, Marufo (Mourisco), Tinta-Francisca, Aragonez (Tinta-
Roriz), Tinto-Cão, Touriga-Franca (Touriga-Francesa), Touriga-Nacional, Cornifesto, Malvasia-
Preta, Castelão (Periquita), Rufete, Trincadeira (Tinta-Amarela), Tinta Barroca, Tinta da Barca e
Sousão;

Brancas - Donzelinho-Branco, Sercial (Esgana-Cão), Folgazão, Gouveio ou Verdelho, Malvasia-
Fina (Boal), Rabigato, Viosonho, Arinto (Pedernã), Semillon, Cercial, Síria ou Códega
(Roupeiro), Vital, Moscatel-Galego-Branco e Samarrinho.
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Figura 1. Distribuição das castas utilizadas na RDD com representatividade superior a 1%

Fonte: CD 1999

O número de castas consideradas nas plantações dos últimos 15-20 anos é no entanto ainda
mais reduzido, fruto do conhecimento mais aprofundado que delas se obteve através de
vinificações elementares, sendo de referir a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta
Barroca, Tinto Cão para as tintas e o Gouveio ou Verdelho, Malvasia Fina, Rabigato e Viosinho
para as brancas.

2.2. Embardamento e Formas de Condução

O sistema de condução tradicional e mais corrente no Douro de antigamente, era em forma
livre, ou seja, sem recurso a esteios e arames constituindo bardos.

Só a partir do século XX se passou a conduzir progressivamente a vinha em bardos, não
existindo no presente vinhas em forma livre. As cepas de uma mesma fileira são conduzidos
numa armação vertical, constituída por 2, raramente 3 fiadas de arame presos a esteios de

xisto*, de comprimento total não excedendo os 7 palmos, pelo que o arame do topo ultrapassa

mais do que 1,2 m de altura. Os esteios distanciam-se entre si geralmente entre 5,5 a 7,5 m,
dispondo-se de 5 a 7 videiras entre dois consecutivos. A extremidade dos bardos é fixa por
arriostas, sendo estas constituídas por um pedaço de pedra de xisto enterrado no solo, à qual é
amarrado um arame mais grosso, que se fixa ao esteio da extrema, de molde a que todo o
conjunto se mantenha firme e os arames bem esticados.

                                                     

* Tipo de xisto, duro, extraído de pedreiras da zona de Vila Nova de Foz Côa que oferece as condições de clivagem e de resistência requeridas para os esteios



É ainda frequente encontrar-se um outro sistema de fixar as cabeceiras dos bardos, através da
“estronca”, que consiste em interpor pelo lado de dentro do bardo um esteio inclinado, que
enterrado numa das extremidades, encosta pela outra ao esteio de cabeceira, impedindo que
ele se desloque pela tensão que é exercida pelas videiras nos arames.

O sistema de poda é em geral constituído por 2 braços, suportando cada um, uma vara que é
empada ao 1º arame, e geralmente 1 talão, para renovar a poda e impedir que esta se afaste
demasiadamente da cepa. Trata-se no fundo de uma poda em Guyot duplo, comportando cada
vara um número variável de olhos, em função das castas, e mais particularmente da fertilidade
do solo e suas disponibilidades hídricas. Parece existir de facto um certo paralelismo entre o
número de olhos deixados na poda (carga) e a precipitação anual. Constata-se por exemplo
que no Baixo Corgo, com uma precipitação rondando os 900 mm, a carga pode atingir os 14-16
olhos por videira, que no Cima Corgo, com cerca de 600-700 mm, a carga unitária baixa para
os 10-12 olhos e que no Douro Superior, onde raramente caem anualmente mais de 400 mm
de chuva, o podador não deixa mais que 8-10 gomos por cepa.

Nalgumas zonas, em especial nas vinhas velhas das cotas mais altas, é utilizado também um
outro tipo de condução constituído por 2,3 e por vezes mais braços, dispostos no plano do
bardo, portadores de talões ou varas curtas, indicando que a videira não tem a capacidade
suficiente para aguentar a produção, sempre superior, das varas de vinho. Trata-se como de
um vaso que perdeu a terceira dimensão, espalmando-se segundo a altura e o comprimento do
bardo.

Actualmente, nas novas vinhas reconvertidas ou instaladas para a mecanização, a poda, a
condução e o embardamento, sofreram grandes alterações. Ao alargar o compasso da
entrelinha para 2 m, a altura do embardamento pode e deve ser superior à tradicional, para que
se crie uma maior superfície foliar exposta ao sol, adequada ao aumento da produção unitária,
originada pelo maior volume de terra que a videira tem à sua disposição, pela utilização de
porta-enxerto indutores a produção superior e mesmo pela utilização de clones mais produtivos.
Assim, devem ser utilizadas pedras mais compridas (9 palmos, 10 para as cabeceiras) e o
número de fiadas de arames terá de ser superior para suportar a vegetação, correndo o
superior a cerca de 1,5 m, o que permite que o topo da vegetação alcance 1,8 m de altura.

A nova disposição dos arames prende-se não só pela necessidade de criar uma maior parede
de vegetação, mas também para facilitar os trabalhos de “ampara” dos pâmpanos e sua
orientação na vertical. Normalmente, o 1º arame, para condução das varas ou dos talões
instala-se a 60 cm do solo; sobre este, a 30-35 cm colocam-se dois paralelos, entre os quais
são conduzidos os lançamentos ou pâmpanos na sua fase inicial de crescimento; um último,
simples, por vezes duplo, é fixado a 5 cm do topo do esteio, onde a vegetação será mais tarde
fixada, e enrolada ou despontada. Com o objectivo ainda de facilitar os trabalhos com a
vegetação, sempre demoradas e onerosas, outras soluções estão a ser implementadas, como
a possibilidade de deslocação, quando necessário, do duplo arame para uma posição superior,



intermédia com a do topo, a utilização de agrafos plásticos para melhor reter os pâmpanos no
duplo arame, dispensando a sua amarração “um a um” e a colocação de esticadores na
extremidade dos bardos. Nesta, as cabeceiras são mais cuidadosamente fixas às arriostas,
pela inclinação do esteio extremo cerca de 70 graus no sentido exterior, criando assim um
equilíbrio de forças mais resistente.

A distância entre esteios varia de 3 a 6m, na vinha em patamar, consoante os troços curvos ou
rectos dos mesmos, e de 6 a 7,2m na vinha ao alto, quando o compasso entre cepas seja de 1
ou 1, 2m respectivamente. É já corrente, na maioria das plantações modernas, a substituição
dos esteios de pedra de xisto por paus de madeira tratada, que embora mais caros e menos
duradouros, facilitam as novas soluções de fixação e mobilidade dos arames. São usados
normalmente paus com 2m de comprimento de 6 a 8cm de diâmetro, sendo enterrados cerca
de 40 a 50cm. Os de cabeceira são mais robustos (8-10 cm de diâmetro) e mais compridos
(2,2m), inclinando-se do mesmo modo para o exterior do sentido do bardo.

As formas de condução sofreram de igual modo alterações; tornou-se frequente o recurso ao
cordão bilateral (unilateral na vinha “ao alto”), embora subsista contudo o Guyot duplo,
especialmente recomendável para o Douro Superior, onde melhor se adapta às condições
áridas da região. Consiste o cordão bilateral numa condução segundo dois cordões
permanentes, diametralmente opostos, com cerca de 60cm de comprimento cada, apoiando-se
no 1º arame. Cada cordão suporta igualmente 3 talões podados a 2 olhos, o que perfaz uma
carga média de 12 olhos por videira. Não necessitando de empa das varas (que não existem) e
sendo a poda muito simplificada, reduz-se consideravelmente o seu tempo de trabalho. Além
disso facilita e rentabiliza a pré-poda mecânica, a qual começa a ser já prática corrente em
explorações modernas e de maior dimensão.

2.3. Operações Culturais de Manutenção

Os granjeios que são anualmente feitos na vinha sofreram, ao longo da História da Viticultura
Duriense, algumas alterações, fruto da evolução da condução, da mecanização, e também pelo
aparecimento de doenças e de pragas, que modificaram por vezes bruscamente as técnicas de
cultivo e de implantação da vinha, ou a introdução de outras, como a aplicação de produtos
fitossanitários.

Desmadeiramento. Correcção do embardamento (arriostagem). Levantamento de assapadas

O “desmadeiramento”, era dantes a primeira operação cultural que se fazia na vinha não
embardada, após a vindima, sendo efectuada por mulheres, que retiravam os tutores das
videiras, a fim de criar maior desafogo para os granjeios subsequentes. No Inverno, quando
havia maior disponibilidade de mão de obra, se reconstruíam calços que haviam desabado pela



força das chuvas. A essas paredes caídas chamavam “assapadas”, termo ainda hoje corrente
no Douro para designar não só aluimentos de muros, como de taludes dos patamares.

Actualmente, em substituição do desmadeiramento, pode ser considerada a correcção do
embardamento, feita depois da poda, para corrigir pedras, arriostar e esticar arames.

Escava ou escava de água

É a primeira intervenção cultural que hoje se faz na vinha e que desde sempre foi feita,
consistindo numa mobilização junto ao pé da cepa, descavando, a uma profundidade de 20-30
cm. Pode ser executada de duas formas: fazendo com a enxada uma cova circular em redor da
cepa ou descavando uniformemente ao longo de toda a linha. Nesta última recorre-se por vezes
a um trabalho prévio, feito com o arado puxado pelo macho, traçando um rego junto às cepas,
que é acabado com a enxada.

Nas vinhas mecanizadas é possível recorrer-se à charrua vinhateira com as aivecas em
posição de descava, ou, ainda muito pontualmente, com charruas intercepas.

Esta mobilização tem nos dias de hoje como primeiro objectivo, retirar a terra da zona da
enxertia, para limpar rebentos ladrões e raízes nascidas da parte europeia; diminui também a
velocidade de escorrimento da água pela encosta e aproveita-se por vezes também para
incorporar adubos nomeadamente à base de fósforo, potássio, de boro, quando necessário.
Com a generalização da técnica de mobilização mínima, pela aplicação de herbicidas, as
intervenções no solo passam a ser esporádicas, pelo que o rego da escava fica aberto de uns
anos para os outros, sendo apenas reavivado, quando necessário, com um intervalo de tempo
que pode corresponder a vários anos.

Poda e erguida

A poda inicia-se no Douro, logo a seguir à queda da folha, prolongando-se, nas Quintas de
maior dimensão, por Janeiro e mesmo Fevereiro.

Conforme já anteriormente referido, as formas da condução dominantes são, em vara e torno
(Guyot duplo) e mais recentemente o cordão bilateral, ou unilateral. Em substituição da antiga
“podoa”, utilizada no passado, recorre-se à tesoura de poda, e ao serrote, quando haja
necessidade de proceder a podas de correcção. Depois de definir talões e varas, e de limpar os
olhos da “entre-unha” e eliminar gavinhas, o podador retira o resto da lenha da poda que ficou
presa aos arames. Com esta, mulheres formam molhos ou “capões” que são retirados da vinha
e queimados, salpicando a encosta, no Inverno, de pequenas fogueiras e longos fumos
acinzentados.

Após a poda, quando a condução é em vara e torno, procede-se à empa ou “erguida”, pelo
gemer da vara, e sua fixação ao 1º arame, recorrendo a junco, vimes ou mais recentemente,
por vezes, a fio plástico.



Aplicação de herbicidas

A partir da década de 70, os herbicidas passaram a ser utilizados com regularidade na vinha do
Douro, em particular nas parcelas onde o tractor não pode entrar. Nas mecanizadas, o
herbicida é ainda geralmente aplicado ao longo da linha e nos taludes dos patamares.

A aplicação do herbicida é feita no Inverno, com produtos contendo uma mistura de substâncias
activas de acção residual, impedindo a emergência de infestantes, e de contacto para destruir
as espécies de Outono - Inverno, já nascidas. Mais tarde, na Primavera, já em plena vegetação
da vinha, torna-se por vezes necessário fazer nova aplicação de herbicida, neste caso de acção
sistémica, para destruir manchas de infestantes vivazes (grama, escalracho) e também alguma
corriola e azedas que frequentemente surgem, tendo resistido à acção da aplicação invernal do
herbicida.

Retanchas

Em qualquer vinha já formada, ocorre todos os anos a morte de algumas videiras, que terão de
ser substituídas pela plantação de porta-enxertos. Tal operação designa-se por “retancha”, para
repor as “falhas”, realizando-se no Inverno, antes da rebentação da vinha, preferencialmente
pela abertura de covachos, onde é plantado o porta-enxerto, para no ano seguinte ser
enxertado pela casta conveniente, a fim de se manter a homogeneidade desejada e a
capacidade produtiva da vinha.

Outras mobilizações do solo

Depois da “escava”, realizada logo após a queda da folha, era tradicionalmente feita mais tarde,
durante o Inverno, a cava ou “cava a monte”, com a ajuda de “enxadas de ganchos”,
horizontalizando tanto quanto possível o terreno, desfazendo as covas e regos da escava, o que
permitia uma ainda melhor penetração da água das chuvas no solo, e o combate de infestantes
entretanto nascidas. Um pouco mais tarde, a partir do mês de Maio, procedia-se à ”redra” ou
“cava rasa”, também chamada antigamente “arrenda”, para desfazer os montes criados pela
cava, diminuir às perdas de água por evapotranspiração e combater as infestantes de
Primavera-Verão.

Hoje em dia, onde o herbicida não é aplicado, pratica-se ainda este tipo de mobilizações, com a
variante de serem geralmente feitas mecanicamente, com o auxílio de moto-enxada e
escarificadores adaptados ao tractor, nos patamares e na vinha ao alto. Nas vinhas tradicionais
as mobilizações são cada vez mais raras, dada a necessidade de recorrer à solução, mais
barata, da utilização de herbicidas.

Operações em verde

Intervenções na videira, durante a fase activa do seu ciclo vegetativo, eram designadas no seu
conjunto, no século passado por “poda viva”, englobando, sucessivamente o “esladroar”,
“espoldrar” ou “espampar” que se fazia logo a seguir ao abrolhamento eliminando-se os



lançamentos ladrões improdutivos (“poldrões”) nascidos no tronco da cepa, a desponta ou o
“capar” dos pâmpanos para “evitar que a seiva se empregue no excessivo desenvolvimento da
vegetação” e a desfolha pelo retirar das folhas, mais velhas, junto aos cachos, já próximo da
vindima, para completar a maturação.

Hoje, a espampa ou desladroamento, continua a ser operação imprescindível, para melhorar o
equilíbrio vegetativo/produtivo da videira e diminuir o risco de instalação de focos primários de
míldio nas folhas dos ladrões, sempre mais próximas do solo. Segue-se a “ampara”, ou seja, a
orientação dos pâmpanos para os arames, “desafogando” a entrelinha e promovendo desde
cedo a constituição de uma parede de vegetação fisiologicamente equilibrada. Seguem-se as
despontas, pelo corte da extremidade dos lançamentos orientados na vertical e os dirigidos
para a entrelinha, estes geralmente provenientes de “netas”, a fim de facilitar a passagem dos
homens, animais de trabalho e máquinas na entrelinha, criar melhores condições de
arejamento, facilitar a penetração de caldas fitossanitárias e equilibrar, uma vez mais, a parede
de vegetação no sentido de uma melhor maturação.

Por vezes uma última intervenção em verde é feita, a desfolha ou desparra, pelo retirar das
folhas junto aos cachos. Embora possa ter como objectivo um maior arejamento e alguma
melhoria da maturação (pouco importante dadas as condições climatéricas do Douro) a
principal finalidade é a de facilitar o trabalho de vindima, que se aproxima, mais raramente para
melhor proteger os cachos de doenças criptogâmicas.

Fertilizações

Antes de 1756, as adubações eram escassas, para não depreciar a qualidade dos vinhos.
Apenas excepcionalmente se recorria ao tremoço, para enterrar em verde, fornecendo alguma
matéria orgânica e azoto.

Com a fundação da Companhia das Vinhas do Alto Douro, naquela data, e “para que a
adubação não prejudicasse a qualidade, aquela prática foi proibida ... e sujeita a severas
penas...”.

Depois da extinção da Companhia e com a invasão filoxérica, encontrando-se as terras
esgotadas e porque a videira americana fosse muito mais exigente que a nacional, retomou-se
a prática da adubação, quer por sideração pelo enterramento do tremoço, quer, mais tarde, pela
aplicação de adubos químicos, normalmente nos regos da escava.

Hoje, desde que fertilização/correcção de fundo tenha sido adequada, e tirando casos onde o
efeito da acidez alta do solo se faz mais sentir, a adubação continua a ser escassa, para evitar
produções exageradas, incompatíveis com a qualidade exigida para o Vinho do Porto e também
para os bons vinhos de consumo que se produzem na Região.



Tratamentos fitossanitários

Até 1851, quando do aparecimento do oídio na zona do Peso da Régua, poucas seriam as
preocupações com o controlo de doenças e de pragas da videira, exceptuando o esmero com
que se efectuava o destaque da casca do tronco e braços da cepa, que serviam de abrigo a
insectos que viriam depois a ser nefastos para a vegetação da vinha.

Com a invasão do oídio, houve necessidade de o combater, desde então com base no enxofre
em pó, que era aplicado primeiro, logo a seguir à rebentação, quando os pâmpanos tinham de
10 a 15 cm de comprimento e uma 2ª aplicação na época da floração - “enxofra ao florir” -
quando a flor está já “descascada”, o que acontece em fins de Maio, início de Junho. Depois,
apenas “revisões”, aos cachos infectados pelo fungo antes das uvas pintarem. Posteriormente
aparece, também oriundo acidentalmente da América, um novo fungo, o míldio, ou “falso oídio”,
de grande poder destruidor, que obriga a intervenções com caldas cúpricas sob a forma de
calda bordalesa.

Os tratamentos ao míldio eram feitos, primeiro quando os pâmpanos tinham cerca de 30-40 cm
(mês de Abril), um segundo no mês de Maio, antes das flores “limparem” e, em Junho-Julho,
novo tratamento incidindo principalmente o cacho. Quando o tempo decorria mais chuvoso, a
cadência dos tratamentos podia ser maior, intervalada de 15 a 20 dias.

Com a filoxera (1868), a situação passa a ser desastrosa. Acumulada com o enfraquecimento
das videiras, pelas novas doenças, e pela impossibilidade de um combate eficaz àquele
insecto, as vinhas quase desaparecem, dando lugar à desolação, ao abandono e ao
“nascimento” dos “mortórios”. Só o genial (mesmo que lógico) recurso ao sistema radicular de
variedades de origem americana e subsequente enxertia com as castas europeias, pôde fazer
renascer a vitivinicultura duriense. Ultrapassada esta difícil barreira, subsistem no entanto o
oídio, o míldio e também, de importância mais pontual, a podridão cinzenta dos cachos. Mais
recentemente, as “doenças degenerativas do lenho” (escoriose, esca, eutipiose), começam a
dar preocupações, exigindo o estudo de medidas que sustenham a sua progressão.

Dentro das operações culturais que actualmente se realizam na vinha, os tratamentos
fitossanitários têm um peso considerável, embora relativamente inferior ao de outras, como a
poda, as intervenções em verde e a vindima.

Actualmente, a inclusão de tratamentos fitossanitários, faz parte obrigatória das operações
culturais que se efectuam anualmente nas vinhas. Normalmente, uma primeira, a enxofra ao
pâmpano, para reduzir o potencial destruidor do oídio, depois seguem-se, segundo cadência
que as condições do ano imponham, os tratamentos anti-míldio, feitos com base em produtos
sintéticos, de diversas formulações, com acção de contacto, penetrante ou sistémica. A enxofra
anti-oídio, à floração continua a ser prática corrente seguindo-se novos tratamentos contra
estes fungo até ao “pintor”, com fungicidas sistémicos, e com “revisões” pontuais com enxofre
em pó, como outrora era feito. Contra o míldio, após vingamento do cacho e até ao “pintor”, os



tratamentos contra o mildio geralmente abrandam, não deixando de ser prática corrente o
recurso à velha calda bordalesa, em uma ou duas aplicações, como prevenções a ataques
tardios da doença, para ajudar a “atempar” a vara e para dar maior “frescura” à videira para que
possa enfrentar o calor e falta de água durante o período da maturação.

Quanto às pragas, no início do ciclo vegetativo, o “perilhão” e a lagarta verde, nalguns locais,
provocam graves estragos, pelo que têm de ser combatidos. Mais tarde, e em certos anos, são
as traças que destroem os botões florais, perfuram os bagos em crescimento, diminuindo a
produção e prejudicando a qualidade, quando em consequência, a Botritis (podridão cinzenta
dos cachos) se instala. Há que intervir, pela informação do Serviço de Avisos e/ou por
observação visual da intensidade de infestação.

Vindima

O culminar do ciclo vegetativo e das operações culturais, objectivo único da viticultura: produzir
a quantidade de uvas suficientes, com o melhor grau de maturação e da maior qualidade.

Feita manualmente, geralmente por mulheres, para pequenos cestos, que descarregavam
depois para “cestos vindimos”, com capacidade de cerca de 70 kg, a colheita de uvas era
transportado, às costas de homens e rapazes até às dornas colocadas antigamente em carros
de bois, hoje em camionetas e atrelados de tractores, para serem transportados até à adega.

Trabalho duro e penoso, sob o calor e a poeira, calço a calço, encosta acima.

Nas vinhas modernas onde o tractor entra, servidas de acessos por estradas estrategicamente
traçadas, o trabalho suavisou-se bastante. Quando o enólogo quer a preservação das uvas,
para conseguir as melhores massas vínicas, o transporte não é mais em cestos vindimos, mas
em caixas plásticas com capacidade de 20-25 kg — as uvas sofrem menos e os homens
também.



Fórmulas para o cálculo dimensional dos patamares horizontais em função das variáveis:

− Largura da plataforma (P)
− Declive original da encosta (α)
− Declive do talude (β)

1. Largura do talude (T)
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2. Altura do talude (H)
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4. Largura da encosta ocupada por cada patamar (Le)

22 TLLe +=
5. Altura do talude exposta (Hte)

22 HTHte +=
6. Área ocupada pelos taludes (At) em m2/ha

( ) ( ) 000.101
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α
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7. Área ocupada pelos patamares (Ap) em m2/ha

( ) ( ) 000.1011
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α
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tgAp −=

8. Comprimento total dos ptamares (C) em m/ha (P e T em metros)
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C

+
= 000.10



Quadro .1. Calculo das dimensão dos patamares em 4 situação tipo referidas no texto

Largura dos patamares (m)

4 2,8 1,9 0,9

Declive da encosta
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Prof.
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.
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Altura
do

talude

Prof.
de
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.

Videira
s

/ha

Área
exposta

do
talude/ha

(º) (%) (m) (m) (n.º) (ha) (m) (m) (n.º) (ha) (m) (m) (n.º) (ha) (m) (m) (n.º) (ha)

8,5 15 0,65 0,30 3.700 0,1901 0,454 0,21 2.643 0,2070 0,308 0,14 3.895 0,2312 0,146 0,07 4.494 0,3002

11,3 20 0,89 0,39 3.600 0,2447 0,622 0,28 2.571 0,2628 0,422 0,19 3.789 0,2891 0,200 0,09 4.532 0,3659

14,0 25 1,14 0,49 3.500 0,3018 0,800 0,35 2.500 0,3207 0,543 0,24 3.684 0,3486 0,257 0,11 4.581 0,4315

16,7 30 1,41 0,57 3.400 0,3618 0,988 0,42 2.429 0,3813 0,671 0,28 3.579 0,4105 0,318 0,13 4.640 0,4983

19,3 35 1,70 0,66 3.300 0,4253 1,188 0,49 2.357 0,4453 0,806 0,33 3.474 0,4753 0,382 0,16 4.709 0,5674

21,8 40 2,00 0,74 3.200 0,4925 1,400 0,56 2.286 0,5129 0,950 0,38 3.368 0,5437 0,450 0,18 4.787 0,6393

24,2 45 2,32 0,82 3.100 0,5639 1,626 0,63 2.214 0,5846 1,103 0,43 3.263 0,6161 0,523 0,20 4.874 0,7148

26,6 50 2,67 0,89 3.000 0,6401 1,867 0,70 2.143 0,6610 1,267 0,47 3.158 0,6930 0,600 0,22 4.969 0,7944

28,8 55 3,03 0,96 2.900 0,7214 2,124 0,77 2.071 0,7425 1,441 0,52 3.053 0,7750 0,683 0,25 5.072 0,8787

31,0 60 3,43 1,03 2.800 0,8085 2,400 0,84 2.000 0,8297 1,629 0,57 2.947 0,8626 0,771 0,27 5.183 0,9684
Notas:

declive do talude 200 % 200 % 200 % 200 %
compasso 2x1,1    2 linhas por patamar  - x 1,1    1 linha por patamar  - x 1,1    1 linha por patamar 1,8 x 1,1     plantação contínua

área ocupada pelas
estradas e cabeceiras 12% 12% 12% 12%
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1. FLORA

Metodologia seguida para concluir que a área de estudo apresenta uma intensa perturbação

em relação à estrutura da sua vegetação.

Esta conclusão é deduzida da análise elaborada a partir das matrizes estruturais básicas. Tais

resultados podem ser observáveis na Figura 1., onde são representados os valores médios das

somas das diversidades e abundâncias específicas por tipo geral de mancha.
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Figura 1. Histogramas dos valores médios das somas de diversidades específicas (1), abundâncias
específicas (2) e coberturas específicas (3) (com os valores normalizados) a partir das matrizes
estruturais básicas respectivas e por tipo de mancha.

A presença de um estrato arbustivo e de um arbóreo transforma a estrutura das comunidades

de matos em relação à cobertura (Figuras 1. e 2.), constituindo este parâmetro o único

diferencial em relação à organização estrutural do estrato herbáceo das comunidades de mato

(bosques e matagal) comparativamente com as comunidades florísticas de arvenses (nas

vinhas, nos olivais e amendoais, ...).

Estes resultados são igualmente verificados em relação à análise discriminante entre manchas

de vegetação (Figura 2.), verificando-se uma intensa influência antrópica na paisagem vegetal

duriense.
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1.1. FAUNA TERRESTRE

Os anfíbios representam um grupo particularmente interessante uma vez que para completar o

seu ciclo biológico precisam simultaneamente do meio terrestre e aquático, ficando deste modo

dependentes das acções antrópicas que ocorram em ambos ecossistemas. As dez espécies

inventariadas correspondem a 58,8% das espécies presentes em Portugal continental, estando

representados todos os endemismos ibéricos (4) e um endemismo ibérico-francês (Tritão-

marmorado – Triturus marmoratus). Estes endemismos estão citados no anexo IV da Directiva

Habitats (D.H.), com excepção do tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), juntamente com o

Sapo-parteiro (Alytes obstetricans) e o Sapo-corredor (Bufo calamita).

Toda a área apresenta assim um elevado interesse conservacionista, se bem que o sector

correspondente à foz do rio Tua não possua nenhuma referência, destacando-se contudo e em

termos de gradiente termopluviométrico, os dois sectores mais extremos. O sector mais

mediterrânico (quadrícula PF55) é o único que apresenta o Bufo calamita e o endemismo

Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii), enquanto que a Salamandra lusitânica (Chioglossa

lusitanica) localiza-se unicamente no sector mais atlântico (quadrícula NF95) com influência da

região Eurosiberiana. Esta última espécie apresenta um elevado estatuto de conservação,

sendo classificada no Livro Vermelho de Portugal (LVP) como “Insuficientemente conhecida

(K)”, na UICN2 como Vulnerável (Vu), estando incluída no anexo II da D.H.. Este endemismo

apresenta requerimentos ecológicos elevados, nomeadamente ao nível da qualidade da água e

estado de conservação da vegetação ribeirinha, pelo que a sua presença neste sector implica

medidas acrescidas na protecção e conservação do habitat.

Em relação aos répteis, as 18 espécies inventariadas representam 66,7% das espécies

presentes em Portugal continental, e incluem três dos quatro endemismos ibéricos: o Lagarto-

de-água (Lacerta schreiberi), a Lagartixa de Bocage (Podarcis bocagei) e a Cobra-de-pernas-

de-cinco-dedos (Chalcides bedriagai). É um grupo basicamente terrestre se bem que algumas

espécies estejam dependentes do meio aquático: Cágado (Mauremys leprosa), Lagarto-de-

água, Cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix), e Cobra-de-água-viperina (Natrix maura), estando

as duas primeiras referenciadas no anexo II da D.H..

Atendendo à distribuição das diferentes espécies, o sector envolvente à foz do Tua,

caracterizado por uma maior percentagem de arborização e matos sobre substrato granítico, é

o que apresenta maior diversidade estando aqui representadas (PF36) 12 espécies das 18

inventariadas (66,7%). Este sector destaca-se ainda pela presença do endemismo Chalcides

bedriagai, e de Vipera latasti (Víbora-cornuda), espécie com o estatuto de Indeterminada

segundo o LVP. Estas duas espécies, juntamente com a Cobra-de-capuz (Macroprotodon

cucullatus), apresentam áreas de distribuição relativamente restritas no território continental, o

que implica um esforço de conservação das suas áreas de ocorrência.
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O sector mais atlântico (NF95) salienta-se novamente nesta caracterização da comunidade

faunística, pela presença do Lagarto-de-água, endemismo que como já foi referido está citado

no anexo II da D.H., fortemente condicionado pelo estado de conservação das galerias

ripícolas.

Em termos avifaunísticos, foram inventariadas 138 aves o que representa sensivelmente 46%

dos efectivos nacionais. Destas, 20 estão sob ameaça segundo os critérios da IUCN e o LVP.

Atendendo à sua fenologia, encontramos 11 espécies ameaçadas (E, Vu, R) das 83 residentes

na área (13%), 2 das 17 invernantes (29%) e 7 das 36 consideradas nidificantes (19%).

− Analisando a riqueza das espécies presentes nas três quadrículas UTM consideradas,

não encontramos diferenças significativas entre estas, se bem que o extremo mais

termófilo possui um número ligeiramente superior de espécies, com 118 relativamente às

109 no extremo oeste e 103 no sector médio. Atendendo às áreas de distribuição,

podemos dizer que a grande maioria das aves se encontra amplamente distribuída, se

bem que é possível salientar alguma especificidade entre os diferentes sectores.

− No sector mais atlântico existem 13 espécies cuja área de distribuição restringe-se a

esta zona, concentrando especialmente aves aquáticas tais como os mergulhões, 4

espécies de anatídeos invernantes e a narceja, considerada como rara pelo LVP.

No sector intermédio encontramos uma espécie limitada a este sector: o Peneireiro-das-torres

(Falco naumanni), considerada pela D.A. como prioritária, e pelo LVP e IUCN2 como

Vulnerável. Esta ave insectívora, nidifica preferencialmente em áreas rochosas, onde a

tranquilidade é um dos requisitos para o seu sucesso.

Por último e unicamente no sector mais oriental, são citadas 13 espécies , três das quais são

consideradas na D.A. e classificadas como ameaçadas: a cegonha branca (Ciconia ciconia -

Vu) e os cortiçois (Pterocles orientalis - Vu; P. alchata - E).

Em geral, e considerando as áreas de distribuição do conjunto de espécies da avifauna com

elevado estatuto de conservação, podemos afirmar o enorme valor que possui o Alto Douro

Vinhateiro para este grupo faunístico. Aqui estão localizadas espécies que, pela sua rareza e

beleza, são admiradas pelos aficcionados em ornitologia e o público em geral, revalorizando

toda a área desde o ponto de vista paisagístico. Muitas estão fortemente dependentes das

fragas, tão características deste sector do rio Douro, como o Abutre do Egipto (Neophron

pernopterus), Cegonha-preta (Ciconia nigra), Grifo (Gyps fulvus), Águia real (Aquila

chrysaetos), Falcão-peregrino (Falco peregrinus), ou Águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus),

considerada como espécie prioritária na D.A., entre outras.

Foram inventariadas 49 espécies de mamíferos, com probabilidade de ocorrência na área de

estudo, o que equivale a 76,6% das espécies terrestres referenciadas em Portugal continental.

São assinaladas duas espécies endémicas da Península Ibérica (P.I.), o Musaranho-anão-de-
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dentes-vermelhos (Sorex granarius) e a Toupeira (Talpa occidentalis), sem qualquer estatuto

de ameaça. Contudo salienta-se a primeira, localizada no sector mais atlântico da área de

estudo, dada a sua reduzida área de distribuição na P.I.

Do conjunto de espécies, 13 possuem o estatuto de “em Perigo-Vulnerável-Rara” incluindo o

lobo (E), a toupeira-de-água (Vu), o esquilo (R) e 10 espécies de quirópteros, que incluem

todos os Rhinophilidae ou morcegos de ferradura, todas as espécies de Myotis, à excepção de

o Morcego-de-água (M. daubentonii), Morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri), Morcego-

de-peluche (Miniopterus schreibersii) e o Morcego-rabudo (Tadarida teniotis). Com o estatuto

de “Indeterminada” estão assinaladas 4 espécies no LVP, das quais o Morcego-negro

(Barbastella barbastellus) apresenta um elevado interesse ao nível comunitário, sendo

considerada no anexo II da D.H. e como vulnerável na IUCN2.

Atendendo ao gradiente termopluviométrico, verifica-se para as três áreas consideradas, uma

diminuição no número de espécies no sentido oeste-este: 43 no sector mais atlântico (NF55),

32 no intermédio (PF05) e 24 no mais mediterrânico (PF55). O extremo mais atlântico é

também o que concentra maior número de espécies exclusivas desta área, principalmente ao

nível dos morcegos, com 16 espécies, comparativamente com apenas 6 no sector intermédio.

Muitas das espécies aqui presentes possuem um elevado estatuto de conservação, sendo

referidas no anexo II da D.H. o Morcego-de-ferradura (Rhinophilidae), o Morcego-de-bigodes

(Myotis myotis), o Morcego-de-fraja (M. blythii) e o Morcego-de-peluche (Miniopterus

schreibersii), salientando-se ainda o Leirão (Eliomys quercinus) considerado pela IUCN2 como

Vulnerável. A importância do sector ao nível dos quirópteros poderá ser explicada em parte por

incluir elementos ligados a condições climáticas mais benignas, como as que se apresentam

neste sector com maior atlanticidade, beneficiando das características próprias de uma área de

transição.

O sector intermédio é importante dada a presença das espécies de morcegos como o já citado

Morcego-negro e o Morcego-rato-grande (Myotis mystacinus), que realizam a captura dos

insectos sobre a água, e o Morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri), tipicamente fitófilos,

exigindo a conservação das áreas mais florestadas e da vegetação ripária.

Ao nível dos mamíferos, todo o Alto Douro Vinhateiro apresenta um grande interesse

conservacionista pela probabilidade de ocorrência do lobo (Canis lupus), considerada como

espécie prioritária na D.H., e ainda pela presença de lontra (Lutra lutra) e toupeira-de-água

(Galemys pyrenaicus), ambos incluídos no anexo II desta Directiva e classificados pela IUCN2

como Vulneráveis, o que salienta a importância da conservação e/ou recuperação dos meios

hídricos e habitats associados, principalmente ao nível dos tributários.

É precisamente na unidade paisagística, “as fragas”, que se fundem o rio e a actividade

vitivinícola, e onde se concentram as principais vias de comunicação que permitem ao visitante
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admirar este espaço cénico único no mundo. Inegavelmente, o valor faunístico da região pode

vir a incrementar o interesse turístico desta, por si mesma ou como valor acrescentado.

Da caracterização faunística global resulta que não existe um padrão definido de ocupação das

espécies em tipos de biótopos diferenciais, com excepção do binómio terrestre/aquático, o que

vem confirmar os resultados obtidos na caracterização da flora onde, em termos do coberto

vegetal, somente a vegetação ripária surge como elemento diferencial. A esta bipolaridade

sobrepõe-se um gradiente climático, destacando o extremo ocidental da área, com

precipitações anuais superiores aos 800 mm, funcionando como ecótono. A uma escala mais

fina é possível associar a zona granítica com a diversidade de répteis e evidenciar a

importância das fragas como lugar privilegiado de nidificação de um grande número de aves.

1.1.1. Recursos Piscícolas

A pesca desportiva de competição é, na bacia do Douro, na área específica do PIOT-ADV,

sustentada pelas seguintes espécies: barbo (Barbus bocagei), boga (Chondrostoma polylepis),

pimpão (Carassius auratus), escalo (Leuciscus carolitertii), carpa (Cyprinus carpio), perca-sol

(Lepomis gibbosus), achigã (Micropterus salmoides), góbio (Gobio gobio), enguia (Anguilla

anguilla), tenca (Tinca tinca) e panjorca ou ablete (Rutilus arcasii). As espécies anádromas,

como o sável (Alosa alosa), savelha (Alosa fallax), truta-marisca (Salmo trutta) e lampreia

(Petromyzon marinus) são hoje praticamente ausentes, sendo de aceitar a sua inexistência

nesta área da Bacia do Douro. Outras espécies podem ocorrer (ex. verdemã – Cobitis

calderoni, gambúsia – Gambusia affinis), contudo sem interesse piscatório. Apesar de ainda

não se dispor de dados actualizados, existe uma clara tendência para o aumento de lúcio (Esox

lucius). É possível que outra exótica de introdução recente – a lucioperca (Sander lucioperca),

venha a assumir, de igual modo, importância crescente. Exceptuando a potencial existência de

espécies migradoras, todas elas constantes do Livro Vermelho dos Vertebrados, existem ainda

na área considerada espécies de interesse conservacionista e inseridas no anexo III da

Convenção de Berna, como a boga, verdemã e barbo.

No que se refere à pesca de competição, localizada apenas nas albufeiras do Carrapatelo e

Régua, o trabalho recente de Ferreira & Carneiro (2001) refere que, para a albufeira de

Carrapatelo, em termos de biomassa, se destacam duas espécies: o pimpão, que entre 1979 e

1991, chega a atingir os 72%, e a perca, que entre 1992 e 1997 atinge valores na ordem dos

80% (Fig. 6). Estas espécies, apesar de dominantes, são desinteressantes para a pesca

desportiva. A boga e o barbo também são relevantes apresentando, no entanto, valores de

biomassa mais baixos. De referir que a carpa e a tenca apresentam valores residuais.
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Figura 3. Caracterização do pescado em biomassa capturada média por concurso no Carrapatelo.

Analisando agora a ictiofauna da barragem da Régua, em termos de biomassa, embora se

disponha apenas de 5 anos de informação a nível de pesca de competição, facilmente

verificamos pela Figura 4. que as principais espécies são o ablete ou panjorca, o pimpão, a

perca e o barbo. O góbio e o escalo são as espécies com menor significado. De referir ainda

que a carpa apenas aparece em 1988, apresentando 12,2% em termos de biomassa.
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Figura 4. Caracterização do pescado em biomassa capturada média por concurso na albufeira da Régua.

A informação referente a estas albufeiras coincide com outros estudos (ex. PBH Douro, 1999),

onde se denota a progressiva substituição de espécies nativas, como o barbo, escalo e boga,

de superior interesse piscatório, por outras como a perca-sol e gambúsia (esta espécie, pelas

reduzidas dimensões, não é mesmo referida nos concursos), de interesse quase nulo, embora

correspondam actualmente a valores mais elevados de densidade e biomassa na Bacia do

Douro. Com base em levantamentos de campo foi possível definir os pontos de superior

importância vocacionados para a pesca desportiva (Figura 5.).



ANEXO V.1 – A fauna e a flora

Figura 5. Principais núcleos de pesca desportiva na área do PIOT-ADV.

Como podemos constatar, é nas proximidades da confluência do rios Corgo e Pinhão, bem

como próximo do paredão da albufeira da Régua, que se encontra maior densidade de

pescadores. Através de inquéritos específicos realizados, a faixa etária é bastante alargada

(30-60 anos), denotando os pescadores uma mobilidade considerável, já que as distâncias

médias percorridas se situam num raio de 60 km, ultrapassando as licenças de pesca nacionais

claramente as concelhias. Assim, toda a zona do PIOT-ADV constitui um notável pólo de

atracção para esta actividade de lazer, que excede a apetência da pesca estritamente local. De

um modo geral o pescado é reposto, manifestando os pescadores uma especial preocupação

com o aumento da contaminação orgânica, destruição de habitats e deficiências a nível de

fiscalização para controle de práticas ilegais.

Figura 6. Evolução do número de concursos e concorrentes na albufeira do Carrapatelo no período de 1977-97.
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ANEXO V.1 – A fauna e a flora

No que se refere ao número de concursos e pescadores constata-se grande variabilidade inter-

anual, bem ilustrada através da Figura 6., respeitante à albufeira do Carrapatelo, valores que

atingem um máximo em 1993 com perto de 1400 concorrentes (Ferreira & Carneiro, 2001).



Quadro I: ANFÍBIOS - Caracterização conservacionista e distribuição das espécies

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO: CITES (I,II); Regulamento CEE (C1, C2); Convenção de Bona (I, II); Convenção de Berna (II, III); FFH: Directiva Habitats (II,IV); LVP:
Livro Vermelho de Portugal (E-em perigo, V-vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); LVE: Livro Vermelho de Espanha (E-em
perigo, V-vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); IUCN1: Lista de espécies ameaçadas da IUCN, 1990 (E-em perigo, V-
vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); IUCN2: Lista de espécies ameaçadas da IUCN, 2000 (VU-vulnerável, LR/cd-
dependente de medidas de conservação, LR/nt-potencialmente ameaçada); * Espécie prioritária;
DIST: Distribuição em relação à Europa e África (E-Europa, EA- Europa e África, PI-Península Ibérica); *-endemismo

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR

C
IT

ES

R
eg

ul
.

C
EE

B
on

a

B
er

na

FF
H

LV
P

LV
E

IU
C

N
1

IU
C

N
2 DIST

CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica II II,IV K K I VU PI*
Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas III NT NT EA
Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja III NT NT PI*
Triturus marmoratus Tritão-marmorado III IV NT NT E*
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico II IV NT NT PI*
Alytes obstetricans Sapo parteiro II IV NT NT EA
Bufonidae
Bufo bufo Sapo III NT NT EA
Bufo calamita Sapo-corredor II IV NT NT E*
Ranidae
Rana iberica Rã-ibérica II IV NT NT PI*
Rana perezi Rã-verde III NT NT EA



Alytes cisternasii
Sapo-parteiro-ibérico

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Sapo endémico da Península Ibérica presente na metade meridional de Castela e Leão, Madrid,
sector oriental de Castilla-La Mancha, franja setentrional de Andaluzia e Estremadura.
Em Portugal aparece espalhado a sul do rio Tejo e para norte numa faixa fronteiriça com
Espanha.

H
ab

ita
t Vive em zonas abertas, com pouca cobertura vegetal e solos preferencialmente arenosos onde se

enterram para se protegerem do calor e dessecação; evita áreas de maior altitude. Ocorre
também em terrenos antrópicos, sempre que exista u7m ponto de água acessível.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Alimentação generalista. As larvas alimentam-se de carne em decomposição, vegetais e insectos
aquáticos. Os adultos capturam presas vivas como formigas, caracóis, escaravelhos e aranhas

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es Espécie com cuidados parentais. Reproduzem-se em terra e após a fecundação o macho enrola

os cordões de ovos nos seus membros inferiores. Ao machos com ovos são muito sensíveis às
mudanças de temperatura pelo que se mantêm em cavidades enquanto dura a incubação. Ao fim
de três semanas o macho vai até um ponto de água (poços de água limpa ou ribeiros de fraca
corrente) onde os ovos vão eclodir originando larvas de grande mobilidade. Estes cuidados
asseguram uma grande sobrevivência dos ovos.



Alytes obstetricans
Sapo-parteiro-comum

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Presente no Norte de Marrocos, Península Ibérica, grande parte de França, metade meridional da
Bélgica e Alemanha, e Norte da Suíça. Na Península Ibérica encontra-se em grande parte da
metade setentrional e no litoral oriental até ao sul de Alicante.
Em Portugal localiza-se principalmente a Norte do rio Tejo.

H
ab

ita
t Espécie de elevada valência ecológica vivendo desde o nível do mar até superar 2400m nos

Pirinéus. É uma espécie adulta terrestre mas precisa de massas de água permanentes nas
proximidades,  devido ao longo período larvar. Vive em áreas de montanha, ribeiras, zonas
baixas, prados, culturas e inclusive em zonas urbanas com presença de charcos, ribeiros ou
canais de rega.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Alimentam-se de invertebrados (centopeias, escaravelhos, moscas, aranhas e lesmas)
principalmente de larvas de dípteros. Os girinos são consumidores activos de restos de carnes,
matéria vegetal e invertebrados aquáticos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es Espécie com cuidados parentais. Após a fecundação o macho enrola os cordões de ovos nos

seus membros inferiores durante um a dois meses e encarrega-se de os manter com a humidade
adequada ao seu desenvolvimento. Quando chega a altura da eclosão o macho desloca-se para
um ponto de água e mantêm-se nela até todos os ovos terem eclodido.



Bufo bufo
Sapo

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Ocupa praticamente toda a Eurásia, excepto a sua zona mais setentrional e estende-se ao largo
da Rússia até à China e Japão. Ausente na Irlanda e nas ilhas mediterrânicas à excepção da
Sicília. Também ocorre no noroeste de África.
Encontra-se espalhada por todo o território de Portugal continental.

H
ab

ita
t Habita locais desde o nível do mar até os 2600m de altitude nos Pirinéus. Ocupa todos os tipos de

habitats à excepção das zonas mais áridas. Requer a presença de massas de água de alguma
extensão (charcos, albufeiras, remansos de rios) para a reprodução independentemente das
condições físico-químicas da água. Tem preferência por zonas de mato e bosques embora
abunde em locais de cultivo onde exista alimento suficiente.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

A sua alimentação inclui centopeias, escaravelhos, mariposas, lesmas, gafanhotos e por vezes
outros anfíbios. Os girinos são herbívoros embora  também consumam restos de carne.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Bufo calamita
Sapo-corredor

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

É uma espécie atlântica que ocupa toda a Península Ibérica e França e que se estende para Este,
escasseando cada vez mais, até à Bielorrússia e Estónia.
Em Portugal distribui-se por todo o continente.

H
ab

ita
t Habita locais desde o nível do mar até os 2600m de altitude nos Pirinéus. Ocupa todos os tipos de

habitats à excepção das zonas mais áridas. Requer a presença de massas de água de alguma
extensão (charcos, albufeiras, remansos de rios) para a reprodução independentemente das
condições físico-químicas da água. Tem preferência por zonas de mato e bosques embora
abunde em locais de cultivo onde exista alimento suficiente.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Os adultos alimentam-se de escaravelhos, formigas, moscas e lombrigas enquanto que os girinos
são essencialmente herbívoros e detritívoros, embora  também consumam restos de carne.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Chioglossa lusitanica
Salamandra-lusitanica

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Insuficientemente conhecida
LVVE: Insuficientemente conhecida
UICN 1990: Indeterminada
UICN 2000: Vulnerável

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Endemismo Ibérico cuja área de distribuição se restringe ao noroeste peninsular (Astúrias,
Galiza e norte de Portugal). As suas populações mais meridionais ocorrem nas regiões
montanhosas do centro de Portugal (Estrela e Lousã) e o rio Tejo constitui o seu limite meridional
de distribuição.

H
ab

ita
t Estreitamente associada a ambientes de grande humidade. Habita regiões de baixa a média

altitude (abaixo dos 1000 m) geralmente de topografia acidentada e com um índice de
pluviosidade acima dos 1000 mm anuais. Está muito ligada a cursos de água de pequena
corrente, com águas limpas e bem oxigenadas. Também podem ocorrer em covas e minas
subterrâneas abandonadas com elevada humidade e abundante água de escorrência.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Em terra alimentam-se de pequenos invertebrados que capturam por projecção da língua. As
larvas também são carnívoras alimentando-se de insectos aquáticos e de suas larvas, assim como
de anfípodes, cladóceras e pequenos moluscos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Rana iberica
Rã-ibérica

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Endemismo ibérico cuja principal área de distribuição se encontra no noroeste peninsular.
Em Portugal ocorre a norte do rio Tejo à excepção de populações na zona da Serra de S.
Mamede.

H
ab

ita
t Espécie de hábitos terrestres e aquáticos que pode ocupar uma grande variedade de habitats

desde o nível do mar até os 2200m. Aparece perto de curso de águas frias e rápidas e com
sombra.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Os adultos alimentam-se principalmente de insectos (dípteros, tricópteros e coleópteros) e
aracnídeos, e completam a sua dieta com outros invertebrados.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Rana perezi
Rã-verde

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

A sua distribuição inclui a totalidade da Península Ibérica, arquipélagos balear e canário e sul de
França.
Em Portugal encontra-se amplamente distribuída.

H
ab

ita
t

Espécie muito aquática, permanecendo sempre muito ligada à presença de água, que constitui o
seu principal refúgio.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Os adultos alimentam-se principalmente de artrópodes (insectos, aracnídeos, etc.), minhocas e
moluscos. As larvas consomem, sobretudo, algas e detritos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

Suporta bem a contaminação orgânica e certo grau de salinidade.



Salamandra salamandra
Salamandra-de-pintas-amarelas

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Distribuição muito ampla desde o norte da Alemanha até ao norte de África e desde a Península
Ibérica até ao Irão.
Na península Ibérica encontra-se bem distribuída pos portugal e de uma forma mais descontínua
pelo Norte de Espanha (Galiza, Astúrias, Cantábria, País Vasco e Pirinéus).

H
ab

ita
t

Os habitats típicos desta espécie são os bosques caducifólios húmidos, principalmente soutos,
bosques de faias e de carvalhos, assim como nas correspondentes formações de substituição..

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Na península Ibérica os adultos consomem preferencialmente escaravelhos, formigas, dípteros,
lesmas, caracóis, centopeias, minhocas,e aranhas. As larvas alimentam-se de pequenos
crustáceos e insectos aquáticos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Triturus boscai
Tritão-de-ventre-laranja

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Endemismo ibérico distribuído pela metade ocidental da Península Ibérica.
Em Portugal ocorre em todo o continente embora com maior densidade no norte e interior centro.

H
ab

ita
t

Ocupa uma grande variedade de habitats, desde o nível do mar até os 1500 m de altitude. Na
metade norte da Península Ibérica, durante a época reprodutora, ocupa diferentes tipos de
massas de água tanto correntes como paradas. No Sistema Central está mais ligado a águas
correntes e limpas embora também ocorram em charcos.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Os adultos alimentam-se, tanto na água como em terra, de insectos e suas larvas, assim como de
pequenos crustáceos, caracóis, lesmas minhocas e outros invertebrados. As larvas são
basicamente carnívoras.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Triturus marmoratus
Tritão-marmorado

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats: IV

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Presente na Península Ibérica e França, excepto na sua faixa mais oriental
Na Península Ibérica falta no quadrante mais sudeste e em grande parte da Catalunha e Pirinéus.
Em Portugal ocorre em todo o continente.

H
ab

ita
t Aparece numa grande variedade de habitats sempre que existam pontos adequados para a

reprodução. As massas de água que ocupa podem ser de tamanho variado, naturais ou artificiais
e de carácter temporal ou permanente.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Os adultos alimentam-se de insectos aquáticos, lesmas, caracóis e, ocasionalmente, de larvas de
outros anfíbios. As larvas consomem diversos invertebrados aquáticos e larvas aquáticas de
insectos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



ANEXO V.3: AVES - Caracterização conservacionista e fenologia (1/10)

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO: CITES (I, II); Regulamento CEE (C1, C2); Convenção de Bona (I, II); Convenção de Berna (II, III); Direct. AVES: Directiva Aves
(I); LVP: Livro Vermelho de Portugal (E-em perigo, V-vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); LVE: Livro Vermelho de
Espanha (E-em perigo, V-vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); IUCN1: Lista de espécies ameaçadas da IUCN, 1990
(E-em perigo, V-vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); IUCN2: Lista de espécies ameaçadas da IUCN, 2000 (VU-
vulnerável, LR/cd-dependente de medidas de conservação, LR/nt-potencialmente ameaçada); * Espécie prioritária;
CIN: Espécie cinegética;
FEN: Fenologia (R-residente, I-migradora invernante, N-migradora estival  nidificante, MP-migradora de passagem); Int-introduzida.

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR

C
IT

ES

R
eg

ul
.

C
EE

B
on

a

B
er

na

D
ire

ct
.

AV
ES

LV
P

LV
E

IU
C

N
1

IU
C

N
2 CIN FEN

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno II NT NT R
Podiceps cristatus Mergulhão-de-crista III NT NT R
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax carbo Corvo-marinho-de-faces-brancas III NT NT I
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea cinerea Garça-real III NT NT I/R
Ciconiidae
Ciconia nigra Cegonha-preta II C1 II II I E E N
Ciconia ciconia Cegonha-branca II II I V V N



ANEXO V.3: AVES - Caracterização conservacionista e fenologia (2/10)

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR

C
IT

ES

R
eg

ul
.

C
EE

B
on

a

B
er

na

D
ire

ct
.

AV
ES

LV
P

LV
E

IU
C

N
1

IU
C

N
2 CIN FEN

ANSERIFORMES
Anatidae
Anas crecca Marrequinho II III NT NT C I
Anas platyrhynchos Pato-real II III NT NT C R
Anas clypeata Pato-trombeteiro II III NT NT C I
Aythya ferina Zarro-comum II III NT NT C I
Aythya fuligula Negrinha II III NT NT C I
ACCIPITRIFORMES
Accipitridae
Pernis apivorus Falcão-abelheiro II C1 II II I K NT N
Milvus migrans Milhafre-preto II C1 II II I NT NT N
Milvus milvus Milhano II C1 II II I R NT K R
Neophron percnopterus Abutre do Egipto II C1 II II I V V N
Gyps fulvus Grifo II C1 II II I V R R
Circus pygargus Tartaranhão-caçador II C1 II II I V V N
Accipiter gentilis Açor II C1 II II I K R
Accipiter nisus Gavião da Europa II C1 II II I K R
Buteo buteo Águia-de-asa-redonda II C1 II II NT NT R
Aquila chrysaetos Águia-real II C1 II II I E R R
Hieraaetus fasciatus Águia de Bonelli II C1 II II I* R R R



ANEXO V.3: AVES - Caracterização conservacionista e fenologia (3/10)

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR

C
IT

ES

R
eg

ul
.

C
EE

B
on

a

B
er

na

D
.

AV
ES

LV
P

LV
E

IU
C

N
1

IU
C

N
2 CIN FEN

FALCONIFORMES
Falconidae
Falco naumanni Peneireiro-das-torres II C1 II II I* V V R VU N
Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar II C1 II II NT NT R
Falco columbarius Esmerilhão II C1 II II I K K I
Falco peregrinus Falcão-peregrino I C1 II II I R R R
GALLIFORMES
Phasianidae
Alectoris rufa Perdiz-comum III NT NT C R
Coturnix coturnix Codorniz II III NT NT C N
GRUIFORMES
Rallidae
Gallinula chloropus Galinha-d’água III NT NT C R
Fulica atra Galeirão III NT NT C R
Otididae
Tetrax tetrax Sisão II II I* NT R R LR/nt C R
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Charadrius dubius Borrelho-pequeno-de-coleira II II NT NT N
Vanellus vanellus Abibe-comum II III NT NT I
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Scolopacidae
Gallinago gallinago Narceja-comum II III R K C MP/I
Scolopax rusticola Galinhola II III K K C I
Numenius phaeopus Maçarico-galego II III NT NT MP
Tringa totanus Perna-vermelha-comum II III NT NT MP
Actitis hypoleucus Maçarico-das-rochas II III NT NT R
Laridae
Larus ridibundus Guincho-comum III NT NT I
Larus fuscus Gaivota-d‘asa-redonda NT NT I
PTEROCLIDIFORMES
Pteroclididae
Pterocles orientalis Cortiçol-de-barriga-preta II I V V R
Pterocles alchata Cortiçol-de-barriga-branca II I E V R
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia Pombo-da-rocha C1 III NT NT C R
Columba palumbus Pombo-torcaz NT NT C R
Streptopelia decaocto Rola-turca III NT NT C R
Streptopelia turtur Rola III V V C N
CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius Cuco-rabilongo II K NT N
Cuculus canorus Cuco-canoro III NT NT N



ANEXO V.3: AVES - Caracterização conservacionista e fenologia (5/10)

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR

C
IT

ES

R
eg

ul
.

C
EE

B
on

a

B
er

na

D
.

AV
ES

LV
P

LV
E

IU
C

N
1

IU
C

N
2 CIN FEN

STRIGIFORMES
Tytonidae
Tyto alba Coruja-das-torres II C1 II NT NT R
Strigidae
Otus scops Mocho-de-orelhas II C1 II NT NT N
Bubo bubo Bufo-real II C1 II I R R R
Athene noctua Mocho-galego II C1 II NT NT R
Strix aluco Coruja-do-mato II C1 II NT NT R
Asio otus Bufo-pequeño II C1 II K NT R
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgos europaeus Noitibó II I K NT N
APODIFORMES
Apodidae
Apus apus Andorinhão-preto III NT NT N
Apus melba Andorinhão-real II R NT N
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis Guarda-rios II I NT K R
Meropidae
Merops apiaster Abelharuco II II NT NT N
Upupidae
Upupa epops Poupa II NT NT N
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PICIFORMES
Picidae
Picus viridis Pica-pau-verde II NT NT R
Dendrocopus major Pica-pau-malhado-grande II NT NT R
Dendrocopus minor Pica-pau-malhado-pequeno II K I R
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella brachydactyla Calhandrinha II I NT NT N
Galerida cristata Cotovia-de-poupa III NT NT R
Galerida theklae Cotovia-do-monte II I NT NT R
Lullula arborea Cotovia-pequena III I NT NT R
Alauda arvensis Laverca III NT NT R
Hirundinidae
Riparia riparia Andorinha-das-barreiras II NT K R
Ptyonoprogne rupestris Andorinha-das-rochas II NT NT R
Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés NT N
Hirundo daurica Andorinha-dáurica II NT NT N
Delichon urbica Andorinha-dos-beirais II NT NT N
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Motacillidae
Anthus campestris Petinha-dos-campos II I NT NT N
Anthus pratensis Petinha-dos-prados II NT NT N
Motacilla flava Alvéola-amarela II NT NT I
Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta II NT NT N
Motacilla alba Alvéola-branca II NT NT R
Cinclidae
Cinclus cinclus Melro-d’água II V NT R
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes Carriça II NT NT R
Prunellidae
Prunella modularis Ferreirinha II NT NT R
Turdidae
Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo II II NT NT R
Luscinia megarhynchos Rouxinol II II NT NT N
Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto II II NT NT R
Saxicola torquata Cartaxo-comum II II NT NT R
Oenanthe hispanica Chasco-ruivo II II NT NT N
Monticola saxatilis Melro-das-rochas II II I NT N
Monticola solitarius Melro-azul II II NT NT R
Turdus merula Melro-preto II III NT NT C R
Turdus philomelos Tordo-músico II III NT NT C I
Turdus iliacus Tordo-ruivo II III NT NT C I
Turdus viscivorus Tordeia II III NT NT C R
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Sylviidae
Cettia cetti Rouxinol-bravo II II NT NT R
Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos II II NT NT R
Acrocephalus arundinaceus Rouxinol-grande-dos-caniços II II NT NT N
Hippolais polyglotta Felosa-poliglota II II NT NT N
Sylvia undata Felosa-do-mato II II I NT NT R
Sylvia cantillans Toutinegra-carrasqueira II II NT NT N
Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta II II NT NT R
Sylvia communis Papa-amoras II II NT NT N
Sylvia atricapilla Toutinegra II II NT NT R
Phylloscopus bonelli Felosa de Bonelli II II NT NT N
Phylloscopus collybita Felosa-comum II II NT NT R
Regulus ignicapillus Estrelinha-real II II NT NT R
Aegythalidae
Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo II NT NT R
Paridae
Parus cristatus Chapim-de-poupa II NT NT R
Parus ater Chapim-preto II NT NT R
Parus caeruleus Chapim-azul II NT NT R
Parus major Chapim-real II NT NT R
Sittidae
Sitta europaea Trepadeira-azul II NT NT R
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Certhiidae
Certhia brachydactyla Trepadeira-comum II NT NT R
Oriolidae
Oriolus oriolus Papa-figos II NT NT N
Laniidae
Lanius excubitor Picanço-real III NT NT R
Lanius senator Picanço-barreteiro III NT NT N
Corvidae
Garrulus glandarius Gaio NT NT C R
Cyanopica cyana Pega-azul II NT NT R
Pica pica Pega NT NT C R
Corvus monedula Gralha-de-nuca-cinzenta NT NT R
Corvus corone Gralha-preta NT NT C R
Corvus corax Corvo III V NT R
Sturnidae
Sturnus unicolor Estorninho-preto II NT NT C R
Passeridae
Passer domesticus Pardal-comum NT NT R
Passer montanus Pardal-montês III NT NT R
Petronia petronia Pardal-francês III NT NT R
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Estrildidae
Estrilda astrild Bico-de-lacre III NT Int/R
Fringillidae
Fringilla coelebs Tentilhão III NT NT R
Serinus serinus Chamariz II NT NT R
Carduelis chloris Verdilhão II NT NT R
Carduelis carduelis Pintassilgo II NT NT R
Carduelis spinus Lugre II NT NT I
Carduelis cannabina Pintarrôxo II NT NT R
Loxia curvirostra Cruza-bico II NT NT R
Pyrrhula pyrrhula Dom-fafe III R NT I
Coccothraustes Bico-grossudo II NT NT R
Emberizidae
Emberiza cirlus Escrevedeira II NT NT R
Emberiza cia Cia II NT NT R
Emberiza hortulana Sombria III I I NT N
Miliaria calandra Trigueirão III NT NT R



Tachybaptus ruficolis
Mergulhão-pequeno

Podiceps cristatus
Mergulhão-de-crista

Phalacrocorax carbo
Corvo-marinho-de-faces-brancas



Ardea cinerea
Garça-real

Ciconia nigra
Cegonha-preta

Ciconia ciconia
Cegonha-branca



Anas crecca
Marrequinho

Anas platyrhynchos
Pato-real

Anas clypeata
Pato-trombeteiro



Aythya ferina
Zarro-comum

Aythya fuligula
Negrinha

Pernis apivorus
Falcão-abelheiro



Milvus migrans
Milhafre-preto

Milvus milvus
Milhano

Neophron percnopterus
Abutre do Egipto



Gyps fulvus
Grifo

Circus pygargus
Tartaranhão-caçador

Accipiter gentilis
Açor



Accipiter nisus
Gavião da Europa

Buteo buteo
Águia-de-asa-redonda

Aquila chrysaetos
Águia-real



Hieraaetus fasciatus
Águia de Bonelli

Falco naumanni
Peneireiro-das-torres

Falco tinnunculus
Peneireiro-vulgar



Falco columbarius
Esmerilhão

Falco peregrinus
Falcão-peregrino

Alectoris rufa
Perdiz-comum



Coturnix coturnix
Codorniz

Gallinula chloropus
Galinha-d’água

Fulica atra
Galeirão



Tetrax tetrax
Sisão

Charadrius dubius
Borrelho-pequeno-de-coleira

Vanellus vanellus
Abibe-comum



Gallinago gallinago
Narceja-comum

Scolopax rusticola
Galinhola

Numenius phaeopus
Maçarico-galego



Tringa totanus
Perna-vermelha-comum

Actitis hypoleucus
Maçarico-das-rochas

Larus ridibundus
Guincho-comum



Larus fuscus
Gaivota-de-asa-redonda

Pterocles orientalis
Cortiçol-de-barriga-preta

Pterocles alchata
Cortiçol-de-barriga-branca



Columba livia
Pombo-da-rocha

Columba palumbus
Pombo-torcaz

Streptopelia decaocto
Rola-turca



Streptopelia turtur
Rola

Clamator glandarius
Cuco-rabilongo

Cuculus canorus
Cuco-canoro



Tyto alba
Coruja-das-torres

Otus scops
Mocho-de-orelhas

Bubo bubo
Bufo-real



Athene noctua
Mocho-galego

Strix aluco
Coruja-do-mato

Asio otus
Bufo-pequeno



Caprimulgos europaeus
Noitibó

Apus apus
Andorinhão-preto

Apus melba
Andorinhão-real



Alcedo athis
Guarda-rios

Merops apiaster
Abelharuco

Upupa epops
Poupa



Picus viridis
Pica-pau-verde

Dendrocopus major
Pica-pau-malhado-grande

Dendrocopus minor
Pica-pau-malhado-pequeno



Calandrella brachydactyla
Calhandrinha

Galerida cristata
Cotovia-de-poupa

Galerida theklae
Cotovia-do-monte



Lullula arborea
Cotovia-pequena

Alauda arvensis
Laverca

Riparia riparia
Andorinha-das-barreiras



Ptyonoprogne rupestris
Andorinha-das-barreiras

Hirundo rustica
Andorinha-das-chaminés

Hirundo daurica
Andorinha-daurica



Delichon urbica
Andorinha-dos-beirais

Anthus campestris
Petinha-dos-campos

Anthus pratensis
Petinha-dos-prados



Motacilla flava
Alvéola-amarela

Motacilla cinerea
Alvéola-cinzenta

Motacilla alba
Alvéola-branca



Cinclus cinclus
Melro-d’água

Troglodytes troglodytes
Carriça

Prunella modularis
Ferreirinha



Erithacus rubecula
Pisco-de-peito-ruivo

Luscinia megarhynchos
Rouxinol

Phoenicurus ochruros
Rabirruivo-preto



Saxicola torquata
Cartaxo-comum

Oenanthe hispanica
Chasco-ruivo

Monticola saxatilis
Melro-das-rochas



Monticola solitarius
Melro-azul

Turdus merula
Melro-preto

Turdus philomelos
Tordo-músico



Turdus iliacus
Tordo-ruivo

Turdus viscivorus
Tordeia

Cettia cetti
Rouxinol-bravo



Cisticola juncidis
Fuinha-dos-juncos

Acrocephalus arundinaceus
Rouxinol-grande-dos-caniços

Hippolais polyglotta
Felosa-poliglota



Sylvia undata
Felosa-do-mato

Sylvia cantillans
Toutinegra-carrasqueira

Sylvia melanocephala
Toutinegra-de-cabeça-preta



Sylvia communis
Papa-amoras

Sylvia atricapilla
Toutinegra

Phylloscopus bonelli
Felosa de Bonelli



Phylloscopus collybita
Felosa-comum

Regulus ignicapillus
Estrelinha-real

Aegithalos caudatus
Chapim-rabilongo



Parus cristatus
Chapim-de-poupa

Parus ater
Chapim-preto

Parus caeruleus
Chapim-azul



Parus major
Chapim-real

Sitta europaea
Trepadeira-azul

Certhia brachydactyla
Trepadeira-comum



Oriolus oriolus
Papa-figos

Lanius excubitor
Picanço-real

Lanius senator
Picanço-barreteiro



Garrulus glandarius
Gaio

Cyanopica cyana
Pega-azul

Pica pica
Pega



Corvus monedula
Gralha-de-nuca-cinzenta

Corvus corone
Gralha-preta

Corvus corax
Corvo



Sturnus unicolor
Estorninho-preto

Passer domesticus
Pardal-comum

Passer montanus
Pardal-montês



Petronia petronia
Pardal-francês

Estrilda astrild
Bico-de-lacre

Fringilla coelebs
Tentilhão



Serinus serinus
Chamariz

Carduelis chloris
Verdilhão

Carduelis carduelis
Pintassilgo



Carduelis spinus
Lugre

Carduelis cannabina
Pintarrôxo

Loxia curvirostra
Cruza-bico



Pyrrhula pyrrhula
Dom-fafe

Coccothraustes coccothraustes
Bico-grossudo

Emberiza cirlus
Escrevedeira



Emberiza cia
Cia

Emberiza hortulana
Sombria

Miliaria calandra
Trigueirão



ANEXO 5.4: RÉPTEIS - Caracterização conservacionista e distribuição das espécies (1/2)

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO: CITES (I,II); Regulamento CEE (C1, C2); Convenção de Bona (I, II); Convenção de Berna (II, III); FFH: Directiva Habitats (II, IV); LVP: Livro
Vermelho de Portugal (E-em perigo, V-vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); LVE: Livro Vermelho de Espanha (E-em perigo, V-vulnerável,
R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); IUCN1: Lista de espécies ameaçadas da IUCN, 1990 (E-em perigo, V-vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-
insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); IUCN2: Lista de espécies ameaçadas da IUCN, 2000 (VU-vulnerável, LR/cd-dependente de medidas de conservação, LR/nt-potencialmente
ameaçada); * Espécie prioritária;
DIST: Distribuição em relação à Europa e África (E-Europa, EA- Europa e África, PI-Península Ibérica,  PIA-Península Ibérica e África); *-endemismo
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TESTUDINES
Emydidae
Mauremys leprosa Cágado II II,IV NT NT PA
SAURIA
Gekkonidae
Tarentola mauritanica Osga III NT NT EA
Lacertidae
Timon lepidus Sardão II NT NT E
Lacerta schreiberi Lagarto-de-água II II,IV NT NT LR/nt PI*
Podarcis bocagei Lagartixa de Bocage III NT NT PI*
Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica III NT NT EA
Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato III NT NT EA
Psammodromus hispanicus Lagartixa-do-mato-ibérica III NT NT E
Scincidae
Chalcides bedriagai Cobra-de-pernas-de-cinco-dedos II IV NT NT PI*
Chalcides striatus Cobra-de-pernas-de-três-dedos III NT NT E
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SERPENTES
Colubridae
Coluber hippocrepis Cobra-de-ferradura II IV NT NT EA
Coronella girondica Cobra-lisa-bordalesa III NT NT EA
Elaphe scalaris Cobra-de-escada III NT NT E
Macroprotodon cucullatus Cobra-de-capuz III K NT PIA
Malpolon monspessulanus Cobra-rateira III NT NT EA
Natrix maura Cobra-de-água-viperina III NT NT EA
Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar III NT NT EA
Viperidae
Vipera latasti Víbora-cornuda II I NT PIA



Chalcides striatus
Cobra-de-pernas-de-três-dedos

Es
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tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
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ib

ui
çã

o Distribui-se pela Península Ibérica, sul de França e noroeste de Itália. Na Península Ibérica ocupa
o terço norte e a metade ocidental.
Em Portugal ocorre em todo o continente.

H
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ita
t Prefere ecossistemas de ambiente eurosiberiano ou enclaves húmidos e rfescos ainda que procure

orientações mais assolaradas. Vive desde o nível do mar até os 1800 m de altitude. Evita os
territórios mais secos e aparece em prados húmidos, sebes, margens de culturas e terrenos
abandonados (terrenos com abundante vegetação herbácea).
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o As suas presas mais comuns são os escaravelhos, os grilos, as moscas, aranhas, lesmas e erugas.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.
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O nome desta espécie foi alterado. O nome antigo que lhe estava atribuído era Chalcides
chalcides.



Coluber hippocrepis
Cobra-de-ferradura
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CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:
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o Espécie mediterrânica ocidental que vive no Norte de África, na metade Sul da Península Ibérica e
na Sardenha.
Em Portugal ocorre em todo o país embora seja raro a norte do rio Douro.

H
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t Espécie termoxerófila tipicamente mediterrânica, que se encontra em zonas secas e assolaradas

como matos com pouco arvoredo, pedreiras e campo; também está presente em ambientes rurais
(em muros e em culturas com árvores de sequeiro – alfarroba, oliveira, amendoeira). Nas zonas
litorais ocorre abaixo dos 700m de altitude embora chegue a atingir os 1800m nas zonas de
interior.
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o A alimentação varia com o desenvolvimento do animal. Os recém-nascidos e os juvenis

alimentam-se à base de artrópodes; os subadultos são principalmente herpetófagos (caçam
sobretudo lagartixas e salamandras) e incluem ocasionalmente pássaros e micromamíferos; os
adultos (com mais de 75 cm de comprimento) são sobretudo homeotermófagos incluindo
preferencialmente na sua dieta tanto roedores como pássaros e, por vezes, quirópteros.
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Coronella girondica
Cobra-lisa-bordalesa
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CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:
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o Apresenta uma distribuição mundial nitidamente circunmediterrânica (a sul do paralelo 45º) :
zonas litorais de Marrocos, Argélia, Tunes, Itália e Sicília, sul de França e Península Ibérica.
Devido ao seu carácter termoxerófilo encontra-se ausente em grande parte do litoral cantábrico e
nas áreas mais elevadas dos sistemas montanhosos.
Em Portugal ocorre de norte a sul mas com distribuição localizada.

H
ab
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t È uma cobra característica de habitats mediterrânicos quentes e secos, carvalhais, pinhais de pinho

silvestre e soutos, com presença de rocha ou grandes pedras devido aos seus hábitos lapidícolas.
Corre também em ruínas antrópicas  e me culturas de sequeiro.
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o Dieta saurófoga. Os lacertídeos chegam a constituir cerca de 85% da sua dieta os quais são

inegridos a partir da cabeça. Também consome micromamíferos e invertebrados.
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Esta cobra não desencaixa a mandíbula o que vai condicionar o tamanho das presas.



Elaphe scalaris
Cobra-de-escada
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CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Vive na Península Ibérica, Baleares e sudeste de França  donde alcança uma pequena zona no
Norte de Itália. Na Península Ibérica está ausente na cordilheira cantábrico-pirenaica.
Em Portugal é comum de Norte a Sul do continente.

H
ab

ita
t Ainda que possa ocorre a 2000 m de altitude ocorre comunmente abaixo dos 700 m em ambientes

secos e assolarados. Aparece em áreas abertas com mato, em bosques e em culturas, tendo
preferência por biótopos tipo mosaico, onde as presas são abundantes.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o Alimenta-se sobretudo de micromamíferos e pássaros, e por vezes répteis, asfixiados por

constrição. Os indivíduos jovens alimentam-se de insectos, lagartixas e micromamíferos de menor
tamanho.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Lacerta schreiberi
Lagarto-de-água

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000: LR/nt

D
is

tr
ib

ui
çã

o Endemismo da Península Ibérica. Presente em todo o quadrante norocidental (Galiza, terço norte
de Portugal, cordilheira Cantábrica e País Basco.
Em Portugal tem uma boa distribuição a norte do rio Tejo havendo presenças localizadas a sul.

H
ab

ita
t 000Encontra-se preferencialmente em habitats húmidos, em muitos casos perto de cursos de água,

em pastos e em zonas arbustivas com domínio de bosque caducifólio. Presente desde o nível do
mar até os 2100 m.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o Alimenta-se basicamente de insectos, sobretudo de moscas e mosquitos. Na Primavera consome

mais escaravelhos enquanto que no Verão e Outono são os gafanhotos. Podem consumir
esporadicamente pequenos répteis.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Macroprotodon cucullatus
Cobra-de-capuz

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Insuficientemente conhecida
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Presente no Norte de África até à Península Arábiga.
Ocorre com mais frequência no sul de Portugal continental embora haja registos de observações a
norte do rio Douro.

H
ab

ita
t Embora seja considerada uma espécie de ambientes áridos, na Península Ibérica ocorre em

altitudes superiores a 1500 m estando presente numa grande variedade de meios. É mais frequente
em bosques de azinheira, pinho ou sobreiro, ou em matos arbustivos em zonas mais abertas perto
de rochas.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o Alimenta-se de cobras-cegas e outras espécies de corpo achatado e costumes subterrâneos. As

populações ibéricas e baleares consomem sobretudo pequenos répteis (lagartixas,  salamandras)
assim como  micromamíferos e insectos em menor proporção

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

A cobra-de-capuz é inofensiva para o homem porque tem uma boca pequena e os dentes
inoculadores colocados muito atrás; para além disto o seu veneno é pouco tóxico para o homem.



Malpolon monspessulanus
Cobra-rateira

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Presente no Norte de África, Península Ibérica, sul de França e alguns pontos do noroeste de
Itália. Estende-se desde o litoral adriático até ao sul dos Balcãs, alcançando alguns pontos no
interior da Turquia.
Ocupa praticamente toda a totalidade da Península Ibérica excepto a costa cantábrica.
Em Portugal está amplamente distribuída em todo o continente.

H
ab

ita
t Espécie muito adaptada ao clima mediterrânico e que ocupa uma grande variedade de biótopos.

Vive desde as dunas costeiras até acima dos 2000 m. Habita zonas abertas de mato baixo, sempre
que existam refúgios adequados como muros ou montes de lenha.  Também pode ocorrer em
culturas de regadio, zonas rurais, bosques e pastagens.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o Alimenta-se de lagartixas, serpentes, mamíferos e aves pequenas. Captura as presas após as ter

procurado pela visão, morde-as e segura-as por constrição.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Mauremys leprosa
Cágado

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: II,IV

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Presente no Norte de África, Península Ibérica e alguns pontos do sul de França.
Ocupa praticamente toda a totalidade da Península Ibérica à excepção da zona mais setentrional.
Em Portugal ocorre em todo o continente embora seja mais abundante no interior e no sul.

H
ab

ita
t Prefere ribeiros, rios e charcos de pequena profundidade, independentemente da vegetação

circundante, sempre que haja suficiente refúgio e alimento, e uma massa de água permanente.
Ocorre também em zonas húmidas litorais, rios de montanha, albufeiras e lagoas interiores.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o São omnívoros ainda que predominantemente carnívoros. Consomem peixes, larvas e adultos de

anfíbios, insectos, restos de carne; pode comer ainda vegetais e excrementos que procuram
activamente no fundo.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

No mapa assinalam-se locais onde se observou esta espécie durante os trabalhos de campo.



Natrix maura
Cobra-de-água-viperina

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o É uma espécie mediterrânica ocidental que reside no Norte de África, Península Ibérica, França
(excepto zona setentrional a Norte de Paris), Baleares e Sardenha.
Em Portugal está amplamente espalhada por todo o continente.

H
ab

ita
t Tem uma forma de vida  estreitamente associada ao meio aquático desde  lagoas, charcos, poços,

ribeiros de fraca corrente e salinas. Ocorre desde o nível do mar até aos 1800 m de altitude.
Durante o período de hibernação precisa de lugares secos , mais afastados dos pontos de água.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o Alimenta-se basicamente na água e a sua dieta é composta de pequenos peixes, anfíbios e

invertebrados adultos. Também pode caçar em terra onde ingere invertebrados e micromamíferos.
Geralmente ingere as suas presas nas margens dos pontos de água onde caça.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Natrix natrix
Cobra-de-água-de-colar

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o É uma espécie mediterrânica ocidental que reside no Norte de África, Península Ibérica, França
(excepto zona setentrional a Norte de Paris), Baleares e Sardenha.
Em Portugal está amplamente espalhada por todo o continente.

H
ab

ita
t Tem uma forma de vida  estreitamente associada ao meio aquático desde  lagoas, charcos, poços,

ribeiros de fraca corrente e salinas. Ocorre desde o nível do mar até aos 1800 m de altitude.
Durante o período de hibernação precisa de lugares secos , mais afastados dos pontos de água.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o Alimenta-se basicamente na água e a sua dieta é composta de pequenos peixes, anfíbios e

invertebrados adultos. Também pode caçar em terra onde ingere invertebrados e micromamíferos.
Geralmente ingere as suas presas nas margens dos pontos de água onde caça.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Podarcis bocagei
Lagartixa de Bocage

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Endemismo ibérico. Ocupa unicamente o noroeste peninsular.
Em Portugal ocorre a norte do rio Tejo, principalmente no sector atlântico.

H
ab

ita
t Ocupa uma grande variedade de habitats, incluindo os de influência humana. O habitat mais

característico é o bosque caducifólio e zonas de mato que o substituem.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o É insectívora incluindo na sua dieta aranhas e escaravelhos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Podarcis hispanica
Lagartixa-ibérica

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Presente em quase toda a Península Ibérica, Sul de França e áreas montanhosas ou costeiras do
norte de África. Parece não ocorrer em algumas zonas costeiras das Astúrias e da Cantábria.
Em Portugal ocorre em todo o país, com maior incidência na zona centro.

H
ab

ita
t Ocupa uma grande variedade de habitats que, de uma forma geral, estão associados a substratos

rochosos; desta forma torna-se a espécie mais rupícola de todos os lacertídeos ibéricos. Pode no
entanto ocorrer em zonas arborizadas se não houver substrato rochoso.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o É insectívora e alimenta-se de presas de pequeno tamanho como moscas, mosquitos, aranhas e

escaravelhos. Nas pequenas ilhas costeiras pode incluir vegetais como rebentos, sementes, flores e
frutos carnosos. Nas áreas urbanas pode consumir restos de alimentos humanos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Psammodromus algirus
Lagartixa-do-mato

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Presente no sul da Europa ocidental e no norte de África.
Ocupa quase toda a Península Ibérica embora esteja ausente em grande parte da Galiza,
cordilheira Cantábrica, maioria do País Vasco e Pirinéus.
Em Portugal está bem distribuída, ocorrendo de norte a sul.

H
ab

ita
t É a lagartixa mais comum das formações de mato e bosque mediterrânicos, onde ocupa

preferencialmente o solo com folhada em lugares com alguma cobertura arbustiva.  É no entanto
uma espécie que se adapta  facilmente a uma grande variedade de habitats. Trepa bem a arbustos e
árvores.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o É basicamente insectívora, com uma dieta muito variada onde dominam as presas terrestres como

escaravelhos, gafanhotos, aranhas e formigas. Esporadicamente também pode consumir pequenas
lagartixas e elementos vegetais , tais como sementes e frutos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Psammodromus hispanicus
Lagartixa-do-mato-ibérica

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Presente na Península Ibérica e no sudeste mediterrânico de França. Falta na faixa eurosiberiana
da Península Ibérica, que inclui os Pirinéus e a cordilheira Cantábrica.
Tem uma fraca distribuição por Portugal continental ocorrendo principalmente na zona centro.

H
ab

ita
t È a lagartixa mais característica das zonas mediterrânicas cobertas por uma vegetação arbustiva de

pequena altura e relativamente dispersa. Mostra ema certa preferência por substratos compactos.
Pode ocorrer desde o nível do mar até aos 1500 m de altitude.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o É insectívora, alimentando-se de presas de pequeno tamanho como aranhas, escaravelhos,

gafanhotos e formigas.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Tarentola mauritanica
Osga

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Distribui-se por toda a área circunmediterrânica ocidental: Península Ibérica, França, Itália, e parte
do litoral balcânico Para o norte, e desde Marrocos até à Líbia para sul.
Na Península Ibérica ocupa toda a toda a faixa litoral entre o sul de Portugal e o sul de França;
para o interior as populações são mais localizadas e dispersas.
Tem distribuição dispersa por todo o continente embora se concentre nas zonas costeiras do sul.

H
ab

ita
t O seu habitat preferencial são zonas costeiras, baixas, secas e quentes embora possa ocorrer no

interior e a altitudes moderadas. Ocorre em pedras secas, minas, pedreiras, afloramentos rochosos
e montes de madeira ou cortiça. Embora seja originalmente lapidícola é uma espécie muito bem
adaptada a zonas antrópicas.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o Quase exclusivamente insectívora, caça frequentemente ao anoitecer à volta de uma fonte

luminosa. A sua dieta varia com a zona e a época do ano: na primavera come principalmente
lepidópteros assim como coleópteros e aracnídios; no outono a sua dieta baseia-se em lagartas de
lepidópteros.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Timon lepidus
Sardão

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Vive na Península Ibérica e no terço meridional da França, e alcança o sector norocidental de
Itália.
Distribui-se uniformemente por toda a Península Ibérica à excepção da faixa cantábtica.
Em Portugal está bem distribuída de norte a sul.

H
ab

ita
t Espécie bastante ubíqua, ocupa sobretudo formações de mato e bosque mediterrânico com áreas

abertas, alcançando zonas periurbanas e terras de cultivo. Prefere locais com abundância de
refúgios. Evita os locais húmidos e sombrios e bosques de mato denso.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o A sua dieta baseia-se em insectos, sobretudo escaravelhos, mariposas e himenópteros, caracóis e

Lesmas. Pode também comer outros répteis assim como ovos e pintos de aves. Nas zonas mais
áridas consome frutos e restos vegetais.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Vipera latasti
Víbora-cornuda

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats:

LVVP: Indeterminada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Ocorre na maior parte da Península Ibérica (excepto extremo norocidental, zona cantábrica e
Pirinéus) e no norte de África.
Em Portugal ocorre, de uma forma muito dispersa e localizada, de norte a sul.

H
ab

ita
t Espécie de carácter mediterrânico que precisa de zonas com uma boa insolação. Habita zonas

abertas de mato, sebes, muros de pedra e bosques pouco densos de pinheiro, sobro,  azinheira,
zimbro ou mistos. Mostra alguma preferência por substratos rochosos ou pedregosos embora não
seja um factor limitativo. No sul ocorre em dunas costeiras e areais.

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

A
lim

en
ta

çã
o Pode consumir quase toda a totalidade de espécies de lagartos e lagartixas, micromamíferos, aves,

anfíbios e invertebrados.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



ANEXO V.5: MAMÍFEROS - Caracterização conservacionista e distribuição das espécies (1/4)

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO: CITES (I,II); Regulamento CEE (C1, C2); Convenção de Bona (I, II); Convenção de Berna (II, III); FFH: Directiva Habitats (II, IV); LVP:
Livro Vermelho de Portugal (E-em perigo, V-vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); LVE: Livro Vermelho de Espanha (E-em
perigo, V-vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); IUCN1: Lista de espécies ameaçadas da IUCN, 1990 (E-em perigo, V-
vulnerável, R-rara, I-indeterminada, K-insuficientemente conhecida, NT-não ameaçada); IUCN2: Lista de espécies ameaçadas da IUCN, 2000 (VU-vulnerável, LR/cd-
dependente de medidas de conservação, LR/nt-potencialmente ameaçada); * Espécie prioritária;
CIN: Espécie cinegética;
DIST: Distribuição em relação à Europa e África (E-Europa, EA- Europa e África, PI-Península Ibérica,  PIP-Península Ibérica e Pirinéus); *-endemismo

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR

C
IT

ES

R
eg

ul
.

C
EE

B
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a

B
er

na

FF
H
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P

LV
E

IU
C

N
1

IU
C

N
2 CIN DIST

INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro III NT NT E
Soricidae
Sorex minutus Musaranho-de-dentes-vermelhos III IV K NT  E
Sorex granarius Musar.-anão-de-dentes- III  NT NT  PI*
Neomys anomalus Musaranho-de-água III  NT NT  E
Crocidura  russula Musaranho-de-dentes-brancos III NT NT EA
Crocidura suaveolens Musar.-de-dentes-brancos- E
Talpidae    
Galemys pyrenaicus Toupeira-de-água II II,IV V V V VU PIP
Talpa occidentalis Toupeira NT NT PI*
CHIROPTERA
Rhinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande II II II,IV E V LR/nt E
Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno II II II,IV E V VU EA
Rhinolophus euryale Morc.-de-ferradura-mediterrânico II II II,IV E V VU EA



ANEXO V.5: MAMÍFEROS - Caracterização conservacionista e distribuição das espécies (2/4)

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR

C
IT
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R
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.

C
EE

B
on

a

B
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na
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P
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E
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C

N
1

IU
C

N
2 CIN DIST

Vespertilionidae
Myotis mystacinus Morcego-rato-grande II II IV E I EA
Myotis nattereri Morcego-rato-pequeno II II IV E K EA
Myotis myotis Morcego-de-bigodes II II II,IV E V K LR/nt E
Myotis blythii Morcego-de-franja II II II,IV E V EA
Myotis daubentonii Morcego-de-água II II IV NT NT E
Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão II III IV NT NT  EA
Pipistrellus kuhli Morcego de Kuhl II II IV NT K EA
Hypsugo savii Morcego de Savi II II IV K K EA
Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-pequeno II II IV V K E
Eptesicus serotinus Morcego-hortelão II II IV NT K EA
Barbastella barbastellus Morcego-negro II II II,IV I I VU EA
Plecotus auritus Morcego-orelhudo-castanho II II IV I V E
Miniopteridae
Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche II II II,IV V V LR/nt EA
Molossidae
Tadarida teniotis Morcego-rabudo II IV R K E
LAGOMORPHA
Leporidae
Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT NT C EA



ANEXO V.5: MAMÍFEROS - Caracterização conservacionista e distribuição das espécies (3/4)

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR
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na
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C
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C

N
2 CIN DIST

RODENTIA
Sciuridae
Sciurus vulgaris Esquilo-vermelho III R NT E
Arvicolidae
Arvicola sapidus Rato-de-água NT NT LR/nt E
Microtus agrestis Rato-cego NT NT E
Microtus lusitanicus Rato-do-campo-de-rabo-curto NT NT PIP*
Muridae
Apodemus sylvaticus Ratinho-do-campo NT NT EA
Rattus rattus Ratazana-castanha NT NT EA
Rattus norvegicus Ratazana-preta NT NT EA
Mus musculus Ratinho-caseiro NT NT EA
Mus spretus Ratinho-ruivo NT NT EA
Gliridae
Eliomys quercinus Leirão III NT NT VU E
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus Lobo II C2 II II,IV E V V LR/cd E
Vulpes vulpes Raposa NT NT C EA



ANEXO V.5: MAMÍFEROS - Caracterização conservacionista e distribuição das espécies (4/4)

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR

C
IT

ES

R
eg

ul
.

C
EE

B
on

a

B
er

na

FF
H

LV
P

LV
E

IU
C

N
1

IU
C

N
2 CIN DIST

Mustelidae
Mustela erminea Doninha III K NT E
Mustela nivalis Arminho NT EA
Mustela putorius Toirão III K K E
Martes martes Fuinha III I NT E
Martes foina Marta III NT NT E
Meles meles Texugo III NT K E
Lutra lutra Lontra I II II,IV K V V VU EA
Viverridae
Genetta genetta Geneta III NT NT EA
Felidae III NT K
Felis silvestris Gato-bravo II C2 II IV I V EA
ARTIODACTILA
Suidae
Sus scrofa Javali NT NT C EA
Cervidae
Capreolus capreolus Corço III NT NT C E



Apodemus sylvaticus
Ratinho-do-campo

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Distribuição paleártica em bosques e zonas estepárias. Ocorre em quase toda a Europa, com
excepção do Norte da Escandinávia e Finlândia. Presente na maioria das ilhas mediterrânicas.
Em Portugal é conhecida em todo o território continental, podendo ser localmente bastante
abundante.

H
ab

ita
t Ocorre caracteristicamente em bosques e áreas florestadas do tipo mediterrânico. Também pode

aparecer em áreas agrícolas.  Prefere zonas com cobertura herbácea e com pedras.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Omnívoro: Dieta muito variada incluindo grãos, sementes, plantas verdes, frutos silvestres,
insectos, caracóis e outros invertebrados. Armazena alimentos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Arvicola sapidus
Rato-de-água

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000: Potencialmente ameaçado

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Ocorre em toda a Península Ibérica e nas regiões Meridional e Ocidental de França.
Em Portugal continental distribui-se de Norte a Sul, podendo ser localmente bastante abundante.

H
ab

ita
t Habita margens de cursos de água lentos e de nível constante, de lagos ou canais de irrigação.

Necessita de solos soltos (escaváveis) e abundante vegetação ribeirinha não lenhosa.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Herbívoro e por vezes carnívoro: Alimenta-se de vegetação aquática e de vegetação ribeirinha.
Ocasionalmente pode consumir anfíbios e outros pequenos animais aquáticos. Usualmente
armazena alimentos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

É muito bom nadador e mergulhador.
Encontra-se assinalada uma observação relativa às saídas de campo.



Barbastella barbastellus
Morcego-negro

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Indeterminado
LVVE: Indeterminado
UICN 1990:
UICN 2000: Vulnerável

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Desde Portugal ao Cáucaso e de Marrocos ao Sul da Noruega. É em geral uma espécie bastante
rara.
Em Portugal é rara só tendo sido encontrada no Centro e Norte.

H
ab

ita
t

Espécie silvícola embora crie em edifícios e cavidades de árvores ou rochas.
Parece caçar sobre a água ou nas margens de zonas florestadas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente. Pode efectuar pequenas migrações.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Captura pequenos insectos (borboletas nocturnas, mosquitos e escaravelhos).

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Canis lupus
Lobo

Es
ta

tu
to

CITES: II / C2
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Em perigo
LVVE: Vulnerável
UICN 1990: Vulnerável
UICN 2000: Potencialmente ameaçado

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Grande parte da Ásia, da América do Norte e da Europa Oriental. Na Europa central e ocidental
apenas apresenta populações relíquia, como a da Península Ibérica.
Em Portugal ocorre a norte do rio Douro, não atingindo o litoral. A sul deste rio já só sobrevivem
duas populações com situação comprometedora.

H
ab

ita
t

Ocupa uma grande variedade de habitats, desde a costa até zonas de montanha, regiões polares,
desertos, bosques e estepes. Em Portugal, e devido à perseguição de que é alvo,  mostra
preferência por zonas montanhosas, ocupando locais de abundante coberto, baixa densidade
humana e presença de gado ou ungulados silvestres.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Carnívoro: Carnívoro oportunista baseando a sua alimentação em mamíferos domésticos ou
silvestres. Pode ingerir ainda gafanhotos, escaravelhos micromamíferos e frutos. A utilização das
lixeiras é cada vez mais frequente.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

A subespécie C. l. signatus é endémica da Península Ibérica devido às faixas negras na superfície
anterior dos membros dianteiros e dorsalmente na cauda.



Capreolus capreolus
Corço

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Europa e Ásia.
Em Portugal continental ocorre a Norte do rio Douro, nas serras da Peneda, Amarela, Gerês,
Cabreira, Marão, Montesinho, Coroa e Nogueira.

H
ab

ita
t Prefere áreas de mosaico formadas por bosquetes e zonas abertas com matos, prados ou

culturas agrícolas. Ocorre ainda em carvalhais, matas com folhosas diversas e florestas mistas de
folhosas e resinosas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Herbívoro: Dieta hebívora, composta preferencialmente por espécies arbustivas. Consome
também espécies herbáceas e arbóreas (rebentos e folhas), frutos vários (castanhas, bolotas,
cerejas, morangos e amoras) e, por vezes, cogumelos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Espécie cinegética.

O
bs

er
va

çõ
es



Crocidura russula
Musaranho-de-dentes-brancos

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990 : Não ameaçado
UICN 2000 : Não ameaçado

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Região Paleártica Ocidental até a Alemanha excepto na Grã-Bretanha. Também acorre no Norte
de África.
Largamente distribuída do Norte ao Sul do país.

H
ab

ita
t Associado a vegetação mediterrânea. Ocorre predominantemente em zonas de transição,

ecótonos essencialmente associados ao Homem (hortas e jardins), florestas e em campos
abertos.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro e carnívoro: Invertebrados (insectos e suas larvas, aracnídeos, caracóis). Também
come  lagartixas, rãs e pequenos roedores.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

Tem um elevado metabolismo pelo que necessita alimentar-se frequentemente.



Crocidura suaveolens
Musaranho-de-dentes-brancos-pequeno

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP:
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990 : Não ameaçado
UICN 2000 : Não ameaçado

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Região Paleártica a sul do paralelo 54º, desde a costa Atlântica até ao Japão. Na Europa ocorre a
Norte e Oeste da Península Ibérica, Sul e Oeste de França incluindo algumas ilhas Atlânticas e
Europa Central e Oriental.
Em Portugal, ocorre no Noroeste e Centro do território continental, até às proximidades de Lisboa.

H
ab

ita
t

Requer uma densa cobertura de plantas no solo, o que o faz preferir estepes de vegetação alta,
bosques,  bosques de galeria e rochedos costeiros.
Em Portugal parece estar associados a ecótonos de clima ameno e húmido, muitas vezes
situados perto da costa.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro e carnívoro: alimenta-se de insectos, suas larvas e outros invertebrados.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Eliomys quercinus
Leirão

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990:
UICN 2000: Vulnerável

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Ocorre na maior parte do continente europeu, excepto Grã-Bertanha e Escandinávia. Presente no
Norte de África, Sicília e na maioria das ilhas mediterrânicas ocidentais.
Em Portugal distribui-se de Norte a Sul.

H
ab

ita
t Habita as florestas de coníferas, os jardins, os pomares e as hortas. Também presente em áreas

rochosas onde se abriga nas fendas das rochas. A zona ideal deve ter 88% de humidade e uma
temperatura às 8 horas da manhã de 14 a 15ºC.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Omnívora: Dieta muito variada consumindo desde frutos a insectos e pequenos mamíferos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

Hábitos arborícolas sendo um bom trepador. Pode hibernar se a temperatura ambiente for inferior
a 10ºC.



Eptesicus serotinus
Morcego-hortelão

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Insuficientemente conhecido
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Ampla distribuição desde o Norte de África até ao Sul da Suécia e de Portugal à Coreia.
Espécie relativamente abundante em todo o território nacional.

H
ab

ita
t

Abriga-se principalmente em edifícios, podendo ser também encontrada em pontes, cavidades de
árvores e fendas de rochas.
Utiliza uma grande gama de habitats como zonas de caça, estando bem adaptado a meios
humanizados.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Alimenta-se principalmente de borboletas nocturnas e escaravelhos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Erinaceus europaeus
Ouriço-cacheiro

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990 : Não ameaçado
UICN 2000 : Não ameaçado

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Distribui-se por toda a Europa Ocidental até ao seu limite oriental de distribuição, definido por uma
linha desde o Norte do Adriático até à  Polónia. Ocorre ainda na Península Escandinava  e
existem populações insulares na Grã-Bretanha, Irlanda, Córsega, Sardenha e Sicília.
Em Portugal está amplamente distribuída de Norte a Sul.

H
ab

ita
t Frequenta habitats muito diversificados, sendo frequente encontrá-lo nos jardins e campos de

cultivo. Ocorre igualmente em meio florestal.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Omnívoro: alimenta-se de insectos adultos e em estados larvares, minhocas, pequenas rãs,
lagartos, cobras, algumas crias de pequenos mamíferos, ovos e crias de aves que nidifiquem no
solo e grande quantidade de bagas e frutos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

Ameaçado por atropelamento, captura antrópica e pesticidas.



Felis silvestris
Gato-bravo

Es
ta

tu
to

CITES: II / C2
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Indeterminado
LVVE: Vulnerável
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Desde a Europa Ocidental até à China Ocidental e através do Continente Africano.
Distribuição generalizada na Península Ibérica.

H
ab

ita
t

Espécie de aptidões trepadoras é típica das florestas de caducifólias com sub-coberto
desenvolvido. Também presente em zonas húmidas ricas em silvados. Usa marginalmente os
bosques de coníferas e zonas abertas. Em consequência da regressão está cada vez mais
limitada a zonas de montanha e paisagens pouco humanizadas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o Carnívoro: Baseia a sua alimentação em pequenos mamíferos e lagomorfos, constituindo as aves

outra importante fracção da sua dieta. Consumo ocasional de répteis e insectos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Galemys pyrenaicus
Toupeira-de-água

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Vulnerável
LVVE: Vulnerável
UICN 1990 : Vulnerável
UICN 2000 : Vulnerável

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Distribui-se pela Península Ibérica e nos Pirinéus franceses.
Em Portugal continental, ocorre no Norte e Centro do território.

H
ab

ita
t Habita as águas frias e altamente oxigenadas dos rios de montanha. Ocorre em cursos de água

com margens rochosas, pedras emersas no leito, profundidade entre 50-100 cm e declives do leito
médios ou acentuados

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro e carnívoro: alimenta-se principalmente de invertebrados aquáticos (insectos e suas
larvas, crustáceos) e muito ocasionalmente peixes. Captura o alimento no leito e nas margens dos
cursos de água.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

A sua relação com as águas frias, bem oxigenadas, deve-se, provavelmente à sua alimentação:
67,4% do volume de alimento é de tricópeteros que requerem um elevado grau de oxigenação.



Genetta genetta
Geneta

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Norte de África, África Oriental até à África do Sul, Oeste da Península Arábica, Norte da Palestina
e Europa. Na Europa encontra-se limitada à Península Ibérica e à França Meridional.
Em Portugal é um dos carnívoros mais abundantes com distribuição contínua.

H
ab

ita
t Espécie trepadora, ocupa uma grande variedade de ambientes terrestres. Tem preferência por

zonas rochosas e florestas de caducifólias ou mistas. As zonas húmidas são outro dos habitats de
eleição, desde que com áreas de matagal ou cobertura arbórea.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o Carnívoro: Dieta variável segundo a época do ano. Carnívoro generalista possui um regime

alimentar diversificado mas dominado por pequenos roedores e aves. Insectos, répteis e frutos
(cultivados ou silvestres) são outros recursos consumidos. A utilização de lixeiras também é
assinalável.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Espécie cinegética sujeita a regulamentação.

O
bs

er
va

çõ
es

Actividade exclusivamente nocturna.



Hypsugo savii
Morcego de Savi

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Insuficientemente conhecido
LVVE: Insuficientemente conhecido
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Cabo Verde, Norte de África, Europa mediterrânica e sub-mediterrânica, estendendo-se pela Ásia
até ao Japão.
Em Portugal tem sido encontrado em regiões montanhosas do Centro e Norte.

H
ab

ita
t

Áreas montanhosas, desde o nível do mar até aos prados de alta montanha. Frequenta áreas
cársicas com afloramentos rochosos. Abrigos de criação em fendas de rochas e em edifícios.
Caça junto à superfície de corpos de água, sobre árvores, junto a falésias costeiras ou em vales
de zonas montanhosas. Também pode aparecer em torno de candeeiros de iluminação.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Captura pequenos insectos voadores.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

Até recentemente estava incluído no género Pipistrellus.



Lutra lutra
Lontra

Es
ta

tu
to

CITES: I
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Insuficientemente conhecida
LVVE: Vulnerável
UICN 1990: Vulnerável
UICN 2000: Vulnerável

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Norte de África e Eurásia, embora apresente uma distribuição fragmentada na maior parte da
Europa. Na Península Ibérica sofreu um processo de regressão de Este para Oeste, distribuindo-
se de forma descontínua.
Em Portugal ocupa ainda a quase totalidade do território estando apenas ausente pontualmente.

H
ab

ita
t

Ambientes dulçaquícolas diversos, zonas estuarinas e costa litoral.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Carnívoro: Maioritariamente piscívora, também consome crustáceos e anfíbios quando
localmente abundantes. Presas terrestres como répteis, aves e mamíferos, apenas constituem
uma pequena fracção do seu regime alimentar.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es A população portuguesa representa uma das poucas populações viáveis da Europa.

É ameaçada pela poluição (orgânica, pesticidas e metais pesados), destruição do habitat e caça
ilegal.
Assinalam-se, no mapa, locais onde foram encontrados dejectos de lontra durante os trabalhos de
campo.



Martes foina
Fuinha

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Maior parte da Eurásia. Na Europa está ausente da Escandinávia, das ilhas atlânticas e da
maioria das mediterrânicas.
Na Península Ibérica apresenta uma distribuição contínua.

H
ab

ita
t

Espécie de aptidão trepadora, evita terrenos baixos, abertos ou de cobertura florestal não lenhosa,
sendo mais abundante nas zonas rochosas ou de cobertuta arbórea. Refugia-se em fendas nos
penhascos ou no interior de árvores velhas e ocas. Em ambientes rurais pode associar-se ao
Homem e estabelecer-se em celeiros ou outras estruturas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o Carnívoro: Carnívoro generalista possui um regime alimentar onde são notórias flutuações que

acompanham as disponibilidades de recursos no maio. Embora as presas mais habituais sejam
pequenos roedores, consome muitos outros vertebrados terrestres e durante alguns períodos
pode comportar-se como preferencialmente frugívora.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Espécie cinegética sujeita a regulamentação.

O
bs

er
va

çõ
es



Martes martes
Marta

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Indeterminada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Ásia Menor, Irão, Norte da Sibéria e maior parte do continente europeu. Está ausente na Islândia,
Irlanda, parte da Grã-Bertanha, Norte da Noruega, Oeste da Filândia, Grécia e Creta.
Em Portugal ocupa o Norte e Centro-Este.

H
ab

ita
t Espécie de aptidão trepadora, está fortemente associada às florestas de resinosas e aos bosques

mistos. Prefere regiões montanhosas onde se distribui até ao limite das árvores. Evita as zonas
rochosas sem cobertura arbórea e a proximidade do Homem.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Carnívoro: Carnívoro generalista alimenta-se basicamente de coelhos, lebres, micromamíferos e
todo o tipo de aves. No outono é bastante frugívora podendo também consumir mel..

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Espécie cinegética sujeita a regulamentação.

O
bs

er
va

çõ
es



Meles meles
Texugo

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Insuficientemente conhecida
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Eurásia à excepção do Norte da Escandinávia. Na Península Ibérica ocupa todo o território
continental de uma forma contínua, ainda que localmente possa escassear.
Em Portugal parece ser mais frequente no Centro e Sul.

H
ab

ita
t

A alternância de bosques de caducifólias, onde procura refúgio, com pastagens ou áreas
agrícolas, onde o alimento é abundante, constitui o ambiente preferencial da espécie. Evita zonas
de altitude elevada e tira partido dos terrenos ondulados, com declive médio.
O solo deve ser fácil de escavar, seco e com boa drenagem.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o Omnívoro: Embora com uma dentição típica de um carnívoro, denota um regime alimentar

omnívoro, baseado em invertebrados, vertebrados, frutos e raízes. Quase todos os grupos de
vertebrados estão representados na sua dieta, denotando uma elevada adaptabilidade às
disponibilidades tróficas locais e estacionais.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Espécie cinegética sujeita a regulamentação.

O
bs

er
va

çõ
es

Tem actividade exclusivamente nocturna e crepuscular.



Microtus agrestis
Rato-do-campo-de-rabo-curto

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Região setentrional da Península Ibérica, Centro e Norte da Europa incluindo a Grã-Bertanha.
Em Portugal no Norte e Centro do território continental.

H
ab

ita
t Ocorre de preferência em zonas húmidas com uma cobertura espessa de gramíneas, como

prados e lameiros, embora também possa aparecer em bosques e áreas cultivadas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Herbívoro e por vezes carnívora: Dieta quase exclusivamente herbívora, composta por folhas,
caules e sementes. Muito raramente come insectos e outros invertebrados.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Microtus lusitanicus
Rato-cego

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Ocorre no Noroeste da Península Ibérica, até aos Pininéus, e extremo sudoeste de França.
Em Portugal é uma espécie comum no Norte e Centro do território continental

H
ab

ita
t É muito abundante em pomares e hortas, onde pode ser considerado praga. Ocorre também em

áreas de vegetação herbácea, como prados e lameiros. Necessita de solos escaváveis.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Herbívoro: Dieta essencialmente herbívora sendo constituída por raízes, rizomas, tubérculos e
frutos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Miniopterus schreibersii
Morcego-de-peluche

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Vulnerável
LVVE: Vulnerável
UICN 1990:
UICN 2000: Potencialmente ameaçada

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Espécie predominantemente tropical com vasta distribuição em África, Ásia, Austrália e Oceania.
Penetra para Norte em algumas áreas temperadas.
Aparece em todo o território continental.

H
ab

ita
t

Espécie exclusivamente cavernícola criando e hibernando em grutas e minas.

O
co

rr
ên

ci
a

Migradora.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Parece alimentar-se principalmente de borboletas nocturnas, mosquitos e
escaravelhos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Mus musculus
Ratinho-caseiro

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Ocorre em quase todo o Mundo.
Está presente em todo o território nacional.

H
ab

ita
t As populações comensais do Homem podem ocorrer em todos os locais onde tenham alimento e

abrigo.
As populações selvagens ocorrem, de preferência, em zonas húmidas como culturas de regadio,
jardins, áreas litorais arenosas e margens de cursos de água.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Omnívoro: Dieta essencialmente granívora, embora possa incluir uma grande variedade de
alimentos como papel, sabão ou velas.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Mus spretus
Ratinho-ruivo

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Noroeste de África, Península Ibérica e Sul de França.
Em Portugal é muito abundante em todo o território nacional.

H
ab

ita
t Em geral espaços abertos com vegetação mediterrânica mostrando preferência por biótopos

secos.
Ocorre em áreas cultivadas, jardins, vinhas, pinhais e campos de gramínias. Em geral não entra
nas habitações humanas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Herbívoro: Dieta essencialmente herbívora constituída por sementes, folhas, caules e frutos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Mustela erminea
Arminho

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Insuficientemente conhecida
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

América do Norte, Ásia Central e Setentrional e Europa (excepto região mediterrânica e sudoeste.
Em Portugal tem como limite sul o Rio Douro.

H
ab

ita
t Ocupa uma grande variedade de ambientes terrestres de média a elevada altitude. Mostra

associação com a água, preferindo as margens ribeirinhas e lameiros e evitando áreas
florestadas. Desloca-se frequentemente ao longo de muros de pedra solta.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Carnívoro: Predador especializado no consumo de roedores, captura as presas inclusivamente
nas suas galerias subterrâneas. Outras presas, como lagomorfos, aves e répteis, também são
consumidos, embora em menor proporção.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Mustela nivalis
Doninha

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Norte de África, América Central e do Norte, Ásia Central e Setentrional e Europa.
Em Portugal encontra-se distribuída de uma forma contínua por todo o território continental.

H
ab

ita
t Espécie versátil, ocupa a quase totalidade dos ambientes terrestres. Mostra preferência pelos

terrenos agrícolas, desde que divididos em pequenas parcelas separadas por muros de pedra
solta ou vegetação densa. Evita os campos abertos.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o Carnívoro: Predador especializado no consumo de roedores, toma partido das suas pequenas

dimensões e captura as presas inclusivamente nas suas galerias subterrâneas. Machos e fêmeas
exploram nichos distintos (presas de diferentes tamanhos). Também são consumidos aves e
répteis.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Espécie cinegética sujeita a regulamentação.

O
bs

er
va

çõ
es



Mustela putorius
Toirão

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Insuficientemente conhecida
LVVE: Insuficientemente conhecida
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Marrocos e Europa, desde a costa atlântica até aos Urais e desde o Sul da Escandinávia aos
mares Negro e Mediterrâneo. Presente em toda a Península Ibérica ainda que de forma
descontínua.

H
ab

ita
t Prefere zonas temperadas de baixa e média altitude e é notória a sua associação com a água,

sendo mais frequente em zonas alagadas e nas margens de ribeiros ou outras massas de água.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o Carnívoro: Carnívoro oportunista, explora a interface água/terra e apresenta um vasto espectro

alimentar onde sobressaem as presas associadas à água (crustáceos, moluscos, peixes, anfíbios,
aves e pequenos mamíferos semi-aquáticos). Entre os recursos terrestres consome lagomorfos,
pequenos mamíferos, ovos de aves, répteis, insectos e frutos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Espécie cinegética sujeita a regulamentação.

O
bs

er
va

çõ
es



Myotis blythii
Morcego-rato-pequeno

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Em perigo
LVVE: Vulnerável
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Parece restringir-se à Europa mediterrânica e a uma faixa asiática que se estende até à Mongólia.
Ocorre também no Norte de África.
Em Portugal apenas são conhecidas colónias no Algarve e em Trás-os-Montes.

H
ab

ita
t Zonas temperadas com espaços abertos e de escassa cobertura florestal. Áreas cársicas, por

vezes perto de populações humanas.
Parece caçar principalmente em biótopos abertos como estepes, prados e pastagens.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente. Migrador ocasional na Europa.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: captura predominantemente gafanhotos verdes, escaravelhos e lagartas

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

É uma das espécies de morcegos mais raras em Portugal e na Europa.



Myotis daubentonii
Morcego-de-água

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Espécie amplamente distribuída, do Mediterrâneo à Escandinávia  e de Portugal ao Japão.
Distribui-se por todo o território nacional.

H
ab

ita
t Todo o tipo de habitats: florestas, espaços abertos, culturas, áreas humanizadas, etc., e quase

sempre ligados a pontos de água (rios, canais de rega, albufeiras, etc.).

O
co

rr
ên

ci
a Residente.

Al
im

en
ta

çã
o Insectívoro: Parece caçar perto de água capturando dipteros e outros insectos aquáticos.

Também captura insectos voadores não ligados ao meio aquático (borboletas nocturnas e
mosquitos) que ingere em voo.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Myotis myotis
Morcego-rato-grande

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Em perigo
LVVE: Vulnerável
UICN 1990:Insuficientemente conhecido
UICN 2000: Potencialmente ameaçada

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Todo o continente Europeu a Sul do mar Báltico. Ocorre também em algumas áreas do Norte de
África, Ásia Menor e Próximo Oriente.
Relativamente frequente no Norte e Centro de Portugal continental, rarefazendo-se para o Sul.

H
ab

ita
t

No Norte da Europa tende a refugiar-se em edifícios e estruturas antrópicas abandonadas, e no
Sul da Europa em refúgios subterrâneos. Em Portugal quase todas as colónias de criação
abrigam-se em grutas e minas.
Caça em zonas arborizadas, principalmente na ausência de coberto arbustivo.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: captura presas grandes: coleópteros voadores, lepidópteros nocturnos, etc..

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

Desaparecimento de grandes populações por toda a Europa. Deve proteger-se os refúgios e
controlar o uso de pesticidas.



Myotis mystacinus
Morcego-de-bigodes

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP:
LVVE: Indeterminado
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Na Europa ocupa uma ampla faixa latitudinal, do Mediterrâneo à Escandinávia central. É pouco
abundante na maior parte da sua distribuição. Presente no Norte de África e para Este até ao
Japão.
Em Portugal é raro, só tendo sido encontrado em áreas montanhosas no Norte do país.

H
ab

ita
t Áreas de bosque também podendo ocorrer em parques jardins e edifícios.

Parece caçar essencialmente em zonas florestadas e sobre cursos de água, podendo também
utilizar pastagens.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: captura pequenos lepidópteros nocturnos, coleópteros, mosquitos e outros pequenos
insectos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

Em Portugal, a única colónia de criação abriga-se numa ponte de pedra, nunca se tendo
encontrado indivíduos em abrigos subterrâneos.



Myotis nattereri
Morcego-de-franja

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Em perigo
LVVE: Insuficientemente conhecido
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Maior parte da Eurásia, de Marrocos ao Sul da Escandinávia  e de Portugal até ao Japão.
Em Portugal não é muito abundante mas distribui-se por todo o território continental.

H
ab

ita
t Ocupa tanto espaços abertos como áreas de bosque mais ou menos densas. Ocorre também  em

parques, jardins e áreas urbanas, quase sempre perto de água. No Inverno abriga-se em fissuras
nas paredes de minas e grutas.
Parece caçar em áreas florestadas e sobre massas de água.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Parece alimentar-se essencialmente de artrópodes de actividade diurna ou não
voadores (aranhas, lagartas, escaravelhos e moscas).

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Neomys anomalus
Musaranho-de-água

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990 : Não ameaçado
UICN 2000 : Não ameaçado

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Europa Ocidental e Oriental, parte da Ásia Menor.
Em Portugal ocorre no Norte e Centro do continente em zonas montanhosas.

H
ab

ita
t Habita geralmente as proximidades de cursos de água limpa, mas pode ocorrer igualmente a

distâncias apreciáveis daqueles, em locais com elevado grau de humidade.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro e carnívoro: alimenta-se da fauna de invertebrados do meio aquático e terrestre,
essencialmente insectos, podendo no entanto alimentar-se igualmente de gastrópodes e de
anelídeos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

.



Nyctalus leisleri
Morcego-arborícola-pequeno

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Vulnerável
LVVE: Insuficientemente conhecido
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Desde o Norte de África até à Holanda e de Portugal ao Norte da Índia.
Em Portugal parece ser progressivamente mais raro de Norte para Sul.

H
ab

ita
t Espécie florestal que se abriga em cavidades de árvores, surgindo apenas excepcionalmente em

edifícios.

O
co

rr
ên

ci
a

Migradora.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Alimenta-se de borboletas nocturnas, escaravelhos e outros insectos voadores.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Oryctolagus cuniculus
Coelho-bravo

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Distribuição original limitada à Península Ibérica e Norte de África, tendo-se expandido para a
Europa, Austrália, América do Norte e do Sul.
Muito comum em todo o território nacional.

H
ab

ita
t Matos mediterrânicos, terrenos cultivados, sapais, orlas de pomares, hortas, matas e bosques.

Não necessita de água em abundância.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Herbívoro: Grande variedade de herbáceas, produtos hortícolas, cereais verdes e secos,
sementes, folhas e frutos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Espécie cinegética.

O
bs

er
va

çõ
es

A mixomatose apareceu nos anos 50 e provocou a morte de mais de 90% nas populações de
coelhos, levando à consequente diminuição das espécies que o usavam como alimento.



Pipistrellus kuhli
Morcego de Kuhl

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Insuficientemente conhecido
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Europa mediterrânica e sub-mediterrânica até ao Paquistão e continente africano.
Ocorre em todo o território de Portugal continental, onde é mais comum no Sul do que no Norte.

H
ab

ita
t Abriga-se geralmente em fendas de paredes e em telhados, podendo também utilizar cavidades

em rochas e árvores. Surge numa grande diversidade de habitats, sendo mais frequente nas
zonas ribeirinhas e urbanas.
Caça em áreas relativamente abertas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Captura borboletas nocturnas e pequenos insectos voadores.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Pipistrellus pipistrellus
Morcego-anão

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: III
Dir. Habitats: IV

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Distribui-se do Norte de África ao Sul da Noruega e de Portugal à China sendo abundante em toda
a sua distribuição europeia.
Encontra-se em todo o território continental sendo a espécie mais abundante.

H
ab

ita
t Espécie muito ligada a meios antrópicos, povoações, cidades embora também possa ocorrer em

áreas de bosque ou descampados desde que tenha refúgios. Surge numa grande diversidade de
habitats, sendo mais frequente nas zonas ribeirinhas e urbanas.
Caça numa grande diversidade de biótopos.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Captura presas de pequeno tamanho: borboletas nocturnas, mosquitos, coleópteros.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

È o morcego mais pequeno da Europa.



Plecotus auritus
Morcego-orelhudo-castanho

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Indeterminado
LVVE: Vulnerável
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Quase toda a Europa, exceptuando-se o extremo Norte da Escandinávia e algumas regiões
mediterrânicas. Estende-se pela Ásia até ao Japão.
Em Portugal parece ser pouco abundante, embora seja mais comum no Norte.

H
ab

ita
t

Ocorre em bosques de montanha, na parte mais húmida da Península Ibérica, e também em
cidades e povoações.
Parece caçar em zonas florestadas, especialmente de folhosas (zonas limítrofes de florestas e
vegetação ripária).

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Alimenta-se essencialmente de borboletas nocturnas, moscas, típulas e aranhas.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Rattus norvegicus
Ratazana-castanha

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Originária do continente asiático ocorre em toda a Europa, Ásia, Norte-América e África

H
ab

ita
t Ocupa biótopos e áreas de vegetação baixa perto de água. Frequente em habitats costeiros,

como pântanos e dunas. Associada aos esgotos em áreas urbanas e ainda a quintas, armazéns e
culturas cerealíferas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Omnívoro: Preferem alimentos ricos em proteínas e féculas, mas aproveitam tudo. Consomem
todo o tipo de sementes, carne (inclusive congelada), peixe, invertebrados (minhocas e
caranguejos), sapos, rãs, pequenas aves e micromamíferos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Rattus rattus
Ratazana-preta

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Ocorre em todo o Mundo devido à intervenção do Homem.

H
ab

ita
t Prefere biótopos secos e de temperatura média. Muito abundante em áreas florestais e em áreas

agrícolas. Ocorre também em áreas urbanas e peri-urbanas, onde vive como comensal do
Homem.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Omnívoro: Alimenta-se preferencialmente de matéria vegetal, grãos, sementes e frutos. A parcela
animal na dieta também pode ser importante incluindo invertebrados, ovos e pequenos
vertebrados.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Rhinolophus euryale
Morcego-de-ferradura-mediterrânico

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Em perigo
LVVE: Vulnerável
UICN 1990:
UICN 2000: Vulnerável

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Espécie de cariz mediterrânico que se distribui de Portugal ao Cáucaso e do Norte de África ao
Centro de França. As populações europeias estão a diminuir drasticamente tendo desaparecido
de vastas áreas (principalmente em França e ex-Checoslováquia).
É mais raro no Sul do que no Norte e Centro, não tendo ainda sido encontrado no Algarve.

H
ab

ita
t

Ocupa quase exclusivamente grutas ou minas de dimensões relativamente grandes no Sul do
país, durante todo o ano. No Norte também podem ocorrer em edifícios.
Parece caçar principalmente junto ao solo em zonas com coberto arbóreo e arbustivo
relativamente bem desenvolvido.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: alimenta-se de borboletas nocturnas e outros insectos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Rhinolophus ferrumequinum
Morcego-de-ferradura-grande

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP:
LVVE: Vulnerável
UICN 1990:
UICN 2000: Potencialmente ameaçada

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Região Paleártica a sul do paralelo 54º, desde a costa Atlântica até ao Japão. Na Europa ocorre a
Norte e Oeste da Península Ibérica, Sul e Oeste de França incluindo algumas ilhas Atlânticas e
Europa Central e Oriental.
Em Portugal, ocorre no Noroeste e Centro do território continental, até às proximidades de Lisboa.

H
ab

ita
t Requer uma densa cobertura de plantas no solo, o que o faz preferir estepes de vegetação alta,

bosques,  bosques de galeria e rochedos costeiros. Em Portugal parece estar associados a
ecótonos de clima ameno e húmido, muitas vezes situados perto da costa.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro e carnívoro: alimenta-se de insectos, suas larvas e outros invertebrados.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Rhinolophus hipposideros
Morcego-de-ferradura-pequeno

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona: II
Berna: II
Dir. Habitats: II, IV

LVVP: Em perigo
LVVE: Vulnerável
UICN 1990:
UICN 2000: Vulnerável

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Norte de África e Europa de clima temperado, estendendo-se através do sudoeste asiático até
Caxemira.
Distribuição contínua por todo o território continental, sendo a espécie do seu género com mais
efectivos no país.

H
ab

ita
t Espécie não exclusivamente cavernícola, podendo criar tanto em edifícios como em minas e

grutas. Hiberna geralmente em abrigos subterrâneos. Caça em áreas florestadas, zonas agrícolas
e matos, ao longo de galerias ripícolas e mesmo sobre massas de água. Tem preferência por
regiões calcárias.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Captura mosquitos, aranhas pequenas e borboletas nocturnas.
Captura as presas em voo mas também quando pousadas em pedras, ramos e folhas.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Sciurus vulgaris
Esquilo-vermelho

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Rara
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000: Potencialmente ameaçado

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Eurásia, desde o Mediterrâneo até ao Norte da Escandinávia e de Portugal até ao Norte da China.
Em Portugal é um colonizador recente sendo apenas conhecido no Norte do território continental.

H
ab

ita
t

Florestas de coníferas. Prefere bosques jovens e densos.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Herbívoro e por vezes carnívoro: Alimenta-se sobretudo de sementes de árvores. Rói as escamas
de pinhas até deixar a descoberto as sementes comestíveis (Pinus spp.). Também consome
grande variedade de herbáceas, produtos hortícolas, cereais verdes e secos, sementes, folhas e
frutos. Por vezes pode consumir ovos, pequenas aves e invertebrados.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es A introdução do esquilo-cinzento (de origem norte-americana) pode ser uma ameaça para o

esquilo-vermelho levando ao seu desaparecimento por ocupação do mesmo nicho, sendo mais
competitiva.
No mapa encontra-se assinalado um local onde se verificaram vestígios de esquilos durante as
saídas de campo.



Sorex granarius
Musaranho-de-dentes-vermelhos

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990 : Não ameaçado
UICN 2000 : Não ameaçado

D
is

tr
ib

ui
çã

o Endemismo ibérico: Pirinéus e Noroeste da Península Ibérica.
Em Portugal continental encontra-se localizado a Norte do rio Tejo, situando-se o ponto mais
meridional da sua área de ocorrência no concelho de Cascais

H
ab

ita
t Ocorre em quase todos os biótopos com mato, sendo mais abundante em terrenos com

vegetação densa e relativamente húmidos. Pode ser encontrada desde cotas superiores a 2000 m
até ao nível do mar.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: alimenta-se de pequenos insectos como mosquitos, libelinhas, escaravelhos e
borboletas nocturnas.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Sorex minutus
Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: III
Dir. Habitats:

LVVP: Insuficientemente conhecido
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990 : Não ameaçado
UICN 2000 : Não ameaçado

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Europa Ocidental até ao rio Yenesei e lago Baikal e para sul desde as montanhas da Ásia Central
a Caxemira, Nepal e Tsaidam.
Em Portugal encontra-se no Norte e Centro do Continente.

H
ab

ita
t Biótopos húmidos e com densa vegetação herbácea ou arbórea; desde zonas próximas da costa

a zonas montanhosas como mantos de tojo, prados de montanha, bosques de caducifóleas e de
coníferas, entre mantos densos de musgo.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro e carnívoro: alimenta-se essencialmente de aracnídeos, coleópteros e outros
invertebrados.; devido ao seu pequeno tamanho selecciona presas de menor dimensão.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es

Um dos factores limitantes da sua distribuição é de ordem climática, pois um baixo grau de
humidade constitui uma barreira ecofisiológica.



Sus scrofa
Javali

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçado
LVVE: Não ameaçado
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o Toda a Europa, com excepção da Grã-Bertanha e países escandinavos, Norte de África e Sul da
Ásia.
Em Portugal ocorre em todo o território continental, sendo mais abundante a Sul do rio Tejo e ao
longo da fronteira.

H
ab

ita
t

Bosque caducifólios e perenifólios, matagais diversos e áreas agrícolas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o Omnívoro: Dieta omnívora tendendo para o regime vegetariano. Prefere os frutos, tubérculos,

raízes e frutas. Come todo o tipo de gramíneas, fruta caída, vermes, insectos, micromamíferos,
serpentes. A dieta pode variar segundo as estações e as regiões.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Espécie cinegética.

O
bs

er
va

çõ
es

Actividade predominantemente nocturna e crepuscular.



Tadarida teniotis
Morcego-rabudo

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna: II
Dir. Habitats: IV

LVVP: Rara
LVVE: Insuficientemente conhecida
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Ocorre no Norte de África e Sul da Europa, estendendo-se na Ásia até ao Japão.
Presente em todo o Território de Portugal continental  mas com baixas densidades.

H
ab

ita
t Abriga-se geralmente em fendas rochosas, mas pode surgir em edifícios.

Utiliza uma grande variedade de biótopos para caçar, incluindo zonas urbanas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro: Insectos voadores

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Talpa occidentalis
Toupeira

Es
ta

tu
to CITES:

Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990 : Não ameaçada
UICN 2000 : Não ameaçada

D
is

tr
ib

ui
çã

o

Endemismo ibérico: Sudoeste da Península Ibérica.
Em Portugal de Norte a Sul do território continental.

H
ab

ita
t Habita em todo o tipo de prados, a uma altitude máxima de 1300 m, desde jardins, terrenos

cultivados e pastagens até carvalhais e pinhais; evita terrenos muito rochosos.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Insectívoro e carnívoro: Principalmente minhocas, insectos e as suas larvas (dípteros,
himenópteros, coleópteros), mirriápodes, moluscos, nemátodes e vegetais.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Sem interesse.

O
bs

er
va

çõ
es



Vulpes vulpes
Raposa

Es
ta

tu
to

CITES:
Bona:
Berna:
Dir. Habitats:

LVVP: Não ameaçada
LVVE: Não ameaçada
UICN 1990:
UICN 2000:

D
is

tr
ib

ui
çã

o

América do Norte, Norte de África e Eurásia.
Ocupa toda a Península Ibérica de uma forma contínua embora possa ser pontualmente rara.

H
ab

ita
t Dotado de grande adaptabilidade ocupa os mais variados ambientes terrestres, ainda que mostre

preferência por áreas heterogéneas com bosques, matos fechados, lameiros ou campos
agrícolas.

O
co

rr
ên

ci
a

Residente.

Al
im

en
ta

çã
o

Omnívoro: Carnívoro oportunista. A sua dieta baseia-se na predação de pequenos mamíferos,
consumindo também outros vertebrados, frutos e insectos. A necrofagia e as lixeiras são também
fontes de alimentos.

In
te

re
ss

e
ci

ne
gé

tic
o

Espécie cinegética

O
bs

er
va

çõ
es
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ANEXO VI - Património vernacular

O texto de apresentação da candidatura do ADV a Património Mundial esboça uma perspectiva

genérica sobre os vários tipos de intervenção antrópica que constituem este valor, salientando a

necessidade premente de um estudo sistemático. Nos exemplos compilado nas fichas de

levantamento foi dado maior relevância às quintas e armazéns ligados à vocação vinhateira do

Douro.

Nesta fase do levantamento, elegemos para objecto do nosso trabalho de campo os

Aglomerados, sítios graficamente identificados como sede de freguesia e lugar na Carta Militar

de Portugal (1:25 000), que ficassem dentro da área do PIOT-ADV. Visitamos todos, em

passagens breves ou mais prolongadas, se o local era sugestivo, sempre demasiado curtas

para os compreendermos bem, o que exigia uma investigação de longa duração e com outros

meios, mas suficientes para nos apercebermos da sua diversidade e potencialidades oferecidas

por cada um para o estudo, preservação e valorização dos aspectos vernaculares que

pensamos serem os identificadores do ADV. Em fichas individuais, inseridas neste anexo,

resumimos os aspectos mais marcantes e apelativos de cada lugar.

Numa perspectiva de analogia entre os Aglomerados visionados, não olhando à unidade de

paisagem (capítulo 5) a que pertencem, embora esta apareça inevitavelmente reflectida,

poderíamos agrupá-los da seguinte forma:

1. SEDES DE FREGUESIA

1.1. Antigas vilas implantadas em cotas médias/altas com maior dimensão, antiguidade, alguma

monumentalidade e nobilitação, carácter urbano e respectiva prosápia;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

PESO DA RÉGUA Canelas

SABROSA Celeirós

1.2. Sedes de freguesia implantadas em cotas médias/altas, em área de povoamento

concentrado, de consideráveis dimensões, mas nas quais se sente um carácter menos urbano,

com poucas disparidades qualitativas entre as construções, que se pautam pelo recurso a

soluções pouco elaboradas;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

STA MARTA  PENAGUIÃO Alvações do Corgo

TABUAÇO Valença do Douro



2

1.3. Sedes de freguesia implantadas em cotas médias/altas, em área de povoamento

concentrado, de pequenas dimensões, mas nas quais se sente um carácter menos urbano,

com poucas disparidades qualitativas entre as construções, que se pautam pelo recurso a

soluções pouco elaboradas;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

ALIJÓ Casal de Loivos

1.4. Sedes de freguesia implantadas em cotas médias/altas, em área de povoamento

concentrado, de menores dimensões, que mantêm a personalidade, apresentando uma grande

coerência e uniformidade na construção vernacular;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

S. JOÃO DA PESQUEIRA Vale de Figueira

1.5. Sedes de freguesia implantadas em cotas médias/altas, em área de povoamento mais

disperso, cujo núcleo tem, por isso, um pequeno número de construções, intervaladas na

mancha verde. Estas construções são, porém, frequentemente, de qualidade, cabendo mesmo,

por vezes, na classificação de casa nobre, excelência também extensível às igrejas;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

LAMEGO Penajóia Molães

MESÃO FRIO Cidadelhe Eira Pedrinha de Baixo

Eira Pedrinha de Cima

Outeiro

1.6. Sedes de freguesia ribeirinhas relacionadas com caminhos inter-regionais onde existiam

barcas de passagem ou atravessamentos estratégicos;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

ALIJÓ Vale de Mendiz

ARMAMAR Folgosa

PESO DA RÉGUA Covelinhas

SABROSA S. Cristovão do Douro

1.7. Sedes de freguesia ribeirinhas, relacionadas com a navegação ao longo do curso do

Douro, com acentuada vocação de entreposto comercial. Por vezes este carácter foi reforçado

pela justaposição de um nó ferroviário;
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CONCELHO FREGUESIA LUGAR

ALIJÓ Pinhão

1.8. Sedes de freguesia cuja implantação responde a outros critérios, nomeadamente a

presença de uma instituição religiosa relevante, cujo templo se transformou em paroquial;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

VILA REAL Ermida

2. LUGARES

2. 1. Antigas sedes de freguesia ou aglomerados concentrados de alguma dimensão, com

capela e cemitério, onde se cumpriam funções paroquiais. Possuem, por vezes, alguma

monumentalidade e urbanidade;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

ARMAMAR Vila Seca Marmelal

LAMEGO Cambres Rio Bom

S. JOÃO DA PESQUEIRA Ervedosa do Douro Casais do Douro

SABROSA Vilarinho S. Romão Paradelinha

TABUAÇO Desejosa Balsa

2. 2. Lugares implantados em área de povoamento concentrado, de alguma dimensão, com

poucas disparidades qualitativas entre as construções, que se pautam pelo recurso a soluções

pouco elaboradas;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

S. JOÃO DA PESQUEIRA Ervedosa do Douro Sarzedinho

2.3. Lugares implantados em cotas médias/altas, que mantêm a personalidade, estando

focalizados numa construção nobre, junto da qual se distribuem as construções vernaculares

ao longo de arruamentos;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

MESÃO FRIO Oliveira Paço

SABROSA Covas do Douro Chanceleiros
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2.4. Lugares ribeirinhos ou de encosta, à margem de caminhos inter-regionais que conduziam a

barcas de passagem ou a atravessamentos estratégicos. As construções alongam-se à face do

caminho murado;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

LAMEGO Penajoia Codorneiro

Curvaceira

Moledo

MESÃO FRIO Vila Marim Rede

Ribeira da Rede

PESO DA RÉGUA Fontelas Outeiro

S. JOÃO DA PESQUEIRA Vale de Figueira S. Xisto

STA MARTA  PENAGUIÃO Lobrigos, S. João Vila Maior

TABUAÇO Barcos Santo Aleixo

VILA NOVA DE FOZ CÔA Numão Arnozelo

VILA REAL Ermida Povoação

2.5. Lugares ribeirinhos, relacionados com a navegação ao longo do curso do Douro, com

acentuada vocação de entreposto comercial. Por vezes este carácter foi reforçado pela

justaposição de um nó ferroviário;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

CARRAZEDA  DE ANSIÃES Castanheiro Foz Tua

VILA NOVA DE FOZ CÔA Vila Nova de Foz Côa Pocinho

2.6. Lugares cuja implantação responde a outros critérios, nomeadamente a acção de uma

instituição religiosa relevante;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

PESO DA RÉGUA Vilarinho dos Freires Granja

2.7. Lugares cuja implantação responde a outros critérios, nomeadamente a situações de

transição para outras dominantes agro-económicas;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

STA MARTA PENAGUIÃO Alvações do Corgo Azinheira

VILA REAL Ermida Carrazedo

Vale da Ermida
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2.8. Povoações utilizadas para a exploração agrícola sazonal;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

ARMAMAR Vila Seca Pai Corrão (extinto)

VILA NOVA DE FOZ CÔA Vila Nova de Foz Côa Cortes da Veiga

2.9. Povoações com instância termal;

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

PESO DA RÉGUA Fontelas Caldas de Moledo

2.10. Aglomerados com pouca expressão numérica ou pouco interessantes quanto à mancha

construída, embora alguns estejam na vizinhança ou incluam quintas de qualidade. Estes

casos, muitos deles em áreas de maior dispersão da população, obrigariam a um profundo

estudo social e histórico para entendermos a sua formação e sentido, até porque não vemos a

antiguidade documentada de alguns reflectida na realidade construída actual.

CONCELHO FREGUESIA LUGAR

ALIJÓ Casal de Loivos Senhora do Couto

Vale de Mendiz Orgueiras

Rebentinha

LAMEGO Cambres Adega do Chão

Bogalheira

Carneiro

Lagares

Lamelas

Varais

Oliveira Bamba

Paço

Vila Marim Granjão

Ilha

Pereira

Quinta do Paço

Reimonde

Valcovo

Venda Nova

Vila Cova

Vila Pouca

PESO DA RÉGUA Canelas Bagaúste
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CONCELHO FREGUESIA LUGAR

Peso da Régua Juncal de Cima

Vilarinho dos Freiras Pitarrela

STA MARTA PENAGUIÃO Alvações do Corgo Serrinho

Lobrigos, S. João Bairro

Sra da Graça

VILA REAL Nogueira Vale de Açor



PIOT- ADV
Alto Douro Vinhateiro - Património Mundial

Carrazeda de Ansiães Castanheiro

Quinta situada entre a linha férrea e a margem do
rio Douro, composta por armazém, casa de
habitação, capela, casa de caseiros e casa do
lagar. Actualmente é o armazém que reune as
valências de casa de habitação, armazém e
capela, embora desafectada ao culto.
O armazém, com dois pisos e grandes dimensões,
de planta rectangular muito alongada, implantado
no sentido nascente/poente, em patamar paralelo
ao rio, corresponde a um edifício de qualidade
construtiva.  O primeiro terço ao nível do sobrado
foi adaptado a casa de habitação, abrindo-se aí a
necessária fenestração na fachada voltada a sul.
Nesta mesma fachada, três portas de arco de volta
perfeita levemente peraltado dão acesso ao
armazém, interiormente dividido em dois espaços
separados por um muro de função tectónica,
vazado por um arco que sobe ao nível do sobrado.
Na fachada nascente abre-se um portal também
em arco de volta perfeita, levemente deseixado.
A fachada poente apresenta um arranjo próprio de
casa de habitação e é antecedida por uma escada
com amplo patim. A ela se encosta a fachada da
capela, ao gosto rocaille, de frontão contra-curvado
ocupado pela pedra de armas.

Quinta do Zimbro



PIOT- ADV
Alto Douro Vinhateiro - Património Mundial

Alijó S. Mamede de Riba Tua

Casa integrada nas estruturas necessárias ao
funcionamento do apeadeiro do Tua. Obedece ao
modelo adoptado pela CP, que privilegia os valores
expressivos da arquitectura, tais como os vãos
alpendrados e o destacar das molduras, dos
cunhais, roda-pés e cornijas.

A norte, em cota mais elevada, situa-se uma
construção recente de dois pisos, destinada à
habitação. Aparenta resultar do aproveitamento de
uma implantação mais antiga, já que se encontra à
face de um velho caminho murado e calcetado
segundo as técnicas tradicionais. A volumetria
actual perturba a escala do conjunto, ainda mais
prejudicada pela construção de um pequeno
anexo, junto à estrada. O acentuado descuido,
habitual nestas construções anexas, aconselha
vivamente a um maior controle.

Casa da CP
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Alijó S. Mamede de Riba Tua

Armazém isolado, em cota elevada relativamente
ao leito do rio. Apresenta dimensão média e boa
qualidade construtiva.
Edifício retangular, com entrada principal voltada a
nascente, coberto por telhado de duas águas de
acentuado pendor que, no lado sul, se prolonga
para cobrir um corpo saliente com dois pisos, que
aproveitando o desnível do terreno.
O material empregue é o xisto. Nos cunhais, os
blocos são de grandes dimensões e bem
aparelhados, enquanto no enchimento dos muros
é utilizado xisto em pedra miúda. Apresenta
reboco, caiação e roda-pé pintado a negro.

Estrutura a conservar.

Armazém da Croft
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Alijó S. Mamede de Riba Tua

Quinta constituída por casa de habitação, com
adega e lagares, e casa de caseiros. Isolada,
situa-se em ponto proeminente sobranceiro à foz
do Tua.
A casa do proprietário é sobradada, aproveitando
os desniveis de cota do terreno. No primeiro andar
desenvolve o espaço destinado à habitação, ao
qual se acede por escadaria lateral de granito com
patim. A fachada principal, voltada ao Tua,
apresenta, ao nível do sobrado, uma varanda
corrida de madeira com balaustrada algo cuidada
na decoração dos fustes, parcialmente assente em
cachorros de madeira. O muro fenestrado que dá
acesso a esta varanda é construído com recurso à
taipa, bem como a divisão dos compartimentos
interiores.
O material de construção utilizado é o xisto no
enchimento dos muros, e o granito nos cunhais,
padieiras e escadaria.
A casa do lagar, no seguimento da fachada sul,
adapta-se à inclinação do terreno, aproveitando
funcionalmente o desnível, partindo das aberturas
por onde se borcavam os cestos,  para  um
conjunto de lagares de cantaria de granito, cuja
face frontal se apresenta elevada relativamente ao
pavimento, permitindo desta forma um fácil
escoamento do vinho através de canaletas e bicas,
que vazam a parede, desembocando a uma cota
alta na adega, correspondente ao topo dos tonéis.
A adega, cujo pavimento aproveita parcialmente a
rocha-mãe, é térrea. Conserva os canteiros e
mantém a comunicação com o lagar, abrindo uma
porta larga para a fachada sul.
A casa do caseiro, algo arruinada, é construída em
xisto, e apresenta cozinha contígua com cantareira
e forno em granito.

Embora as construções se encontrem
abandonadas, correspondem à tipologia da casa
de quinta duriense, tanto pela racionalidade de
implantação e articulação do espaço interior, como
pelos elementos expressivos da arquitectura, bem
patentes na disposição da varanda e na
combinação dos materiais. Seria de todo o
interesse atender à sua preservação em futura
utilização.

Quinta abandonada
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Alijó S. Mamede de Riba Tua

Edifício retangular e alongado, de dois pisos, cujo
traçado acompanha a margem do rio  Douro.
Situa-se a uma cota baixa, possivelmente em leito
de cheia.
Resulta da transformação de uma construção
antiga, da qual presumivelmente respeita a
tipologia, a avaliar pelo ritmo da fenestração e pela
opção de apresentar uma varanda alpendrada, que
corre ao longo de toda a fachada sul.

A ausência de contrastes cromáticos prejudica a
leitura da morfologia e dos elementos tipológicos e
expressivos da arquitectura.

Casa nova (Quinta dos Malvedos)
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Carrazeda de Ansiães Castanheiro

Conjunto implantado na malha urbana de Foz Tua.
Demarca-se das restantes construções do lugar
pela sua invulgar qualidade. O conjunto compõe-se
por três armazéns articulados por um pátio
murado.
A poente situa-se o armazém de maiores
dimensões. É uma construção térrea de
planimetria rectangular alongada
(poente/nascente), de muros espessos. A fachada
voltada ao rio apresenta aberturas de vãos amplos,
cujas molduras são construídas com grandes
silhares de granito. Na fachada nascente abre-se
um grande portal, cujo vão é coroado por arco
adintelado com aduelas dispostas radialmente, em
forma de cunha. Sobre o lintel rasga-se um vão de
iluminação quadrangular que, a julgar pelos
vestígios remanescentes no local, era sobrepujado
por um frontão que rematava esta fachada, a
razoável altura, conferindo-lhe uma certa
imponência.
A metade poente conserva a estrutura original,
enquanto a  nascente o espaço foi aproveitado
para um pequeno comércio. Sobre esta última
área foi construída uma casa de habitação, na
segunda metade da década de setenta, que, além
de destruir o remate superior do edifício, adulterou
por completo a tipologia anterior.
A nascente do pátio erguem-se dois armazéns
contíguos, sendo a construção a norte servida por
largo portal de arco abatido, cuja fachada
apresenta vestígios de reboco e caiação. A partir
do pátio, uma escadaria de lances divergentes dá
acesso à parte posterior deste edifíco, onde se
encontra um conjunto de lagares de xisto de
grandes dimensões, outrora com prensa de feixe.
Conserva nos tampos dianteiros dois pios
igualmente de xisto.
A sul um outro armazém retangular, muito
alongado e de elevado pé-direito, apresenta um
cuidado especial no arranjo dos vãos que, ora
optam por molduras de granito de silhares longos e
aparelhados, ora simulam frontões de inspiração
erudita, ora ainda utilizam janelas de enxalço.
O pátio é delimitado a sul por um muro com poial e
bebedouro para animais.

É de realçar neste conjunto a dimensão e
qualidade de tratamento dos materiais, mesmo
quando se emprega o xisto, bem como a técnica
construtiva e o recurso a modelos de inspiração
erudita, pelo que a sua preservação se impõe. A
recuperação das construções deve ser encarada,
mas urge minimizar a intrusão causada pela casa
de habitação.

Conjunto de armazéns (Foz Tua)
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Carrazeda de Ansiães Castanheiro

Alglomerado urbano ribeirinho, cuja função inicial
era a de entreposto comercial, limite da navegação
do Douro. Daqui irradiavam as mercadorias para
Trás-os-Montes e Beiras.  Em sentido inverso, a
esta povoação recolhiam vinhos e azeites da
região com destino ao Porto. A posterior
implantação do caminho-de-ferro, compreendendo
o entroncamento com a linha do Tua, reforçou esta
vocação.
Apresenta um povoamento compacto, suportado
por patamares entre o rio Douro e a linha do
combóio, alargando-se a malha urbana na área de
menor inclinação, voltada à foz do Tua. Neste local
os arruamentos apresentam um traçado menos
rectilíneo, desenvolvendo-se à volta da capela de
Nossa Senhora da Guia. É aqui que se encontra o
núcleo habitacional mais antigo, caracterizado por
calçadas de acentuado pendor, faceadas por
casas com pequenos logradouros. Predomina a
construção térrea, de xisto e taipa, caiada e com
roda-pé em tons escuros. Neste mesmo núcleo é
de destacar uma casa de habitação construída na
década de 60 do século XX, que utiliza os mesmo
materiais, com cunhais e molduras de vãos em
granito, mimetizando as boas técnicas de
construção da região.
Entre este núcleo e a estação do Tua,
desenvolve-se a malha urbana mais recente, que
envolveu alguns antigos armazéns. A construção
habitacional é genericamente de menor qualidade,
utilizando materiais mais modernos, que
possibilitam cérceas   consideravelmente  mais
altas, o que contribui para escurecer as artérias, já
de si estreitas e insalubres. Duas chaminés fabris,
em tijolo, assinalam a existência de uma unidade
industrial de panificação, entretanto transferida
para local mais próximo da estação, fora do
alcance das cheias.
A estação ferroviária é um  nó regional, o que
garante uma consideravél animação e presença
humana. Associado a esta, ainda que algo
afastado para nascente, está implantado o bairro
destinado a habitação dos trabalhadores. Como é
habitual, apresenta uma arquitectura própria das
edificações promovidas pela CP.
A cota mais baixa, junto às margens dos rios, é
ocupada por pomares e hortas.

A vocação deste povoado deverá respeitar a sua
tradição de entreposto comercial e placa de
circulação de pessoas e bens.

Foz Tua
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Vila Nova de Foz Côa Mós

Neste vale, tanto junto à povoação de Mós, como a
jusante até à ribeira de Murça, multiplicam-se os
aproveitamentos horto-frutícolas, encaixados entre
muros de xisto e acompanhados das necessárias
cosntruções adjectivas. A corrente da ribeira
favorece o aproveitamento das águas para tocar
engenhos.

A preservação deste vale, bem como do da ribeira
de Murça, será importante para a compreensão da
multiplicidade da paisagem agrícola duriense
anterior à grande expansão da vinha.

Vale da ribeira de Mós
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Vila Nova de Foz Côa Murça

Neste vale, mais aberto que o da ribeira de Mós,
os aproveitamentos frutícolas têm uma maior
expressão, a par de algumas áreas de vinha e
olival. Nas encostas persistem antigos socalcos,
estreitos e descontínuos, que sobem até à linha de
festo.
Todo este vale é compartimentado por muros que
cercam laranjais, olivais e vinhas, e conduzem
caminhos.

A preservação deste vale, bem como do da ribeira
de Mós, será importante para a compreensão da
multiplicidade da paisagem agrícola duriense
anterior à grande expansão da vinha.

Vale da ribeira de Murça
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S. João da Pesqueira Vale da Figueira

Povoação implantada numa mancha alongada
sobre crista prependicular ao Douro, evitando os
desníveis. A malha urbana é compacta e arruada,
convivendo casas de habitação e estruturas de
produção. Os extremos da malha urbana são
assinalados pela igreja paroquial e pela capela de
Santa Bárbara, situada em cabeço de cota mais
elevada.
As casas de habitação são na sua maioria térreas
e construídas em banda. Alguns exemplares
apresentam sobrado, que utiliza a taipa, ao qual se
acede por escada exterior com varanda
alpendrada de madeira. O material de construção
maioritariamente empregue é o xisto. As
habitações mais recentes desenvolvem uma
volumetria e uma escala de muito maiores
dimensões do que os exemplares anteriormente
referidos.
As estruturas de produção são vocacionadas para
a transformação do sumagre e da azeitona,
outrora muito importantes na economia desta
freguesia. Na Rua da Cerca encontra-se um
edifício em ruínas, no qual subsiste um engenho
de sumagre. Junto à igreja paroquial há um lagar
de azeite, construção térrea e baixa, com
aberturas quase ao nível do solo, todas elas
numeradas, através das quais se borcava a
azeitona para tulhas individuais.

Embora esta área seja actualmente de boa
produção vinícola, as estruturas encontradas neste
povoado indiciam uma anterior preponderância das
culturas do sumagre e da oliveira, também elas
destinadas ao mercado urbano e externo. Assim
sendo, sugerimos que nesta povoação seja
mantida e realçada a memória destas culturas e
respectiva tecnologia como exemplo de um Douro
diferente da monocultura vinhateira.

Vale da Figueira
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Vila Nova de Foz Côa Numão

Povoação sobranceira ao Douro, desenvolvida à
margem de um velho caminho que da serra descia
a uma antiga barca de passagem.
A malha urbana densa denota um crescimento
sedimentado e harmónico desta povoação, onde
pontuam casos de construções datadas ou com
inscrições que reportam aos séculos XVII e XVIII.
As habitações são térreas ou de um sobrado,
recebendo neste caso escada lateral voltada para
a rua, aproveitando-se o vão inferior para
armazenamento, dando superiormente acesso a
uma varanda. O aparato mais recente das
habitações deve-se essencialmente à utilização de
novos materiais nos acabamentos e
revestimentos, mantendo embora, em muitos
casos, a estrutura anterior.
Dentro das estruturas de produção, lagares de
vinho e azeite integram-se na malha urbana,
apresentando por vezes construção bem
dimensionada, executada em granito de técnica
apurada
Os materiais utilizados na habitação e nas
estruturas de produção são predominantemente a
madeira e o granito, material por vezes tratado
com boa técnica.
Sendo Arnozelo apenas um lugar da freguesia de
Numão, o facto de ter sacramentos e cemitério
atesta a antiguidade da ocupação do lugar de
Arnozelo e a importância da sua população. Junto
ao cemitério está a capela anteriormente dedicada
a Nossa Senhora da Ribeira, hoje com invocação
de Santa Catarina. Depois da demolição da capela
de Nossa Senhora da Ribeira da quinta do
Arnozelo, os retábulos e imagens que lhe
pertenciam teriam sido para aqui transferidos.
Muito recentemente, em terreno periférico à malha
urbana, foi construída uma nova igreja, agora
dedicada a Nossa Senhora da Ribeira, na qual se
veneram algumas das imagens provenientes da
actual capela de Santa Catarina.

Esta última igreja, que em nada se integra na
povoação, não só por lhe ser periférica como pelo
tipo de construção, volumetria, acabamentos, etc.,
pode constituir um mau exemplo que, a ser
mimetizado e dar origem a um novo núcleo
habitacional, desfiguraria completamente o antigo
lugar.

Arnozelo
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Vila Nova de Foz Côa Numão

Quinta implantada na crista de um cabeço
sobranceiro ao Douro e à ribeira da Silvã, onde
outrora atravessava uma importante barca pública.
Sendo já referida pelo Numeramento de 1527,  a
esta quinta se associou uma capela dedicada a
Nossa Senhora da Ribeira, edificada ainda no
século XVI, que terá substituído um templo de
construção mais antiga, dedicado a S. Gonçalo. A
importância da capela de Nossa Senhora da
Ribeira como pólo devocional levou à sua
reedificação, já no século XVII, obra patrocinada
por D. Miguel de Portugal, bispo de Lamego. Foi
então construído um templo de maiores
dimensões, casas para o capelão, com cerca e
fonte para o seu sustento, bem como edifícios para
acolhimento e abrigo dos romeiros. Apesar da
posterior demolição,   todo este conjunto
devocional condicionou a distribuição espacial dos
edifícos da actual quinta, cujo arranjo é marcado
por um largo terreiro.
Entre as construções funcionais da quinta, que
desenham o terreiro, sobressaem alguns
elementos remanescentes das estruturas
devocionais, como um pilar adossado à cozinha
dos trabalhadores, com a imagem de Nossa
Senhora com o Menino, e colunas de granito que
aparentam ter pertencido à galeria alpendrada de
uma galilé, agora reaproveitadas para delimitar o
galinheiro.
Além da antiguidade comprovada, a excelência
desta quinta reside no facto de conservar quase
todas as estruturas funcionais, erguidas nos
séculos XIX/XX, como casa de habitação, lagar e
armazém de azeite, destilaria, pocilgas, nitreira,
cavalariças, casa de caseiro, cardenhos e cozinha
dos trabalhadores, pombal, galinheiros, armazéns,
cardenhos novos e lagar de vinho.
Todo este conjunto edificado está envolvido por
uma mancha de vinha em socalcos de grande
qualidade construtiva, armados na década de 50
do século XX, e olival, seguida, em cota baixa, por
pomar.

A concentração neste espaço de tão diversos
elementos, tanto do ponto de vista cronológico,
como funcional, recomendam, pela sua raridade e
estado de conservação, uma grande atenção
numa hipotética intervenção.

Quinta do Arnozelo
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S. João da Pesqueira Vale da Figueira

Povoado sobranceiro ao Douro que mantém uma
malha urbana tradicional, de ruas declivosas e não
ortogonais. As casas de habitação,
maioritariamente térreas, alinham as fachadas à
face da rua e apresentam pequenas cortes e
pequenos logradouros. Algumas construções
apresentam sobrado e varanda com balaustrada
de madeira e lojas no piso térreo.  A varanda não
se orienta necessariamente para a rua, mas,
também, para o logradouro.
Os materiais de construção são o xisto, o reboco
caiado e pontualmente pintado, e a madeira.

O escasso número de habitantes que reside neste
lugar pode facilitar a sua preservação com
condicionantes mais estreitos, uma vez que as
casas existentes não correspondem, geralmente, a
primeira habitação.

S. Xisto
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Vila Nova de Foz Côa Numão

O percurso que de Numão conduz a Arnozelo, no
seu tramo final, permite o visionamento de antigas
estruturas enformadoras da paisagem que
testemunham a diversidade de culturas. Sobre
esta mancha granítica podemos ver áreas
descontinuas de socalcos estreitos, que sobrem
até ao festo, certamente que de suporte para
plantação de árvores (oliveiras, amendoeiras e
figueiras).
Relacionado com estas últimas subsistem fornos
de secar figos, que por vezes se encaixam nos
próprios socalcos. São construções em granito, de
câmara circular fechada em falsa cúpula.

Muitas desta estruturas encontram-se hoje
abandonadas, mas são um excelente documento
do aproveitamento intensivo destas encostas, e
também de cultivos agora residuais. Os caminhos
murados que percorrem as encostas, ligando a
serra à ribeira do Douro, reforçam esta impressão
de profunda acção antrópica.

Fornos/socalcos (EM 1101)
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Carrazeda de Ansiães Seixo de Ansiães

Capela pública implantada em cabeço sobranceiro
ao rio Douro, no local de uma importante barca de
passagem,  cuja propriedade era dividida entre as
Câmaras de Carrazeda de Ansiães e de Vila Nova
de Foz Côa.
O pequeno e cuidado templo apresenta um bom
retábulo, provavelmente maneirista e imaginária de
qualidade. Guarda ainda um ex-voto atestando a
devoção popular.
O tecto da capela-mor recebeu pintura decorativa
ao gosto setecentista.
Junto à borda de água desenvolveu-se um
povoado e, acima da capela, implanta-se a Quinta
com o mesmo nome.
Aqui vinham as burricadas de veraneio com origem
em Seixo de Ansiães.

Capela de Nossa Senhora da Ribeira
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Vila Nova de Foz Côa Vila Nova de Foz Côa

Concluída em 1894, a quinta de Vale Meão
expressa o interesse tardio da grande produção e
comércio do vinho pelo Douro Superior. Ocupando
uma área invulgarmente extensa, os seus edifícios
habitacionais revelam um gosto urbano, enquanto
os armazéns, de construção cuidada e de grandes
dimensões, se dispersam estrategicamente pela
propriedade.
Em local elevado, dominando a quinta, situa-se a
capela do Senhor do Monte onde consta a
inscrição “MANDOU EDIFICAR ESTA ERMIDA D.
ANTÓNIA A. FERREIRA A PEDIDO DE ANTÓNIO
J. CLARO DA FONSECA. 1895”.

Quinta do Vale Meão
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Vila Nova de Foz Côa Vila Nova de Foz Côa

A capela está implantada em local alto
sobramceiro à veiga, que visualmente domina.
Está construída no centro de um adro de razoáveis
dimensões, murado com guardas e poiais de
granito, pináculos de canto e gárgulas.
O templo é construído em granito rebocado e
caiado, excepto no embasamento, cunhais,
molduras, cornija e sineira. É circundada por
caminho destinado a percorrer de joelhos.
A imagem de Nossa Senhora da Veiga é uma
imagem de roca com o Menino ao colo e manto
azul, sobre um supdâneo de nuvens e anjos.
A festa realiza-se a 25 de Março, o que evidencia a
sua vocação de protectora da cultura dos cereais,
embora, actualmente, se repita em Agosto, com
carácter de arraial, dada a estada sazonal dos
emigrantes.
Vinham à capela os segadores de Além-Douro que
percorriam a pé os caminhos desde a Terra Fria.
Do Baixo Corgo subiam até à Senhora da Veiga os
pedreiros e outros trabalhadores em busca de
ocupação nas quintas, percorrendo a pé a linha do
combóio.
Entre os muitos milagres atribuídos à Senhora da
Veiga, consta o socorro aos soldados de Foz Côa
nas trincheiras da I Guerra Mundial.
A invocação da Senhora propiciou outros milagres
que ora salvavam gado, que corria o risco de se
atolar no Douro, ora salvavam crianças em risco
de se afogarem, ora forneciam água aos
segadores sequiosos.

Esta capela preside espiritualmente à veiga, sendo
por isso um ponto de referência para todo este
território.

Capela de Nossa Senhora da Veiga
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Vila Nova de Foz Côa Vila Nova de Foz Côa

Embora possa ter origem mais remota, o complexo
edificado desta quinta ilustra bem o tipo de
construção e a imagética do Estado Novo,
plasmando as ideias higienistas, fomentistas e
tecnocratas dessa época.

Dada a raridade, na zona em causa, deste tipo de
quinta, que tanto acentua os aspectos acima
indicados, é de favorecer a sua preservação.

Quinta do Reguengo
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Vila Nova de Foz Côa Vila Nova de Foz Côa

Povoamento de tipologia contínua, cujas
construções se desenvolvem em banda e ao longo
do caminho. Este povoado, situado em plena
veiga, destinava-se a albergar sazonalmente os
trabalhadores e o gado que se deslocavam da
montanha para a ribeira, bem como os
trabalhadores que vinham de além Douro.
As culturas dominantes nesta veiga, que explicam
a movimentação sazonal, eram culturas arvenses
(centeio, trigo, cevada e garrobas) e olival.
As construções eram térreas, com poucas
aberturas, utilizando o xisto e o reboco caiado.
Uma vez fixada a população neste local, as
habitações desenvolveram-se em altura,
recebendo, geralmente, um sobrado com varanda
voltada à rua, utilizando materiais recentes e
revestimentos nem sempre bem adaptados a esta
envolvente arquitectónica.

Todo o conjunto da veiga, incluindo este povoado,
a invocação da Senhora da Veiga e a paisagem
envolvente, dominada por extensos olivais, deveria
ser preservada com o objectivo de manter a
diversidade de culturas do Douro Superior,
permitindo a compreensão diacrónica e diatópica
da estratificação paisagística.

Cortes da Veiga
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Vila Nova de Foz Côa Vila Nova de Foz Côa

Povoação cujo crescimento foi incrementado pela
abertura da via-férrea do Douro, situando-se aqui o
entroncamento com a linha do Sabor. Cabeça de
uma barca de passagem, esta povoação manteve
a sua função de travessia consubstanciada na
ponte ferroviária e, mais recentemente, na
barragem do Pocinho. Este empreendimento
hidro-eléctrico originou a implantação de um bairro
(5), construído com materiais pouco duráveis, que
conviria, talvez, ir eliminando, podendo
considerar-se, no entanto, a manutenção de um ou
dois exemplares, bem como do campo de jogos,
devidamente beneficiados, destiandos ao turismo
juvenil.
A via-férrea obrigou à edificação de bairros
ferroviários (3), segundo os modelos próprios da
arquitectura da CP, hoje abandonados mas
facilmente recuperáveis.
Igualmente de apoio ao complexo ferroviário foi
construído um grande armazém (2), também
desactivado. Os materiais empregues na
construção são o granito e a madeira. Esta
unidade apresenta todas as potencialidades
espaciais e tipológicas para ser aproveitada como
espaço museológico relacionado com a história do
caminho-de-ferro.
Junto à ponte ferroviária está instalada uma
unidade fabril do sector das oleoginosas (1), para o
qual certamente convergem os sub-produtos dos
lagares de azeite da região. A mesma vocação
industrial e facilidade de re-distribuição terá
presidido à instalação de um entreposto de adubos
de grandes dimensões.
A par desta edificações específicas, existem
pequenas e muito residuais construções de feição
tradicional destinadas à habitação, em estado de
abandono (4).
Na área em frente à estação desenvolveu-se
construção individualizada, de iniciativa privada.

Pocinho



PIOT- ADV
Alto Douro Vinhateiro - Património Mundial

Carrazeda de Ansiães Castanheiro

Quinta implantada na foz do rio Tua,
destacando-se pelos qualidade paisagística dos
seus socalcos, cortados por um caminho murado e
serpenteante. No sopé do cabeço situa-se o
conjunto construtivo, composto por casa do
proprietário e armazéns. Tendo sido cortada pela
estrada nacional, a quinta ficou com o seu
armazém principal junto à povoação de Foz Tua.
Este armazém, de planimetria rectangular e
alongada e grandes proporções, é construído de
xisto rebocado, com roda-pé a negro.

O valor estético desta quinta é perturbado pela
construção recente de um armazém de grandes
dimensões, cuja uniformidade cromática é
discordante das demais construções, bem como
da povoação .

Quinta do Smith
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Santa Marta de Penaguião Alvações do Corgo

Povoado sobranceiro ao vale do Corgo, implantado
em acentuado declive, de ruas tortuosas, de
disposição horizontal, mais ou menos paralelas,
alternando com ladeiras ou escadas, de disposição
vertical, formando uma malha muito compacta,
recticulada, embora irregular.
Fora desta malha destaca-se, em ponto alto, a
igreja paroquial dedicada a Santo António, de
construção setecentista, embora refeita nos inícios
do século XX.
Este aglomerado congrega uma população cuja
actividade económica essencial era, e é, a
produção vitivinícola e olivícola, o que se traduz
não só na paisagem envolvente, como também
nas estruturas dedicadas à transformação das
uvas e da azeitona. A linha do Corgo, que permite
o acesso a Vila Real, construída entre 1906 e
1921, fez desta povoação um ponto de passagem
de mercadorias no contexto de desenvolvimento
da linha do Douro e seus afluentes, cuja
importância é atestada pela relativa dimensão das
construções da estação da CP.
Devido à implantação declivosa e ao tipo de malha
urbana, acima referidos, as construções, de xisto,
destinadas à habitação e à produção, apresentam
cércias diferenciadas, voltando a fachada principal,
de um ou dois sobrados, para a rua ou calçada,
enquanto o arranjo do alçado posterior aproveita o
desnível de cota para a construção de áreas de
produção e armazenamento e, mais recentemente,
de habitação, podendo atingir 4 a 5 pisos. Algumas
das casas estão datadas por inscrições dos
séculos XVI e XVIII. Pontuando a malha urbana,
seguindo um antigo caminho que conduziria ao
Douro, há nichos devocionais, em alguns casos
reportando-se, provavelmente, ao século XVI,
cujas invocações (Nosso Senhor da Guia, Senhor
dos Aflitos) demonstram bem a sua vocação de
protectoras de viandantes.
O aproveitamento motriz do rio Corgo conduziu à
construção de uma série de moinhos, com os
respectivos açudes que, embora parcialmente
arruinados, ainda mostram bons testemunhos.
Neles passava, outrora, uma barca de travessia
para Lobrigos.
A transformação da imagem deste povoado vem
sendo operada não por uma marcada extensão da
malha urbana, mas pela reconstrução de casas
antigas, que apresentam actualmente soluções e
materiais hodiernos, em sistemas construtivos de
baixa qualidade.
O maior valor que esta povoação hoje apresenta, é
o aproveitamento hortícola e vinícola do vale. Em
altos socalcos de xisto, que sobem do rio até à
povoação, cultivam-se hortas e vinhas, cujo
desenho e tratamento cuidados conferem à
paisagem qualidade estética, atestando igualmente
o duro trabalho de gerações, que actualmente se
mantém, como bem prova o granjeio das margens
do Corgo.

Alvações do Corgo
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Santa Marta de Penaguião Alvações do Corgo

Lugar recente, expansão de Alvações do Corgo,
situado no espaço peri-urbano do núcleo da
freguesia. Aglomerado implantado a meia encosta,
ao longo da estrada. As casas de habitação
apresentam vários sobrados no arranjo do alçado
posterior, enquanto do lado da estrada mostram
um ou dois pisos. Estas casas são
maioritariamente construídas em materiais e
arranjos hodiernos, recorrendo a amplas  placas
de betão, assentes sobre pilotis, permitindo edificar
em terreno muito declivoso.

Dadas as características apontadas, este povoado
demonstra quanto a tecnologia da construção
actual, quando mal aplicada, pode esquecer o
saber tradicional, no que concerne a adaptação
das construções às formas do relevo. A falta de
solidez dos alicerces coloca graves problemas de
sustentação e durabilidade das construções.

Serrinho
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Santa Marta de Penaguião Alvações do Corgo

Pequeno povoado, que em 1721 contava apenas
com 16 moradores (155 em 1940), implantado em
cumeada, na encruzilhada de uma rede de
caminhos antigos, murados, recentemente
alcatroados. A distribuição das construções,
destinadas a habitação e produção,  acompanha
os caminhos, concentrando-se o núcleo mais
antigo, de edificações de xisto, junto à capela de
Nossa Senhora da Conceição. Nesta capela,
recentemente reformada, destaca-se o retábulo
policromado e dourado de boa qualidade.
O núcleo mais recente estende-se para ocidente e
caracteriza-se por um tipo de habitações de
características hodiernas.
A encosta ocidental é marcada por socalcos
pós-filoxéricos de boa qualidade paisagística e
construtiva.

O interesse deste povoado reside no facto de se
situar no limite da Demarcação Pombalina, ainda
materializada pela presença do respectivo marco,
no caminho para Vale do Açor.

Azinheira
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Vila Real Nogueira

Povoado de pequeníssima dimensão que, segundo
o recenseamento de 1940, tinha 35 habitantes.
Implantado em zona planáltica, de reduzido e
disperso núcleo construído, apresenta todo ele
reconstruções recentes que se erguem à face do
caminho. Na confluência de dois caminhos fora da
povoação foi construída, em 1960, a capela de
Nossa Senhora do Redoiro.

O maior interesse deste povoado reside na rede de
caminhos que lhe dá acesso no sentido Alvações
do Corgo/Nogueira. Estes caminhos, antigos,
vendo-se na margem de um deles um marco da
demarcação pombalina, são delimitados por muros
de xisto, ora atingindo uma cércia relativamente
elevada, ora sendo baixos e ondulantes,
acompanhando os desníveis do terreno. O recente
derrube de parte destes muros tem levado à
substituição, nas parcelas derruídas, da pedra por
blocos de cimento.
Dadas as características desta rede viária é de
recomendar a manutenção do aparelho de xisto
em futuras reconstruções.

Vale de Açor
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Peso da Régua Covelinhas

Povoado ribeirinho implantado em concha na
embocadura do ribeiro de Covelinhas. A malha
urbana desenvolve-se essencialmente na margem
esquerda do ribeiro. A via mais importante, na qual
se encontra o adro e a igreja paroquial
setecentista, dedicada a Santa Comba, atravessa
a povoação. Destingue-se dos restantes
arruamentos pelo seu traçado contínuo, já que
neste povoado predominam as ladeiras e as
escadas como elementos de acesso e circulação.
As construções de habitação e produção, muitas
delas sobradadas, utilizam o xisto e o granito,
rebocados e pintados, apresentando algumas
delas varandas alpendradas com guardas de
madeira e outras escadas laterais, destinguindo
exteriormente o piso habitacional do piso ao nível
do rés-do-chão, relacionado com a actividade
agrícola, maioritariamente vitícola e olivícola.
Esta povoação, bem como o seu hinterland, esteve
ligada à margem sul do Douro por uma importante
barca de passagem, que pertencia à Folgosa.
Sobre a foz do ribeiro, voltada ao Douro, e
sobranceira a este, a capela do Senhor da Boa
Passagem está relacionada com a barca acima
referida, protegendo a travessia. Em 1859, esta
capela foi reformada e dotada de um adro por
“devoção e promessa ao milagrozo Senhor da Boa
Passagem”, por João Luís Pimenta, residente no
Rio de Janeiro.
O ribeiro de Covelinhas é murado, estando as suas
margens terraceadas para aproveitamento frutícola
e hortícola. Destacam-se os laranjais cercados por
muros de panos curvos.

A raridade da implantação deste povoado, em
zona ribeirinha, bem como o aproveitamento
agrícola continuado do ribeiro, e ainda o equilíbrio
da escala das construções, pouco variável nas
suas cércias, combinando uma panóplia dos
valores expressivos da arquitectura vernacular,
fazem deste povoado um caso significante para a
compreensão dos aglomerados durienses, muito
embora a recente construção tenha iniciado já a
ruptura do equilíbrio desejado. Em face destes
considerandos, seria desejável a elaboração de
um plano de pormenor e de gestão com vista a
salvaguardar as características apontadas.

Covelinhas
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Vila Real Ermida

Pequeno povoado implantado em rechã do ribeiro
do Paúl, rica em hortas e pomares, cujos frutos, as
mulheres já nos meados do século XVIII iam
vender a Vila Real, transportando-os à cabeça em
cestos.
Não obstante constituir sede de freguesia, este
local é composto pela igreja paroquial dedicada a
Santa Comba e por uma quinta, com pátio murado
onde pontua portal com pedra de armas. A casa
de habitação é de reconstrução recente, embora
do outro lado do caminho a adega e o lagar, de
xisto com padieiras de granito, uma delas marcada
com um signo-saimão, apresentem a construção
original. O limite deste conjunto, no topo do
caminho sem saída, é ocupado pelo cemitério.
Destaca-se a igreja datada de 1722, de cuidado
programa construtivo, utilizando o granito em
cunhais, frontões, cornijas e molduras dos vãos.
A origem deste conjunto deverá reportar-se a uma
antiga fundação ocupada por uma comunidade
monástica. A existência de uma igreja de dilatado
programa terá fixado, neste local, a sede da
freguesia.

Ermida
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Vila Real Ermida

Povoado implantado junto ao ribeiro de Paúl, sobre
a linha do Corgo que tem aqui um apeadeiro, cuja
arquitectura glosa a linguagem das estações da
CP.
Na reduzida malha urbana, que no início do século
XVIII contava com 12 moradores e 1940 chegou
aos 65, destaca-se, pela sua dimensão, uma casa
de xisto com padieira de granito, contígua a um
lagar arruinado, bem como a uma casa murada,
com jardim. Tudo indica que estas estruturas
fariam parte de uma mesma quinta, dominante
neste povoado. As casas de habitação, pouco
numerosas e de traço urbano, rodeiam o apeadeiro
e a capela.
Em cota média implanta-se a Capela de Santa
Luzia, construção datada de 1789, mas que deve
corresponder a uma fundação mais antiga,
atendendo à sua evocação. Actualmente é
celebrada a festa a 13 de Dezembro, com
procissão até à igreja paroquial, em Ermida. Neste
dia comem-se e oferecem-se os “pitos” de Santa
Luzia, um doce de ovos e

Uma vez que a romaria de Santa Luzia constitui
um momento muito vivido pela população da
freguesia, o valor deste local reside na
perpetuação de uma atitude devocional e festiva
de interesse vernacular.

Carrazedo
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Vila Real Ermida

Povoado implantado a meia-encosta sobre o
Ribeiro do Paúl, murado, cujas margens, dado o
alargamento do vale, formam uma pequena veiga
cultivada com hortas e vinhas que se prolonga até
Ermida. O curso do ribeiro foi também aproveitado
para a instalação de um moinho, actualmente em
ruínas. Subindo os socalcos, já no extremo da
povoação funcionava um engenho de azeite de
“carrinhos” recentemente abandonado.
A malha urbana, que contava com 26 moradores
em 1721 e 167 em 1940, desenvolve-se em
cascata, acompanhando o declive do terreno. As
casas de habitação e produção, de xisto, atingem
cérceas muito elevadas no sentido do pendor da
encosta, apresentando um piso ou dois na face
voltada à rua.
Junto à estrada, cuja caixa é sustentada por muros
de xisto construídos, parcialmente, com as pedras
colocadas na vertical, destaca-se um armazém de
xisto que, aproveitando o declive do terreno,
destina a parte superior aos lagares (de granito) e
a parte inferior a adega. Trata-se de um edifício de
considerável dimensão e de qualidade construtiva,
ainda em funcionamento. Contígua a esta
construção ergue-se uma casa de acentuada
vernaculidade onde sobressai, ao nível térreo, um
lagar de xisto construído à  r o m a n a , bem como 
pio que apresenta tampo de pizarra, em peça
inteira.

O valor deste povoado reside nas construções
produtivas acima descritas e no aproveitamento da
veiga e respectiva armação. Conquanto mantenha
um núcleo de construção vernacular com
interesse, a reconstrução de casas de habitação,
não tanto pelos materiais que utiliza, mas pela
escala dissonante que assume, constitui um factor
de desiquilíbrio que se desenvolve com grande
rapidez.

Vale da Ermida
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Vila Real Ermida

Povoado implantado em encosta de acentuado
declive, com uma rua principal que corresponderia
a uma antiga estrada. A malha urbana é apertada,
de ruas estreitas, mais ou menos paralelas, por
vezes com piso de terra e rocha viva.
Perpendicularmente a estas ruas, as artérias dão
lugar a escadas, que acompanham o acentuado
declive da implantação.
As casa de habitação e produção, vinícola e
olivícola, distribuem-se em banda contínua, com
frentes de três ou quatro pisos, voltadas para a
rua. São edifícios de grandes dimensões, tanto na
volumetria como na cércea, uma vez que o declive
do terreno assim o impõe. O material de
construção predominante é o xisto, embora, por
vezes, um dos sobrados seja de madeira. Quase
todos os exemplares apresentam remodelações
recentes com rebôcos de cimento e arranjo de
vãos em materiais hodiernos, bem como uma
acentuada tendência para o aumento das cérceas,
já de si muito elevadas.
A sua dimensão e estrutura, bem como a
distribuição em função da artéria principal mais
antiga,  corresponderão a uma população de
pequenos ou médios proprietários de vinha e olival,
sendo no início do século XVIII o maior lugar da
freguesia, com 51 moradores, que em 1911 eram
181 e, três décadas mais tarde, 285.

Actualmente o lugar continua a manifestar grande
dinamismo daí resultando que o espaço
peri-urbano desta povoado tem vindo a ser
ocupado de forma dispersa, onde pontuam as
construções que, para ganhar espaço, assentam
as casas sobre pi lot is  de betão. A fraca qualidade
construtiva, aliada à despreocupação generalizada
em adaptar as construções ao terreno disponível,
tornam precária a estabilidade das construções e
da paisagem.

Povoação
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Armamar Folgosa

Povoação ribeirinha que recebeu foral de D.
Sancho I, em 1188. O aglomerado, implantado em
terreno declivoso, forma uma malha apertada, de
artérias estreitas e tortuosas, que se estende
desde a igreja paroquial, situada em cota elevada,
até à margem do rio Douro onde existia uma
importante barca de passagem para Covelinhas.
Neste núcleo, que corresponderá à parte mais
antiga, as casas de habitação, habitualmente
sobradadas, apresentam, por vezes, escadas
transversais à fachada. O material predominante é
o xisto, embora no sobrado possa ser utilizada a
taipa e nas padieiras  o granito.
Da igreja de Nossa Senhora das Graças inicia-se
um Calvário de catorze cruzes. A procissão faz-se
ainda hoje na Quinta e Sexta-Feira Santas.
A população era, e é, constituída por jornaleiros,
que trabalhavam na Quinta dos Murças e na
Quinta dos Frades (ainda hoje trabalham nesta
última), proprietários de pequenas vinhas, que se
destribuem em direcção a Vila Seca, ocupando
toda a encosta. Estas vinhas eram cavadas à mão,
razão pela qual não existem, no povoado, cortes
para animais integradas na estrutura habitacional.
Na parte alta do povoado, abaixo da capela de
Santa Bárbara, desenvolveu-se um núcleo onde
pontua uma casa de grandes dimensões,
anteriormente ocupada no corpo esquerdo por
habitação e, no corpo direito, por lagar de azeite
de tracção animal, que fechou na década de
sessenta do século XX. Entre este núcleo e o mais
antigo estende-se uma veiga até à margem do rio,
granjeada com vinha e fruteiras.
Para ocidente nasceu um núcleo recente, ocupado
por casas de habitação e estruturas recreativas,
onde actualmente se realiza a festa de Nossa
Senhora das Graças, padroeira da freguesia.

Folgosa
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Sabrosa Vilarinho de S. Romão

Povoado aglomerado situado em pequeno esporão
do planalto, sobranceiro ao vale do Pinhão, que no
início de Setecentos tinha 30 habitantes,
classificados como lavradores, e na primeira
metade do século XX, contava com cerca de 140
moradores. O assentamento pouco declivoso
permite que a malha urbana se distibua de forma
equilibrada e evita que as construções tenham
necessidade de embasamentos de grande altura,
ficando, deste modo, melhor integradas.
No caminho murado que aqui chega de Celeirós,
deparamos, ainda fora do aglomerado, com o
pequeno cemitério. À entrada daquele, a capela de
Santo Amaro apresenta um vocabulário decorativo
de contaminação erudita, datável de setecentos.
Além do caminho de acesso, este lugar dispõe de
uma bem conservada rede de de ruas e ruelas por
vezes desembocando em pequenos largos à face
dos quais se implantam as casas mais comuns,
normalmente sobradadas. Estas contruções
utilizam grandes silhares de granito bem
aparelhado nas escadas exteriores, padieiras,
umbrais, e aventais das janelas, sendo as
superficies murárias completadas com blocos
médios de xisto. As molduras dos vãos cotinuam a
ser cuidadosamente caiadas de branco. De entre
esta relativa uniformidade construtiva, para a qual
dispomos de duas datações em padieiras (1727 e
1802), sobressaem alguns exemplares de maior
dimensão e alguma prosápia, como o que ostenta
no portal uma pedra de armas, outro que
apresenta um gosto próximo do das casas nobres
de Celeirós e, outro ainda cujo vocabulário glosa
elementos expressivos próprios da arquitectura de
equipamento escolar do Estado Novo.
Enquanto as encostas voltadas ao Pinhão,
bastante íngremes, estão preenchidas por vinhas
em socalcos pós-filoxéricos, nos quais trabalha a
população deste lugar, já o vale da ribeira, que
corre abaixo deste povoado, apresenta vinha em
socalcos de menor pendor, e, em cota baixa, junto
do curso de água, laranjais, pomares e hortas,
bem como as construções adjectivas necessárias
ao granjeio.

Atendendo à conservação da estrutura urbana
deste povoado, assim como à qualidade da
expressão vernacular ou de contaminação erudita
das suas construções e, notando a quase ausência
de construção hodierna de má qualidade e escala
diversa, este aglomerado constitui um exemplar de
fácil valorizaçação, desde que seja alvo de cuidado
em licenciamentos futuros.

Paradelinha
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Sabrosa Celeirós

Povoado situado em planalto sobranceiro ao vale
do Pinhão, sede de freguesia separada de
Vilarinho de S. Romão desde tempos antigos,
apenas conta com este lugar de razoáveis
dimensões, pois já em 1721 teria 130 moradores.
Teve foral no século XII, mantendo até ao presente
uma qualidade assinalável nas suas construções,
que denota a fixação de uma população de bons
ou mesmo abastados recursos económicos, e
correspondente vontade de representação. Ao
longo da via principal implantam-se casas, solares
e armazéns, sede de quintas, estendendo-se, a
nordeste, os respectivos vinhedos. Neste conjunto
destacam-se alguns exemplares, datáveis do
século XVIII, de ambicioso programa construtivo,
como a Quinta do Bucheiro e respectiva capela,
convivendo com casas de habitação de menor
dimensão que, no entanto, patenteiam alguma
vontade artística. Em todas estas construções
predomina o granito de bom aparelho, como
material de construção, muito embora o xisto seja
utilizado em edíficios com função de armazém.
A um núcleo mais antigo corresponderá o largo
onde se situa a igreja matriz dedicada a S. Pedro,
programa barroco de 1777, bem como uma
alongada casa sobradada que guarda,
preciosamente, duas datações da segunda metade
do século XVI. Próxima deste núcleo destaca-se a
Casa da Fonte com a respectiva capela de S.
Francisco, exemplar datado de 1710, de
cenográfico programa.
Grande parte deste conjunto está, neste momento,
em estudo para classificação no IPPAR
(Delegação Norte).

Celeirós
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Alijó Vale de Mendiz

Situa-se sobre um esporão, em cota baixa,
debruçado sobre o Pinhão, frente ao lugar de S.
Cristovão do Douro ao qual se unia por uma
travessia, naquele rio. O lugar tinha, em 1530 nove
vizinhos e era, no início de setecentos, o único da
freguesia, contando com vinte e dois moradores.
Na década de sessenta do século XIX crescera
bastante, ultrapassando os quinhentos e cinquenta
habitantes, para depois sofrer uma rápida quebra
devida ao forte ataque da filoxera nesta área
vinhateira. Afirma Pinho Leal que a penúria era
tanta que já não podiam sustentar o pároco.
Passada a crise, a recuperação foi lenta e só a
partir da década de sessenta ultrapassou
novamente os quatrocentos habitantes.
As construções distribuem-se de ambos os lados
de um caminho que percorre o esporão.
Actualmente o aglomerado é cortado pela estrada
asfaltada, que passa junto do adro da pequena
igreja paroquial de S. Domingos. Sem ostentar
grande riqueza, este lugar reflecte a recente
recuperação económica, que permitiu a renovação
das habitações e criação de novas valências,
apagando os seus traços vernaculares, com raras
excepções. Uma ou outra casa ostenta pedra de
armas, mas o seu programa construtivo está longe
da pujança dos solares da região.

Vale de Mendiz
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Alijó Casal de Loivos

Esta freguesia teve foral de Afonso III, foi couto e
vila, pertenceu aos extintos concelhos de Gouvães
e Favaios, chegando a ultrapassar os mil
habitantes aquando do recenseamento de 1930,
mas três anos depois perdeu grande parte desta
população por, com lugares que lhe pertenciam,
ter sido criada a nova freguesia do Pinhão.
Sobre um velho caminho de ligação ao Douro, de
que ainda se preservam alguns tramos, este lugar
e sede de freguesia contava, em 1940, cento e
vinte e sete fogos. A ocupação, de malha muito
apertada, desenvolveu-se acompanhando a curva
de nível, em direcção Norte/Sul, com
prolongamento para Poente sobre um esporão
sobranceiro ao rio Pinhão.
A igreja paroquial, dedicada a S. Bartolomeu,
enquadra-se em adro elevado e murado, ao qual
se acede por uma pequena escadaria. Do casario,
modernizado destaca-se a casa dos Sampaios
destinado actualmente ao turismo de habitação. A
sua implantação aproveita a topografia do terreno,
voltando para a rua uma fachada térrea de
acentuada horizontalidade e usufruindo a sul a
paisagem sobre o vale do Douro.

Casal de Loivos
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Alijó Vale Mendiz

Povoado em cota alta, na linha de festo que
separa o vale do Pinhão das famosas encostas do
Roncão. O sítio permite que as construções se
agrupem junto do caminho, num local plano.
O lugar tinha treze fogos em 1940, e mostra-se
hoje com as suas habitações modernizadas,
empregando os materiais de construção
vulgarizados pela indústria. Da mancha
sobressaem três edifícios de grande dimensão,
com um programa construtivo sóbrio, utilizando os
materiais tradicionais, xisto e granito.

Rebentinha
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Alijó Vale Mendiz

Na esquerda do rio Pinhão, no alto da encosta
entre a Senhora do Couto e a Quinta do Noval,
deparamos com um pequeníssimo conjunto de
casas, cuja construção não parece recuar para lá
de finais do século XIX. Pinho Leal diz que
Orgueiras teria dezassete fogos, em 1911 não foi
considerado como formando um lugar
independente, mas o censo de 1940 já o regista,
atribuindo-lhe nove fogos. A habitação mais
interessante assemelha-se a uma casa de
pequena quinta, pintada de branco com rodapé e
molduras das janelas coloridas, tem armazém no
piso térreo, de escassa fenestração, e sobrado
para habitação, voltando ao vale janelas de peitoril
e de sacada.

Orgueiras
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Alijó Casal de Loivos

A capela de Nossa Senhora do Couto, centro
deste pequeno lugar, existia com certa grandeza
nas primeiras décadas de setecentos. Isolada, com
o seu cabido junto, nela confluia o culto de várias
freguesias, tendo, por isso, um interior cuidado e
muito decorado. O sítio, pertença da freguesia de
Vilarinho de Cotas, era tido como de clima
adverso, com grande falta de água. De facto está
sobre a linha de festo, a cerca de 480m, com
ampla abertura quer ao vale do Pinhão quer ao do
Douro.
Dois séculos volvidos, a Senhora do Couto passou
a ser lugar da freguesia de Casal de Loivos, com
oito fogos, aumentados para dezoito em 1940. A
capela com o seu adro continua a ser o elemento
polarizador de um pequeno grupo de casas novas
e renovadas, sem interesse do ponto de vista da
arquitectura vernacular.

Senhora do Couto
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Sabrosa S. Cristovão do Douro

Povoado sede de freguesia, que nos melhores
momentos não ultrapassa os trezentos habitantes,
implantado a meia encosta, sobranceiro ao vale do
Pinhão, sede de freguesia, recebeu foral de D.
Manuel I. Acede-se a esta freguesia por uma
estrada, vendo-se a Nascente o cemitério, com
capela dedicada a S. Cristovão, muito afastado da
povoação, na qual se entra por uma área de
consruções dispersas e mais recentes até atingir o
núcleo antigo, implantado no pendor da encosta
que envolve a igreja matriz. A igreja, cujo orago é
igualmente S. Cristovão, situa-se em adro alteado
e apresenta uma construção de sabor vernacular,
muito embora denotando cuidado artístico ao gosto
seiscentista na moldura do portal. A malha é muito
apertada e nela pontuam casas de xisto e taipa
apenas com um sobrado sobre lojas baixas, ao
qual se acede por escadaria transversal à fachada.
Quando o declive se torna mais acentuado estas
casas ganham altura acrescentando o
embasamento e aproveitando nos pisos
superiores, a taipa, mais leve. Neste último caso
há exemplares de varandas alpendradas e
salientes relativamente aos muros, tipo de casa
cuja ocorrência é cada vez menor na região do
ADV, mas que corresponderia a uma maioria de
casos, nos meados do século XX.

Tendo em vista a raridade do exemplar que
acabámos de referir e o seu bom
enquadramento,é de considerer que todo este
núcleo mais antigo deveria ser perservado.

S. Cristovão do Douro
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Santa Marta de Penaguião S. João de Lobrigos

Este era, na década de quarenta, o mais populoso
lugar da freguesia, com cerca de quinhentos
moradores. Distribui-se ao longo da estrada  que
acompanha a margem direita do Corgo, em cota
média/alta. Entrando pelo Norte, o lugar fica quase
todo à direita da estrada, do lado da encosta,
enquanto do outro haverá apenas uma ou outra de
construção, de aspecto mais recente, excepto no
topo Sul.
Logo no início, à face da estrada vemos
edificações em xisto, que atingem grande altura,
com armazéns no piso térreo, denunciados pelos
largos portais. O sobrado, com acesso por escada
exterior, é para habitação, assim como o segundo
sobrado, feito em tabique revestido por escama de
lousa. Passamos uma capela privada abandonada,
incluída no correr de casas, sobradas, e pouco
adiante esta banda, com um portal datado de
1783, interrompe-se para dar lugar à capela velha
de S. Lourenço (a nova fica fora do povo), de traça
simples, marcada pelo portal em granito rematado
por um pequeno frontão triangular e, na empena,
uma sineira de cantaria lavrada. Logo adiante um
tanque público com uma bica em carranca.
Aqui, o lugar alarga-se em estreitas ruelas
perpendiculares à estrada, e deixa espaço para um
pequeníssimo largo com o cruzeiro. As casas são
de xisto, com considerável altura, mantendo o piso
térreo reservado para os lagares e armazéns.
Raras e de aspecto muito pobre são as habitações
térreas. Por trás destas habitações vemos a
importante quinta de Vila Maior e os vinhedos em
socalcos de geios largos que sobem até ao cume,
de onde preside a recentemente reconstruída
ermida de S. Pedro. Um velho caminho murado
cruza a vinha, e conduzia até à sede da freguesia
A Quinta é um extenso complexo, com um portão
de ferro lavrado voltado a Sul, numa apertada
curva da estrada. Imediatamente no interior vemos
as contruções de vinificação, frente a um terreiro
de árvores frondosas. Por caminhos interiores
pode aceder-se ao pomar e horta, passar num
tanque com bica datada de 1813 e chegar à casa
de habitação, construção oitocentista com grande
escadaria de acesso à porta encimada pela pedra
de armas.
Neste topo Sul do povoado de clara vocação
vinhateira, beneficiado pelo posicionamento à face
da estrada, encontramos outra casa brasonada, e
a capela nova de S. Lourenço.

Vila Maior
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Santa Marta de Penaguião S. João de Lobrigos

É um dos principais lugares da poli-nucleada
freguesia de S. João de Lobrigos. Em terreno
enconcado de modelação suave, entre encostas
cobertas de largos talhões de vinha suportada por
socalcos pós-filoxéricos bem executados, que
conservam alguma bordadura de oliveiras, o lugar,
pouco numeroso em construções, cresceu ao lado
de uma quinta com solar e capela, com a qual,
certamente, está relacionado. A própria casa da
quinta, recentemente intervencionada, fica à face
do caminho, enquanto algumas das suas
dependências de produção estão do outro lado
daquele. Esta não é, porém, a única casa grande,
já que outras existem, menores e algo
abandonadas.
Lugar com construções de pouca qualidade, na
encruzilhada da saída voltada a Leste, a padieira
em granito de um portal dá-nos uma data, 1718,
para as pouquíssimas casas de aspecto mais
antigo deste núcleo, que o censo de 1911 ignorou,
atribuindo-le o de 1940 trinta e seis habitações,
número que abarca, seguramente, as
dependências das quintas.

Bairro
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Santa Marta de Penaguião S. João de Lobrigos

O topónimo surge no mapa referênciado às casa
que marginam a estrada, na sequência de Vila
Maior, mas a capela onómima encontra-se
bastante para Sul, pouco desviada da via, depois
de passarmos o sítio da Bouça e a complexa
quinta de Romarigo, hoje de facto dividida em
quatro diferentes unidades. A epónima é
atravessada pela estrada, para a qual está voltada
a fachada da residência, com armazéns no piso
térreo, datada de 1891, acompanhada por outros
grandes e novos armazéns do lado oposto.
Também para a estrada se abrem os bem
implantados e cuidados armazéns da Quinta da
Lamela, com os seus lagares e adega construídas
a diferentes alturas, tirando partido da inclinação
do terreno para agilizar o circuito de vinificação.
A capela da Senhora da Graça, isolada, é um
pequeno templo de planta rectangular, com
sacristia, rodeada por um adro delimitado pelo
muro dos vinhedos que a rodeiam. A fachada
apresentaportal de frontão quebrado ao gosto
barroco, como comprova inscrição datada de 1725
e duas janelas devocionais.

Senhora da Graça
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Peso da Régua Peso da Régua

Trata-se de um lugar de afirmação recente, junto
do viaduto ferroviário que cruza o Corgo. A esta
marcante construção da linha do Douro juntou a
Casa do Douro um dos seus característicos
armazéns.
As habitações, de pouca qualidade, foram surgindo
junto da estrada e trepando a encosta, mas estão
quase integralmente fora da mancha considerada.

Juncal
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Peso da Régua Vilarinho dos Freires

Lugar antigo, que como indica o topónimo foi
granja de uma casas religiosa. Fica a meia
encosta, na margem esquerda do Corgo, vale para
onde se volta. Rodeado por grandes quintas, este
aglomerado, afastado dos novos itinerários
rodoviários, preserva antigas construções e
património de que são excelente exemplo as boas
imagens seis e setecentistas expostas na
reconstruída capela de Santo Amaro.
As casas, quinze em 1911 e vinte e quatro em
1940, formam uma banda, com a capela num dos
extremos do povoado. As cérceas não atingem
grande altura, sobretudo se olhadas do velho
caminho para o qual voltam as portas e os pátios.
Feitas em xisto, rebocadas e pintadas, apresentam
uma fenestração pequena e próxima do remate da
parede, por vezes com mísulas. Outros elementos
distintivos, como a inscrição de datas em padieiras
ou outros locais bem visíveis, remetendo-nos para
todo o século XVIII.

O acesso actual contorna as traseiras destas
casas mais antigas, obrigando-as a erguer muros
de suporte com considerável altura. A novas
habitações voltam-se para esta via, têm cérceas
altas e utilização materiais de construção
hodiernos, em flagrante contraste com as
anteriores. No centro de uma paisagem vinhateira
por excelência, esta comunidade só poderia ter
essa vocação, estimulada certamente pela sua
vinculação directa a uma instituição religiosa.

Granja
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Mesão Frio Cidadelhe

Lugar na foz da ribeira de Seromenha, sobre o
Douro. A via férrea vence esta linha de água sobre
uma ponte metátila, no topo Nascente da qual
vemos o complexo da Quinta do Granjão, com
casa de habitação sobre lojas, armazéns e capela.
Em alojamentos improvisados nesta propriedade
do Granjão se dava acolhimento aos aquistas das
nascente de Moledo, evitando assim que eles
fossem obrigados a realizar diariamente a
travessia do Douro na antiga barca de por Deus
para repousarem na hospedaria do Moledo de
Penajóia.
A rodovia, antiga estrada da Companhia,  passa a
ribeira pouco a montante da via férrea, numa ponte
de pedra de um arco. Junto de um dos extremos
da ponte ergue-se uma das características
instalações da Casa do Douro, ocupada pela
Enoteca.

Granjão
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Peso da Régua Fontelas

Povoado oitocentista a que a estância termal dá
sentido. As águas termais são há muito
conhecidas, justificando o estabelecimento por
Dona Mafalda de uma hospedaria, situada na
margem Sul, Moledo de Penajóia, com a
respectiva barca de passagem gratuita. No século
XVIII continuavam a tomar-se banhos em poças
abertas nas areias da margem do rio. Com a
abertura da estrada da Companhia, no dealbar de
oitocentos, surgiram outras nascentes e inicia-se o
estabelecimento de barracões para os aquistas, na
direcção do Granjão, evitando-se assim a
necessidade de constantemente atravessar o rio.
Em meados desse século já os banhos podiam ser
tomados em banheiras existentes em edifício
próprio, tendo a moda do termalismo e o
investimento de Francisco Silva Torres e Antónia
Adelaide Ferreira lançado definitivamente as
Caldas de Moledo como instância termal de
reputação nacional, muito acessível porque estava
bem servida de transportes rodoviários e,
sobretudo, ferroviários.
No último quartel do século XIX constroem-se os
hotéis e o parque e melhoram-se as estruturas
termais, procuradas por doentes, mas também por
estratos sociais elevados atraídos pelo lazer e
actividades mundanas. Este movimento, que nos
últimos anos de oitocentes rondou os dois mil
aquistas, levou à fixação de população, muito
ligada aos serviços e dependente do
funcionamento das termas. As casas acompanham
a estrada, no sentido da Régua, e têm as
características urbanas próprias da época.
Da mesma forma que entraram na moda, as
termas foram, a partir dos anos sessenta,
abandonadas como estâncias de veraneio,
vendo-se hoje muitas das majestosas construções,
sobretudo os hotéis, abandonadas e votadas à
ruina. Já o balneario continua em actividade.

A qualidade das construções, a sua dimensão, a
boa acessibilidade e centralidade, assim como o
prestígio nacional de que gozaram estas termas
recomendaria que estas estruturas, ainda em
razoável estado de conservação, fossem
recuperadas. Assim se retomaria o espírito do
lugar e  serviria com qualidade vários públicos e
não apenas os aquistas.

Caldas de Moledo
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Mesão Frio Vila Marim

Este é um pequeno lugar, que em 1940 tinha
apenas cinco casas. Está situado em cota baixa,
próximo da ribeira, na margem esquerda, o que
dificulta o acesso à estrada, que corre na oposta.
Parece ter sido originalmente habitado por gente
de parcos recursos, o que se reflete na pouca
qualidade da construção, aliada a um crescimento
espontâneo. As habitações, encostadas à vertente
atingem, por vezes, a altura de dois sobrados no
alçado voltado para ribeira, sentido para o qual se
abrem as maiores fenestrações e varandas.
Para o alto toda a vertente está preenchida por
socalcos de vinha, com alguma oliveira. Nos
fundos, entre o lugar e a ribeira, predominam as
hortas, com bastantes laranjeiras.

Ilha
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Mesão Frio Vila Marim

Trata-se de lugares muito próximos do Douro que
tinham importância regional desde há séculos por
ser um porto e aqui se fazer a travessia do rio.
Esta função de trânsito saiu reforçada com a
abertura da via-férrea, que aqui tem o apeadeiro
que serve o concelho de Mesão Frio, e mesmo a
sua sede. Era também este o preferido pelos
povos da margem Sul, de Penajóia, pois as barcas
completavam o itinerário. À volta do apeadeiro
desenvolveram-se algumas habitações e serviços,
em construções de características urbanas.
Possivelmente apoiado nesta facilidade de
deslocação, laborou na Ribeira da Rede um lagar
mecânico de azeite, instalado em edifício próprio
perto da via-férrea.
Havia também as pescarias do rio, dois moinhos e
um ponto onde a subida se fazia à sirga.
No lugar da Rede, marginando a ribeira próximo da
desembocadura vemos algumas quintas, com
grandes armazéns associados, beneficiados pela
pouco distância dos pontos de carregamento,
fluvial e ferroviário.
A Rede é ainda conhecida como grande produtora
de excelente laranja, que se conservava fora da
época habitual e, por tudo isso, muito estimada no
mercado urbano, para o qual tinha fácil transporte.
Pensamos que os frutos referenciados a este lugar
de comercialização e embarque proviriam dos
vales de Vila Marim e do Seromenha, onde ainda
existem muitas laranjeiras.

Rede e Ribeira da Rede
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Lamego Penajóia

Situada em cota baixa da encosta, debruçada
sobre o Douro, é povoação antiga, relacionada
com a albergaria/hospital e a barca de passagem
gratuita dotada por D. Afonso Henriques e por
Dona Mafalda. A gestão deste bem, ligada à barca
de Por Deus e à albergaria, transitou para a
câmara de Lamego. Moledo era considerada
aldeia em 1527, contava com vinte e seis vizinhos
em meados do século XVIII e tinha mais de cento
e vinte moradores na primeira metade do século
XX. Hoje está formada por dois grupos de
construções, um em cota  mais elevada, na
margem esquerda do ribeiro, do qual fazem parte
a capela, o hospital e uma grande residência, com
seus anexos; o outro grupo, na margem direita,
acompanhando a curva de nível, é formado por
habitações mais novas e renovadas, embora
algumas preservem elementos distintivos,
correspondendo a uma área de expansão do
núcleo original.
A capela de Nossa Senhora da Ajuda, pela sua
dimensão, testemunha o prestígio dos seus
fundadores, embora hoje se apresente em
programa ao gosto barroco com portal principal
encimado por frontão partido. No interior da vasta
nave há dois púlpitos e um altar com as imagens
de Santo António e S. José.

Moledo
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Lamego Penajóia

Lugar sobre um pequeno esporão de cota baixa,
sobranceiro ao Douro. Contava catorze vizinhos
em meados de Setecentos, cerca de quarenta na
primeira metade de Novecentos.
Este aglomerado estaria certamente relacionado
com o caminho, ainda existente, que de Molães
descia para o Douro, fundamental para o trânsito
dos produtos a embarcar ou a receber por esta via.
As casas existentes estão bastante transformadas,
realçando do conjunto com fraca qualidade, uma
pensada experiência de recuperação em curso.

Codorneiro
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Lamego Penajóia

Este é um lugar de barqueiros e mareantes, na
margem do Douro, junto à antiga e importante
barca do Carvalho, que atravessava para as
Caldas de Moledo e a para a Régua. Aqui ficava o
muito perigoso Ponto da Curvaceira. Tinha cais e
era porto de embarque de vinho, que desceria das
terras altas de Lamego, por S. Gião, para seguir
por rio até ao Porto.
 Tinha quinze vizinhos em meados de Setecentos,
centena e meia dois séculos depois. O lugar está
hoje cortado pela recente estrada marginal, ficando
para a parte alta o velho caminho calcetado,
ladeado por altos muros de xisto, que vencia a
íngreme encosta até S. Gião. No troço final, antes
de entrar verdadeiramente no aglomerado
ribeirinho, este caminho é ladeado por casas que
se levantam altas dos dois lados. São belos
exemplares de construção em xisto, com os
sobrados feitos de tabique protegido por escamas
de lousa. Não abriam as portas nem voltavam as
escadas directamente para a estrada, mas sim,
lateralmente, para terreiros murados.
Entre a nova rodovia e o rio temos uma maior
concentração de construções, certamente mais
ligadas com a actividade mareante (chegou a
haver, nos anos sessenta, oito barcos para as
Caldas). Apertadas em ruelas estreitas, ganhando
altura para compensarem os desníveis, estas
casas, algumas com armazéns no piso térreo,
usam materiais leves nos sobrados, por vezes
abertos para varandas. Um portal de granito, com
moldura lavrada, tem a data 1731.
Já fora do aglomerado pode ver-se, à margem da
estrada, em mau estado, a casa com a capela da
Senhora da Lapa, já famosa em meados
Setecentos.

Seria do maior interesse preservar um destes
percursos entre a ribeira e as terras altas, pelo
qual transitou durante séculos tanta riqueza, como
memória de um tempo longo que findou com a
implementação do tráfego rodoviário
contemporâneo. A relevância histórica, qualidade e
expressividade deste caso, muito bem preservado,
e sem maiores dificuldades para ser percorrido a
pé por qualquer visitante hodierno,
recomendam-no para um urgente projecto de
intervenção patrimonial, que será certamente
benvindo nestas terras da margem Sul, que já
foram importantes no contexto duriense e hoje
parecem completamente esquecidas e
marginalizadas.

Curvaceira
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Lamego Penajóia

Molães é o lugar central de Penajóia, reconhecido
pelos habitantes como sede da dispersa freguesia.
Já era aldeia em 1527, tinha vinte e um vizinhos
em meados de Setecentos e cerca de cento e
vinte e cinco dois séculos depois. Aqui fica a nova
igreja paroquial e os serviços públicos.
Interessa-nos agora a mancha que se estende
para baixo da estrada asfaltada, inicialmente em
cota média, depois acompanhando o velho
caminho em direcção ao Douro, murado e
calcetado, que desembocava na barca de Moledo
ou em Codorneiro, como alternativa.
Logo no início deste percurso, ainda a casa grande
da Quinta das Massas, com data inscrita de 1727.
Passamos também a casa e capela armoriada da
Sagrada Família, na quinta pertencente a um
capitão-mor. Esta casa utiliza o granito nas
molduras dos vãos, pináculos e escadas. É
constituída por dois pisos acedendo-se ao piso
superior por escada transversal à fachada coberta
por um saboroso alpendre assente em colunas de
granito. Apesar do seu programa não ser de
grandes dimensões, esta casa tem valores
expressivos dignos de nota.
Seguem-se casas de arquitectura vernacular, uma
delas datando de 1730, e uma outra, antiga casa
do boticário, que se destaca pela sua escada em L
de cuidado aparelho nos degraus, que culmina em
varanda alpendrada. Ao longo do antigo caminho
em direcção ao Douro outras casas de habitação
de alguma qualidade construtiva destacam-se,
tanto mais que não é habitual nas povoações
ribeirinhas do concelho de Lamego encontrarmos
sinais de alguma prosperidade económica.

Molães
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Mesão Frio Vila Marim

Na estrada que conduz a Reimonde podemos
ainda ver umas casas de quinta com qualidade. O
lugar, que acompanha a estrada, tem dois núcleos,
o de Cima e o de Baixo, acompanhando o segundo
a curva de nível, a meia encosta da margem direita
da ribeira, enquanto o primeiro se concentra sobre
o esporão. Tendo sido recenseados neste lugar
mais de cem vizinhos no início do século vinte, o
que vemos agora são muitas casas novas, ou
renovadas, com cérceas elevadas e utilizando na
construção materiais pouco consentâneos com a
imagem vernacular da região.
Fora do lugar, como em todo este fertilíssimo vale
encaixado, há quintas dispersas, algumas com
construções de qualidade.

Reimonde
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Mesão Frio Vila Marim

À margem da estrada, Valcovo parece um lugar
recente que cresceu favorecido pela passagem
desta via e presença do entroncamento para
Reimonde. No início do século vinte contava com
umas reduzidas cinco casas, que em 1940 seriam
já vinte. De poucas mais disporá hoje, tendo, no
entanto, as construções um aspecto de frequente
renovação, empregando materiais hodiernos. A
provável pouca qualidade original continua a
reflectir-se, assim como o crescimento algo
desordenado. Além da banda ao longo da estrada,
as casas prolongam o aglomerado para a encosta
e, por vezes, surgem isoladas nos extremos da
vinha.
Como dissemos em relação a Ilha, a cota a que
está o lugar divide a encosta, que sobe até ao
festo coberta de vinhas entrecortadas por manchas
florestais.

Valcovo
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Mesão Frio Vila Marim

É mais um lugar desta freguesia, com uma vintena
de casas em meados do século passado. Está
numa cota média alta da margem direita, numa
curva da estrada que sobe para a sede de
freguesia, num desvio. As casas aglomeram-se  de
ambos os lados, com muita construção nova ou
renovada, de escassa qualidade. Em raros
apontamentos vislumbramos as velhas casas de
xisto rebocado e caiado, com grandes portas de
armazém no piso térreo, e certamento que com
habitação no sobrado. Continuam a ver-se alguns
solares, isolados, como acontece por todo este
vale.

Pereira
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Mesão Frio Vila Marim

A mancha considerada para esta candidatura a
Património Mundial remata, nesta encosta da
margem direita da ribeira no povoado da Quinta do
Paço, que difere um pouco dos restantes que se
encontram sobre esta mesma estrada de acesso à
sede de freguesia. Por um lado temos de tomar
em consideração a marcante presença da quinta
que hoje dá nome ao lugar, por outro este
apresenta-se-nos menos ostensivamente
modernizado. Também o sítio, de menor
inclinação, ajuda a evitar as construções em altura.
Quase no topo Norte, o lugar acaba próximo da
pequena capela de  Nossa Senhora do Rosário,
anichada entre habitações, com um reduzido, mas
fechado, adro, para o qual abre o portal de arco de
volta perfeita, em granito, o mesmo material que
vemos empregue nos cunhais e na sineira. Aqui
próximo algumas casas em xisto, sobradadas,
abrem para estreitas vielas.
Descendo a estrada deparamos, à direita, com o
portão da quinta, frente ao qual existe uma curiosa
banda de casas com materiais tradicionais, ainda
que modificadas, pouco altas, com acesso por
escada e patim voltado para a via.
Passado o portão em granito lavrado, entramos na
Quinta do Paço, cruzando o terreiro frente à casa
de grande dimensão. Em dois pisos desenvolve-se
um ambiciosos programa construtivo setecentista
de acordo, aliás, com a data de 1728 gravada em
inscrição na capela adossada à fachada.
Construções recentes que mimetizam a mais
antiga e o facto de a casa se encontrar em obras
não permitem ajuizar da sua planimetria original.
Trata-se, no entanto, de uma construção muito
cuidada e de aparato.

Quinta do Paço
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Mesão Frio Vila Marim

Também sobre a estrada que ascende a Vila
Marim, na margem direita da ribeira, Venda Nova
fica na dobra do esporão, numa cota média/alta,
debruçada sobre o vale. Como Pereira e
Reimonde, que lhe estão próximos, este
aglomerado tem sobretudo casas novas, altas,
pouco adaptadas ao terreno de encosta onde se
implantam. Os materiais são um pouco de tudo,
menos os vernaculares. O mesmo se pode dizer
dos modelos escolhidos.

Venda Nova
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Mesão Frio Vila Marim

Na cabeceira deste vale encaixado fica, em cota
média, o lugar de Vila Cova, que tinha por 1940
mais de cem vizinhos. Através dele passa a
estrada que liga a Cidadelhe pelo alto. A situação
favorece a uniformidade de cércea das casas,
feitas em xisto e rebocadas. Nas suas
proximidades existem, dispersos, mais solares e
casas de quinta, em que este vale de Vila Marim é
rico. Também as ermidas de santos protectores,
como Santo António e de Nossa Senhora da
Conceição se erguem em lugares altos e expostos,
tutelando todo o vale.
Junto da estrada, pouco depois do entroncamento
que conduz a Vila Cova, queremos salientar a
curiosa ruína de uma boa casa toda ela feita em
xisto, mesmo as molduras dos vãos e os finos
lavores que decoram os aventais das janelas. A
escadaria e os cunhais são do mesmo xisto duro,
sendo apenas o paramento das paredes de pedra
irregular e miúda, destinada a ser coberta por
reboco. Uma laje invertida tem a data de
Pena é que algumas construções isolada e de
muito má qualidade desfeiem as antigas e
frondosas manchas de vinha que deram fama e
riqueza a este vale.

Vila Cova



PIOT- ADV
Alto Douro Vinhateiro - Património Mundial

Mesão Frio Vila Marim

Sobre um esporão pouco mais de cem metros
acima do ribeiro de Seromenha, quando este já se
aproxima da desembocadura no Douro, o lugar de
Vila Pouca apresenta um conjunto de casas
distribuídas por diferentes grupos, dos dois lados
do caminho que sai da estrada que leva a Oliveira.
Muito afastado da sede de freguesia, este lugar
parece desenvolver uma relação especial com o
curso de água que lhe está próximo, onde existiam
importantes unidade moageiras, presentemente
em restauro, que poderão vir a tornar-se um
importante ponto de atracção e informação, dado o
geral estado de abandono em que se encontram
os moinhos da região e a facilidade de acesso que
este apresenta.

Vila Pouca
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Mesão Frio Cidadelhe

A povoação, sede de freguesia, é prolongada sem
maiores descontinuidades para Sudoeste pelo
lugar de Outeiro, e para Nascente pelas Eira
Pedrinha de Cima e de Baixo. Formando uma
ocupação laxa, as construções distribuem-se ao
longo da principal rua, respeitando sensivelmente
uma curva de nível alta que acompanha o desenho
enconchado da cabeceira do vale de um pequeno
ribeiro, subsidiário do Seromenha, francamente
aberto ao Douro. Em dois altos que marcam as
extremidades deste percurso ficam a igreja, por
um lado, e o solar da Quinta do Paço, por outro.
Ao centro preside o imponente solar da Quinta do
Côto e por trás dele o alto do castro proto-histórico,
com a sua capela de S. Gonçalo.
A característica mais notória desta povoação é a
dispersão das construções, com manchas verdes
intermédias, e a sua focalização em alguns
elementos de grande afirmação e qualidade de
programa construtivo, com os quais contrastam as
comum casas de habitação, erguidas em xisto,
rebocado e pintado, que atingem bastante altura e
se apertam nas poucas cangostas do centro da
povoação, junto do qual também ficam os serviços
públicos e um escassíssimo comércio. Outras,
com mais espaço e maior pretensão, voltam as
suas varandas e pátios para a rua principal
A igreja, dedicada a S. Vicente, está isolada,
sobranceira, e desenvolve um programa ao gosto
barroco, o que a data de 1724 confirma, embora a
torre sineira adossada aparente ser posterior.
À face da rua principal, a Quinta do Taveira, com a
data 1732 na base de uma pilastra de canto, é um
edifício de grandes dimensões, de planta
quadrangular, sendo a fachada principal a mais
erudita. Para trás, desenhando um pátio central,
ficam as dependências de produção e os
armazéns, em cuja construção predomina o xisto.

A valia de todo este conjunto levou o IPPAR a
considerar a classificação de alguns dos seus
elementos.

Cidadelhe
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Mesão Frio Cidadelhe

A rua principal de Cidadelhe prolonga-se para o
lugar de Outeiro, que continua a ser marcado pela
presença de casas solarengas que correspondem
a outras tantas quintas. A casa da Quinta do
Terreiro já teve a sua capela privada, com culto a
Santo António e Santa Bárbara, hoje muito
arruinada. Seguem-se-lhe outras, de maior ou
menor pretensão e antiguidade, com escadaria e
porta armoriada voltada para a rua, terminando o
aglomerado na Quinta do Paço, de relevância bem
documentada por um cuidado arquivo de família. A
entrada faz-se por um portão seguido de uma álea
arborizada que termina num grande terreiro com
velhas tílias e cedros, para o qual se volta a
fachada brasonada e um grande acrescento
datado de 1885.

Outro lado deste terreiro é formado por algumas
construções adjectivas, de entre as quas
destacamos a eira de pedra com rebordo, própria
de áreas vocacionadas para a cultura do maiz, e o
respectivo alpendre e casa da eira. Próximo desta
estão as pedras de um lagar de azeite de vara,
desmontado na propriedade da família, e na
varanda vemos a caldeira de um alambique.

Outeiro
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Mesão Frio Cidadelhe

Como dissemos ao descrever Cidadelhe, as Eira
Pedrinha de Cima e de Baixo são o prolongamento
da povoação por baixo do morro da igreja
paroquial. Aqui, se algumas casas revelam certa
qualidade e cuidado construtivo, a maioria parece
ser de construção nova, servindo esta  área como
zona de expansão para o núcleo central. A
dispersão acentua-se, e só a existência de
algumas casas mais antigas, com paredes de
pedra irregular mas utilizando granito bem
apararelhado nas molduras dos vãos e nos
cunhais, nos sugerem que ela não é recente. Aliás,
no início do século XX estes dois lugares
perfaziam mais de noventa moradores.

Eira Pedrinha de Cima e de Baixo
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Mesão Frio Oliveira

O lugar desenvolve-se a meia encosta, hoje sobre
a estrada asfaltada, prolongando para Sul a sede
da freguesia de Oliveira. À margem da via as
construções parecem mais recentes, certamente
posteriores à sua abertura, enquanto o lugar antigo
se situa de ambos os lados de um caminho
calcetado e murado, que corta as curvas de nível e
aponta no sentido da ribeira de Seromenha, para
onde se prolonga por carreiros que servem a área
agricola.
As habitações, construídas em xisto, tanto são
térreas e de aspecto bastante pobre, como
apresentam sobre este um sobrado, por vezes
saliente, feito em tabique revestido por escama de
lousa. Deparamos ainda com construções ao gosto
mais urbano de finais de Oitocentos ou primeiras
décadas do século vinte. Originalíssimo exemplar
desta época, empregando ostensivamente tijolo,
azulejo, ferro e cimento, é a Quinta do Castelo,
sobre a estrada, que, recorrendo a este último,
glosa multiplos motivos da arquitectura militar de
várias épocas.
O lugar do Paço e o contíguo de Santa Bárbara
são, porém, de longe identificados na paisagem
pela presença altaneira da Quinta das Torres.

Paço
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Peso da Régua Canelas

Terra com foral dado por D. Sancho I, lugar junto
com forca e picota segundo o Numeramento de
1530, vila e concelho autónomo até à anexação ao
de Peso da Régua ocorrida em 1853, Canelas é
um aglomerado populacional de razoáveis
dimensões, com importância regional, que reflecte
bem a consistência alcançada pela acumulação de
séculos de história.
Fica situada entre os 450 e os 500m, onde as
encostas íngremes do Douro e do Corgo começam
a dar lugar ao planalto. O sítio é bastante plano,
cortado por um ribeiro que divide o núcleo mais
antigo e compacto da vila das suas novas
extensões em direcção ao alto, onde fica o
Santuário da Senhora das Candeias. Este é um
templo amplo, reconstruido em 1953, com adro
extenso e muito bem murado ao qual se acede por
escadaria. Tinha, no início de Setecentos,
retábulos de talha dourada, confraria e ermitão.
Uma tábua votiva informa-nos de que a festa era
da responsabilidade dos Lacerdas, até à quinta
geração, em cumprimento de uma promessa feita
em 1624.
A vila, que contava cento e trinta moradores no
início de setecentos e perto de oitocentos em
1940, estende-se à direita do ribeiro, alongando-se
de ambos os lado da rua principal, prolongada por
algumas segundárias que lhe são oblíquas. O
centro é marcado por um logradouro arborizado,
delimitado pela fachada  da casa nobre dos
Lacerdas, conhecida por Casa do Covêlo. é uma
construção de planta em L com dois pisos, datada
por inscrição de 1695.
A capela, integrada no centro da fachada principal,
apresenta coro alto com guarda em gelosia, rico
programa decorativo e devocional, atestado pelo
altar de talha e respectiva imaginária, bem como
pelas pinturas do tecto alusivas ao Pentecostes.
Dedicada ao Santíssimo Sacramento, aqui se
rezam missas diárias para a povoação. O “vinho
de feitoria” produzido por esta casa está
documentado desde 1756.
O solar dos Silveiras, condes de Amarante e
marqueses de Chaves, é uma imponente
construção de três pisos no lado da encosta e de
um piso na fachada principal, antecedida de
terreiro murado com portão armoriado, no
alinhamento da Rua da Cadeia. Poderá datar do
século XVIII.

Em Canelas, outros exemplares de casa de
habitação datados dos finais do século XIX e
inícios do XX, denotam uma arquitectura de sabor
vernacular e rural com contaminações eruditas de
assinalável valia.
Este núcleo mais antigo apresenta uma qualidade
que a actual expansão urbana no sentido do
Santuário de Nossa Senhora das Candeias não
pode obliterar.

Canelas
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Alijó Pinhão

Este aglomerado pertenceu à freguesia de Casal
de Loivos até ver criada circunscrição própria, em
26 de Setembro de 1933. Desfrutando de uma
posição central na região, na confluência do rio
Pinhão com o Douro, foi implantado em cota baixa
para dispor de grande frente portuária, outrora
fundamental para o escoamento dos vinhos e o
comércio baseado no tráfego fluvial. Com as
inovações nos meios de transporte não perdeu,
mas antes reforçou, a situação de nó viário, ao
mesmo tempo fundamental como cruzamento para
as comunicações rodoviárias da região, pois nas
suas proximidades estão as pontes sobre os dois
rios que facilitam as ligações à margem Sul e ao
concelho de Sabrosa, e para as ferroviárias, que
aqui fixaram uma importante estação.
É pois sobretudo no século XX, quando a rodovia e
ferrovia ganham importância, que o Pinhão
desenvolve o comércio armazenista, vocacionado
para servir as quintas, tornando-se um centro
movimentado, particularmente nas vindimas e
demais momentos de grandes trabalhos na vinha.
O carácter urbano e terciário foi-se acentuando,
bem como o rápido crescimento da população, que
ronda no final do século vinte o milhar de
habitantes. A construção precária em madeira e a
tradicional de xisto, térrea ou com acesso ao
sobrado a partir da via pública, as varandas
salientes com múltipla fenestração dos sobrados
de tabique escondem-se hoje em recantos e
ruelas, ou nas franjas marginalizadas, deixando a
rua principal para a construção de cariz citadino,
com loja e armazém de comércio no rés-do-chão,
sobre o qual se ergue um ou vários sobrados de
serviços e habitação. A falta de planeamento, os
armazéns na frente de rio, a presença de grandes
infra-estruturas ferroviárias na área central, a
constante travessia rodoviária, a vocação terciária,
etc., deram a este lugar uma feição e dinâmica
muito particulares, só comparáveis,
salvaguardando as proporções, com o Peso da
Régua.

Pinhão
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Armamar Vila Seca 

No final do século XII D. Sancho I dá carta de foral
à vila de Marmelal. O Numeramento de 1527
chama-lhe lugar separado, e este continua a ser o
único lugar da freguesia, além de Vila Seca, a
sede, que lhe fica bastante distante, já na transição
para a montanha. Durante a primeira metade do
século XX tinha cerca de duzentos vizinhos, hoje
serão metade. É um aglomerado compacto, em
cota média/alta das íngremes vertentes da
margem esquerda do rio Tedo.
Para quem percorre a difícil estrada que sobe
desde Folgosa, na margem do Douro, o lugar
anuncia-se por um pequeno cemitério isolado, ao
lado do qual se passa bem antes de chegar ao
âmago da povoação, o largo da preciosa igreja da
Senhora das Neves. Uma relativa autonomia da
vida comunitária e paroquial parece ainda resistir,
imposta ou salvaguardada pela distância que a
separa de Vila Seca.
Este templo situa-se em pequeno largo, algo
declivoso, e apresenta uma arquitectura de muito
difícil datação, já que repete um modelo glosado
desde o século XVI. No interior o retábulo e a
imaginária, da época barroca, destacam-se pela
sua qualidade, tal como o tecto, também em talha
polícroma e de caixotões, onde figuram vários
santos. Conserva, ainda, as traves em talha
destinadas à colocação de candeias de azeite,
elemento já muito raro nos templos.
A partir daqui, se progredirmos para Sul, vemos,
ao longo da rua, um conjunto de casas
tradicionais, térreas ou com grandes portais no
piso térreo, destinado à produção e
armazenamento, e um sobrado de habitação, com
acesso por escadaria exterior. O material utilizado
é o xisto, duro, cortado em grandes blocos com a
face bem alisada, tendencialmente colocado em
fiadas regulares, que se vê preterido nas molduras
dos vão e em alguns cunhais por blocos de granito
de cantaria. O tabique surge em alguns andares
superiores ou varandas salientes, acrescentando o
espaço do sobrado. Exemplar excepcional, no
extremo do lugar, é uma construção onde
funcionou um lagar mecânico de azeite (o de
sistema antigo, de vara, estava em casa térrea no
meio das habitações), que apresenta varanda de
madeira saliente e três sobrados construídos com
recurso ao tabique de fasquio.
Se da igreja descermos em direcção ao Tedo,
onde havia grandes moagens de cereal, vemos
outro bairro, de características idênticas, também
com algumas datas epigrafadas de final de
Setecentos e primeiras décadas de Oitocentos,
razoavelmente bem preservado, o que nos faz
sugerir ser este, pela sua harmonia e valor dos
elementos em presença, um dos aglomerados com
maior aptidão para uma programada intervenção
patrimonial.

Marmelal
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Lamego Cambres

Este é um pequeno lugar à margem do caminho
que de Rio Bom desce para o Douro, perto do
entroncamento com a estrada marginal. No limite
da planura formada no meandro do rio, sobre a
cota 100, a este lugar foram atribuidas apenas
cinco casas pelo censo de 1911 e vinte e duas no
de 1940. Teve um lagar industrial de azeite, em
edifício isolado do sítio de Renda. Subindo a
estrada, para Sul, deparamos com os amplos
armazéns de uma quinta de vinho, seguidos por
algumas casas, possivelmente construções do
século XX, esparsas, a acompanhar a estrada.
Deste conjunto retemos apenas um antigo edifício
de lagar, com paramento em xisto e granito
irregular rebocado, do qual se destacam cunhais e
molduras de janelas e portas em granito rusticado,
em que se lê a data 1918.

Adega do Chão
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Lamego Cambres

Povoado de estrada, já na encosta, sobre um
importante itinerário que, de Lamego, descia para
o Douro. Tinha sete fogos em 1911 e trinta e nove
em 1940, denotando o crescimento do trânsito
rodoviário.
As casas, de finais de oitocentos e, na sua maioria,
do século XX, distribuem-se dos dois lados da
estrada, para a qual também se voltam portões de
quinta. Significativa desta vetusta vocação viária é
a presença da capela de Santo António da
Estrada, voltada para o próprio caminho, com
grandes janelas devocionais baixas e, no peitoril
interior caixas de esmolas, para que o viandante
destes percursos outrora certamente afastados de
povoações, pudesse praticar o culto mesmo
estando o templo encerrado. Na sineira de granito
vê-se a inscrição 1699, mas em grafia recente, e
ao lado do portão a mesma data. Tem imagens
seiscentistas. O portão de ferro da quinta data de
1903, cronologia mais consentânea com a das
habitações sobre a estrada, erguidas depois da via
ser modernizada.

Bogalheira
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Lamego Cambres

Trata-se de um pequeníssimo lugar, com dez
casas em 1940, na ampla planura formada pelo
meandro do Douro frente à Régua. Situado abaixo
da cota cem, este lugar confronta com bem
conhecidas quintas vinhateiras. As poucas casas
populares são construídas em xisto, rebocado e
pintado, com rodapé e molduras dos vãos noutra
cor. No piso térreo tem lagares e armazéns,
denunciados pelos largos portais, ficando o
sobrado para habitação. Numa padieira lê-se a
data 1800.
Reside a importância deste local no facto de estar
no fim de um dos caminhos que das terras de
Lamego descia para o Douro. É murado e preserva
ainda troços de calçada pombalina. Num
entroncamento vê-se um especial marco viário de
granito, com base paralelepipédica sobrepujada
por uma alongada pirâmide, com relógio de Sol.
Numa das faces da base, em campo epigráfico
delimitado por molduradas, lê-se: ESTRADA/ DO
CAEZ DOS/ MOUROENS.

Carneiro
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Lamego Cambres

Pequeno lugar entre vinhedos e hortas do fértil
meando do Douro. Rodeado por quintas, em terra
baixa chegada ao rio, o povoado estrutura-se num
dos lados de uma rua. O outro é já muro de quinta.
As casas, nove em 1911, quinze três décadas
depois, são poucas e pobres, feitas em xisto
rebocado ou já em materiais mais recentes. Têm
lagares e armazéns no piso térreo, habitando-se o
superior. Há algumas pequenas hortas junto das
casas, nomeadamente no espaço até ao rio.

Lagares



PIOT- ADV
Alto Douro Vinhateiro - Património Mundial

Lamego Cambres

Núcleo junto, com quinze fogos na primeira
metade do século XX, anichado a cota média, no
requebro de uma encosta pouco pronunciada,
voltada ao rio e a Nascente, entre vinhedos
bordejados a oliveiras e árvores de fruto. Em 1527
foi classificado como quintã.
As construções mais antigas, sobradadas,
construídas em xisto e usando o granito para
definir os vão, seguem os modelos vernaculares,
com escada de acesso exterior terminada em
patim, e algumas varandas alpendradas de
madeira. Anotamos a presença, em reutilização no
piso térreo de uma habitação, de elementos
arquitectónicos dissonantes de toda a envolvente,
como bases em granito e colunas em entâse, do
mesmo material, de linguagem erudita. Pensamos
que estas peças terão vindo de uma galilé de
capela dada a sua dimensão, arranjo e desenho.

Lamelas
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Lamego Cambres

De entre os lugares estudados pertencentes ao
concelho de Lamego este é seguramente o de
maiores dimensões e aquele que apresenta uma
estrutura mais elaborada. Tinha, na primeira
metade de Novecentos, pouco menos de
quinhentos habitantes.
Localiza-se na cabeceira do rio Bom, que lhe deu o
nome, em cota média/baixa, plenamente aberto ao
Douro, ocupando o núcleo mais antigo a margem
esquerda daquela linha de água.
Apertado entre o leito do rio e a encosta de declive
acentuado, o povoado organiza-se em redor de
uma rua estreita paralela ao rio, com transversais
que muitas vezes são escadas ou cangostas
quase intransitáveis.
A capela, dedicada a S. Roque, a meio do
aglomerado, mostra um programa ao gosto
barroco, utilizando o granito nas molduras dos
vãos, nos cunhais e nas cornijas, e apresentando
as paredes caiadas de branco com rodapé negro.
No interior, cujo pavimento e lambril de azulejos
foram reformados há 15 anos, um retábulo ao
gosto neoclássico guarda as imagens de S.
Roque, S. José e de um Menino de vestir
recentemente repintadas em Braga. As
construções são, na larga maioria, edifícios
bastante altos. O piso térreo, construído em xisto,
serve para armazém, com grandes portaladas para
a rua. Sobre ele ergue-se um ou vários sobrados,
aos quais se acede por escada exterior. Para estes
preferem-se materiais leves, tabiques rebocados e
pintados. Salientes sobre a rua, que não estorvam
por serem altos, os sobrados alargam-se em
varanda alpendrada fechada, apoiada nas pontas
salientes dos barrotes do soalho, por vezes ainda
escorados por travessas que se firmam no
paramento do piso inferior. Para Nascente, muitos
sobrados prolongam-se em varandas de madeira
a todo o correr da fachada.
As datações epigrafadas em algumas destas
construções remetem-nos para meados do século
XVIII.

Este é um lugar bem estruturado, com identidade e
vida própria, ainda não demasiado transformado,
que tem o maior conjunto de construções
vernaculares deste tipo por nós visionado, pelo que
seria urgente obviar a maiores perdas e à
degradação que já se faz sentir em áreas
periféricas, e ainda mais, em alguns lugares
próximos pertencentes à mesma freguesia, que
poderão constituir péssimo exemplo para o futuro
deste conjunto com interesse patrimonial.

Rio Bom
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Lamego Cambres

Dificilmente entendemos este reduzidíssimo
número de casas e um armazém, entre a estrada,
logo a seguir à ponte, e o rio como um lugar. Em
1940 foi assim classificado, atribuindo-se-lhe onze
fogos. As casas, do século XX, definem o contorno
de um pequeno rocio ao lado da via.
Imediatamente adiante fica a Quinta de Varais,
com capela pública.

Varais
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Peso da Régua Fontelas

São lugares contíguos que acompanham o
caminho velho, calcetado e murado, que de
Fontelas descia para o Douro, face ao ponto da
Curvaceira. No Outeiro as casas, de sobrado, em
xisto rebocado e caiado, preferem o lado
Nascente, do outro o muro delimita o vinhedo
bordejado de oliveiras.
Na Portela vemos abrirem-se para o caminho os
portões de algumas quintas, como a da Capeleda,
datada de 1911. Ao lado desta fica o Casal de Nª
Sª do Carmo, com a sua capela, barroca e com
exuberante decoração lavrada no granito, voltada
para o caminho. O interior mostra um altar
dedicado a Nª Sª do Carmo, em hábito de
carmelita, e tem coro alto pintado, onde se
arrecadam algumas tábuas votivas sete e
oitocentistas, milagres que fez a Senhora a
enfermos e mareantes do Douro.
Até à estrada, as casas tradicionais seguem em
banda, voltando para o caminho as janelas ao
nível do primeiro piso.

Outeiro e Portela
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Peso da Régua Canelas

Este é um lugar que ganhou importância com a
construção da barragem do mesmo nome. A esta
obra está associado o bairro sobre a colina,
voltado a Nascente e, face ao rio, alguns edifícios
técnicos com arquitectura de maior qualidade.
Forte impacte perturbador tem uma unidade
industrial desactivada e a envolvente da barragem
onde se encontram, um pouco a esmo, restos de
materiais de construção e de movimento de terras.

Bagaúste
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Sabrosa Covas do Douro

O lugar está implantado a meia encosta, sobre um
velho caminho que atravessaria a ribeira de Covas.
Com sete moradores no início de Setecentos,
pouco mais cresceu este lugar, que teria
quinze/dezassete casas na primeira metade do
século XX. A entrada no núcleo mais compacto
faz-se por um grande largo, marcado pela
presença de uma casa armoreada (transformada
para turismo) e pela proximidade da pequena
capela de S. Salvador do Mundo, a seu lado, mas
serventia do povo. Junto destas há algumas casas
de vulto, construídas segundo modelos e em
materiais tradicionais. A uma delas pertenceu um
lagar de azeite.
O caminho começa aqui a descer para a ribeira, de
início ladeado por casas, em xisto, cuja entrada é
antecedida por escadas transverssais à fachada.
Tendo sido a freguesia de Covas do Douro
pertença do Infantado, existem ao fundo deste
lugar de Chanceleiros, armazéns de grande
dimensão e qualidade que lhe pertenciam. Toda a
mancha envolvente integra grandes quintas.

Chanceleiros
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Sabrosa Covas do Douro

Pequeno lugar situado em esporão sobranceiro ao
Douro, que cresceu de nove casas em 1911 para
dezanove em 1940. Organizado sobre um único
eixo, destaca-se, à entrada, a capela, renovada
mas mantendo a sineira de granito,
reaproveitamento da construção anterior.
O local parece actualmente pouco ocupado,
havendo por isso áreas de menor pressão em que
a arquitectura vernacular se preservou. As
construções são pouco altas, voltam para a rua os
portais dos armazéns térreos e as escadas com
patim que dão acesso ao sobrado. Utiliza-se na
construção, maioritariamente, o xisto, rebocado
e/ou pintado, sendo os sobrados por vezes em
tabique, também rebocado e pintado. A
fenestração é escassa e abre-se logo a baixo do
beiral. Por estar abandonado de há pouco,
salientamos a exemplaridade de um conjunto de
lavoura num beco do fundo do lugar, que conserva
lagares e uma preciosa cozinha rural de lavrador
ainda intacta.
Rodeado por quintas vinhateiras, muitos dos
armazéns e outras edificações que vemos aqui
aparentam corresponder a dependências dessas
grandes unidades de produção.

Pesinho
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S. João da Pesqueira Ervedosa do Douro

Este lugar, num esporão de cota baixa da margem
direita do rio Torto, já foi sede de freguesia e tinha
por ocasião do censo de 1911 duzentos e
dezasseis moradores. Atravessada pela estrada
que de Ervedosa desce para o porto das Bateiras,
esta povoação teve outrora por eixo um velho
caminho que lhe é oblíquo. Partindo do largo da
capela, dedicada a S. Sebastião e Santa Bárbara,
obra da segunda metade de oitocentos, é naquele
antigo arruamento que podemos encontrar a casa
nobilitada do Barão de Casais do Douro, título de
atribuição fontista. A arquitectura vernácula está
bem presente nesta rua estreita e ruelas
derivadas, sob a forma de habitações baixas,
construídas em xisto, aparente ou coberto de
reboco, uma delas com a data 1830 epigrafada na
padieira.
Inserida em plena mancha de vinhedo, a grande
produção e o facto de estarmos sobre um caminho
que rapidamente conduzia a um ponto de
embarque no Douro, faz com que as construções
de produção e armazenamento se multipliquem,
sendo alguns destes edifícios, adossados à
vertente, exemplo magnífico de uma arquitectura
funcional que recorre aos materiais da região e
apresenta uma boa integração na paisagem.

Casais do Douro
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S. João da Pesqueira Ervedosa do Douro

Fica este lugar na extrema do concelho, a cota
baixa sobre a margem esquerda do rio Torto.
Isolado, entre quintas vinhateiras, alonga-se sobre
a crista de um pequeno esporão, o que permitiu
evitar os grandes desníveis na implantação de
arruamentos e habitações.
Sobranceira, a capela de S. Salvador, que já teve
um interior de decoração rica, modernizado há
poucos anos, preside ao povo. Podemos depois
descer as ruas ladeadas por casas, que deixam
espaço para alguns largos de logradouro comum.
No fundo do povo fica, num desses pequenos
alargamentos da rua, a pequena capela de S.
Sebastião, recentemente remodelada na sua
construção, que guarda um curioso altar, dedicado
ao santo patrono, de acentuado valor patrimonial,
não pela excelência artística, mas por patentear
um gosto e uma factura vernaculares já muito
raros em capelas vernaculares. Junto a ela
ressalta uma casa, com inscrição na padieira.
As habitações são construídas em xisto,
substituido em alguns sobrados e varandas por
tábua ou por tabique rebocado e pintado. As
entradas voltam-se para a rua.
Não havendo casas nobres, realça no aglomerado,
pelo volume e qualidade construtiva, uma grande
construção erguida em xisto, com as molduras das
janelas e sacadas voltadas para o pátio, em
grandes silhares aparelhados.

Sarzedinho
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Tabuaço Barcos

Único lugar da freguesia para além da muito
distante sede, Barcos, Santo Aleixo é uma
povoação instalada em cota média/baixa da
íngreme margem esquerda do rio Távora, sobre a
velha estrada que, do Douro, sobe para Tabuaço.
A ascensão era de tal forma acentuada que em
Santo Aleixo, a meio caminho, se estabeleceu uma
muda, para descanso dos animais que puxavam
as diligências.
Lugar separado lhe chama o Numeramento de
1527, mais de cento e vinte moradores tinha na
primeira metade de novecentos. Com capela e
cemitério, viveria uma certa autonomia em relação
a Barcos.
Alcandorado, as casas, renovadas, ganham altura
por força do pendor, e repartem-se ladeando uma
rua paralela à estrada, que tem no seu extremo a
modernizada capela de Santo Aleixo. Junto da
estrada, quase no outro topo, vê-se uma
construção arruinada que apresenta um portal com
padieira de moldura denticulada.

Santo Aleixo
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Tabuaço Desejosa

Situada num esporão em cota média/alta da margem
direita do rio Távora, lugar separado em quinhentos, com
seis fogos, Balsa foi antiga paróquia, depois anexada à
freguesia de Desejosa. Contava, em 1911, com trinta
fogos, aumentados de oito no censo de 1940.
Com forte impacto negativo para quem olha o lugar
desde a estrada de Tabuaço, ele pode causar alguma
surpresa numa observação mais próxima. A estrada
asfaltada que lhe dá acesso parte do entroncamento
onde está o cemitério, a meio caminho de Desejosa, e
cruza o lugar, deixando para a parte inferior algumas
casas de boa qualidade construtiva e razoável dimensão,
feitas em xisto aparelhado, não muito grande mas
colocado em fiada, com enormes blocos a servir de
padieira, tendo um deles a data 1840.
Da estrada até à capela de S. Sebastião, o caminho
entre as casas é de acentuada subida. Começa junto de
um lagar de azeite desmontado, construção térrea de
xisto que ainda tem a galga à porta. No princípio da
ladeira, um pequeno alargamento cria o espaço
necessário para a pequena capela de Santo Ildefonso,
muito famosa na Época Moderna por a ela acorrerem
rogações que saíam das paróquias vizinhas para virem
pedir à milagrosa imagem protecção contra as sezões. O
edifício existente foi reconstruído há quarenta anos,
ficando por acabar. Ao lado, na padieira de um portal de
pátio está inscrita a data 1787. Se continuarmos a subir a
ladeira ou as escadas, e as ruas têm nomes de santos,
vemos as casas de habitação, lagares e lojas em xisto,
construções térreas estas, com sobrado e planta
complexa as primeiras, por terem de se adaptar à forte
pendente. Algumas paredes pintam-se de branco, com
faixa escura no rodapé, outras deixam ver a pedra. No
alto, a rua principal desemboca na capela de S.
Sebastião, antiga paroquial, templo rodeado por adro
murado. Esta capela, alongada e de muito baixo
pé-direito apresenta proporções singulares.
Apresentando as paredes caiadas nos cunhais e
padieiras utiliza o amarelo ocre e, no rodapé, o negro. É
coroada por sineira de granito. No interior, o retábulo de
talha policromada, a imaginária, bem como o tecto em
caixotões onde figura um rico santoral, revelam-se de
qualidade regional acrescida pela presença de uma
imagem do patrono, S. Sebastião, que segue os modelos
escultóricos padronizados no séc. XVI, quando o culto a
este santo conheceu uma grande expansão.
Fora do povoado, na continuação da estrada, em
contexto de vinhedo, há boas construções de xisto,
sobretudo armazéns. Destacamos também, pela
raridade, a existência de duas eiras empedradas, sem
rebordo, que nos disseram terem sido em outros tempos
utilizadas para bater o centeio que se cultivava na
encosta, em trechos de monte desbravado para este fim
e depois abandonados por largos períodos. A cultura era
individual; as eiras, privadas, abriam-se a todos.

Razoavelmente preservado, ainda com significativa
vivência comunitária e auto-estima, este lugar poderia
ser patrimonialmente recuperado, com diversificados
elementos de interesse, de entre os quais se destaca a
antiga igreja.

Balsa
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Tabuaço Valença do Douro

Esta sede de freguesia, antiga vila e cabeça de
concelho extinto em 1836, com carta de povoação
do século XIII e foral manuelino, tem uma
dimensão grande se comparada com as outras
povoações consideradas pela mancha do ADV,
pois no último século e meio a sua população
ultrapassou bastante o meio milhar de habitantes,
excepto nas primeiras décadas do vinte, mas para
ter uma pronta recuperação para o máximo de
seiscentos e noventa e sete habitantes em 1940.
Localiza-se em cota alta sobre a confluência do rio
Torto com o Douro, e é atravessada pela estrada
que de Castanheiro do Sul desce para o rio.
A Casa da Câmara, com cadeia no rés-do-chão,
datada de inícios de oitocentos, e o pelourinho são
os elementos de referência desta antiga vila, cuja
igreja matriz, dedicada a S. Gonçalo, é de certa
pobreza. Também as habitações, embora algumas
com maior dimensão, respondem a programas
pouco elaborados e falhos de recursos. Predomina
o xisto rebocado e pintado, alinhando-se as casas
ao longo de compridas ruas, para as quais abrem
as portas, numa distribuição contínua mas pouco
compacta, pela interposição de alguns quintais. Se
têm sobrado, e são a maioria, a loja fica no piso
térreo, subindo-se para a habitação por escada
exterior, adossada à fachada. Num lintel de xisto
está inscrita a data 1828.
Em Valença do Douro existe uma significativa
componente de habitações novas ou renovadas
com materiais hodiernos, de dúbia qualidade, o
que, a par com a falta de plano urbano, contribuiu
para desqualificar o conjunto.

Valença do Douro
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Peso da Régua Vilarinho dos Freires

Aglomerado pequeno, com escassa organização,
tinha no início do século XX cinco casas e em
1940 nem sequer foi considerado. Instalado numa
suave cumeada entre grandes quintas, às quais
estará certamente ligado, as suas construções são
pouco interessantes.

Pitarrela
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Mesão Frio Vila Marim

Isolada, ao lado da estrada, em cota média/alta,
este templo é, pela sua situação e dimensão,
imponente e muito visível de todos os lugares de
Vila Marim implantados no vale da ribeira. Parecia
destinado a desdobrar as funções da igreja
paroquial, dada a grande extensão da freguesia e
dispersão dos lugares habitados.
Trata-se de um templo com um programa
decorativo, na fachada, algo ambicioso e de
referente erudita, nomeadamente na utilização de
colunas torsas, que sustentam o entablamento do
portal. No contexto regional em que se insere, a
construção desta igreja corresponderá a uma
encomenda impulsionada por bons anos agrícolas,
mesmo que a sua edificação se tenha prolongado
no início do século XIX, como a documentação
indicía. As imagens foram roubadas.

Igreja de S. Caetano



Anexo VII - Caracterização Socioeconómica

1.1.1.1. INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A valorização, protecção e a utilização dos recursos naturais e dos valores culturais presentes num espaço

geográfico, como é o caso do ADV, não podem ser desligadas da dinâmica sócio-económica da

envolvente . Nesta perspectiva, de modo a que as propostas de ordenamento, no âmbito do PIOT-ADV,

sejam sustentáveis e coerentes com a realidade vigente na área de intervenção e na “zona tampão” mais

próxima, entendeu-se incluir uma caracterização sócio-económica das unidades territoriais mais

directamente envolvidas no PIOT-ADV, isto é, dos 13 concelhos integrados.

Como a dinâmica demográfica e social está intimamente relacionada com a economia local, a qual

assenta, sobretudo, nas fileiras ligadas aos recursos endógenos da região, além dos serviços, públicos e

privados, de apoio à comunidade residente, o trabalho inclui, em termos de evolução nas últimas duas

décadas, uma caracterização da população residente, a análise genérica da actividade económica

(população activa e emprego e sectores primário, secundário e terciário) e uma apreciação pormenorizada

das actividades económicas predominantes, isto é, da vitivinicultura, do turismo e da olivicultura.

Por ouro lado, tendo como objectivo testar qual o conhecimento dos actores políticos mais próximos da

população residente relativamente ao PIOT-ADV, decidiu-se entrevistar os presidentes das Juntas de

Freguesia da área envolvida na candidatura. Das 73 freguesias abrangidas, foram contactados, via

telefone, 68. Destes, 12 referiram não ter ainda conhecimento da candidatura do ADV a Património

Mundial junto da UNESCO, tendo os restantes uma ideia vaga do processo, informação que obtiveram

via comunicação social (12), assembleia municipal (20) e, os restantes, por meios diversos (conversas

particulares, correspondência enviada para a Junta, participação em colóquios).

Especificamente, em relação ao PIOT, nenhum dos entrevistados conhece com algum pormenor o plano

nem os seus objectivos, com 52 presidentes de Juntas de Freguesia a referir não ter qualquer

conhecimento das intenções do documento. De qualquer modo e aproveitando o contacto, mesmo via

telefone, a maioria dos autarcas lamentou não ter sido ouvida e/ou recebido informação detalhada e

pertinente sobre o assunto, manifestando, no entanto, preocupações em relação a restrições nas

possibilidades de construção, criticando os PDM’s e receando que o PIOT incorra nos mesmos erros, e a

eventuais limitações que o PIOT possa impor quanto à forma de plantação e processos de cultura das

actividades dominantes, vinha e olival. Um dos presidentes acrescentou mesmo que é preciso ter muita

cautela nestas questões, pois “o Douro antes de ser património mundial, já era património dos que lá

vivem e trabalham”.
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2 Elementos de caracterização da população residente 

Neste capítulo trataremos dos principais elementos de caracterização da população 

residente no ADV, bem como das mais importantes alterações demográficas verificadas nos últimos 20 

anos. Veremos que o despovoamento das aldeias originou um envelhecimento de tal forma acentuado que 

o crescimento natural é hoje negativo na maior parte do território e que apenas a Área Urbana de Vila 

Real se constituiu como pólo de atracção populacional. 

2.1 Evolução recente da população residente 

Segundo os resultados preliminares dos Censos 2001, residiam nos 13 concelhos da área do 

PIOT-ADV 180632 habitantes, o que representa uma perda de 15% da população, relativamente ao 

Recenseamento de 1981, altura em que se registaram 212261 habitantes. No entanto, a parte mais 

significativa dessa perda verificou-se na década de 80, a uma taxa média de –0,98% ao ano, já que na 

década de 90 a taxa anual foi de –0,36%. 

A desaceleração do decréscimo populacional é evidente na Figura 1, onde constatamos que 

apenas no Peso da Régua e em 3 concelhos do Douro Sul — Armamar, Tabuaço e S. J. da Pesqueira — a 

erosão demográfica foi superior na década de 90, relativamente à anterior, quando as perdas de população 

naqueles concelhos foram menos intensas do que no Douro Norte e Douro Superior. Note-se que apenas 

Vila Real conseguiu reverter o decréscimo populacional, apresentando em 2001 um efectivo superior ao 

de 1981. 

 

 
Figura 1. Taxas anuais médias (%) de crescimento da população residente nos concelhos do PIOT-ADV. 
Fontes: INE, XII e XIII Recenseamentos da População e Resultados Preliminares dos Censos 2001. 
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Um facto particularmente marcante da evolução demográfica na década de 90 é a 

concentração da população nas áreas urbanas. A Figura 2 representa o crescimento verificado nas áreas 

predominantemente urbanas — Vila Real, Mesão Frio, Régua e Lamego — e nas restantes sedes de 

concelho, consideradas mediamente urbanas. Representa-se também o crescimento populacional das 

restantes freguesias. 

 

 
Figura 2. População residente nas áreas urbanas em 2001 e taxas de crescimento (%) 1991-2001, por freguesia. 
Fonte: Resultados Preliminares dos Censos 2001. 

À excepção de Mesão Frio, Régua e Tabuaço, todas as freguesias sede de concelho viram 

aumentar substancialmente o número de residentes. O maior destaque, no entanto, vai para a Área Urbana 

de Vila Real2, onde a população residente aumentou 26% e a população presente aumentou 30%. Torre de 

Moncorvo e Carrazeda de Ansiães registaram simultaneamente dos maiores crescimentos no pólo urbano 

e dos maiores decréscimos nas freguesias rurais. A extrema erosão demográfica a que as freguesias do 

Douro Superior Norte estiveram sujeitas nas últimas décadas, aliada à resistência de Torre de Moncorvo 

enquanto centro de serviços, conduziu a sede de concelho ao estatuto de expoente máximo deste padrão 

                                                          
2 Para além da cidade sede de distrito, inclui as freguesias de Parada de Cunhos, Lordelo, Mateus, Arroios 
e Folhadela. 



Pág. 6 

de dinâmica demográfica que vem caracterizando o Interior do país — ocupando apenas 7% da área do 

município, a freguesia de Torre de Moncorvo concentra praticamente 2/3 da população concelhia. 

Outro indicador da tendência de urbanização é a taxa de construção de habitação — o 

concelho de Vila Real é responsável por 38% dos 5600 fogos concluídos entre 1995 e 1999; 

acrescentando os concelhos de Lamego e Régua, concentramos 2/3 dos novos fogos edificados naquele 

período. Dito de outra forma, a taxa de urbanização cresceu acentuadamente nos concelhos que já 

detinham os principais pólos urbanos (Figura 3), mesmo que num contexto de perda de população, como 

é o caso da área urbana da Régua.  
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Figura 3. Taxa média anual de crescimento do número de fogos (1995-99) 
Fonte: INE, Estatísticas da Construção de Edifícios. 

Até finais da década de 80, a diminuição dos efectivos populacionais no Douro era 

explicada pelos movimentos migratórios, uma autêntica “fuga” para o litoral ou mesmo para o 

estrangeiro; no entanto, o envelhecimento provocado por essa emigração, deu origem a uma situação 

demográfica nova: a mortalidade supera a natalidade na maior parte dos concelhos, ou seja, temos vindo a 

assistir mais recentemente a um crescimento natural (ou saldo fisiológico) negativo, com as honrosas 

excepções de Vila Real, Lamego, Mesão Frio e Peso da Régua (Figura 4). 

Comparando a Figura 3 com a Figura 4, verificamos que o crescimento natural negativo 

extremamente forte em C. Ansiães, T. Moncorvo e V. N. de Foz Côa (entre 1991 e 2001) está relacionado 

com o acentuado défice migratório da década anterior3. A consequência desta constatação é que, dados os 

movimentos migratórios mais recentes, o saldo fisiológico tornar-se-á negativo a curto prazo em todos os 

                                                          
3 Para além do efeito da quebra de fecundidade, independente dos movimentos migratórios, a quebra da 
natalidade nas áreas rurais deve-se à forte diminuição do número de mulheres em idade fértil que 
emigram para as áreas urbanas; o crescimento natural negativo hoje verificado fica a dever-se às 
migrações, com particular destaque para as verificadas entre 10 a 15 anos antes, porque é durante esse 
período que as migrantes têm maior número de filhos. 
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concelhos, com a óbvia excepção de Vila Real, onde a população rejuvenesceu4. A situação é 

particularmente preocupante em P. da Régua e Mesão Frio, concelhos que ainda apresentavam uma 

população jovem em 1991, mas que foram dos mais repulsivos na última década em toda a região Norte. 

 

 
Figura 4. Crescimento populacional (em %) nos concelhos do PIOT-ADV (1991-2001). 
Fonte: INE, Resultados preliminares dos Censos 2001. 

 
Os principais núcleos urbanos dos concelhos do ADV não são abrangidos pela zona 

proposta para Património Mundial. Nenhuma sede de concelho se encontra na área e o povoado de maior 

dimensão incluído é o Pinhão, com cerca de mil habitantes em 1991. A Figura 5 representa os lugares 

que, de acordo com a informação mais recente que foi possível obter — o Recenseamento de 1991 — 

eram habitados por mais de 200 pessoas. 

É na zona de Cima Corgo que se regista maior concentração de núcleos populacionais total 

ou parcialmente incluídos na área proposta: para além do referido Pinhão, incluem-se Celeirós, Vale de 

Mendiz, Casal de Loivos, Casais do Douro, Valença do Douro e Desejosa. Folgosa é o único lugar com 

mais de 200 residentes na zona de transição entre Cima e Baixo Corgo; aqui, as localidades mais 

importantes são Alvações do Corgo, Nogueira, Povoação (Ermida) e Caldas de Moledo. Apesar de contar 

menos povoações, esta é a zona mais densamente povoada, contando com maior número de pequenos 

lugares, sobretudo nos concelhos de Sta Marta, Régua e Mesão Frio, com um povoamento mais disperso. 

Destaque-se ainda que a povoação mais oriental é Foz Tua, a qual ultrapassa por muito 

pouco a fasquia de 200 habitantes5, aqui considerada para representação gráfica. 

                                                          
4 Desde 1997 que Mesão Frio, um dos concelhos do Douro com maior vitalidade demográfica até então, 
passou também a apresentar um excedente de vidas negativo; segundo dados provisórios dos Indicadores 
Demográficos do INE, em 1999 e 2000 só em Vila Real e Lamego o número de nascimentos superou o de 
óbitos. 
5 Dado o decréscimo populacional da zona na última década, é provável que tenha baixado esta fasquia. 
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Considerando agora a densidade populacional das freguesias abrangidas, em maior ou 

menor grau, pela área de classificação, verificamos claramente uma maior densidade no Baixo Corgo. As 

freguesias que pertencem aos concelhos de Lamego, Mesão Frio, Régua, Sta Marta de Penaguião e Vila 

Real são consideradas mediamente ou predominantemente urbanas. No restante território, só as freguesias 

sede de concelho são classificadas como mediamente urbanas, mesmo quando são pouco densamente 

povoadas — como o caso mais evidente de S. J. da Pesqueira. 

 

 
Figura 5. Densidade populacional (2001) e principais núcleos 
populacionais da área de intervenção do PIOT-ADV (1991) 
Fontes: INE, XIII Recenseamento Geral da População e Censos 2001. 
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O decréscimo populacional das freguesias abrangidas pela área de intervenção do PIOT-

ADV tem sido mais rápido do que o dos respectivos concelhos. Para além de perderem população de 

forma ligeiramente mais acentuada na década de 80 (–1,06% ao ano, face aos –0,98% dos concelhos), 

viram o decréscimo intensificar-se na década seguinte (–1,13% ao ano), enquanto, como vimos, na área 

dos concelhos o decréscimo se atenuava. 

Esta situação decorre da tendência, já apontada, para a concentração da população nas áreas 

urbanas. Gouvães (Sabrosa) foi a única freguesia rural a registar crescimento positivo na última década. 

As restantes freguesias que aumentaram a população são Folhadela, na área urbana de Vila Real, e as 

sedes de concelho de Torre de Moncorvo, Foz Côa, S. J. da Pesqueira e S. M. de Penaguião (S. Miguel)6. 

Para além deste padrão de “urbanização”, um olhar global sobre a Figura 6 mostra-nos que, dentre as 

freguesias ribeirinhas do Douro, o decréscimo populacional é mais acentuado nos concelhos de Carrazeda 

de Ansiães e Alijó. 

 

 
Figura 6. Crescimento (em percentagem) da população residente nas freguesias do PIOT-ADV (1991-2001). 
Fontes: INE, XIII Recenseamento da População e Resultados Preliminares dos Censos 2001. 

 

                                                          
6 Em todas estas freguesias com evolução positiva da população, apenas V. N. de Foz Côa tem pequenos 
povoados dentro dos limites da área proposta para Património Mundial, daí que possamos afirmar com 
bastante segurança que houve, em todos os lugares dentro daquela área, um decréscimo populacional na 
última década. 
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2.2 Estrutura etária 

O despovoamento decorrente dos movimentos emigratórios, deu origem, na área do ADV, a 

um acentuado envelhecimento da população. Se, recorrendo às pirâmides de idade, analisarmos a 

estrutura populacional desta área, comparativamente à da Região Norte (Figura 7), facilmente verificamos 

que a população do ADV está duplamente envelhecida. O envelhecimento no topo é bem evidente, para 

ambos os sexos, pelo maior peso proporcional que os maiores de 60 anos apresentam no ADV; quanto ao 

envelhecimento na base, mesmo considerando que a pirâmide para toda a Região Norte — como, de 

resto, todo o Continente — já se encontra bastante envelhecida, é facilmente perceptível o défice relativo 

de crianças menores de 10 anos, denotando os reduzidos níveis de natalidade que já se registavam na 

década de 80. Consequência do duplo envelhecimento, é a mais acentuada “linha de cintura” da pirâmide 

do ADV, com maior evidência na geração dos 40-50 anos, ou seja, dos nascidos na década de 40, 

emigrados nos anos 60. 
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Figura 7. Pirâmides etárias no ADV e na Região Norte (1991) 
Fonte: INE, XIII Recenseamento Geral da População. 

A evolução demográfica após o Recenseamento de 1991 veio acentuar o envelhecimento da 

população nos concelhos do ADV. À semelhança do que se passou em todo o país, apenas a população 

maior de 25 anos registou evolução positiva (Figura 8); no entanto, a área do ADV destaca-se 

particularmente pelo decréscimo de população jovem bastante superior à média nacional: em apenas sete 

anos, a região perdeu ¼ das crianças (menores de 15 anos), o que denota o reduzido nível de natalidade e 

o consequente saldo fisiológico negativo, como já referimos. 
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Figura 8. Crescimento populacional por classes de idade (1991-98) 
Fonte: INE, XIII Recenseamento Geral da População e Estimativa da 
População Residente, 1998. 

Saldos fisiológicos e migratórios negativos levaram o Douro Superior a níveis extremos de 

envelhecimento: segundo as estimativas de 1999, por cada criança (menor de 15) habitam os concelhos de 

Foz Côa, Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães dois idosos (maiores de 65). Na Figura 9 vemos que 

também os concelhos de Alijó, Sabrosa, Armamar e Sta Marta de Penaguião se encontram duplamente 

envelhecidos, embora o índice de envelhecimento se reduza para cerca de 1,2 idosos por criança. Já nos 

concelhos de Tabuaço e S. J. da Pesqueira, o envelhecimento é mais notório no topo, embora seja ainda 

significativo na base. 

 
Muito envelhecido duplamente

Envelhecido duplamente

Envelhecido no  topo

Menos envelhecido

 
Figura 9. Níveis de envelhecimento da população residente nos concelhos do PIOT-ADV (1999) 
Fonte: INE, Estimativas da População Residente, 1999. 
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Apesar de apresentarem níveis de envelhecimento superiores à Região Norte, há um grupo 

de concelhos do Baixo Corgo cujo envelhecimento é inferior à média nacional. Em Mesão Frio existe 

uma população ainda relativamente jovem, com valores equivalentes à média da Região Norte. Nos 

concelhos mais urbanizados — Vila Real, Régua e Lamego — destaca-se o peso da população em idade 

activa, fazendo assim baixar os índices de envelhecimento. 

Quando complementamos a descrição da recente evolução da população residente nos 

concelhos do ADV com a análise da sua estrutura, nomeadamente etária, só podemos concluir que a 

tendência de regressão demográfica vai continuar. Mesmo que a taxa de fecundidade venha a aumentar, a 

actual ausência de população jovem não permite perspectivar uma evolução positiva da taxa de 

natalidade, pelo que só uma significativa criação de emprego, que incentive a fixação de jovens casais, 

poderá abrir uma oportunidade de inversão de tendência, como aconteceu na área urbana de Vila Real e, 

em menor grau, na maioria das sedes de concelho. Efectivamente, de acordo com os poucos dados dos 

Censos 2001 já publicados, a principal conclusão que se pode retirar da evolução demográfica do Douro 

(como da maioria do interior do país, aliás) na última década é um padrão de urbanização crescente, 

caracterizado por na maior parte do território ocorrerem processos de perda populacional mas, em 

simultâneo, os principais aglomerados populacionais dos concelhos terem uma evolução contrária, 

vendo crescer a sua população (INE, 2001). 
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3 A actividade económica 

Para caracterizar a actividade económica no ADV deparamo-nos com sérias dificuldades na 

obtenção de estatísticas desagregadas necessárias para a prossecução do trabalho. Tendo em conta, no 

entanto, que na área específica de intervenção do PIOT-ADV a vitivinicultura e, em menor grau, a 

olivicultura, desempenham um papel determinante, estes sectores serão objecto dum tratamento 

específico nos capítulos seguinte, tal como acontece com o turismo, um sector cuja importância já se 

começa a desenhar e que poderá ainda vir a crescer, na sequência do esperado estatuto de Património da 

Humanidade. Antes, faremos uma caracterização da actividade em geral, baseada, fundamentalmente, em 

estatísticas ligadas ao emprego. 

3.1 População activa e emprego 

Na maior parte da área coberta pelos concelhos do PIOT-ADV a actividade económica, em 

termos de afectação da população activa, continua a depender essencialmente da agricultura. Segundo o 

Recenseamento de 1991, mais de metade da população empregada nos concelhos de S. João da Pesqueira, 

Carrazeda de Ansiães e Armamar, trabalhava no sector primário. Dada a reconhecida tendência dos 

Censos para “ignorar” uma parte de activos agrícolas, classificados como domésticas e pensionistas, o 

peso real do sector era ainda superior ao revelado pelas estatísticas. 

A Figura 10 mostra a importância do sector primário nos concelhos já referidos, mas 

também em Tabuaço, Stª Marta de Penaguião, Sabrosa e Alijó, onde é claramente dominante. Por seu 

lado, em Torre de Moncorvo e Foz Côa, concelhos marcados pela reduzida taxa de actividade, os sectores 

primário e terciário praticamente se equivalem. 

Em Vila Real, Lamego e Régua, concelhos com maior taxa de actividade, o sector terciário 

é maioritário, atingindo maior expressão em Vila Real — 63% da população empregada. Este concelho 

detinha 35% da população empregada no sector terciário no conjunto dos 13 concelhos, sendo o seu 

enorme peso na população activa responsável pelo facto de, a nível global, o sector terciário já ocupar na 

altura 46% dos empregados, face a 33% no sector primário. 

Segundo os inquéritos regionais ao emprego promovidos pela delegação Norte do INE, a 

taxa de actividade no Douro cresceu consideravelmente na década de 90, resultando num aumento dos 

níveis de emprego e desemprego, relativamente aos valores do Censo de 1991. Assim, em 19977, a taxa 

de desemprego estimada para o Douro era de 7%, praticamente o dobro da então registada no Norte. 

 

                                                          
7 Ano mais recente para o qual o inquérito tem representatividade estatística ao nível da NUTS Douro. 
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Figura 10. Situação da população maior de 15 anos relativamente à 
actividade económica (1991). 
Fonte: INE, XIII Recenseamento Geral da População 

 

Além de ter crescido numa conjuntura nacional de diminuição, o desemprego no Douro 

caracteriza-se por penalizar as mulheres e, dentre estas, as jovens, ainda mais do que acontece no resto do 

país. Com base no inquérito do emprego para o Douro e Alto Trás-os-Montes e em dados sobre os 

desempregados inscritos nos centros de emprego, Portela et al. (2000) estimam uma taxa de desemprego 

de 30% para as mulheres com menos de 25 anos. Mas, dum modo geral, segundo dados do IEFP, o 

número de mulheres inscritas como desempregadas, independentemente da idade, é muito superior ao dos 

homens em todos os concelhos do ADV. 

3.2 O sector primário 

A actividade agrícola continua a desempenhar um papel importante na economia regional. 

De acordo com o Recenseamento Agrícola de 1999, em média, 2/5 dos indivíduos residentes no ADV 

pertencem a agregados familiares com exploração agrícola8, valor que, sendo ligeiramente superior a 1/5 

em Lamego, Régua e Vila Real, sobe para 2/3 no Douro Superior9; nos restantes concelhos, só é inferior a 

metade em Mesão Frio. 

                                                          
8 Este indicador é uma medida grosseira, obtido pela divisão da população agrícola (Recenseamento Geral 
da Agricultura, 1999) pela população residente (Censos 2001). 
9 Uma análise pormenorizada, ao nível das freguesias, revelou que várias delas — particularmente nos 
concelhos de V. N. de Foz Côa e C. de Ansiães, mas também algumas em Tabuaço e S. J. da Pesqueira — 
apresentam efectivos de população agrícola familiar muito próximos ou mesmo superiores à população 
residente, segundo os Censos 2001. Do mesmo modo, embora em menor número de casos, o número de 



Pág. 15 

Foram recenseadas nos 13 concelhos do ADV 24765 explorações agrícolas, o que 

representa uma diminuição de 17% face a 1989. A superfície agrícola utilizada (SAU) teve um 

decréscimo de apenas 7%, traduzindo-se assim num aumento da SAU média por exploração na ordem de 

meio hectare (de 3,7 para 4,2). 

Este fenómeno de concentração de SAU por exploração, no geral, decorrente do 

emparcelamento, foi particularmente intenso na margem direita do Douro, ou seja, no Baixo e Cima 

Corgo e no Douro Superior Norte, onde a diminuição do número de explorações foi acompanhada por 

uma aumento da SAU. Na sub-região do Baixo e Cima Corgo, a SAU por exploração passou de 2,3ha 

para 3ha, um aumento de 30%. 

Relativamente à ocupação da SAU, a mudança mais significativa no período entre os dois 

últimos recenseamentos é o reforço da importância das culturas permanentes, devido à redução para 

metade da área ocupada pelas terras aráveis, de 16.600ha para 8.400ha. Efectivamente, esta perda é, em 

termos absolutos, superior à diminuição total da SAU (7.500ha), permitindo assim às culturas 

permanentes, que apenas diminuíram a área em 2% (1.500ha), reforçar o seu peso no total. Por seu lado, a 

área ocupada por pastagens permanentes aumentou 17% (ou 2.500 ha). 

É ainda de registar uma ligeira tendência para a diversificação ao nível intra-regional, já 

que a área de vinha aumentou em concelhos onde era menos importante (Carrazeda, Tabuaço e Foz Côa), 

enquanto os frutos secos, tendo diminuído a área ocupada no Douro Superior, conheceram alguma 

expansão nos restantes concelhos. Também o olival, ocupando em todo o ADV menos 1.100ha (ou menos 

5%), aumentou em 600ha a área ocupada no Baixo e Cima Corgo. 

O padrão regional de ocupação da SAU é evidenciado na Figura 11: à medida que 

passamos de montante para jusante (da direita para a esquerda no mapa), o peso da vinha é cada vez 

maior, diminuindo o dos frutos secos e do olival. A “fatia” em branco na Figura 11 corresponde à 

categoria residual de “outras utilizações”. Como podemos ver, ela não é tão residual assim em Armamar e 

Lamego, devido ao peso que os frutos frescos — nomeadamente maçã e, em menor grau, cereja — têm 

nestes concelhos. Destaque-se, finalmente, a importância das pastagens permanentes no concelho de Vila 

Real, onde também as terras aráveis, neste caso dominadas por prados e forrageiras, têm um peso superior 

à média; este tipo de culturas serve de suporte à actividade pecuária, já que neste concelho metade das 

explorações possuem efectivos bovinos. 

 

                                                                                                                                                                          

produtores agrícolas autónomos chega a superar o número de famílias residentes. Em nosso entender 
poderá haver duas ordens de factores explicativos desta situação. O primeiro será a migração das famílias 
para uma freguesia vizinha, principalmente se esta tiver um pólo urbano, como a sede de concelho, 
mantendo a exploração. Um segundo factor poderá ser a emigração sazonal. 
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Figura 11. Ocupação da SAU pelas principais culturas (1999). 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

No que respeita a outras actividades do sector primário, a silvicultura tem alguma expressão 

no Douro Superior e em Vila Real. Quanto à caça, apesar das aptidões de grande parte do território, não 

existem dados que nos permitam avaliar o impacto económico desta actividade, mas sabe-se que o seu 

efeito no emprego directo é praticamente nulo. 

3.3 O sector secundário 

A escassez e desactualização da informação estatística sobre a actividade industrial a nível 

de NUTSS III, bem como a ausência de estudos sobre a matéria para o caso do Douro, deixam-nos com 

pouco espaço de manobra para a caracterização do sector. 

Voltando à Figura 10, verificamos que o emprego no secundário tem relativamente maior 

expressão no eixo Vila Real-Lamego, sendo praticamente insignificante no Douro Superior. 

Os dados mais recentes de que dispomos sobre o emprego na indústria reportam-se aos 

quadros de pessoal a trabalhar por conta de outrém, do Ministério para a Qualificação e o Emprego 

(1997), segundo os quais, metade dos 3040 empregados na indústria transformadora trabalhavam em 

empresas localizadas em Vila Real. Nos restantes concelhos, as indústrias alimentares, nomeadamente os 

centros de vinificação, são os grandes responsáveis pelo emprego industrial. Efectivamente, a indústria de 

bebidas congrega 85% dos empregados na indústria transformadora em S. M. de Penaguião, 75% em S. J. 

da Pesqueira e valores superiores a 60% em Armamar, Sabrosa, Alijó e V. N. de Foz Côa. Em todos estes 

casos, as Adegas Cooperativas são os maiores empregadores dos respectivos concelhos, excluindo a 

Administração Pública. 



Pág. 17 

A construção civil empregava, no ADV, 3660 trabalhadores por conta de outrém, número 

superior à indústria transformadora, tendo conhecido considerável expansão na segunda metade da década 

de 90, segundo os Inquéritos ao Emprego, expansão essa expectável face ao desenvolvimento da 

construção para habitação. Metade dos trabalhadores do sector estavam empregados em Vila Real e 24% 

em Lamego, seguindo-se a Régua com 13%, sendo estes precisamente os concelhos com maior 

crescimento no número de fogos construídos (Cf. Figura 3). 

Finalmente, as indústrias extractivas, onde predomina a exploração de granitos, são 

actividades com alguma importância em Vila Real e no Douro Superior, mas empregam apenas 273 

trabalhadores. 

3.4 O sector terciário 

Para o sector terciário, enfrentamos idênticas dificuldades com a escassez de informação 

estatística para avaliar a importância económica do sector no ADV, embora alguns dados, como o pessoal 

ao serviço na hotelaria e no comércio, sejam publicados com maior regularidade. 

De acordo com um estudo efectuado com base no Ficheiro de Empresas do INE (Mota, 

1997), o comércio a retalho é a actividade com maior peso no emprego no sector de serviços na NUTS 

Douro, agregando 36% do total. Se acrescentarmos o comércio retalhista de automóveis e combustíveis, o 

comércio grossista e a hotelaria e restauração, obtemos 77% do total de empregados. De todos os outros 

serviços, apenas os transportes terrestres têm alguma expressão, com 9% do emprego. 

 

 
Figura 12. Pessoal ao serviço nos estabelecimentos comerciais do ADV (1999). 
Fonte: Direcção-Geral do Comércio e Concorrência. 
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Reportando-nos agora aos dados de 1999 relativos ao pessoal ao serviço (empresários em 

nome individual e trabalhadores por conta de outrém) no sector do comércio do ADV (Figura 12), 

observamos uma grande concentração no eixo Vila Real-Régua-Lamego. Segundo dados da Direcção-

Geral do Comércio e Concorrência, estes são os únicos 3 concelhos servidos por uma grande superfície 

retalhista e/ou um centro comercial. 

A concentração de alguns tipos especializados de retalho — papelarias, ourivesarias, artigos 

fotográficos, artigos de desporto, stands de automóveis — bem como dos balcões dos bancos e dos 

serviços da administração pública nas sedes de concelho, tornou-as pólos de atracção local, servindo 

preferencialmente as populações residentes no respectivo concelho. De acordo com o inquérito realizado 

no âmbito do Inventário Municipal da Região Norte, todas as freguesias10 possuindo pelo menos um 

serviço destinado a mais de 7000 pessoas são sedes de concelho (Figura 13) exceptuando o caso de 

Constantim, por aí se localizar um Centro de Inspecção Automóvel com vasta influência territorial. Vila 

Real, Lamego e Régua assumem-se como os grandes centros de comércio e serviços, enquanto a maioria 

dos restantes pólos tem uma magnitude proporcional à população concelhia. 

 

 
Figura 13. População atraída pelos principais pólos de comércio e serviços (1998). 
Fontes: INE, Inventário Municipal da Região Norte, 1998 e Santos e Lacerda, 1999. 

O efeito de pólo concelhio é bastante evidente quando comparamos a Figura 13 com a 

Figura 14. Nesta última, a atracção das sedes de concelho é medida apenas pela população com origem 

noutros concelhos e o resultado é o esperado — restam Vila Real e Lamego como grandes atractores, a 
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cidade da Régua perde a maior parte do seu potencial de atracção e Torre de Moncorvo resta como o 

terceiro mais importante centro intermunicipal de serviços do ADV. As restantes sedes de concelho têm 

uma capacidade de atracção praticamente nula. 

 

 
Figura 14. População de outros concelhos atraída pelos pólos de comércio e serviços e 
principais deslocações motivadas pelo comércio retalhista (1998). 
Fontes: INE, Inventário Municipal da Região Norte, 1998 e Santos e Lacerda, 1999. 

Na Figura 14 representamos também os efeitos que a ausência de determinados tipos de 

estabelecimentos retalhistas exerce na intensidade de atracção intermunicipal. As deslocações motivadas 

pelo comércio a retalho são representadas pelas setas, sendo a espessura destas proporcional ao número 

de funções comerciais procuradas no concelho de destino. Esta representação gráfica conduz-nos a 

algumas conclusões, em nosso entender, interessantes, a saber: 

§ Vila Real, Lamego e Régua são os únicos pólos de destino, ou seja, não há trocas 

significativas entre as restantes sedes de concelho. A esta situação não será alheio o facto, 

acima referido, de apenas aquelas cidades estarem dotadas duma grande superfície 

retalhista. 

§ A tradição da divisão administrativa por distritos ainda exerce influência na localização do 

comércio e nos padrões de deslocação dos consumidores. Apenas a “fronteiriça” cidade da 

Régua recebe e origina visitas inter-distritais. Mais emblemático é o caso dos residentes em 

Foz Côa “preferirem” deslocar-se 80 Km para aceder a um hipermercado na Guarda. 

                                                                                                                                                                          
10 Para Vila Real e Lamego são consideradas as cidades e não as freguesias. 
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§ Mesão Frio é o concelho comercialmente mais dependente, o que não surpreende, devido à 

sua reduzida dimensão territorial e populacional. Também Sabrosa vive muito dependente 

de Vila Real, para certo tipo de comércio especializado. 

§ A menor dimensão do pólo da Régua, apesar de ser um destino procurado para muitas 

funções comerciais, deve-se ao facto de exercer uma atracção de proximidade sobre 

concelhos com reduzida dimensão comercial e populacional — Mesão Frio, S. M. de 

Penaguião e Armamar — para um tipo de retalho mais característico dum polo concelhio do 

que de um pólo regional. 

Vila Real e Lamego são as únicas cidades a dispor de hipermercado, o tipo de 

estabelecimento menos difundido pelo território, originando, deste modo, o maior número e as maiores 

distâncias de deslocações11. Embora de localização bem mais difusa, as lojas de equipamento informático 

são as detentoras do segundo lugar no ranking da distância média percorrida para lhes aceder — por 

exemplo, na maior parte do concelho de C. de Ansiães, reparar um computador exige uma deslocação de 

várias dezenas de quilómetros. 

Em resumo, os pólos regionais de comércio e serviços localizam-se numa relativamente 

pequena mancha de território, na parte mais ocidental da NUTS Douro, dispondo os restantes pólos 

urbanos apenas de comércio e serviços de influência eminentemente concelhia. 

                                                          
11 Note-se o comprimento das setas dirigidas àquelas cidades. 
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4 A vitivinicultura 

Na área de influência do PIOT-ADV, a vitivinicultura é, sem dúvida, a principal actividade 

económica. Numa perspectiva de análise de fileira, nesta secção prestamos especial atenção à 

caracterização quantitativa das estruturas vitícolas e da sua produção, da transformação de vinhos e da 

comercialização de vinhos não beneficiados12 e de vinho do Porto. Este ponto do trabalho será encerrado 

com uma análise qualitativa da vitivinicultura duriense. Antes faremos, porém, uma breve síntese da 

evolução da vitivinicultura da Região Demarcada do Douro (RDD), onde se insere a área de influência do 

PIOT-ADV. 

Apesar da viticultura se praticar nas margens do Alto Douro e seus afluentes desde tempos 

remotos, ela ganha importância na idade média, constituindo a principal fonte de abastecimento de vinhos 

da cidade do Porto. 

A internacionalização do comércio de vinhos remonta, pelo menos ao Séc. XVI, mas a 

primeira referência à exportação de vinho do Douro pela Alfândega do Porto data de 1678. Esta data 

coincide com o início da “Guerra dos Trinta Anos” e o bloqueio dos portos ingleses ao comércio com as 

potências continentais, impedindo assim a importação dos vinhos de Bordéus, tendo-se aberto uma 

oportunidade para o incremento das exportações de vinhos do Douro para o mercado inglês. Em finais do 

Séc. XVII o Douro constitui já a principal área vitícola exportadora de Portugal, posição esta facilitada 

pelo estabelecimento no Porto de grandes firmas flamengas, holandesas e inglesas (Lema, 1980). 

O Tratado de Methuen, de 1703, estabelecia a entrada livre em Portugal dos lanifícios 

produzidos em Inglaterra e, em contrapartida, garantia aos vinhos portugueses o pagamento de menos 1/3 

dos direitos conferidos aos vinhos franceses. Os efeitos do tratado nas exportações de vinhos do Douro 

para Inglaterra são alvo de polémica, não só porque não se verificou uma nítida subida das exportações, 

mas também porque já anteriormente os vinhos portugueses beneficiavam de taxas reduzidas 

relativamente aos vinhos franceses no comércio com Inglaterra (Lema, 1980). 

Face a uma enorme degradação da qualidade dos vinhos e dos preços de venda foi criada 

em 1756 a Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que determinava a quantidade de 

vinho de embarque que cada produtor podia vender, efectuava a fiscalização através da emissão de guias 

de transporte, e possuía o monopólio do comércio dos restantes vinhos, assim como da produção e 

comércio de aguardente. Simultaneamente foi feita a demarcação da região vitícola e estabelecido um 

cadastro, distingindo as áreas segundo a suas potencialidades e especificando para cada propriedade a sua 

capacidade de produção. Foram estabelecidas ainda diversas categorias de vinho, sendo os de primeira 

qualidade os “vinhos de feitoria”, destinados à exportação para o Norte da Europa, seguindo-se os “bons 

                                                          
12 Atendendo a que no Alto Douro Vinhateiro (ADV) se produzem diversos tipos de vinhos, utilizaremos 
a designação de vinhos beneficiados para os mostos de generoso (cuja certificação posterior lhes poderá 
conferir a denominação de Vinho do Porto), a expressão de vinhos não beneficiados para os produtos 
vinícolas que compreendem os vinhos com Denominação de Origem Controlada (DOC) Douro, os vinhos 
regionais e os vinhos de mesa e a designação de vinho moscatel para os vinhos produzidos a partir desta 
casta específica. 
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vinhos de ramo”, destinados nomeadamente ao Brasil, tendo sido ainda estabelecidas mais cinco 

categorias , a última das quais correspondia aos vinhos destinados à produção de aguardente. Os vinhos 

de feitoria” tinham uma área de produção muito pequena, essencialmente as cotas mais baixas da parte 

ocidental do Baixo-Corgo (Lema, 1980). 

Após várias décadas de prosperidade foram em 1834 retirados à “Companhia” todos os 

privilégios de que gozara até então, entrando-se num período de total liberalização da produção e do 

comércio de vinhos, reflexo, aliás, da revolução liberal. A liberalização teve, porém, efeitos nefastos, 

entrando-se em nova crise de superabundância de produção, pelo que em 1843 foi promovida pelo 

governo a reabilitação da “Companhia”. A sua acção foi, no entanto, ineficaz, tendo-lhe sido 

definitivamente retirados os privilégios em 1865, voltando-se então ao regime de total liberalização 

(Costa Lima, 1937). 

Na segunda metade do Séc. XIX a região é atingida por uma sucessão de pragas - míldio, 

oídio e filoxera - que resultam na quase total devastação dos vinhedos durienses, como aconteceu 

igualmente nas principais regiões vitícolas europeias. A produção vitícola, as exportações e os 

rendimentos dos viticultores reduzem-se drasticamente, e o Douro sofre uma enorme crise social. Apenas 

no virar do século surgem as soluções técnicas para aquelas pragas. A bem dizer, nesse período ocorreu 

no Douro uma grande revolução agrícola, tantas e tão profundas foram as mudanças observadas. Esta 

revolução comportou uma reestruturação fundiária e a emergência duma nova classe empresarial vitícola; 

novos sistemas de plantação da vinha; inovações biológicas; inovações químicas; inovações mecânicas; 

novas profissões especializadas (Lema, 1980; Rebelo, 1996). 

Por essa altura, muitos viticultores, principalmente os mais absentistas que viviam nas 

principais cidades do país dos rendimentos vitícolas, viram-se arruinados pela filoxera, vendendo a baixo 

preço as suas depauperadas propriedades a uma nova classe empresarial e a comerciantes de vinhos que 

viam ali uma boa oportunidade para entrarem no sector da produção (Lema, 1980). Estes empreenderam, 

então, a replantação dos vinhedos em novos sistemas, criando uma nova paisagem vitícola, com os muros 

e terraços inclinados de desenho geométrico das novas plantações contrastando com as do antigo sistema 

de geios, transformadas desde então em “mortórios”. Todo esse trabalho exigiu enormes quantidades de 

mão-de-obra, que a região, por si só, não podia disponibilizar, sendo necessário recorrer a trabalhadores 

oriundos de zonas exteriores, inclusivamente da Galiza. A plantação tinha que ser feita com porta-

enxertos resistentes à filoxera, que eram depois enxertados com as variedades regionais. Ao contrário do 

que acontecia anteriormente, a vinha passou também a ser adubada, e as novas pragas de oídio e míldio 

exigiam a aplicação dos respectivos fungicidas químicos: enxofre e caldas cúpricas. O alinhamento das 

vinhas em bardos permitia agora a utilização de animais de tracção como força motriz para as 

mobilizações do solo (Moreira da Fonseca, s. d.; Rebelo, 1996). 

Todas estas alterações técnicas criaram novas profissões mais ou menos especializadas para 

as enxertias, para a aplicação dos fungicidas e para a realização das mobilizações do solo com animais de 

tracção, e foram acompanhadas da introdução de novas alfaias: enxofradeiras e pulverizadores para 

aplicação de fungicidas, arados, e outras alfaias para as diferentes operações de mobilização (Rebelo, 
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1996). Em 1907 é restabelecida a região demarcada e como conclusão deste ciclo de mudanças, foi em 

1920 alargada a respectiva demarcação, a qual corresponde à actualmente existente.  

Nos início dos anos trinta do Séc. XX a região atravessa nova crise, consubstanciada numa 

descida dos preços e no acumular de excedentes, como consequência da “Grande Depressão”. Os 

viticultores durienses reclamam a intervenção e protecção do Estado como regulador e disciplinador do 

sector do vinho do Porto, assim como a organização da produção face ao comércio. Em 1932 é então 

criada a Casa do Douro, corporação a que obrigatoriamente teriam de pertencer todos os viticultores 

durienses, e que introduz uma nova ordem na produção e comércio de vinho do Porto. São estabelecidos 

limites à produção de vinho do Porto, é garantido o escoamento dos vinhos, são fixados preços mínimos e 

controlados os preços e o fornecimento de aguardente, e feito o cadastro de todas as vinhas da região 

demarcada, retomando assim várias funções que haviam pertencido à antiga “Companhia” (Moreira, 

1996). Paralelamente é determinada a organização obrigatória do sector comercial no Grémio dos 

Exportadores de Vinho do Porto e exigido aos comerciantes que tivessem permanentemente em armazém 

um determinado quantitativo de vinho, de forma a garantir a qualidade. Posteriormente é criado o 

Instituto do Vinho do Porto, organismo estatal, a quem compete efectuar estudos técnicos relacionados 

com a produção e comércio de vinho do Porto, efectuar a prova, aprovação e fiscalização dos vinhos, 

fazer a promoção e pugnar contra as fraudes nos mercados externos, assim como mediar os interesses da 

produção e do comércio. 

A partir de 1946 a Junta Nacional do Vinho, dispondo de elevados recursos financeiros, 

promove a constituição de adegas cooperativas, tendo sido criadas em 1950 as duas primeiras, em Mesão 

Frio e Peso da Régua, movimento que se prolongou até 1966 e se estendeu a praticamente todos os 

concelhos da região demarcada (em 1993 foi criada a AC de Tabuaço). Pretendia-se com este movimento, 

essencialmente, diminuir os custos de vinificação e simultaneamente criar capacidade de armazenamento 

que permitisse absorver os excedentes nos anos de grande produção para os libertar em anos de carência, 

actuando assim como regulador do mercado. 

As últimas décadas foram marcadas por grandes fluxos migratórios, iniciados na década de 

50, mas que assumiram enormes proporções na década seguinte. A emigração foi essencialmente 

protagonizada por assalariados agrícolas e por pequenos viticultores, para os quais os rendimentos obtidos 

com o trabalho ou a produção vitícola eram insuficientes, e que constituíam nos períodos de ponta da 

viticultura uma reserva de mão-de-obra barata. O conjunto dos concelhos que integram a região 

demarcada perdeu desde 1950 cerca de 100.000 habitantes, sendo que esta diminuição, juntamente com o 

envelhecimento da população e a crescente indisponibilidade dos jovens para trabalharem na viticultura, 

teve como consequência uma carência de mão-de-obra vitícola, cada é vez mais evidente, assim como um 

aumento substancial dos salários e custos de produção associados ao factor trabalho. Daí que, logo em 

finais dos anos sessenta, tenham surgido as primeiras experiências de plantação de vinhas em patamares 

horizontais, cujo principal objectivo era a motorização de operações culturais, de forma a diminuir as 

necessidades de mão-de-obra. 

No início da década de oitenta inicia-se no Douro a execução do Projecto de 

Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes (PDRITM), que pretendia fazer face aos problemas 
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de escassez de mão-de-obra, ao envelhecimento dos vinhedos e à degradação da qualidade dos vinhos, 

tendo como objectivo a plantação de vinhas novas e a reestruturação de vinhas pré-existentes em sistemas 

motorizáveis e com uma dimensão tal (entre 3 ha e 10 ha) que permitisse a viabilidade económica das 

explorações vitícolas. É com este projecto que se generaliza o sistema de plantação em patamares, tendo 

sido plantados maioritariamente neste sistema cerca de 2500 ha de vinhas novas e reestruturados cerca de 

300 ha. O PDRITM constitui, assim, um marco de viragem, iniciando um período de forte investimento 

na vitivinicultura duriense, pois logo em 1986, com a adesão de Portugal à CEE, passa a dispor de 

financiamentos a fundo perdido, não só para a reestruturação das vinhas, mas também para investimentos 

em tractores e alfaias vitícolas e em construções e equipamentos para a vinificação e engarrafamento. São 

estes apoios que permitem um surto de modernização em toda a fileira vitivinícola duriense, das 

estruturas de produção vitícolas às adegas cooperativas e outras empresas de vinificação, e que facilitaram 

ainda a emergência dos produtores-engarrafadores quer de vinho do Porto, quer de vinhos DOC Douro. 

Simultaneamente abrem-se sucessivos processos de legalização de vinhas, que haviam sido plantadas à 

margem das leis de condicionamento do plantio, permitindo entrar num quadro legal um total que se 

estima em cerca de 6000 ha de vinha. 

As dificuldades relacionadas com o factor trabalho continuam, porém, a constituir um dos 

principais problemas da vitivinicultura duriense e uma das grandes preocupações dos viticultores. Já nos 

referimos a algumas das causas desta problemática: fortes fluxos migratórios, envelhecimento da 

população e indisponibilidade dos jovens para o trabalho vitícola. No entanto, as raízes do problema 

podem ser encontradas nas próprias características do trabalho vitícola: é uma actividade com forte 

sazonalidade, pelos que os rendimentos do trabalho são também afectados por esse factor; é uma 

actividade de ar livre, e consequentemente afectada por factores meteorológicos – se chove muito não se 

trabalha, e portanto não se aufere rendimento, mas se chove pouco ou faz intenso calor, trabalha-se à 

chuva ou sob o calor abrasador do verão duriense, o que associado às encostas pedregosas e aos maus 

acessos tornam o trabalho muito penoso. Por outro lado, o trabalho vitícola sofre a concorrência de 

actividades menos sujeitas à sazonalidade e onde se pagam salários mais elevados, por exemplo, a 

construção civil. Não menos importante é a generalizada desvalorização do trabalho agrícola, veiculada 

não só pela comunicação social e percepcionada pela sociedade em geral, mas que faz já parte do 

processo de socialização a que são sujeitos os jovens rurais no seio das suas próprias famílias. 

As alterações, pelo lado da oferta de trabalho vitícola, têm, assim, sido substanciais. O 

espaço de recrutamento de mão-de-obra é cada vez maior, estendendo-se a locais afastados da região 

demarcada. Por um lado, tem-se assistido a uma crescente feminização do trabalho vitícola, em que as 

mulheres, em geral, se disponibilizam preferencialmente para trabalhar apenas de tarde, reservando as 

manhãs para os trabalhos domésticos. Os próprios viticultores começam a preferir o trabalho feminino, 

sendo recorrente no seu discurso a referência à maior qualidade do trabalho feminino, à sua maior 

disponibilidade para a aprendizagem e ao maior sentido de responsabilidade e de assunção de 

compromissos. O trabalho feminino é assim visto como melhor, mais produtivo e, não menos importante, 

é mais barato. É também cada vez maior o recurso ao trabalho vitícola por empreitada, ficando assim 

reservado ao “empreiteiro” o encargo de procurar os seus trabalhadores, transportá-los até ao local de 
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trabalho e, consoante os casos, de lhe pagar os salários, a segurança social e os encargos com o seguro de 

trabalho. Muito recente é a emergência dum novo fenómeno associado à oferta de trabalho por parte de 

imigrantes de Leste. 

Face às alterações observadas nas duas últimas décadas, os produtores têm respondido 

seguindo estratégias diversas. Os médios e grandes viticultores individuais e as sociedades vitícolas 

optaram por uma “dinâmica de mudança”, através duma intensificação de capital, consubstanciada na 

reestruturação das vinhas e na motorização da cultura, como forma de suster o aumento de custos com o 

factor trabalho e, em alternativa ou em simultâneo, com o aumento de valor dos seus produtos e dos 

proveitos de exploração pela vinificação e engarrafamento em cave própria ou pela diversificação para 

actividades de valor acrescentado, como o turismo. Nestas explorações observa-se uma forte “aposta 

técnica” e são elas também as principais beneficiárias das “apostas políticas”, via apoios ao investimento 

(Rebelo, 1995; Rebelo e Bianchi de Aguiar, 2000). 

Pelo contrário, os pequenos viticultores têm optado por uma “estabilidade dinâmica”, isto é, 

as suas estruturas e modos de funcionamento permanecem idênticos, apesar da renovação da sua 

componente principal, as vinhas. Nestas explorações não se observa uma “aposta técnica” por parte dos 

seus proprietários, no sentido em que não mobilizam grandes meios técnicos ou tecnologias avançadas. O 

rejuvenescimento das vinhas é feito, principalmente, através de “retanchas”, num processo compassado e 

moroso, mantendo assim os sistemas de plantação e o funcionamento das explorações. De um modo 

geral, não se observam investimentos em equipamento motorizado, porque a dimensão da exploração e as 

necessidades em mão-de-obra não justificam de forma alguma aquele investimento. Estas explorações 

não têm beneficiado das “apostas políticas”, dado a manifesta desadaptação dos programas de 

financiamento às condições reais da pequena viticultura. 

A pequena dimensão destas explorações não lhes retira, porém, importância no contexto da 

viticultura regional. O seu grande número faz com que o seu contributo para a produção total seja também 

elevado. Por outro lado, a forma muito cuidada como são tratadas as vinhas torna muito importante o seu 

contributo para a qualidade geral dos mostos produzidos. Uma atenção especial aos encepamentos e à 

forma como são acondicionadas as uvas durante a vindima seria suficiente para criar, ao nível destas 

explorações, um pólo de elevada qualidade na viticultura duriense. Estas explorações são também 

fundamentais para assegurar quer a vitalidade demográfica e da vida social e cultural da região, quer para 

a redução dos desequilíbrios no mercado de trabalho vitícola, dado que as famílias destas pequenas 

explorações, principalmente os seus elementos femininos, contribuem de forma significativa como mão-

de-obra assalariada doutras explorações. 

Sublinhe-se que a manutenção dos sistemas tradicionais nas explorações de pequenos 

viticultores são um contributo da maior importância para a preservação da riqueza do património natural e 

da paisagem duriense, aspectos estes fundamentais para que a região possa enveredar pela diversificação 

das actividades económicas, particularmente das associadas ao turismo (Rebelo, 1995; Rebelo e Bianchi 

de Aguiar, 2000). 

Por último, refiram-se alguns acontecimentos que na década de noventa tiveram 

importantes consequências na comercialização de vinhos da região. O entreposto do Douro, embora 
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criado já em 1977, começou a assumir papel relevante na expedição e exportação de vinho do Porto, com 

efeitos importantes no desenvolvimento regional. A emergência de produtores-engarrafadores quer de 

vinho do Porto, quer de vinhos DOC Douro, assim como a entrada neste último mercado de muitas 

empresas que anteriormente se dedicavam exclusivamente ao vinho do Porto, valorizando assim os 

mostos que não sendo beneficiados eram assumidos quase como sub-produtos. A modernização 

tecnológica e a aposta em recursos humanos qualificados efectuada pelo sector cooperativo, com 

consequente melhoria geral da qualidade e aumento de valor dos seus vinhos. A suspensão da 

comercialização de vinho do Porto a granel, permitindo um maior controle sobre a qualidade do produto e 

um aumento médio dos preços. O aumento da importância de mercados, como os EUA e o Canadá, com 

preferencial apetência pelos vinhos do Porto das categorias especiais, com um valor muito superior aos 

restantes. A reforma institucional operada com a criação da Comissão Interprofissional da RDD 

(CIRDD), importante passo dado no sentido de institucionalizar o diálogo entre a produção e o comércio. 

4.1 Estruturas vitícolas 

No conjunto das freguesias incluídas na área de intervenção do PIOT-ADV existem um 

total de 9054 explorações vitícolas, com uma área total de 23890 ha de vinha, ou seja, uma área média de 

vinha de 2,65 ha/exploração. A importância da cultura é atestado pelo facto de 95,1 % das explorações 

possuírem vinha e esta representar 61,4 % da SAU total das freguesias consideradas (RGA 99). 

O peso relativo da cultura de vinha vai diminuindo de Oeste para Leste. Nas freguesias do 

Baixo Corgo a quase totalidade (99,2 %) das explorações possuem vinha, ocupando esta em média 84,8 

% da SAU. Nas do Cima Corgo estes indicadores são de respectivamente 96, 4 % e 61,9 %, diminuindo 

no Douro Superior para valores de 77,8 % e 25,5 %, respectivamente. 

 

 
Figura 15. Percentagem de explorações com vinha. 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
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Quanto à área média de vinha por exploração o padrão não é tão linear. Os valores mais 

elevados encontram-se no Cima Corgo, com uma área média de 3,16 ha de vinha/exploração, destacando-

se com valores particularmente elevados as freguesias do Pinhão (19,56 ha) no concelho de Alijó, de 

Celeirós (6,11 ha) no concelho de Sabrosa e de Valença do Douro (6, 12 ha) no concelho de Tabuaço, e a 

que não será alheio o facto de aí se situarem algumas das grandes “quintas” da região. No Baixo Corgo a 

área média é de 2,30 ha de vinha/exploração, destacando-se as freguesias de Parada do Bispo (9,13 ha) no 

concelho de Lamego e de Canelas (6,74 ha) no concelho de Peso da Régua. No Douro Superior a área 

média é de 1,90 ha de vinha/exploração. 

 

 
Figura 16. Área média de vinha por exploração (ha) 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

Os índices de motorização são, de uma forma geral, relativamente baixos, devido 

essencialmente ao facto de a cultura da vinha ser feita em declives muito elevados, maioritariamente 

instalada em sistemas tradicionais não motorizáveis, dado que apenas em anos mais recentes se investiu 

na plantação ou reestruturação de vinhas em sistemas que permitem a motorização, sejam eles os 

patamares ou a vinha ao alto. Por outro lado, o carácter minifundiário da grande maioria das explorações 

vitícolas da região não permite a viabilidade económica dos investimentos em equipamentos que 

permitam a motorização da cultura. 

Assim, no conjunto da freguesias consideradas, apenas 10,1 % das explorações vitícolas 

possuem tractor, sendo que em média se obtém um índice de 32,0 ha de SAU/tractor. Relativamente à 

percentagem de explorações vitícolas com tractor, a análise ao nível concelhio não revela grande 

diferenciação, com um máximo de 13,9 % em Armamar e um mínimo de 6,6 % em S.M. de Penaguião. 

Porém, uma análise ao nível da freguesia revela diferenças substanciais, inclusivamente entre freguesias 

dum mesmo concelho. Por exemplo, no concelho de Alijó observam-se valores de 55,6 % na freguesia do 

Pinhão, aliás o valor mais elevado na área considerada, e de 2,7 % na freguesia de Vilarinho de Cotas. 
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Figura 17. Percentagem de explorações com tractor. 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

A dimensão da população agrícola familiar está intimamente relacionada com a densidade 

populacional e com a importância da vinha na ocupação do solo. Assim, o número de membros da família 

das explorações vai diminuindo de Oeste para Leste. Considerando o número de membros da família das 

explorações por ha de SAU, encontramos o valor médio mais elevado no Baixo Corgo (1,14), um valor 

intermédio no Cima Corgo (0,56) e o menor valor no Douro Superior (0,38). Porém, ao nível da freguesia 

este indicador pode assumir valores muito díspares: um máximo de 2,39 na freguesia de Sande (Lamego) 

e um mínimo de 0,04 na freguesia do Pinhão (Alijó), em consonância com o facto desta freguesia se 

caracterizar por uma viticultura de grande dimensão e de carácter patronal. 

A maioria dos produtores vitícolas é do sexo masculino (77,2 %), embora haja freguesias 

onde a taxa de feminização é substancialmente mais elevada. Dentre elas sobressaem, por exemplo, as 

freguesias de Sande (39,1 %) e Parada do Bispo (50,0 %), ambas do concelho de Lamego. 

A percentagem de produtores idosos é bastante elevada, aumentando de Oeste para Leste, 

atingindo o valor máximo no conjunto de freguesias do Douro Superior, onde 46,0 % dos produtores 

possui idade superior a 65 anos. Uma análise ao nível da freguesia revela, porém, valores ainda mais 

elevados: 50% na freguesia de Peso da Régua, no concelho homónimo, 62,9 % na freguesia de S. Amaro 

(V.N. de Foz Côa) ou 75 % na freguesia do Pinhão (Alijó). Pelo contrário, a percentagem de jovens 

produtores com idade inferior a 25 anos é praticamente irrelevante, com um valor médio no conjunto das 

freguesias consideradas de 0,51 %, não havendo, inclusive, produtores desta classe etária em 50 das 75 

freguesias consideradas. 

Quanto ao nível de instrução dos produtores salientem-se as elevadas percentagens quer dos 

que não têm instrução (28,0 %), quer dos que têm instrução de nível superior (6,1 %). As variações ao 

nível da freguesia são porém muito elevadas. Quanto aos produtores sem instrução encontramos valores 

que vão de um mínimo de 8,7 % em Cidadelhe (Mesão Frio) a um máximo de 51,6 % em Murça (V.N. de 

Foz Côa). Quanto ao produtores com instrução superior os valores são surpreendentemente elevados em 



Pág. 29 

diversas freguesias (superiores a 10 % em 12 freguesias), com particular destaque para os 16,7 % em 

Parada do Bispo (Lamego) ou os 25,0 % no Pinhão (Alijó). 

É muito importante sublinhar a enorme dicotomia que existe na região, que ressalta, aliás 

por vezes, dos indicadores atrás descritos. Se, por um lado, existe uma grande maioria de pequenas 

explorações, geralmente associados às cooperativas, por outro lado coexistem empresas de grande 

dimensão e de caracter empresarial, algumas delas inseridas em grupos multinacionais, e que cobrem toda 

a cadeia de valor, desde a produção de uvas à comercialização dos vinhos. 

O investimento vitivinícola nos concelhos que integram o ADV tem sido assinalável, 

beneficiando desde 1983 de financiamentos veiculados por diversos programas, primeiro através do 

PDRITM e a partir de 1986 pelos programas comunitários específicos para o sector. Entre estes, 

destacam-se o Reg. 2239/86, o Programa Operacional de Reestruturação da Vinha (PORV) e o PAMAF-

Melhoria das Estruturas Vitivinícolas (PAMAF-MEV). No entanto, muito do investimento foi também 

apoiado pelos programas genéricos de apoio às explorações agrícolas, Reg. 797/86 e Reg. 2328/91. 

Segundo o IFADAP (Leal, 2000; GEAT-AEP, s.d.), entre 1986 e 1999 foram reestruturados com apoios 

comunitários, em toda a região agrária de Trás-os-Montes, 6608 ha. Acrescem ainda, e apenas para a 

região demarcada, os cerca de 2400 ha de vinhas novas e 300 ha de reestruturações do PDRITM. 

Com maior segurança podemos afirmar que no período 1983-99 foram financiados na 

região demarcada, pelo PDRITM, Reg.2239/86, PORV e PAMAF-MEV, um total de 1862 projectos de 

plantação de vinhas novas e reestruturação de vinhas, numa área total estimada em 7050 ha, a que 

corresponde um valor de investimento de cerca de 10,4 milhões de contos, a preços correntes (Figura 18). 
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Figura 18. Investimento em vinha no período 1983-99 (PDRITM, Reg. 2239/86, PORV e PAMAF–MEV) 
Fonte: IFADAP, s.d; GEID/AE, 2000; Rebelo e Portela, 1989; Martins, 1990. 
Nota: Para o PAMAF-MEV a área reestruturada foi estimada a partir da área e valor de 
investimento para todo o Trás-os-Montes e do valor do investimento apenas na área do ADV. 

Analisando a distribuição concelhia dos investimento efectuados apenas no âmbito do 

PDRITM e do PAMAF–MEV (não se considerando o realizado com o apoio quer do Reg. 2239/86 , quer 
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do PORV, dado não ser possível obter os dados desagregados ao nível do concelho), destacam-se os 

concelhos de S.J. da Pesqueira, Alijó e Peso da Régua e ainda Sabrosa e V.N. Foz Côa, tanto ao nível do 

número de projectos, área de vinha ou valor do investimento (Quadro I). 

Quadro I 
Distribuição concelhia do investimento em vinha apoiado pelo PDRITM e PAMAF–Melhoria das 

Estruturas Vitivinícolas) 

 PDRITM PAMAF-MEV TOTAL 
 Proj. 

(Nº) 
Área 
(ha) 

Valor 
(contos) 

Proj. 
(Nº) 

Área 
(ha) 

Valor 
(contos) 

Proj. 
(Nº) 

Área 
(ha) 

Valor 
(contos) 

Armamar 23 118 133.000 50 100 285.000 73 218 418.000 
Lamego 1 6 7.000 79 164 499.000 80 170 506.000 
M. Frio 1 5 6.000 38 74 257.000 39 79 263.000 
P. Régua 17 102 115.000 113 336 959.000 130 438 1.074.000 
S.M. Penaguião 3 12 14.000 32 62 206.000 35 74 220.000 
V. Real 4 27 30.000 42 71 210.000 46 98 240.000 
Alijó 60 387 435.000 136 315 827.000 196 702 1.262.000 
C. Ansiães 21 137 154.000 40 57 171.000 61 194 325.000 
Sabrosa 52 269 303.000 68 183 535.000 120 452 838.000 
S.J. Pesqueira 145 896 1.008.000 95 216 622.000 240 1112 1.630.000 
Tabuaço 36 313 352.000 25 41 130.000 61 354 482.000 
Moncorvo 19 106 119.000 22 55 137.000 41 161 256.000 
F.N.F. Côa 46 296 333.000 80 170 498.000 126 466 831.000 
TOTAL 428 2674 3.000.800 820 1844 5.336.000 1862 5797 10.441.000 
Fontes: IFADAP, 2000; Rebelo, 1989; Martins, 1990. 

Como já foi referido, o investimento relacionado com a actividade não se cingiu a estes 

programas, tendo sido também realizado no âmbito do Reg. 797/85, Reg.2328/91 e já no período de 

vigência do IIº Quadro Comunitário de Apoio, através do PAMAF- Melhoria da Eficácia das Explorações 

Agrícolas. Muitos viticultores optaram por estes apoios, dado permitirem efectuar em 

complementaridade, ou não, outros tipos de investimentos, por exemplo em construções e melhoramentos 

fundiários, máquinas agrícolas e alfaias ou equipamentos de vinificação e engarrafamento. No entanto, 

não nos é possível desagregar os dados, de modo a conhecer com segurança o investimento realizado e 

efectivamente relacionado com a actividade vitivinícola. Assim, apenas a título informativo, referira-se 

que no âmbito do Reg.797/85, e no período 1986-89, foram aprovados no conjunto dos concelhos do 

ADV um total de 771 projectos, correspondendo a um investimento de 4,46 milhões de contos. No âmbito 

do PAMAF- Melhoria da Eficácia das Explorações Agrícolas, e no período 1994-99, foram aprovados 

1024 projectos, a que correspondeu um montante de investimento de 9,17 milhões de contos. 

Por último importa salientar que muitas explorações e empresas do sector, principalmente 

as de maior dimensão, têm efectuado importantes investimentos quer na plantação e reestruturação de 

vinhas, quer em outros capitais fundiários e em máquinas e equipamentos, sem qualquer apoio financeiro 

dos fundos comunitários, recorrendo apenas ao auto-financiamento e/ou outras fontes de financiamento. 

A justificação para esta atitude relaciona-se, principalmente, com a burocracia e demora na tomada de 

decisão para aprovação dos financiamentos através dos programas comunitários. 
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No sector da transformação e comercialização o investimento foi igualmente muito 

significativo. Os apoios financeiros ao investimento no sector do vinho foram canalizados através dos 

Reg. 355/77, Reg. 866/90 e Reg. 951/97. Entre 1986 e 1999 foram aprovados 62 projectos a que 

correspondeu um investimento de 13,24 milhões de contos e um montante de subsídios de 7,15 milhões 

de contos. O sector cooperativo foi um dos grandes beneficiários destes apoios. 

No conjunto dos concelhos do ADV existem um total de 245 centros de vinificação, 

destacando-se os concelhos de S.J. da Pesqueira, Peso da Régua, Sabrosa e Alijó, como pode ser 

observado na (Figura 19), onde se encontra representado o número total de centros de vinificação em cada 

concelho e a localização dos 91 integrados na área do PIOT-ADV. A maioria são de pequena dimensão, 

geralmente integrados em edifícios típicos da região, mas outros, caso das adegas cooperativas ou de 

grandes empresas, comportam frequentemente estruturas ao ar livre quer sejam as associadas à recepção 

das uvas, quer sejam cubas para fermentação e/ou armazenagem em aço inox ou betão, com grande 

impacto paisagístico. 

 

 
Figura 19. Número de centros de vinificação por concelho e localização dos integrados na área do PIOT-ADV 
Fonte: CIRDD 

4.2 Produção de vinhos da região 

A importância económica da produção de vinhos na Região Demarcada do Douro (RDD) 

começará por ser avaliada comparativamente às outras regiões demarcadas nacionais, após o que iremos 

analisar a relação existente entre os mostos beneficiados (que, depois de engarrafados, poderão vir a ser 

comercializados como vinho do Porto) e os mostos não beneficiados, bem como o aproveitamento das 
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mais valias que podem ser geradas, em termos de vinhos não beneficiados, pela Denominação de Origem 

Controlada (DOC) Douro. 

4.2.1 Produção de vinhos nacionais por regiões demarcadas 

A região de Trás-os-Montes (que abrange os concelhos do ADV) é, dentro das regiões 

demarcadas nacionais, a maior produtora de vinhos portugueses, representando cerca de 23% da produção 

nacional, tomando como referência o quinquénio 1995/2000 (Quadro II). Atendendo a que a maior parte 

dos vinhos produzidos em Trás-os-Montes são originários da sub-região Terras Durienses, pode-se 

concluir que a RDD é responsável por uma parte significativa da produção vitivinícola nacional, tendo 

por isso uma importância económica que extravasa o âmbito regional. 

O facto de, em 1996, quase 50% do valor das vendas de vinho nacional ter tido a sua 

origem em vinhos provenientes da RDD – o que é devido, sobretudo, ao valor das vendas de vinho do 

Porto que representaram 42% do total nacional – mais atesta a importância económica da região duriense 

no panorama vitivinícola português (Rebelo, 2001). 

Quadro II 
Produção de vinhos por regiões demarcadas nacionais (unidade: 1.000 hl) 

Produção Média13 Região 
95/96 96/97 97/98 98/99 99/0014 103 hl % 

Minho 1.230 1.703 508 608 1.232 1.023 14,4 
Trás-os-Montes15 1.634 2.350 1.332 1.011 1.941 1.636 23,0 
Beiras 926 1.567 773 381 1.333 1.011 14,2 
Estremadura 1.717 1.894 1.590 698 1.504 1.604 22,6 
Ribatejo 1.011 1.058 1.019 536 856 962 13,6 
Península de Setúbal 373 424 352 200 348 358 5,0 
Alentejo 305 626 463 241 502 423 6,0 
Algarve 19 14 27 17 23 23 0,3 
Madeira 38 55 52 44 50 49 0,7 
Açores 2 21 9 14 17 13 0,2 
Total 7.255 9.712 6.152 3.750 7.806 7.099 100,0 

Fonte: Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) 

4.2.2 Produtos vinícolas regionais 

O gráfico abaixo apresentado ilustra a ideia de que apesar das potencialidades de 

crescimento do vinho do Douro, ele está muito dependente do vinho do Porto, que é um produto que 

apresenta uma relativa estabilidade da produção, dissociada do volume total de produção (colheita 

regional), enquanto o vinho do Douro apresenta uma correlação directa com a colheita regional (...), 

constituindo um remanescente daquele (SPIDOURO, 1999: 8). 

                                                          

13 Média dos últimos 5 anos, retirando o melhor e o pior. 

14 Valores provisórios. 

15 Inclui a sub-região Terras Durienses que, por sua vez, abrange o Alto Douro Vinhateiro (ADV). 
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Em anos de contra-safra (como, por exemplo, 1988 e 1998) é visível a manutenção dos 

mostos beneficiados num nível de produção próximo do ano anterior, com o sacrifício dos mostos não 

beneficiados que apresentam valores quase residuais. 
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Figura 20. Produção de mostos beneficiado (generoso) e não beneficiado na RDD (em hl) 
Fonte: Casa do Douro 

Por outro lado, a análise do gráfico seguinte mostra-nos que, na região do Alto Douro 

Vinhateiro, o vinho Regional (tal como os vinhos de mesa) é um remanescente do remanescente (mosto 

não beneficiado). O grau de “prioridade” dos produtores, relativamente à produção dos 4 tipos de vinhos 

produzidos na RDD (Porto, DOC Douro, Regional Terras Durienses e de mesa) é claramente assente na 

preferência pelo vinho do Porto (mosto generoso) e, dentro dos mostos não beneficiados, pelo vinho DOC 

Douro (VQPRD). 
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Figura 21. Produção de VQPRD, Vinho Regional e Vinho de Mesa, nos concelhos do 

ADV, em 1999 e 2000 (em hl) 
Fonte: Serviços Técnicos da Casa do Douro 
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Com base nesta análise das produções vinícolas da região, podemos afirmar que as opções 

dos produtores são assentes numa lógica de valorização dos mostos produzidos, onde aqueles que são 

mais valorizados pelo mercado são considerados prioritários nas decisões que os produtores tomam 

relativamente à classificação e destino dos seus mostos. 

4.3 Comercialização de vinhos não beneficiados da região demarcada do Douro 

Com base na análise do Anuário FOOD da ACNielsen relativo ao ano de 1999, procuramos 

analisar o mercado nacional de vinhos não beneficiados e avaliar a posição competitiva dos vinhos do 

Douro neste mercado. 

Em 1999, foram comercializados no mercado português cerca de 72 milhões de litros de 

vinho não beneficiado engarrafado, sendo cerca de 4 milhões e meio de litros originários da região 

demarcada do Douro. Neste sub-sector, o mercado nacional representa um volume de negócios de um 

pouco mais de 53 milhões de contos, dos quais cerca de 3,8 milhões de contos são gerados na 

comercialização de vinhos originários do Douro. Este produto da região objecto do nosso estudo, 

apresenta uma valorização um pouco superior à média nacional, com um preço médio por litro de 853$00 

(o mesmo indicador para a totalidade dos vinhos nacionais comercializados no mercado português é de 

735$00). 

Comparando os dados por canais de distribuição, verificamos a maior importância dos 

canais tradicionais16, em termos do volume comercializado de vinho de mesa engarrafado nacional (quase 

60% do total), e dos canais ligados à restauração (HORECA17), em termos de valor comercializado (o que 

é justificado pelo maior preço médio de venda dos vinhos comercializados neste canal). Nos vinhos do 

Douro, o peso dos canais tradicionais é bastante superior, quer em volume (representam um pouco mais 

de 65% do total), quer em valor (mais de 55%), o que indicia uma menor penetração dos vinhos do Douro 

no canal da restauração. Por outro lado, verificamos que os preços médios de venda dos vinhos do Douro 

comercializados apresentam, para ambos os canais, valores superiores a igual indicador para a totalidade 

do vinho de mesa comercializado no mercado nacional. 

Quadro III 
Comercialização de vinho engarrafado no mercado português, por canais de distribuição 

Vinho de mesa engarrafado Vinho do Douro engarrafado 
Canais de distribuição Tradicional Horeca Total Tradicional Horeca Total 

Volume (em litros) 42.497.333 29.677.854 72.175.187 2.957.378 1.543.192 4.500.570 
Valor (em 103 Escudos) 23.671.859 29.379.885 53.051.744 2.143.945 1.695.766 3.839.711 
Preço médio por litro (em Esc.) 557 990 735 725 1.099 853 

Fonte: ACNielsen (Anuário FOOD 1999) 

                                                          
16 Incluem os hipermercados, supermercados, livre-serviços, mercearias e lojas similares. 
17 HOtéis, REstaurantes e CAfés (incluindo snacks e tabernas). 
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A análise dos vinhos das diversas regiões demarcadas, por canais de distribuição, confirma 

a menor presença dos vinhos do Douro no canal de restauração, comparativamente ao canal de 

distribuição tradicional. 

Por outro lado, o gráfico abaixo apresentado evidencia ainda a maior quota de mercado das 

denominações de origem vinhos Verdes e vinhos do Alentejo, comparativamente aos vinhos do Douro. 

 

Figura 22. Quotas de mercado dos vinhos de regiões demarcadas (em quantidade), por canal de distribuição 

O facto de na RDD se produzir também Vinho do Porto justifica o facto desta região ter 

uma quota de mercado bastante inferior às regiões do Minho e do Alentejo, em termos de mercado de 

vinhos não beneficiados, pese o facto de se incluir na região de Trás-os-Montes que, conforme vimos 

atrás, é a maior produtora nacional de vinhos. 

4.4 Comercialização de vinho do Porto 

O sub-sector do Vinho do Porto é de grande importância não só pelos volumes de produção 

e de emprego que proporciona directamente, mas também pelos efeitos a montante e a jusante da 

produção, constituindo o esteio em que assenta grande parte da actividade económica da região. É uma 

produção com larga tradição e que garante, através do sistema de autorização de “benefício”, um 

rendimento relativamente seguro aos viticultores, que na vindima de 2000 terá ultrapassado, a preços 

correntes, os 28 milhões de contos (Figura 23). 
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Figura 23 – Evolução do valor total de uvas e mostos beneficiados 
Fonte: Comunicados de vindima da Casa do Douro, IVP e CIRDD 
Nota: Os valores foram calculados multiplicando o quantitativo de benefício autorizado pelo preço médio 
indicativo das uvas a beneficiar, utilizando-se para os preços constantes de 1990 o deflator do consumo 
privado. 

Porém, o grande desafio que se coloca é o de que seja possível uma crescente retenção na 

região do valor gerado pela transformação e comercialização do produto, dado que esta representou, 

também em 2000, um montante que ultrapassou os 80 milhões de contos. 

O volume comercializado de Vinho do Porto tem vindo a aumentar nos últimos vinte anos, 

embora com alguns períodos de quebra, que coincidem geralmente com momentos de menor crescimento 

económico nos principais mercados consumidores, atingindo em 1999 cerca de 950.000 hl (Figura 24). 

Este é, aliás, um produto muito sensível aos ciclos económicos, pelo que qualquer diminuição de 

crescimento económico se reflecte quer nas quantidades comercializadas, quer nos preços de venda. 
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Figura 24. Evolução do Volume de Vinho do Porto Comercializado. 
Fonte: IVP 
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Os primeiros anos desta década caracterizaram-se por um grande desequilíbrio entre 

produção e comercialização, de que resultou um aumento substancial das existências quer na produção, 

quer no comércio e, consequentemente, uma degradação dos preços. Uma política muito restritiva nos 

quantitativos de benefício autorizados, que das 145.000 pipas em 1989 passaram a apenas 85.000 pipas 

em 1992, repôs o necessário equilíbrio, que se tem mantido desde então. 

A opção pela suspensão da comercialização a granel em 1996 foi muito positiva, não só 

pela defesa da qualidade e da imagem do produto que essa decisão implicou, como já foi referido, mas 

também devido ao grande diferencial no preço de venda que se verificava entre o granel e o engarrafado, 

e que chegou a ser do simples para o dobro em 1994 (Quadro IV). 

Quadro IV 
Evolução dos volumes, preços e valor de comercialização de Vinho do Porto 

 Engarrafado Granel Total 
Ano Volume 

(hl) 
Preço 
($/l) 

Volume 
(hl) 

Preço 
($/l) 

Volume 
(hl) 

Preço 
($/l) 

Valor 
(Contos) 

1990 659.467 656$95 148.717 426$54 808.184 609$66 49.271.745 
1991 656.022 658$98 123.332 388$62 779.354 616$20 48.023.793 
1992 648.264 654$95 128.989 362$04 777.253 606$34 47.127.958 
1993 715.905 700$55 138.224 347$01 854.129 643$34 54.949.535 
1994 673.208 732$83 178.426 351$17 851.634 652$87 55.600.629 
1995 732.212 733$83 191.737 381$83 923.949 660$78 61.052.702 
1996 762.174 771$87 160.808 401$56 922.982 707$35 65.287.131 
1997 895.287 781$52 - - 895.287 781$52 69.968.469 
1998 944.648 792$19 - - 944.648 788$49 74.484.550 
1999 953.838 836$38 - - 953.838 832$69 79.424.810 

Fonte: IVP 

Por outro lado, esta suspensão parece não ter tido repercussões negativas nos volumes ou 

preços de venda de Vinho do Porto em anos subsequentes. Na verdade, em 1997 verificou-se apenas um 

ligeiro decréscimo do volume total comercializado e que poderá ser explicado pela antecipação das 

vendas a granel durante o 1º semestre de 1996 face ao anúncio da suspensão a partir do 2º semestre. O 

ano de 1997 terminou assim com um novo acréscimo no valor de comercialização, atingindo quase os 70 

milhões de contos. Nos anos seguintes, observam-se novos crescimentos nas quantidades, nos preços 

correntes e no valor total de comercialização. 

Analisando, porém, a evolução dos preços médios de comercialização, a preços constantes 

de 1990 (utilizando o deflator do consumo privado), constata-se que houve uma degradação dos termos 

de troca. A diminuição daqueles preços foi particularmente acentuada para os granéis até 1994, tendo 

recuperado ligeiramente em 1995 e 1996, hipoteticamente devido à pressão decorrente do anúncio da 

suspensão daquela forma de comercialização de Vinho do Porto. Nos vinhos engarrafados a diminuição 

de preços foi particularmente importante até 1992, tendo de certa forma estabilizado a partir daí e até 

1999. Acrescente-se que a degradação dos termos de troca foi bastante maior nos granéis, com uma 

diminuição de preços reais de 36,9% entre 1990 e 1996, enquanto que para os vinhos engarrafados o 

decréscimo foi de 20,3% entre 1990 e 1999 (Figura 25). 
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Figura 25. Evolução do preço médio de venda de V. do Porto (preços constantes de 1990) 
Fonte: IVP 

O fim da comercialização a granel conduziu, porém, a uma alteração no peso relativo da 

quantidade de vinho do Porto engarrafado vendida como marca de vendedores e como BOB (Buyer's 

Own Brand, i.e., marca de comprador, essencialmente insígnias da grande distribuição). O aumento da 

percentagem deste último, que passou dos 18,6% em 1996 para os 32% em 1999 (Figura 26), poderá 

significar que parte importante do vinho que era comercializado a granel passou a ser vendido 

engarrafado como BOB. A análise dos preços de venda parece confirmar esta hipótese. Em 1996 a 

diferença de preços (correntes) entre o vinho comercializado com marca de vendedor e como BOB era de 

cerca de 200$00/l. Em 1997 essa diferença passa a ser de 260$00/l, devido a um aumento de preço do 

primeiro (5,1%) e uma redução de preço do segundo (-3,0%), acentuando-se em 1998 para cerca de 

300$00/l, fruto de novo aumento de preço das marcas de vendedores e redução de preço dos BOB. Em 

1999, apesar do aumento de preço dos BOB (6,3%), as marcas de vendedores têm um incremento ainda 

maior (7,1%) pelo que o diferencial de preços se fixou em 324$00/l. 
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Figura 26. Percentagem de vinho engarrafado vendido com marca de vendedor e BOB 
Fonte: IVP 
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Já referimos anteriormente o facto de ter sido criado o entreposto do Douro, a partir do qual 

é possível comercializar directamente a partir da região. A relevância do facto está relacionada com a 

necessidade de reter na região as mais-valias da comercialização de vinho do Porto. Pelo entreposto do 

Douro foram comercializados em 1999 cerca de 106.000 hl de vinho do Porto, representando já 11,1% do 

total comercializado nesse ano. A taxa de crescimento relativamente ao ano anterior foi de 11,3%, 

enquanto no entreposto de Gaia se observava uma diminuição de 0,2% O valor de comercialização 

ultrapassou em 1999 os 7,1 milhões de contos, ou seja, 9,0% do valor total comercializado. Porém 

observa-se uma substancial diferença de preços médios de comercialização entre os entrepostos do Douro 

e Gaia. Ainda em 1999, o preço médio de venda no entreposto de Douro foi de 670$80/l, enquanto no de 

Gaia foi de 853$10/l, isto é, 21,3% superior. De salientar, porém, que o preço médio de venda praticado 

pelos produtores-engarrafadores é superior, aproximando-se dos 1000$00/l, apesar dos 12.000 hl 

comercializados em média nos últimos anos representarem apenas 1.3% do total. 

Relativamente aos tipos de vinho comercializados é de salientar, como aspecto muito 

positivo, o crescente aumento da importância dos Vinhos do Porto das categorias especiais, onde se 

incluem os “Vintage”, “LBV”, “Data de colheita”, “Indicação de Idade”, “Vintage Character” ou “Leve 

seco”. Até 1993 estes vinhos de superior qualidade nunca ultrapassaram os 8% do volume total de Vinho 

do Porto comercializado, mas em 1999 representavam já 12% do total (Figura 27). 
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Figura 27. Percentagem de volume comercializado de Vinho do Porto das Categorias Especiais 
Fonte: IVP 

A diferença de preços entre estes vinhos de categorias especiais e os correntes 

(principalmente “Ruby” e “Tawny”) é substancial (em 1999 a proporção era já do simples para o dobro). 

Porém, analisando a evolução dos preços médios, a preços constantes de 1990, verifica-se que enquanto 

os vinhos correntes sofreram uma diminuição de 13% entre 1990 e 1999, os das categorias especiais 

tiveram um aumento de 11% no mesmo período, mas que foi particularmente acentuada a partir de 1996 

(Figura 28). 
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Figura 28. Preços de Vinho do Porto corrente e de categorias especiais (preços constantes de 1990) 
Fonte: IVP 

Os principais mercados de Vinho do Porto são tradicionalmente, e por ordem de 

importância em volume, França, Holanda, Portugal, Bélgica-Luxemburgo e Reino-Unido (Figura 29). Os 

países da União Europeia absorvem, aliás, mais de 90% do volume de Vinho do Porto comercializado. Os 

EUA têm, porém, vindo a assumir um papel cada vez mais relevante, sendo já o sexto mercado 

consumidor em volume, passando dos 11.400 hl em 1990 para os 32.500 hl em 1999. No entanto, a 

importância actual do mercado dos EUA resulta não tanto dos volumes, mas mais dos tipos de Vinho do 

Porto consumido, principalmente vinhos das categorias especiais e, consequentemente, dos elevados 

preços unitários e valor de comercialização. 
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Figura 29. Principais mercados de Vinho do Porto em volume, em 1999 
Fonte: IVP 
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Nos maiores mercados, como o francês, holandês e da Bélgica-Luxemburgo, os BOB têm 

um peso relevante, sendo essencialmente comercializados vinhos correntes, o que se reflecte no preço 

médio de venda, respectivamente 673$50, 620$30 e 716$70 em 1999 em cada um daqueles mercados. 

Pelo contrário, em Portugal, Reino Unido e EUA, os preços médios são substancialmente superiores, 

respectivamente 944$80, 1056$90 e 2034$20, ainda em 1999, principalmente pela maior percentagem de 

vendas de vinhos de superior qualidade, das categorias especiais. Porém, no Reino Unido, ao contrário do 

que acontece em Portugal e nos EUA, os BOB ainda representam parte importante das vendas. 

4.5 Análise qualitativa da vitivinicultura duriense 

A problemática da vitivinicultura da RDD tem sido abordada em diversos estudos e 

publicações que têm analisado aspectos gerais (de carácter social, económico e institucional) e aspectos 

específicos relacionados com a análise de grupos de agentes regionais relevantes para este sub-sector 

regional. 

Da leitura dos estudos e publicações mais recentes18 e da sua reflexão posterior surgem 

algumas ideias que, pela sua importância para a sustentação da vitivinicultura duriense, importa realçar e 

que procuraremos sintetizar de seguida. 

A imagem dos vinhos do Porto e do Douro 

A RDD tem um valor paisagístico (que poderá ser reforçado com a eventual aprovação da 

candidatura do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial), histórico (três séculos de história da região, 

do seu povo e dos seus vinhos) e cultural (por ter sido a primeira região vitivinícola demarcada do 

mundo), que reforçam a notoriedade e imagem dos vinhos do Porto e do Douro. 

Se a imagem do vinho do Porto tem uma capacidade de afirmação que extravasa as 

fronteiras do país, fruto da sua projecção mundial, já os vinhos DOC Douro têm uma notoriedade limitada 

ao mercado nacional, onde só são superados pelos vinhos da região do Alentejo (SPIDOURO, 2001). 

A dependência do vinho do Porto e as suas implicações 

O vinho do Porto é responsável por parte significativa da riqueza gerada na RDD, pelo que 

a região revela uma forte dependência deste produto, sendo por isso vulnerável a situações de crise neste 

sub-sector. 

A evolução das vendas e da valorização do vinho do Porto nos mercados externos pode ser, 

se negativa, geradora de problemas económicos e sociais e de conflitos institucionais que não são 

saudáveis para a vitivinicultura duriense. 

Para reduzir essa dependência, a região necessita, por um lado, de ver aumentar a 

penetração no mercado dos seus produtos vitivinícolas não beneficiados e, por outro lado, de reduzir a 

                                                          
18 Entre esses estudos e publicações, destacamos (pela contribuição dada para esta análise qualitativa) os 
seguintes: AAVV, 2001; SPIDOURO, 1999a; SPIDOURO, 2000a; SPIDOURO, 2001. 
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dependência económica da monocultura vitícola, com o desenvolvimento de outras actividades 

económicas (como o turismo, o qual poderá sofrer forte impulso com a eventual aprovação do ADV como 

património mundial). 

A necessidade de valorização dos vinhos da RDD 

Na RDD, a topografia do terreno e a elevada pedregosidade dos solos, associadas ao modo 

tradicional de condução da vinha, implicam custos de investimento e de produção superiores aos de 

outras regiões demarcadas nacionais. Por isso, para que a região vitivinícola seja competitiva, é 

necessário que os consumidores estejam dispostos a pagar um prémio adicional pelos vinhos produzidos 

na região. 

O vinho do Porto tem um valor percebido pelos consumidores que permite remunerar acima 

da média as uvas que são fornecidas como matérias-primas para a sua produção. Por outro lado, o sistema 

de fixação de quantitativos anuais de produção (quantitativo de benefício autorizado) permite manter a 

oferta controlada e ajustada à procura, garantindo uma certa estabilidade dos preços e, consequentemente, 

uma continuidade na valorização do produto. 

No entanto, face aos limites da região para aumentar muito mais os volumes de produção 

de vinho do Porto, torna-se necessário apostar essencialmente na sua valorização, a qual deverá assentar 

no aumento da comercialização de vinho do Porto das categorias especiais, das marcas de vendedor em 

detrimento dos BOB, e nos mercados consumidores que mais valorizam o produto, sendo que todos estes 

factores estão interrelacionados. 

Já no caso dos VQPRD, é possível conseguir uma maior valorização, com políticas de 

reforço da qualidade e com um marketing mais agressivo, nomeadamente por uma maior cobertura dos 

canais de distribuição e pela realização de acções de promoção conjunta que reforcem a criação de uma 

imagem superior para os vinhos do Douro DOC. 

A gradual afirmação dos vinhos do Douro VQPRD 

Graças ao esforço inicial de alguns produtores-engarrafadores, a experiências pioneiras de 

adegas cooperativas e à posterior entrada no sub-sector dos VQPRD de firmas exportadoras de vinho do 

Porto, que aproveitam sinergias tecnológicas e comerciais entre os dois produtos, os vinhos DOC Douro 

têm-se afirmado por si próprios, à custa da sua qualidade intrínseca, a qual é reconhecida por líderes de 

opinião e consumidores, de acordo com os resultados de estudos de mercado realizados (SPIDOURO, 

2001). 

A afirmação destes produtos no mercado encontra-se ainda dependente de factores 

estruturais da vitivinicultura duriense, como sejam o facto da sua oferta ainda não ser relativamente 

estável, por se encontrar muito dependente do volume de produções excedentes ao vinho beneficiado, as 

quais variam em função do ano agrícola. Em anos de baixa produção existe o risco real de praticamente 

não haver vinho não beneficiado, o que não permite a consolidação de posições no mercado dos vinhos 

DOC Douro. 
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Enquadramento institucional da RDD 

A conflitualidade histórica entre a produção e o comércio é um factor que tem muitas vezes 

impedido a definição de estratégias consensuais de desenvolvimento para o sector vitivinícola duriense, 

obrigando o Estado a assumir um papel mais interventivo. 

Por outro lado, a multiplicação de instituições com funções muitas vezes sobrepostas e a 

situação de crise financeira que a Casa do Douro atravessa são outros aspectos que provocam algumas 

indefinições no enquadramento institucional, pese a tentativa de clarificação e reestruturação institucional 

(ainda não totalmente consolidada) que se procurou fazer com a criação da CIRDD. 

Os recursos humanos do sector vitivinícola duriense 

Como resultado da pulverização da propriedade agrícola, a RDD tem cerca de 30.000 

viticultores, sendo a maior parte pequenos agricultores sem objectivos empresariais, encarando a 

viticultura como uma actividade secundária, que complementa os seus rendimentos, e na qual não estão 

dispostos a fazer grandes investimentos. Porque 70% destes viticultores têm mais de 50 anos 

(SPIDOURO, 1999a), é previsível a necessidade de programas de reestruturação fundiária que evitem, 

num futuro próximo, o abandono puro e simples de diversas explorações vitícolas. 

Por outro lado, atendendo à regressão demográfica que nos últimos anos, conforme já 

tínhamos referido anteriormente, se tem assistido a uma desertificação das aldeias da região com a 

consequente diminuição da mão de obra disponível, começam-se a sentir problemas de escassez e 

envelhecimento dos recursos humanos da região (que já começaram a ser resolvidos com a importação de 

mão de obra dos países de Leste). A resolução deste problema (que pode passar pela maior mecanização, 

pela importação de mão de obra dos países de Leste ou por outro tipo de medidas) é vital para que a 

preservação da paisagem da RDD não seja questionada e para a manutenção desta actividade económica 

essencial para a região, que é a vitivinicultura. 

Em termos de quadros com qualificação superior, o aparecimento de instituições de ensino 

superior e de investigação na região (como a UTAD) tem permitido a melhoria quantitativa e qualitativa 

deste tipo de recursos humanos e do potencial de investigação, pelo que a escassez de recursos humanos 

atrás referida se deve sobretudo à falta de trabalhadores agrícolas qualificados. 
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O peso sócio-económico das cooperativas vitivinícolas da RDD 

Por abarcarem um grande número de viticultores de explorações agrícolas familiares, o que 

possibilita a manutenção do modo de vida das populações rurais, e por serem responsáveis por cerca de 

60% da produção total de vinhos não beneficiados (VQPRD, regionais e mesa) da RDD (SPIDOURO, 

1999a), as cooperativas vitivinícolas têm uma grande importância sócio-económica para a região. 

Para que possam ainda ser mais relevantes no seu papel de apoio ao desenvolvimento da 

região, estas cooperativas necessitam de continuar o seu processo de modernização, para que ultrapassem 

algumas lacunas evidenciadas e reforcem a sua posição competitiva. Um estudo, promovido pela 

UNIDOURO e realizado pela SPIDOURO, considera que as cooperativas vitivinícolas da RDD, para 

terem uma maior competitividade, necessitam de atingir 5 grandes objectivos estratégicos: reforço do 

associativismo inter e intra-cooperativo; qualificação dos seus recursos humanos; melhoria da sua 

capacidade de gestão; melhoria qualitativa e quantitativa dos vinhos por si produzidos; elevação da 

imagem dos seus produtos e reforço da sua capacidade comercial (SPIDOURO, 2000a). 

A crescente importância dos produtores-engarrafadores 

Um inquérito realizado junto de produtores-engarrafadores da RDD, procurou identificar 

aqueles que, na óptica destes agentes, seriam os factores de sucesso que explicariam a afirmação e 

crescente importância dos produtores-engarrafadores no mercado dos VQPRD. 

Os factores pessoais (personalidade, dinamismo, jeito para o negócio, cultura, 

conhecimentos técnicos e, sobretudo comerciais), os factores associados às características e qualidades 

dos vinhos por eles produzidos e os factores relacionados com a capacidade de marketing destes agentes 

(promoção e divulgação dos seus vinhos, política comercial e sistema de distribuição eficaz) foram 

identificados como as causas do sucesso de produtores-engarrafadores da RDD (SPIDOURO, 1999a). 

Entre os inquiridos, os produtores-engarrafadores que têm sido mais bem sucedidos tendem 

a valorizar mais os factores pessoais (SPIDOURO, 1999a), o que evidencia a necessidade de dinamização 

de um espírito empreendedor na RDD, que permita a multiplicação destes casos de sucesso. 
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5 A olivicultura 

Na área específica de intervenção do PIOT-ADV, o olival é, essencialmente, uma cultura 

consociada com a vinha e que podemos como marginal em relação a esta última. Com este ponto 

pretendemos, sobretudo, destacar a importância da oliveira na paisagem duriense, relevar as condições 

necessárias à viabilidade económica e financeira da permanência desta actividade produtiva e fazer uma 

breve apreciação do circuito inerente à transformação e comercialização do azeite. 

5.1 A oliveira como traço saliente na paisagem duriense 

A oliveira é quase uma constante na paisagem da região duriense, aparecendo um pouco 

por todo o lado. Nos concelhos do Douro Inferior aparece, essencialmente, em bordadura e consociada 

com a vinha e as hortas. No Douro Superior é mais intensamente praticada como cultura estreme. A 

cultura da oliveira está confinada a altitudes inferiores a 600-700 m e a temperaturas médias superiores a 

12,5º C, o que se traduz no seu desaparecimento nas zonas de maior altitude onde é substituída pelo 

castanheiro. Nos concelhos incluídos no ADV (Quadro V) existem 20.230 ha de olival estreme19 e 

330.073 oliveiras consociadas com outras culturas, a que no total correspondem 2.757.673 oliveiras a que 

corresponde um total de 22.981 ha (i.e., assumindo 120 oliveiras/ha).  

Quadro V 
O olival/oliveiras no Alto Douro Vinhateiro em 2000 

Concelho  Olival 
(ha)1 

Oliveiras 
dispersas 

(Nº) 

 (a)Total 
oliveiras 

(Nº) 

Olival 
Equivalente/ha 

(a/120) 

Olival 
estreme/total 

(%) 

Produção 
estimada 

Ton./Azeitona 
Mesão Frio 42 10 026 15 066  126 33 151 
Peso da Régua 125 32 744 47 744 398 31 573 
S. M. Penaguião 252 66 838 97 078 809 31 1 165 
Vila Real 420 45 815 96 215 802 52 962 
Lamego 194 2 054 25 334 211 92 304 
Armamar 812 19 455 116 895 974 83 1 403 
Tabuaço 2 036 19 520 263 840 2 199 93 3 166 
Sabrosa 523 42 825 105 585 880 59 1 267 
Alijó 923 59 807 170 567 1 421 65 1 876 
C Ansiães 2 064 11 528 259 208 2 160 96 3 110 
S. J. Pesqueira 4 010 4 774 485 974 4 050 99 5 346 
V. N. Foz-Côa 4 572 7 824 556 464 4 637 99 6 121 
T. Moncorvo 4 257 6 863 517 703 4 314 99 7 766 
Total 20 230  330 073 2 757 673 22 981 88 33 210 
Fonte: Dados fornecidos (não publicados) pela DRATM — Divisão de Olivicultura; A DRATM considera uma 
densidade/ média de 120 oliveiras/ha 

                                                          

19 Esta área de olival não é perfeitamente coincidente com a incluída no RAC 99, segundo o qual nos 
concelhos considerados a área de olival ocupa uma área total de 19.736 ha. No RAC era referida a área de 
20.852 ha. 
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Nas zonas de maior concentração de olival, este está presente, praticamente, na totalidade 

das explorações agrícolas, constituindo uma importante fonte de rendimento, especialmente, para 

explorações de pequena dimensão.  

Considerando uma funda de 6,25 kg (Mansinho e Sousa, 2000), à produção anual estimada 

de azeitona correspondem 53.136 hl de azeite, que vendido a um preço médio de 40 contos/hl origina um 

rendimento bruto de 2,125 milhões de contos. A este montante pode ser adicionado o subsídio à produção 

(Reg. 2366/98 de 30 de Outubro), de 265$00/litro de azeite (243$00/Kg de azeite), no valor global de 

1,408 milhões de contos. 

No entanto e apesar do elevado rendimento bruto total proveniente da olivicultura no ADV 

(3,3533 milhões de contos), se considerarmos como indicador a área de novos olivais plantados, ao abrigo 

de apoios financeiros de programas da UE (Quadro VI), PEDAP (Reg. 2078/92) e PAMAF, podemos 

assumir que esta não tem sido, em tempos recentes, uma actividade particularmente atractiva. Dos 588,66 

ha plantados ao abrigo destes programas 49,5% e 32,7% localizaram-se nos concelhos de Torre de 

Moncorvo e V. N. Foz-Côa, respectivamente. Nos concelhos do Douro Inferior, exceptuando Vila Real, 

não foi plantada qualquer área de olival. Para este resultado contribuem, certamente, por um lado, a fraca 

rendibilidade da actividade, nomeadamente dos olivais tradicionais e, por outro lado, também, em muitos 

casos a indisponibilidade de SAU para culturas alternativas à vinha. 

Quadro VI 
Áreas de olival plantados ao abrigo do PEDAP e PAMAF 

Concelho  PEDAP (ha)  PAMAF (ha) Total (ha) 
Mesão Frio    
Peso da Régua    
S. M. Penaguião    
Vila Real  18,65 18,65 
Lamego    
Armamar    
Tabuaço    
Sabrosa  3,00 3,00 
Alijó  6,66 6,66 
C Ansiães 6,00 20,35 26,35 
S. J. Pesqueira 21,00 28,70 49,70 
V. N. Foz-Côa 135,50 57,36 192,86 
T. Moncorvo 186,00 105,44 291,44 
Total 348,50 240,16 588,66 
Fonte: Dados fornecidos (não publicados) pela DRATM — Divisão de 
Olivicultura. 

5.2 Rendibilidade do olival tradicional 

Nos últimos anos as progressivas alterações da PAC têm conduzido a que, actualmente, se 

fale da multifuncionalidade da agricultura atribuindo aos agricultores um papel particular na dinamização 

do espaço rural e na preservação da paisagem, como se tratasse da prestação de um serviço público à 

comunidade, auferindo deste a respectiva remuneração. O empenho posto no desenvolvimento rural 

pressupõe a manutenção de sistemas de agricultura pouco intensivos, como é o caso do olival e oliveiras 

na região duriense, não só por permitirem a preservação da paisagem rural mas, também, pelo papel que 
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assumem na conservação de espécies que vivem fora de áreas protegidas e que a intensificação agrícola 

tem expulsado dos seus territórios naturais. 

No entanto, um sistema de agricultura só tem viabilidade quando a sua rendibilidade 

comparada com sistemas alternativos não for desmobilizadora, o que na prática raramente acontece. 

Mesmo que os consumidores estejam dispostos a pagar preços mais elevados por produtos tradicionais, 

como é o caso do azeite, raramente o mercado consegue compensar a quebra de rendibilidade associada à 

baixa produtividade dos factores produtivos envolvidos nestes sistemas agrícolas. Neste sentido, 

entendemos que seria importante quantificar, através da conta de cultura, a rendibilidade do olival 

tradicional no ADV, para uma “situação média”. 

Para a definição dos coeficientes técnicos subjacentes à elaboração da conta de cultura 

incluída no quadro III socorremo-nos de Mansinho e Sousa (2000), procedendo a adaptações de acordo 

com dados obtidos junto de olivicultores do ADV. Mais especificamente consideraram-se os seguintes 

dados de base: 

- 120 oliveiras por hectare, tal como se fez para o cálculo da área equivalente para as 

oliveiras dispersas; 

- Produção média de 1.445 kg de azeitona/ha (produtividade média dos concelhos incluídos 

na análise), com uma funda de 6,25 kg e custos de transformação de 20% da receita bruta, excluindo 

subsídios;  

- Preço médio de venda do azeite, 400$00/litro e 365$00/litro de subsídio à produção.  

- Poda manual de 6 em 6 anos; 

- Controlo das ervas espontâneas através de 1 gradagem e 1 escarificação; 

- 1 tratamentos com oxicloreto de cobre; 

- Fertilização com ureia P e K por árvore 0,5/0,25/0,25; 

- Apanha manual e transporte mecânico. 

Perante os resultados contidos no Quadro VII, facilmente se depreende que, só por si, a 

cultura do olival tradicional não é rendível, apresentando uma margem bruta negativa20, que, no entanto, é 

compensada pelo subsídio à produção21, originando uma margem liquida ligeiramente positiva. Perante 

estes resultados, numa perspectiva estritamente económica a cultura da oliveira no ADV apenas persiste 

se houver a concessão de subsídios à exploração ou em explorações agrícolas do tipo familiar com mão 

de obra disponível22, isto é, a um custo marginal baixo ou mesmo nulo.  

                                                          
20 O mesmo não poderá ser dito para os olivais plantados em regime intensivo, cuja produção é muito 
superior e com mecanização da colheita, o que permite reduzir significativamente os custos de produção, 
nomeadamente os resultantes do uso de mão de obra. 
21 Além do subsídio à produção, os olivicultores com olival em estreme, poderão ainda beneficiar das 
ajudas previstas nas Medidas Agro-Ambientais. Em 1997 (IFADAP, dados não publicados) beneficiaram 
destas ajudas os concelhos de C. Ansiães, Tabuaço, S. J. Pesqueira, V. N. Foz-Côa e T. Moncorvo, no 
valor total de 108.799 contos.  
22 Como referia um olivicultor, “o valor do azeite dá apenas para os encargos com o trabalho. Senão fosse 
o subsídio não valia apenas andar a preocupar-me com as oliveiras.”, afirmação que é sustentada pela 
conta de cultura. 
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Quadro VII 
Rendibilidade (custos de produção e rendimento bruto) do olival tradicional 

 Quantidade Unidade P. Unitário Valor total 
Custos de produção 

- Mão de obra 
- Tracção mecânica 
- Tratamentos fitossanitários 
- Fertilização (N/P/K) 
- Custos de transformação 

 
18 
10 

 

 
UTA 

Horas 
 
 

 
5 000$00 
3 500$00 

 

 
90 000$00 
35 000$00 
11 000$00 
15 000$00 
18 496$00 

Total dos custos     169 496$00 
Rendimento bruto 231,2 Litros 400$00 92 480$00 
Margem bruta    - 77 016$00 
Subsídio à produção 231,2 Litros 365$00 84 388$00 
Margem líquida     7 372$00 

5.3 Da azeitona ao azeite. Os lagares. 

A venda e a laboração directa são as duas alternativas de que, normalmente, o olivicultor da 

dispõe para o escoamento da sua produção. Os pequenos olivicultores optam, em geral, pela laboração, 

em regime de maquia, nos lagares privados ou no lagar cooperativo a que pertencem, pois interessa-lhes 

obter o azeite para consumo próprio, ofertas e nalguns casos para venda directa. Porém estes circuitos de 

comercialização apenas são viáveis para pequenas quantidades. No geral, mesmo para os casos dos 

lagares cooperativo, o azeite que não é levantado pelos sócios é vendido a granel, para 

armazenistas/embaladores e exportadores localizados noutras regiões do País (Madureira et al., 1994). 

Assim, na região as unidades industriais ligadas ao sector confinam-se aos lagares de azeite, de carácter 

privado e cooperativo. No quadro III consta o número23 de lagares a laborar no ano de 2000 e com licença 

de laboração24, em cada concelho da ADV. 

Quadro VIIII 
Localização dos lagares de azeite na ADV a laborar em 2000 (Nº)  

Concelho  Privados Cooperativos Total (ha) 
Mesão Frio 1  1 
Peso da Régua 3  3 
S. M. Penaguião 4  4 
Vila Real    
Lamego    
Armamar 1  1 
Tabuaço  1 1 
Sabrosa    
Alijó    
C Ansiães    
S. J. Pesqueira  1 1 
V. N. Foz-Côa 4 4 8 
T. Moncorvo  1 1 
Total 13 7 20 

Fonte: Dados fornecidos (não publicados) pela DRATM – Divisão 
de Olivicultura 

                                                          
23 Não conseguimos obter informação sobre a quantidade de azeitona laborada ou capacidade instalada 
por lagar. 
24 Há outros lagares com processo de licenciamento industrial em curso. 
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6 O turismo 

Nesta secção daremos conta da evolução recente do sector do turismo no ADV, 

enfatizando, nomeadamente, a cada vez mais reconhecida “vocação turística” deste território, bem como a 

importância crescente que se vai atribuindo ao papel do turismo no desenvolvimento da região. 

Finalizaremos enumerando os principais condicionalismos e limitações a uma mais efectiva expressão 

daquela vocação e daquele papel. 

6.1 Alto Douro Vinhateiro — Um Território de Reconhecida Vocação para o Turismo 

A vitivinicultura constitui, em última instância, o grande quadro de referência do que são 

hoje os principais factores de atracção turística da região, correntemente designada como Alto Douro 

Vinhateiro, a começar pelos seus imensos, variados e em grande medida únicos, patrimónios etnográfico, 

gastronómico, cultural, histórico, e mais do que de qualquer um destes, os seus recursos 

paisagístico/ambientais. 

Em vários inquéritos aos turistas, que já foram realizados no Douro, a paisagem aparece 

sistematicamente referida em primeiro lugar, quer no que diz respeito aos factores de motivação 

subjacentes à decisão de viajar para a região, quer, muito mais vincadamente, no que se refere à 

hierarquização dos aspectos que avaliam como mais positivos da visita feita à região. 

Assim e já num estudo levado a cabo em 199425 com base em cerca de 387 inquéritos 

validamente preenchidos por turistas alojados em unidades de TER (206), na hotelaria convencional (95) 

e viajantes do barco-hotel (86), o binómio paisagem/património natural aparece mencionado em 64% dos 

casos, como o aspecto mais positivo da região do Douro (Figura 30). 

 

Patrim. Natural
Paisagem 64%

As pessoas 7%

Outras 5%

Gastronomia 2%

Sossego
Tranquilidade

8%

Não responde 9%

Património
Construído 5%

 
Figura 30. Principais aspectos positivos da região. 

                                                          
25 "Synergistic Pluriactivity - The Development of Agrotourism and Related Activities as an Adjustment 
Strategy for Disadvantaged Rural Areas". Projecto de investigação (AIR3), em que participaram a Univ. 
de Aberdeen (Escócia), o Institute d´Études Politiques de Grenoble (França) e a UTAD, Vila Real. 
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Posteriormente, em Julho de 1997 e num estudo que abrangeu apenas passageiros de barco 

em viagens de curta duração26, apurou-se que na resposta à pergunta — Como turista, o que é que, até 

agora, mais lhe agrada(ou) na região do Douro? — a paisagem aparece explicitamente mencionada em 

66 dos 80 inquéritos recolhidos. 

Num estudo mais recente, sobre os “Comboios Históricos do Douro” (Carvalho, 2000:65), 

em que, entre outros, se pretendia identificar quais os pontos que valorizam, segundo a opinião dos 

turistas, os Comboios Históricos do Douro, a paisagem aparece claramente destacada nas respostas 

obtidas, nas quais atinge uma frequência de 68,2%. Poderemos ainda citar outros estudos com o mesmo 

padrão de resultados, nomeadamente SPIDOURO (1999c) e A. T. Kearney (2000). 

Os números que temos estado a apresentar, são, por si sós, eloquentemente expressivos 

sobre a importância da paisagem como cartaz turístico da região, e levantam de imediato a questão da 

irrecusável articulação-dependência directa e/ou indirecta do turismo rural de outras actividades e muito 

particularmente da actividade agrária, enquanto produtora e responsável pela qualidade de muitos dos 

seus recursos básicos, das paisagens em primeiro lugar. 

E no Alto Douro, mais que em qualquer outra parte do país, esta ligação agricultura - 

paisagem anda mesmo muito próxima do absoluto, por ser certo que, aqui, paisagem é, em grande 

medida, sinónimo de vinhedos, como de resto e muito antes dos turistas, o reconheceram poetas e outros 

artistas da palavra como Aquilino Ribeiro, Ramalho Ortigão, Miguel Torga, Raúl Brandão, Eugénio de 

Andrade27 e João Araújo Correia (1983:45), que explicitamente a classifica de dionísico esplendor. 

E por ser sinónimo de vinhedos, a paisagem do Douro é também, mais que nenhuma outra 

em Portugal, uma paisagem antrópica, isto é, uma obra que gerações sucessivas de camponeses 

construíram, aperfeiçoaram e conservaram na sua luta pela sobrevivência, uma obra construída, palmo a 

palmo por camponeses que transformaram matagais e pedregulhos em vinhedos de fama universal 

(Eugénio de Andrade). 

Foi, com efeito, o homem que... criou a terra do Douro, pelo menos tanto como Deus, 

reconhece Raúl Brandão. E Aquilino Ribeiro é, a respeito, bem mais peremptório e diz mesmo que a 

região do Douro, considerada como ambiente, é uma maravilha do homem, não uma maravilha da 

criação. Tudo ali canta a força e vitória dos seus colonos. Por tudo isto, a paisagem do Douro tem sido 

unanimemente considerada como a mais vasta e imponente obra humana do território português (O. 

Ribeiro em A. Barreto, citado em Douro — Fortunas e Negócios, 1999:5); o mais belo e doloroso 

monumento ao trabalho do povo português (Jaime Cortesão28); a única evidência incomensurável com 

que ...no mapa da pequenez que nos coube..., podemos assombrar o mundo (M. Torga). 

Trata-se, portanto, de uma paisagem [eminentemente] cultural, resultante de um processo 

de adaptação secular de técnicas e saberes específicos de cultivo da vinha (Martins Pereira, 1999:10), o 

                                                          
26 Manuela Ribeiro - 1997 -"Turismo Rural e Desenvolvimento na Região do Douro—Processos e 
(Alguns) Resultados da Evolução Recente do Sector" 
27 As referências destes cinco autores à região do Douro, que aqui reproduzimos, são extraídas da 
antologia literária organizada por E. Andrade, J. Resende e D. Gonçalves, 1990. 
28 Citado em Barreto, 1993. 
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produto de um imenso e sistemático esforço humano que transformou um deserto num “jardim suspenso” 

(Douro in Fortunas e Negócios, 1999:6), bordejando o rio que dá nome próprio à região, lhe serve de 

espelho e lhe fornece a alma. 

Assim constituída, a paisagem representa, na força esmagadora da sua singularidade e 

imponência, o mais imediato e mais sólido marco identitário da região. Foram, com efeito, a paisagem 

vinhateira e os seus formidáveis socalcos que, montanha acima, acabaram por lhe dar forma e feitio (A. 

Barreto, citado em Douro, Fortunas e Negócios, 1999:11). São, com efeito, os terraços …que ao casar no 

infinito com as curvas de nível, lhe dão a sua personalidade única no mundo (Bianchi de Aguiar, 

1999:16). 

No que fica dito, assenta a absoluta centralidade que é atribuída à paisagem, enquanto 

factor de atracção turística do Alto Douro, não só pelos próprios turistas, como ficou expresso nos 

parágrafos introdutórios desta secção, mas também pela generalidade dos analistas e dos responsáveis 

(pelo desenvolvimento) da região, como pode ser ilustrado por um extracto do PDM de Lamego29: A zona 

do Vale do Douro, com uma paisagem característica constitui a imagem identificadora da região e 

principal motivo de atracção turística. 

No mesmo sentido da valorização da paisagem como núcleo central da atractividade 

turística da região vão os dados recolhidos no âmbito de um inquérito realizado em 1999 (Ribeiro e 

Mergulhão, 2000), e ao qual responderam 11 dos 13 presidentes de Câmara dos concelhos pertencentes ao 

que aqui designamos como Alto Douro Vinhateiro30. Esse inquérito, enviado pelo correio e, portanto, de 

resposta auto-preenchida, pedia aos inquiridos para, entre outros, identificarem o que considerassem 

como sendo os cinco principais recursos turísticos do seu concelho. Nas correspondentes respostas, oito 

autarcas referem em primeiro lugar, explicitamente, “a paisagem” / “a paisagem única do Douro” / “os 

aspectos paisagísticos” / “o património paisagístico”; um deles menciona-a em segundo lugar, e dos 

outros dois, um atribui-lhe o 4º lugar e outro não a refere directamente. 

Observadores, analistas, e políticos convergem também largamente, no reconhecimento das 

elevadas e múltiplas potencialidades que o Alto Douro detém em termos turísticos, as quais são, em 

grande parte, tributárias da tradição e da história vitivinícola do Douro. 

Estas potencialidades, dominadas, como já ficou dito, pelo conjunto formado pela paisagem 

vinhateira e pelo rio propriamente dito, desdobram-se ainda por vários outros domínios – patrimónios 

histórico e natural, etnografia, gastronomia, com particular destaque para o vinho, e mais especialmente 

para o vinho do Porto – a partir dos quais se configuram múltiplas oportunidades de constituição e oferta 

de produtos turísticos originais e diversificados: 

 

§ A paisagem agrícola, as tradições vitivinícolas e o rio Douro constituem os principais 

recursos turísticos da região (CEDRU, INXL; 2000:III-81) 

                                                          
29 Relatório 2, página 68. 
30 Dois deles não responderam ao inquérito (Lamego e S. João da Pesqueira) 
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§ Para além da beleza paisagística, tem ainda capacidade de atracção turística: o rio Douro, 

propriamente dito, quer pelas actividades desportivas, quer pelas transporte que potencia; 

a cultura do Vinho do Porto, as potencialidades específicas como o caminho de ferro ou o 

Palácio de Mateus. (Terrasêca, 1995:15). 

§ O Vale do Douro… engloba uma oferta das quintas vitivinícolas, caves de vinhos (Vinhos 

do Porto, Espumantes e vinhos não generosos) e o Douro navegável. Complementarmente a 

este espaço cénico-vitivinícola, estão associadas potencialidades gastronómicas, 

etnográficas, culturais (representadas pelo valioso património histórico existente em todos 

os concelhos que estão na Região Demarcada (Quaternaire, 1996:224 ss.). 

§ Os conventos e mosteiros do Douro Sul e a profusão do seu românico (Spidouro, 1999b:4) 

§ Ocorrência de uma paisagem singular: as vinhas do Douro. (CCRN, 1998). 

§ Os principais recursos que entram na composição do produto Douro são, o canal navegável 

e albufeiras, a paisagem, as vinhas do vinho do Porto, as quintas, as caves e adegas, o 

caminho de ferro, a tradição cultural (património histórico das cidades e disperso na 

mancha rural, museus e cultura popular, gastronomia e etnografia, o suporte urbano - 

Eixos Vila Real-Régua-Lamego e Torre de Moncorvo-Foz-Côa)… e o Turismo em Espaço 

Rural. (AMTAD, 1999:37). 

Do que fica dito, ressalta claramente a vocação turística do Alto Douro e, bem assim, a 

importância determinante da sua paisagem física na formação e configuração dessa vocação. Daqui 

resulta como óbvia e imperativa a necessidade de conservação e preservação da paisagem duriense, como 

condição necessária e fundamental para a diversificação da economia regional e, por via desta, para a 

revitalização e reequilíbrio do seu tecido social, duramente afectado por décadas de erosão demográfica, 

provocada pelas vastas insuficiências estruturais dos contextos socioeconómicos locais. 

6.2 Turismo — Um Sector com Reconhecidas Virtualidades para Promover o Desenvolvimento 

do Alto Douro Vinhateiro 

É com base na variedade e, sobretudo, na especificidade e originalidade dos factores e 

elementos que integram o relativamente extenso inventário das potencialidades turísticas do Alto Douro, 

que alguns observadores vêm concluindo que o Douro é um recurso turístico fabuloso… Não há outro 

igual no país31. 

Conclusões deste teor e sobretudo a forte convicção que nelas perpassa e nelas se expressa, 

vêm catalisando o consenso dos mais variados quadrantes de opinião e constituem a principal base de 

apoio da formação de fortes e crescentemente arreigadas expectativas optimistas sobre os contributos que 

o turismo pode trazer ao desenvolvimento da região. 

                                                          
31 Entrevista do Engº Braga da Cruz, Presidente da CCRN in ARDÍNIA, nº6, 1999, pp:8-13. 
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A este propósito e a título de ilustração da amplitude e difusão do elevado nível destas 

expectativas, queremos também deixar nota das respostas dadas por 11 dos 13 presidentes de câmara dos 

concelhos em análise, à seguinte pergunta, feita no âmbito do inquérito atrás referido. 

Quadro IX 
Pergunta - “Numa escala de 1 (importância mínima) a 10 (importância máxima), que classificação atribui 

ao turismo para o desenvolvimento socioeconómico do seu concelho?” 

Classificação 
Número de 
respostas 

10 6 
9 - 
8 2 
7 1 
6 1 
5 1 

O teor das justificações que complementam e elucidam as respostas à pergunta acima 

formulada, é também elucidativo sobre a confiança, o entusiasmo que o binómio turismo / 

desenvolvimento tem vindo a gerar na região: 

 

§ O turismo deve ser a “ vindima permanente” do Douro; 

§ Tratando-se de uma região do interior, em que a vertente industrial não tem expressão, só o 

aproveitamento da paisagem, do ambiente, do património, da gastronomia poderá 

dinamizar economicamente esta área geográfica — Douro (sublinhado nosso). 

§ Num concelho essencialmente agrícola, o turismo é uma alternativa de desenvolvimento 

económico, na medida em que esta região tem várias características que podem captar o 

interesse dos visitante. 

Os dados que acabámos de apresentar, replicam em grande medida, os resultados de 

auscultações anteriores também feitas aos autarcas de TMAD, nomeadamente os que constam do 

Relatório da AMTAD (1997:66) em que textualmente se faz referência a um inquérito feito aos 

presidentes das Câmaras Municipais …que agrupava várias questões pertinentes. A análise das 

respostas permite concluir o seguinte: ...As principais potencialidades de cada Concelho são, de certa 

forma, homogéneas para a região de TMAD. O turismo aparece em primeiro lugar (sublinhado nosso). 

6.3 O Turismo no Alto Douro Vinhateiro — Caracterização e Tendências 

Historicamente, o Alto Douro regista uma inegável tradição de recepção e acolhimento de 

visitantes temporários. De há muitas décadas a esta parte, a região tem sido destino regular do que 

podemos chamar turismo de saudade, ou seja, de regressos periódicos dos muitos que dela têm partido em 

busca de melhores alternativas de vida. Desde há muito, também, o Alto Douro tem sido lugar de retorno 

regular da burguesia terratenente absentista, dos “senhores” das quintas, instalados nas grandes urbes, no 
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Porto sobretudo, que em comitivas mais ou menos alargadas de familiares e convidados, não se 

dispensa(va) de vir, pelo menos uma vez no ano, para assistir às vindimas, dando assim corpo e 

continuidade a tradições e rituais de vida e de relação social que Miguel Torga tão bem retrata no seu 

livro Vindima.  

Ainda assim e relativamente aos grandes desenvolvimentos do turismo que Portugal 

conheceu a partir de finais dos anos 50, a região do Alto Douro, como de resto toda a faixa interior do 

país, tem tido uma posição reconhecidamente periférica, quer como emissária quer como receptora de 

turistas. 

Esta situação tem vindo, todavia, a alterar-se, sobretudo por força das modificações que 

entretanto e de forma gradual se foram produzindo no campo das motivações da procura e que têm vindo 

a traduzir-se, entre outros, na descoberta e na opção pelos meios rurais e pelas zonas do interior em geral, 

como destinos turísticos alternativos aos mais convencionais, os de cidades e os de sol e praia, 

respectivamente.  

Na sequência dos aspectos que acabámos de enunciar, o turismo naqueles meios e naquelas 

zonas tem vindo, ao longo dos últimos anos, a ganhar dimensão e a afirmar, crescentemente, a sua 

importância estratégica como alternativa, tanto no campo do turismo propriamente dito, como no do 

desenvolvimento rural/regional. 

E é precisamente na região do Alto Douro que este processo, ainda recente, de 

aparecimento e construção de novos espaços de procura turística, vem alcançando resultados e realizações 

mais significativos, como decorre da análise, que passamos a fazer, dos principais indicadores da 

actividade na região. 

6.3.1 Principais recursos e produtos turísticos do Alto Douro Vinhateiro — dados sobre a oferta 

e a procura 

Esta incursão ao “estado da arte” sobre os principais recursos turísticos dos treze concelhos 

em estudo, far-se-á através da análise conjugada, das várias componentes que integram a respectiva oferta 

— do alojamento à animação — dos principais produtos que lhe dão corpo — turismo em espaço rural 

(TER), turismo fluvial e enoturismo — incluindo, ao mesmo tempo e sempre que for caso disso, os dados 

relativos à correspondente procura. 

 ALOJAMENTO 

No que diz respeito a infraestruras de acolhimento turístico, o Alto Douro apresentava, até 

há bem poucos anos atrás, um panorama pouco mais que “desértico”, situação que nos tempos mais 

recentes tem mudado substancialmente. 

Com efeito, a região conheceu em apenas dez anos… uma verdadeira revolução da sua 

oferta hoteleira (Douro, in Fortunas e Negócios, 1999:30), uma revolução que se traduz, não apenas no 

seu crescimento quantitativo, mas também e sobretudo qualitativo e tipológico e que vem tornando o 

alojamento num dos mais emblemáticos domínios da oferta turística regional. 
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 Hotelaria clássica 

A capacidade de oferta dos 35 estabelecimentos hoteleiros situados nos concelhos que 

compõem em região em análise, cifrava-se, em 2000, em 2230 camas, correspondendo a 1% do total da 

oferta nacional. Cerca de metade dessa capacidade é oferecida por hotéis, face a 41% da responsabilidade 

de pensões, o que revela inequivocamente o sentido da evolução recente da oferta, mais dirigida para 

segmentos superiores. 

Esta evolução traduziu-se, desde 1997, na abertura dos 3 hotéis de 4 estrelas existentes 

(com uma capacidade de 428 camas) e de uma nova pousada (62 camas). No Quadro X podemos verificar 

que houve uma redução da oferta de pensões e um crescimento assinalável da capacidade dos hotéis32 e 

outros estabelecimentos, designadamente a pousada e uma estalagem. 

Quadro X 
Evolução da capacidade hoteleira (camas) 

nos concelhos do ADV (1997-2000) 

 1997 2000 Crescimento 
Hotéis 603 1100 82% 

Pensões 994 912 -8% 
Outros 150 218 45% 
Total 1747 2230 28% 

Fontes: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 1998; 
DGT, Inventário de Recursos Turísticos. 

Uma análise mais detalhada da distribuição da oferta existente mostra, todavia, que, no 

terreno, esse crescimento se tem processado de forma heterogénea, com evidente tendência de 

concentração espacial no corredor Vila Real – Régua – Lamego, deixando praticamente a descoberto toda 

a vasta área do Douro Superior (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Localização da capacidade hoteleira do ADV (2000). 
Fonte: DGT, Inventário de Recursos Turísticos e levantamento próprio. 

                                                          
32 Em termos práticos, todo o acréscimo da capacidade dos hotéis se deve às referidas unidades de quatro 
estrelas; a capacidade adicional resulta da conversão dum motel em hotel de três estrelas. 
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No que respeita à procura, registaram-se em 1998, na globalidade dos concelhos do ADV, 

143706 dormidas, o que representa cerca de 42% do total da região de Douro e Trás-os-Montes (DTM) e 

5% da Região Norte. Os residentes em território nacional representaram 84% das dormidas, valor similar 

ao total de DTM, mas bastante superior aos 60% registados no Norte. Comparativamente a estas regiões 

mais alargadas, o ADV distingue-se pelo menor peso de espanhóis nas dormidas de estrangeiros, 

compensado pelo maior peso de alemães. De notar ainda que apenas os concelhos de Alijó, Vila Real e 

Lamego, ou seja, aqueles que dispunham na altura das unidades de maior qualidade, apresentavam 

valores de dormidas de estrangeiros dignos de registo. A Figura 32 mostra precisamente a relação entre o 

peso dos estrangeiros nas dormidas e a receita por noite, a qual, por sua vez, estará ligada à qualidade 

média dos estabelecimentos. 
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Figura 32. Relação entre o peso dos residentes no estrangeiro no total de 
dormidas e a receita média, nos concelhos do ADV (1998). 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 1999. 

Como seria de esperar, a procura reproduz a concentração geográfica da oferta: o concelho 

de Vila Real é responsável por 35% das dormidas e 38% das receitas de toda a área do ADV. 

Acrescentando os concelhos de Lamego, Alijó e Peso da Régua, obtemos um total de 87% das dormidas e 

88% das receitas. 

Comparando agora a situação da procura no ADV com DTM e Região Norte, constatamos 

que a situação do ADV é desfavorável no que respeita às estadias e receitas médias; já no que se refere à 

taxa de ocupação hoteleira, é ligeiramente superior, relativamente ao total de DTM, mas ainda bastante 

inferior à da Região Norte (Quadro XI). 
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Quadro XI 
Principais indicadores da procura na hotelaria (1998) 

 ADV DTM Norte 
Estadia média (noites) 1,4 1,5 1,8 
Receita de aposento / noite (contos) 4,2 4,5 5,6 
Receita de aposento / turista (contos) 6,0 6,7 10,1 
Taxa de ocupação/cama (%) 21 18 29 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 1999. 

No entanto, e de acordo com um estudo recente (SPIDOURO, 1999b), as taxas de ocupação 

dos estabelecimentos mais qualificados recentemente inaugurados são superiores às aqui apresentadas, 

pelo que é de esperar que a situação tenha melhorado. Aliás, o impacto destas novas unidades nas 

estatísticas da procura verificar-se-á não só ao nível das estadias e receitas médias, como na percentagem 

de estrangeiros no total das dormidas, contribuindo assim para alterar significativamente o perfil do 

turista que pernoitava na hotelaria da região. 

Finalmente, fazendo uma síntese da evolução da procura na hotelaria do ADV (Figura 33), 

verificamos um crescimento bastante acentuado a partir de 1996, o qual se explica, sobretudo, pelo 

aumento da capacidade de oferta, já que a estadia média e a taxa de ocupação tiveram uma evolução 

positiva, mas pouco significativa. Saliente-se ainda que o crescimento verificado se deve a dormidas em 

hotéis, tendo o valor absoluto de dormidas em pensões diminuído no período em análise. 
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Figura 33. Evolução das dormidas na hotelaria no ADV (1994-1998) 
Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte, 1995-1999 

 Turismo em Espaço Rural (TER) 

A história do Alto Douro e as formas de organização social que ela foi configurando, 

legaram à região um vasto e rico património habitacional, com particular realce para o que directamente 

integra as famosas quintas durienses. E é, seguramente, esta relativa abundância de palacetes, solares, 
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chalets e similares, disseminados pela região, que explica e justifica a posição destacada que esta ocupa 

no quadro da oferta nacional de alojamento de TER.  

Com um total de 37 unidades em 2000, distribuídas pelas modalidades de Turismo de 

Habitação (12), Turismo Rural (18) e Agroturismo (7), os concelhos do Alto Douro Vinhateiro detêm 6% 

do total nacional deste tipo de estabelecimentos. 

Estas unidades de alojamento de TER oferecem um total de 366 camas, representando, por 

um lado, 14% das camas que a oferta global da região tem disponíveis e, por outro lado, 6% da oferta 

nacional de TER, o que ilustra bem a importância do sector na oferta regional de alojamento. 

A análise da evolução deste segmento da oferta de alojamento revela, desde logo, a 

ocorrência de duas tendências muito marcantes, a saber: 

- O crescimento sistemático do mesmo (de 1993 a 2000, o número de unidades de TER 

aumentou 54%, e a respectiva capacidade 94%) 

- a cobertura regional destes meios de alojamento é também bastante diferenciada (Figura 

34), reproduzindo, de certo modo, o TER a concentração de oferta no Baixo Corgo que se verifica na 

hotelaria clássica. 

 

 
Figura 34. Localização das unidades de TER. 
Fonte: DGT, Inventário de Recursos Turísticos e levantamento dos autores 

A visualização da Figura 34 permite ainda verificar a tendência para a localização das 

unidades de Turismo de Habitação em áreas muito próximas do Rio Douro, o que torna esta modalidade 

de TER dominante dentro da área proposta para classificação. 
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Alguns estudos levados a cabo na região do Douro, direccionados para o turismo rural33 

(Ribeiro, Diniz, e Carqueja, 1994; Ribeiro e Diniz, 1995; Dias, 1995; Ribeiro, Diniz, e Carqueja, 1996; 

Carqueja, 1998) apuraram como dominantes do perfil socioeconómico da procura no segmento, os 

seguintes traços: 

- estrangeiros em grande número; 

- maioritariamente jovens adultos;  

- portadores de formação académica de nível superior; 

- profissionalmente activos; 

- afectos a sectores e a posições profissionais de elevado estatuto. 

Estas características apontam claramente para pertenças a estratos sociais médios e médio-

altos e, por conseguinte, para situações económicas privilegiadas, de classes de rendimento acima da 

média (Ribeiro e Diniz, 1995:9). 

Pelo que fica dito, parece, pois, plausível associar ao perfil da procura do turismo rural, 

para além dum nível de expectativas, de interesses e de exigências muito distinto, um considerável 

potencial económico, um grande poder aquisitivo, por outras palavras, uma real capacidade para deixar 

dinheiro nas regiões para onde se desloca. 

 Parques de campismo 

A oferta de parques de campismo no Alto Douro é praticamente inexistente. Apenas no 

concelho de Vila Real existe um parque de campismo, com 200 lugares e que está sediado no núcleo 

urbano. Esta oferta é claramente insuficiente, sobretudo se tivermos em conta que as potencialidades da 

região para o turismo com motivação no contacto com a Natureza, incluindo desportos mais ou menos 

radicais, justificariam uma maior oferta deste tipo de alojamento. 

 ANIMAÇÃO 

As actividades de animação constituem uma componente fulcral da oferta turística de 

qualquer região. Com um carácter largamente complementar de componentes mais básicas — o 

alojamento e a restauração — estas actividades assumem uma importância fulcral na estruturação e 

integração da oferta e, por conseguinte, na rendibilidade geral do sector. Sendo responsáveis, entre outros, 

por estadias médias mais dilatadas, as actividades de animação são uma condição necessária à realização 

dos efeitos multiplicadores gerados/geráveis pelo turismo, tanto em termos de rendimento como de 

emprego. 

Por animação, entendem-se todas as formas organizadas e disponibilizadas para ocupação 

dos tempos de estadia dos turistas. Trata-se, assim, de um conceito muito amplo, de difíceis delimitação e 

operacionalização, o que condiciona fortemente qualquer tentativa de identificação e caracterização 

                                                          
33 Estudos desenvolvidos no âmbito do Projecto -"Synergistic Pluriactivity - The Development of 
Agrotourism and Related Activities as an Adjustment Strategy for Disadvantaged Rural Areas". — 
Projecto de investigação (AIR3), em que participam a Univ. de Aberdeen (Escócia), o Institute d´Études 
Politiques de Grenoble (França) e a UTAD, Vila Real (Portugal). 
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exaustivas deste cada vez mais determinante subsector da oferta turística regional. Partindo desta reserva, 

restringiremos a abordagem a este ponto aos aspectos a seguir apresentados. 

 Actividades de ar livre 

O Alto Douro atrai, como já se disse, cada vez mais visitantes, e estes por sua vez, buscam 

a realização de necessidades e de finalidades crescentemente diversas. Entre estas necessidades ganham, 

porém, cada vez mais importância as actividades de ar livre, desde as simples caminhadas à prática dos 

chamados desportos de aventura e radicais. Para umas e outros o Alto Douro dispõe de condições e 

atributos naturais particularmente aliciantes. A constatação e a conjugação destas evidências têm vindo a 

dar lugar à criação de empresas expressamente vocacionadas para a prestação de serviços ligados a estas 

actividades, mais especificamente para a sua realização, desde o enquadramento, ao acompanhamento e 

ao treino. Trata-se, como é óbvio, de um sector novo, que ensaia agora os seus primeiros passos, e que 

apesar dos muitos condicionalismos — legais e profissionais, sobretudo — que o rodeiam, aparece como 

portador de perspectivas bastante estimulantes, sobretudo para os empresários mais jovens. 

Um estudo ainda em curso sobre este tema34, apurou já a existência, na área dos concelhos 

do Alto Douro, de 11 empresas especializadas na comercialização de serviços deste tipo, 7 das quais estão 

sediadas no concelho de Vila Real. De criação recente e constituídas, maioritariamente, por iniciativas de 

jovens, estas empresas comercializam “produtos” que vão desde as chamadas provas de jipes “todo-o-

terreno”, actividades de escalada, BTT, alpinismo, pedestrianismo, canoagem, tiro com arco, percursos 

temáticos, visitas a explorações agrícolas, observação e fotografia da natureza e da paisagem, rafting e 

paintball. 

 Actividades cinegéticas 

A prática de actividades cinegéticas representa outra componente da oferta turística do 

ADV com grande potencial, a avaliar pela área das zonas de caça existentes, a qual abrange cerca de 33 

mil hectares, correspondentes a 13% da superfície total dos 13 concelhos do ADV. Na Figura 35 podemos 

ver que são os concelhos do Douro Sul os que apresentam maior cobertura por zonas de caça. 

No que respeita à área delimitada de intervenção do PIOT, existem 7 zonas de caça 

ribeirinhas do Douro, 6 das quais na margem esquerda e, dentre estas, 5 no concelho de S. J. da Pesqueira. 

É também neste concelho, no extremo ocidental, que se situa a única zona de caça turística, tendo todas as 

outras o estatuto de associativas. 

É ainda de referir que nas imediações do ADV, quer a Sul — Castro Daire, Moimenta da 

Beira, Penedono e F. de Castelo Rodrigo — quer a Norte — Alfândega da Fé e Mogadouro — existem 

importantes zonas de caça turística que poderão constituir espaços com potencial para o estabelecimento 

de articulações sectoriais e regionais, interessantes para o reforço e a integração da oferta turística do 

Douro. 

 

                                                          
34 Paulo Morgado, (trabalho de investigação em curso, para realização de tese de Mestrado). 
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Figura 35. Localização das zonas de caça e percentagem da área dos concelhos do ADV por elas ocupada (Abril 
de 2001). 
Fonte: Direcção-Geral das Florestas. 

 Outras áreas da oferta de animação 

Nesta rubrica inscrever-se-ão algumas das componentes da oferta de animação turística 

regional que têm vindo a apresentar desenvolvimentos mais consistentes. A abordagem a cada uma delas 

abrange, para além de outras considerações, a inclusão de dados sobre a respectiva procura. 

Museus 

Como é sabido, a oferta museológica da região é muito precária, não tanto por falta de 

temáticas ou até mesmo de acervos locais para a sua constituição, mas sobretudo por toda uma série de 

outras razões, que não vem ao caso tratar aqui. Segundo as estatísticas oficiais35, os principais museus da 

região são os do Palácio de Mateus e o Museu de Lamego, os quais receberam, em 1998, 40 mil e 11 mil 

visitantes, respectivamente. 

Cruzeiros no Douro 

Subir o grande rio ibérico [Douro] desde o Porto até Barca de Alva é um espectáculo para 

a alma. Toda a gente o deveria fazer pelo menos uma vez na vida. (Douro, in Fortunas e Negócios, 

1999:36). E certamente, é também por esta razão que o turismo fluvial, controlado por operadores 

sediados, na sua maior parte, fora da região, se vem tornando um dos negócios turísticos com maior 

sucesso, marcado por um forte crescimento da procura nos últimos 6 anos. 

O número de passageiros transportados pela navegação fluvial turística a montante do 

Carrapatelo, passou de 6440 em 1994 para 95400 em 1999, e para 123512 em 2000, ou seja, em pouco 
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mais de 6 anos aumentou cerca de 19 vezes. Considerando apenas os últimos 5 anos, para evitar 

comparações com uma base muito reduzida, verificamos, mesmo assim, uma taxa de crescimento média 

anual de 30%; à excepção de 1999 em que o crescimento foi mesmo superior a esta média, cifrando-se em 

36%, dados que muito plausivelmente indiciam que ainda estamos longe duma saturação da procura. 

A exploração do rio com fins turísticos iniciou-se há cerca de dez anos, com a inclusão do 

troço que corre em território da Região Demarcada do Douro, em itinerários comercializados sob o 

formato de viagens de cruzeiro, de duração variável - um dia, um fim de semana, uma semana, etc. —

quase todas entre a foz, no Porto, e uma diversidade de destinos em terras do Alto Douro, desde a Régua 

até Barca d’ Alva, na fronteira com Espanha, sendo que actualmente alguns destes percursos se estendem 

já ao Douro internacional, subindo até localidades ribeirinhas da vizinha Castela. 

Para além destes percursos de longo e médio curso, o rio comporta ainda uma crescente 

actividade de pequenas embarcações para aluguer e/ou para a realização de passeios dentro de perímetros 

de curtas distâncias. As viagens turísticas no Douro incluem ainda um crescente movimento de 

embarcações de recreio, tendo sido eclusadas 204 destas embarcações, em 2000. 

Um estudo realizado em 1997, atrás identificado (Ribeiro, 1998), revelou que os turistas 

fluviais partilham com os do segmento TER o mesmo nível elevada de qualificações académicas e de 

estatutos socioprofissionais, e de rendimentos acima da média. 

Convém, todavia sublinhar, em relação ao turismo fluvial, as seguintes “nuances”: 

§ viagens de curta duração — um/dois dias: podemos dizer que neste tipo de viagem 

predominam, quase em absoluto, os turistas de nacionalidade portuguesa, de origem urbana, 

mais especificamente das cidades de Lisboa e do Porto, das quais provêm um pouco mais de 

65% dos viajantes. Situados maioritariamente (70%) nas classes de idade activa, estes 

turistas apresentam níveis de formação académica consideravelmente elevados, de nível 

secundário e superior em 30% e 40% dos casos respectivamente, o que se reflecte na 

natureza das ocupações profissionais declaradas, por larga maioria referenciadas ao sector 

dos serviços em domínios como o Direito, o ensino, a banca e a saúde, para mencionar 

apenas os mais frequentemente indicados. 

§ viagens mais longas e mais concretamente as que são levadas a cabo em barco-hotel: esta 

modalidade é quase exclusivamente preenchida por estrangeiros, de idade relativamente 

avançada, e por conseguinte com uma forte presença de reformados. 

Comboios históricos 

Largamente inspirado no sucesso de experiências similares, como é o caso da Grã-

Bretanha, o aproveitamento para fins especificamente turísticos de infraestruturas ferrovárias que durante 

décadas constituíram o sistema central de circulação no Douro, começou a ser ensaiado em 1998, ano de 

lançamento institucional deste novo serviço e da realização das primeiras viagens. 

                                                                                                                                                                          
35 INE, Anuário Estatístico da Região Norte, 1999. 
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Aos “comboios históricos”, juntou-se em 2000, a realização dos chamados “comboios 

turísticos”, uns e outros operando na linha do Douro (entre a Régua e a Ferradosa) e na do Corgo (entre 

a Régua e Vila Real), no período de Março a Novembro. 

Na linha do Corgo operou uma locomotiva diesel e três carruagens restauradas do início 

do século, com uma capacidade aproximada de cem passageiros. Na linha do Douro, uma locomotiva 

diesel e outra a vapor, que puderam rebocar carruagens com características históricas com uma 

capacidade aproximada de cem passageiros e carruagens turísticas com uma capacidade próxima das 

trezentas pessoas (SPIDOURO, 2000b:1). No ano de 2000, estes comboios somaram um total de 28 

viagens, 8 das quais na linha do Corgo e as restantes na do Douro, envolvendo um total de 2.615 

passageiros (SPIDOURO, 2000b).  

Um estudo efectuado em 2000, mostra que os turistas que mais procuram este tipo de 

produto pertencem à faixa etária dos 46-60 anos (39,9%)… Em termos de nacionalidades, os 

portugueses são os que mais procuram este produto (89,2%) …e provêm essencialmente da região Norte 

(40,3%) e da região de Lisboa e Vale do Tejo (40,7%)… Em relação às profissões dos turistas destacam-

se os quadros médios e superiores (25,2%), professores (12,2%), técnicos especializados (8,0%)… Em 

relação às habilitações literárias, estas estão de acordo com o tipo de profissões existentes, onde 45,7% 

dos turistas possuem um curso superior. (Carvalho:2000: 56 ss). 

Parque Arqueológico do Vale do Côa 

Numa zona onde as amendoeiras em flor constituíam o principal e quase único produto 

turístico, particularmente dirigido a excursionistas, o Parque Arqueológico do Vale do veio atrair novos 

segmentos de mercado, na procura de elementos culturais únicos. 

O PAVC recebeu, em 1997, 20400 visitantes, valor que nos anos seguintes se situou em 

pouco mais de 18 mil por ano, tendo atingido em 2000, um total de 18339. De salientar que, apesar duma 

inevitável sazonalidade, com picos no mês de Agosto, a procura se mantém com valores bastante 

equilibrados ao longo do ano, apenas sofrendo quebras mais notórias nos meses de Dezembro e Janeiro. 

As restrições logísticas e de outra ordem que enquadram as visitas ao PAVC, explicam, em larga medida, 

esta relativa constância do número de visitantes nos (poucos) anos que o Parque leva em funcionamento 

e, bem assim, a regularidade relativa registada ao longo do ano. 

Também neste caso, um estudo recente (Lima e Reis, 2001) revela que o visitante-tipo do 

parque é um licenciado (45% dos casos com curso superior completo, 59% com frequência do ensino 

superior), activo (80%), entre os 30 e os 50 anos (51%), reside na área metropolitana de Lisboa (47%) e 

tem uma posição de classe burguesa de carácter técnico (59%). 

A Rota do Vinho do Porto — a estrutruração da oferta relativa ao enoturismo. 

O vinho e a vinha são, em todo o mundo, factores decisivos na constituição da oferta 

turística de regiões em que a produção de ambos é significativa. O enoturismo, ou turismo do vinho, 

como também é chamado em muitos países, desenvolve-se, como a sua própria designação indica, à volta 

do vinho, integrando toda uma série de vertentes com ele relacionadas - culturais, gastronómicas, 
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históricas, ambientais, artesanato, etc.- dando corpo a um produto turístico de grande procura e sucesso 

garantido. 

No Alto Douro, o enoturismo constitui, naturalmente, uma área nevrálgica da oferta 

turística regional, das mais promissoras em termos do teor e da extensão dos resultados positivos que 

pode produzir na economia e na sociedade locais, por força, por um lado, da sua vinculação directa e 

indirecta à principal actividade produtiva da região, e por outro, pela diversidade de agentes económicos, 

sociais e culturais que mobiliza e dinamiza. 

Tendo em vista, entre outros a organização e a divulgação do enoturismo no Alto Douro, 

foi criada em 1996, a Rota do Vinho do Porto, que desde logo se assume como “um projecto estruturante 

para o turismo no Douro”. 

Mais explicitamente, a RVP, define como seus objectivos: 

- Divulgação da Região Demarcada do Douro e dos seus vinhos; 

- Diversificação da oferta turística da região; 

- Criação de actividades complementares à vitivinicultura como fonte de receita 

adicional. 

À data da seu lançamento (21/09/1996), a RVP contava 54 locais seleccionados e inscritos, 

todos eles situados no interior da RDD e freguesias limítrofes e todos eles também, directa ou 

indirectamente relacionados com a cultura vitivinícola — produtores engarrafadores, adegas cooperativas, 

comerciantes de vinho do Porto e Douro, enotecas, casas de TER, 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 (Figura 36), na qual os turistas poderão encontrar desde 

o pequeno viticultor ao grande produtor de vinhos da região Demarcada do Douro… podendo visitar as 

vinhas e adegas, provar e comprar vinhos, e ainda participar em trabalhos vitícolas vários — vindima, 

pisa em lagar, etc. Nos centros de interesse vitivinícola a oferta varia entre casas de relevante interesse 

arquitectónico, museus e enotecas, sendo ainda possível a disponibilização de espaços nas quintas para a 

realização de eventos… O Turismo em Espaço Rural com uma componente vitícola acentuada e o 

artesanato regional completam esta oferta. (Ribas, 2001:3) 

A Figura 36 mostra ainda que apenas um dos aderentes se localiza fora da área dos 

concelhos do ADV, enquanto, por outro lado, 40% se situam dentro da área proposta para classificação. 

Registe-se ainda que cerca de metade (19) das unidades de TER identificadas na Figura 34, bem como 

duas das unidades hoteleiras mais recentes e mais qualificadas, fazem também parte da Rota. 

A criação de uma Associação de Aderentes, visando a gestão directa do projecto da Rota e 

actuar também na área da comercialização, consubstanciou-se em Maio de 98, e conta actualmente com 

cerca de 52 associados. 
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Figura 36. Localização os aderentes à Rota do Vinho do Porto. 
Fonte: Associação de Aderentes da Rota do Vinho do Porto. 

A Rota do Vinho do Porto - Associação de Aderentes, para além das funções de apoio, 

representação e defesa de interesses dos seus associados, tem vindo, nestes poucos anos de vida que leva, 

a desenvolver um esforço considerável no campo da animação da Rota, com a realização de eventos 

(culturais, desportivos e folclóricos, etc.), dos quais cabe realçar, pelo impacto e notoriedade que vem 

ganhando, a realização da “Festa das Vindimas”, que, em 2000, decorreu de 8 a 22 de Setembro, 

englobando acções em todo o espaço da RDD, e tendo como objectivos, a promoção da imagem do 

Douro, a captação de novos públicos e a melhoria da oferta turística com produtos de maior valor. (Ribas, 

2001). 

6.3.2 Principais condicionalismos e limitações ao desenvolvimento do turismo no Alto Douro 

Vinhateiro 

Não obstante o sentido inegavelmente positivo da evolução que tem registado, nos últimos 

anos, o turismo no Alto Douro confronta-se com a acção conjugada de uma série de factores limitativos 

que de, forma mais ou menos severa, concorrem para embaraçar o seu crescimento, a sua qualidade e, em 

última instância, os seus resultados. 

Apresentando, em regra, um forte propensão para a persistência, a grande maioria, e em 

especial os mais determinantes destes factores negativos estão, de há muito, identificados, sendo objecto 

de recorrentes citações, pelo que nos limitaremos aqui a transcrever o listado, absolutamente actualizado, 
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das “Fraquezas e Estrangulamentos associados ao Turismo no Douro”, constantes de um estudo36 

produzido em 2000, no qual aparecem mencionados os seguintes pontos: 

§ Fraca cooperação entre os agentes da oferta turística 

§ Limitações na oferta de alojamento turístico 

§ Actividades de animação insuficientes 

§ Limitações ao nível da restauração 

§ Dispersão e deficiente sistematização da informação 

§ Má sinalização dos recursos turísticos no terreno 

§ Acessibilidades viárias, ferroviárias e aéreas com diversas carências 

§ Deficiências na formação e qualificação dos recursos humanos 

§ Deficiências na organização da Rota de vinhos 

§ Fraca integração do turismo fluvial com recursos turísticos complementares locais 

§ Dificuldades de navegação no rio Douro 

§ Estratégias de marketing e acções de promoção pouco eficazes. 

Pese embora o tom generalista do inventário, ele corresponde integralmente às realidades 

presentes e vividas no terreno, cujas debilidades excedem todavia as arroladas neste conjunto de doze 

pontos. 

Questões ligadas à estética da paisagem, às disfunções estéticas decorrentes de intervenções 

urbanísticas e não só; o enquadramento institucional do sector, extremamente complexo e burocrático, são 

apenas dois exemplos, dentre vários outros, de aspectos que têm lugar cativo numa lista deste tipo. 

O turismo assume já hoje um importância inegável na economia e na sociedade durienses. 

A inclusão da Paisagem do ADV na lista do Património Mundial da UNESCO, a concretizar-se, virá, 

seguramente, contribuir para ampliar essa importância, salvaguardados que sejam, no entanto, princípios 

de ordenamento e de funcionamento sustentável das actividades que lhe dão corpo, mormente no que 

respeita à determinação e controle das diferentes vertentes da capacidade de carga turística do espaço em 

causa. 

Ponderar e conjugar as potencialidades, os constrangimentos, os desafios e ameaças, que 

rodeiam a evolução do turismo na ADV, umas e outros já exaustivamente identificados, são, com estatuto 

de “paisagem cultural” da UNESCO ou sem ele, exigências inultrapassáveis para o planeamento e 

implementação da expansão do turismo que o ADV pode comportar, sem ameaçar nem comprometer o 

seu futuro. 

                                                          
36 FRAH, FEDER, SOCINTEC, SPIDOURO (2000) “Diagnóstico Estratégico do Potencial Turístico do 
Douro”. Apresentado no Vintage House Hotel do Pinhão em 4 de Maio. 



ANEXO VIII.1 - Rede Viária

Concelho Denominação Troço Extensão
(km) Segurança Sinalização Traçado Piso Nº de

faixas
Estado de

Conservação Observações

Início Fim
Alijó EM 1337 Cheires Pte da Ribeira 3.35 Sim Sim Mau Novo 2 Novo Restaurado
Alijó EM 585 E.N.322-3 E.N.322-3 6.10 Não Não Médio Regular 1 Médio

Alijó EM 585-1 Casal de Loivos E.M.585 0.40 Não Não Médio /
Bom Regular 1 Médio

Alijó EM 597 Granja Cotas 8.20 Sim Sim Médio /
Bom Novo 2 Novo Restaurado

Alijó EN 15 Pópulo E.N.323 11.05 Sim Sim Médio Bom 2 Bom

Alijó EN 322 Alijó Cheires 9.95 Sim Sim Mau /
Médio Bom 2 Bom

Alijó EN 322-3 Favaios Pinhão 12.80 Não Sim Mau Bom 2 Bom

Alijó EN 323 E.N.323-1 E.N.15 3.90 Sim Sim Médio /
Bom Regular 2 Médio

Alijó EN 323-1 Sanfins Limite concelho 15.05 Sim Sim Mau /
Médio Bom 2 Bom

Alijó Barragem E.N.212 Barragem 2.45 Sim Sim Mau Bom 2 Bom
Carrazeda de
Ansiães EM 1141 Pena Fria Cruzamento 1 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável

Carrazeda de
Ansiães EM 1143 EM 624 Margem do rio

Douro 4.5 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável

Carrazeda de
Ansiães EM 624 CM1141 EN 324 4.25 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável

Carrazeda de
Ansiães EM 632 Carrazeda de Ansiães Srª da Ribeira 12 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável

Carrazeda de
Ansiães EM 632-1 Marzagão EM 632 1.5 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável

Carrazeda de
Ansiães EM 632-2 EM 632 Lavandeira 1.4 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável

Carrazeda de
Ansiães EM 632-3 Seixo de Ansiães Beira Grande 1.2 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável

Carrazeda de
Ansiães EM 633 EN 214 VM 2 11.7 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável



Concelho Denominação Troço Extensão
(km) Segurança Sinalização Traçado Piso Nº de

faixas
Estado de

Conservação Observações

Início Fim
Carrazeda de
Ansiães EM 634 EN 214 EN 214 3.25 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável

Carrazeda de
Ansiães EN 214 Limite do Concelho Limite do Concelho 11.8 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável

Carrazeda de
Ansiães EN 324 EN 214 Vilarinho de

Castanheira 5.9 Não Sim Satisfatória Razoável 2 Razoável

Lamego EM 1068 De trás da lgreja Avões 1 Sim Sim Médio Médio 2 Razoável
Lamego EM 226-1 Ferreiros de Avões Bogalheira 10 Sim Sim Bom Bom 2 Bom Antiga EN
Lamego EM 226-2 Lamego Qt da Granja 10 Não Sim Mau Mau 2 Mau
Lamego EM 536 Samodães Quintãs 4,5 Sim Sim Médio Médio 2 Razoável
Lamego EM 537 EN 222 Várzea 5 Não Sim Mau Mau 2 Mau
Lamego EM 539 Lamego Avões 6 Sim Sim Bom Bom 2 Bom
Lamego EM 539-1 EM 539 De trás da lgreja 1 Sim Sim Médio Médio 2 Razoável
Lamego EM 542 Figueira Valdigem 4,5 Não Sim Mau Mau 2 Mau
Lamego EM 543 Qt. Da Mata de Baixo Parada do Bispo 2,5 Sim Sim Médio Médio 2 Razoável

Lamego EN 2 Bigorne Varais 30,24 Não Sim Médio Mau 2 Mau A
desclassificar

Lamego EN 222 Qt. Da Mata de Baixo Gião 6,1 Não Sim Mau Mau 2 Mau A
desclassificar

Lamego EN 226 Rossas Quintas 21,1 Sim Sim Médio Médio 2 Razoável A
desclassificar

Lamego EN 313 Parada do Bispo Varais 8,5 Sim Sim Médio Médio 2 Razoável

Lamego IP 3 Bigorne Qtª De Santa
Barbara Sim Sim Bom Bom 4 Bom

Mesão Frio EM 108 Gafaria Frende 7 Baixa Não Bom 2
Mesão Frio EM 1329 Granjão Oliveira Baixa Insuficiente Bom 2
Mesão Frio EM 601 Mesão Frio Mártir Baixa Não Médio 2
Mesão Frio EM 601 Nostim Fontelas Baixa Mau 2
Mesão Frio EM 602 Rede Mártir Baixa Insuficiente Bom 2
Mesão Frio EN 101 3 Média Sim Acidentado Bom 2
Mesão Frio EN 108 5 Média Sim Acidentado Bom 2



Concelho Denominação Troço Extensão
(km) Segurança Sinalização Traçado Piso Nº de

faixas
Estado de

Conservação Observações

Início Fim
Peso da Régua EM 313 P. da Régua Vila Real
Peso da Régua EM 313-1 Galafura Covelinhas 5,5
Peso da Régua EM 313-2 EM 313 L. Vila Real 12

Peso da Régua EM 600 Fontelas Outeiro de
Servicária

Peso da Régua EM 601 Vila Boa Godim
Peso da Régua EM 601-1 Godim Travassos

Peso da Régua EM 602 Carvalho Outeiro de
Servicária

Peso da Régua EM 603 Moura Morta Medrões (Santa
Marta)

Peso da Régua EN 108 EN 2 Salgueiral 3,1
Peso da Régua EN 108 EN 313 B. Bagauste 4
Peso da Régua EN 2 5,65
Peso da Régua EN 313 EN 2 P. da Régua 1
S. João da
Pesqueira EM 1063 Nagozelo d Douro EM 501

S. João da
Pesqueira EM 1120 S. João da Pesqueira Espinho Boa Média

S. João da
Pesqueira EM 1122 EN 222-3 Vale de Vila Boa Boa Bom Bom Bom

S. João da
Pesqueira EM 501 Cruzamento com a EN

222 Soutelo do Douro Boa Boa Boa Bom Bom

S. João da
Pesqueira EM 502 Casais do Douro Sarzedinho Fraca Fraca Fraca Fraco Fraco

S. João da
Pesqueira EM 504 Castanheiro do Sul Valongo dos

Azeites Fraca Fraca Fraca Fraco Fraco

S. João da
Pesqueira EM 504-3 Espinhosa Espinho

S. João da
Pesqueira EN 212 Barragem da Valeira S. João da

Pesqueira Fraca



Concelho Denominação Troço Extensão
(km) Segurança Sinalização Traçado Piso Nº de

faixas
Estado de

Conservação Observações

Início Fim
S. João da
Pesqueira EN 222 Bateiras S. João da

Pesqueira Fraca

S. João da
Pesqueira EN 222 S. João da Pesqueira X da Nossa Sra.

Do Viso Fraca

S. João da
Pesqueira EN 222-3 S. João da Pesqueira Estação da

Ferradosa Fraca

S. João da
Pesqueira EN 229 Vilarouco Valongo dos

Azeites Média

S. João da
Pesqueira EN 323 Casais do Douro Casais do Douro

Sabrosa EM 1265 Cruzamento Santa Marta Vale de Arcos 5,75
Sabrosa EM 1265-1 Passos Fermentões 1,75
Sabrosa EM 1265-2 Sobrados Arraiais 1,5
Sabrosa EM 1268 Vilela Ferrão 11,38
Sabrosa EM 1268-1 Donelo Covas do Douro 4
Sabrosa EM 1337 Sabrosa Quinta dos Corvos 4
Sabrosa EM 322-2 São Martinho de Anta Ferrão 19,5
Sabrosa EM 587 Paredela de Guiães Quinta da Relva 8,25
Sabrosa EM 587 Vilarinho de S. Romão Celeirós 0,88
Sabrosa EM 588 São cristovão Quinta do Junco 1,2

Sabrosa EM 589 Gouvães Cruzamento com
EN323 3,5

Sabrosa EN 15 Barroco Balsa 1,5
Sabrosa EN 322 Anta Sabrosa 8,25
Sabrosa EN 323 Cerdeirão Pinhão 25
Sabrosa IP 4 Castanheiro da Vinha Cabeço das Oias 1,5
Santa Marta de
Penaguião EM 1240 Lim Concelho Rib. D'Elos 15,5 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1240-3 Povoa Serra x c/ CM 1240 2,5 Sim Sim Medio 2



Concelho Denominação Troço Extensão
(km) Segurança Sinalização Traçado Piso Nº de

faixas
Estado de

Conservação Observações

Início Fim
Santa Marta de
Penaguião EM 1240-4 Lim Concelho x c/ CM 1240 1,7 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1240-6 Tabuadelo x c/ CM 1240 0,5 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1296 Veiga x c/ EN 3 2,5 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1300 Banduge x c/ EN 2 1,0 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1301 Sta Comba EN 2 1,0 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1302 Fontelo x EN 304-3 1,0 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1303 Alv.Corgo Azinheira 1,2 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1304 S.Gonçalo Lim Concelho 0,4 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1305 x c/ EN 2 Alv. Corgo 3,0 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1305-1 S. Gonçalo S. João Bat. 1,5 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 1305-2 Lim.Concelho x c/ CM 1305 3,3 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 304-3 x CM 1240 EN 2 7,5 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 601-1 Lim Concelho c/ EN 304-4 3,0 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 601-2 Lim Concelho Sanhoane 2,0 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EM 603 Lim Concelho EN 304-3 3,0 Sim Sim Medio 2

Santa Marta de
Penaguião EN 2 Lim Concelho Lim Concelho 16,0 Sim Sim Ma bos 2

Santa Marta de
Penaguião EN 313 Lim. Concelho Alv.Corgo 8,5 Sim Sim Medio boa 2



Concelho Denominação Troço Extensão
(km) Segurança Sinalização Traçado Piso Nº de

faixas
Estado de

Conservação Observações

Início Fim

Tabuaço EM 1587 Desejosa(Nó da EM 504-
1)

Tabuaço(Nó da EN
323) 5.5 Não Não Deficiente Mau 2 Mau ---

Tabuaço EM 504
Quinta de
Espinheiro(VÂª do
Douro)

Desejosa(Lim. do
Concelho) 9.1 Não Não Deficiente Mau 2 Mau obras de

melhora\

Tabuaço EM 504-1 Nó da ER 504(Desejosa) Desejosa(CM
1587) 2.5 Não Não Deficiente Mau 2 Mau ---

Tabuaço EM 504-2 Pereiro(Limite do
Concelho) Pereiro(Centro) 0.5 Não Não Deficiente Mau 2 Mau ---

Tabuaço EM 512 Adorigo(EN 222) Barcos(Nó da  EM
513) 7.7 Não Não Deficiente Mau 2 Mau ---

Tabuaço EM 513 Sta Leocádia(Limite do
Concelho)

Barcos(Nó da EM
514) 5.0 Não Não Deficiente Mau 2 Mau ---

Tabuaço EN 222 Foz do Tedo(Adorigo) Foz do Torto(Vª do
Douro) 8.5 S Sim Bom Bom 2 Bom ---

Tabuaço EN 323 Espinho(Adorigo) Centro de Tabuaço 7.9 S Sim Deficiente Bom 2 Bom Bastante
sinuosa

Tabuaço ER 323 Guedieiros(Sendim) Centro de Tabuaço 19.0 S Sim Aceitável Aceitável 2 RazoÃ¡vel ---
Vila Nova de Foz-
Côa EM 611 EN 222 EN 324 2 Sim - Regular 2 Regular

Vila Nova de Foz-
Côa EM 614 EN 324 Pocinho 16,2 Sim - Regular 2 Regular

Vila Nova de Foz-
Côa EM 614-1 EM 611 Stº Amaro 6,1-TB Sim - Regular 2 Regular

Vila Nova de Foz-
Côa EN 102 Pocinho Limite do Concelho 19,3 Sim - Regular 2 Regular

Vila Nova de Foz-
Côa EN 222 Limite do Concelho 21,8 Sim - Regular 2 Regular

Vila Nova de Foz-
Côa EN 222 EN 102 EN 322 19,1 Sim - Regular 2 Regular

Vila Nova de Foz-
Côa EN 222-4 EN 222 Estação do

Vesúvio 9,8 Sim - Regular 2 Regular

Vila Nova de Foz-
Côa EN 324 Estação F. de Numão Limite do Concelho 17,4 Sim - Regular 2 Regular



Concelho Denominação Troço Extensão
(km) Segurança Sinalização Traçado Piso Nº de

faixas
Estado de

Conservação Observações

Início Fim
Vila Real EM 1240 EN15 Cotorinho A-3,7 - Não - Razoavel 1 Razoavel
Vila Real EM 1240-1 CM1240 Parada A-0,8 - Não - Razoavel 1 Razoavel
Vila Real EM 1240-2 CM1240 Montes A-1,55 - Não - Razoavel 1 Razoavel

Vila Real EM 1248 Portela Paúlos/EN313 PT-0,22 A-
0,85 T-0,7 - Não - Razoavel 1 Razoavel

Vila Real EM 1253 Ermida Carvalho/EM598 PT-1,1 A-0,4 - Não - Razoavel 1 Razoavel
Vila Real EM 1254 EN313 Nogueira A-1,8 - Não Razoavel Razoavel 2 Razoavel
Vila Real EM 1255 Ribeira do Tanha Tanha/EN313 A-3,5 - Não - Razoavel 1 Razoavel
Vila Real EM 1255 Abaças Fontelo A-0,5 - Não - Razoavel 1 Razoavel
Vila Real EM 1255-1 EN313-1 Bujões/L.C. C-0,3 A-2,85 - Não - Razoavel 1 Razoavel
Vila Real EM 1255-3 CM1255 Alfolões A-0,5 - Não - Razoavel 1 Razoavel
Vila Real EM 1258 EN313 Guiães/Gouvinhas A-6,65 - Não Razoavel Razoavel 2 Razoavel
Vila Real EM 592 EN313-1 Abaças A-2,3 - Sim - Razoavel 1 Razoavel
Vila Real EM 598 EN313 Povoação A-4,4 - Sim - Boa 1 Boa
Vila Real EM 598 EN313 Nogueira A-0,8 - Sim - Boa 1 Boa

Vila Real EM 598-1 Carrazedo Ermida C-0,05 PT-
1,4 - Sim Razoavel Boa 2 Boa

Vila Real EN 15 Lim.Conc.Amarante EN2 A-14,6 Sim Razoavel Boa 2 Boa
Vila Real EN 15 EN2 (Cr.Quartel) Cruzamento Murça A-1,05 Sim Razoavel Boa 2 Boa
Vila Real EN 15 Cruz. Murça Lim.Conc.Murça A-15,4 Sim Razoavel Boa 2 Boa

Vila Real EN 2 Cruz.Borbela Rotunda Av.
Noruega P-0,08 A-2,8 Sim Razoavel Razoavel 2 Razoavel

Vila Real EN 304 Lim.Conc.Mondim EN15 A-7,8 Sim Razoavel Boa 2 Boa
Vila Real EN 313 Av.1ºMaio Cruz. EN22 A-0,43 Sim Razoavel Boa 2 Boa
Vila Real EN 313 Cruz. EN322 Lim.Conc.Régua A-12,4 Sim Razoavel Boa 2 Boa
Vila Real EN 313 Borbela Lamas de Olo P-0,78 Sim Razoavel Razoavel 2 Razoavel
Vila Real EN 313 Borbela Lamas de Olo P-0,2 Sim - Má 1 Má
Vila Real EN 313 Borbela Lamas de Olo A-7,7 Sim Razoavel Boa 2 Boa
Vila Real EN 313-1 Cruz. EN313 Lim.Conc.Régua A-10,5 Sim Razoavel Boa 2 Boa



Concelho Denominação Troço Extensão
(km) Segurança Sinalização Traçado Piso Nº de

faixas
Estado de

Conservação Observações

Início Fim
Vila Real EN 322 EN313 Cruz. Mateus A-2,1 Sim Razoavel Boa 2 Boa
Vila Real EN 322 Cruz. Mateus Lim.Conc.Sabrosa A-9,4 Sim Razoavel Boa 2 Boa
Vila Real EN 322-1 Cruz. Murça Cruz. Mateus A-1,35 Sim Razoavel Boa 2 Boa
Vila Real IP 4 L.C. Vila Real A-20,6 Sim Boa Má 3 Boa
Vila Real IP 4 Vila Real L.C. A-10,73 Sim Boa Razoavel 3 Boa



ANEXO VIII.2

Abastecimento de Água

Os valores a seguir apresentados referem-se aos totais parciais por concelho uma vez que
apenas são consideradas as freguesias que possuem lugares  na zona de intervenção do
PIOTADV.

TOTAIS POR CONCELHO

CONCELHOS POPULAÇÃO
TOTAL

POPULAÇÃO
TOTAL

SERVIDA
N.º TOTAL DE
CAPTAÇÕES

N.º TOTAL DE
CAPTAÇÕES

COM
TRATAMENTO

ALIJÓ 2850 2607 5 -
ARMAMAR 4225 2545 - -
CARRAZEDA DE ANSIÃES 3887 3470 8 -
LAMEGO 6406 7627 1 -
MESÃO FRIO 3653 2476 19 1
PESO DA RÉGUA 10587 8456 24 -
SABROSA 2791 - 13 -
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 3582 3463 - -
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 5999 5682 - -
TABUAÇO 3796 3621 13 1
TORRE DE MONCORVO 3733 - - -
VILA NOVA DE FOZ CÔA 4667 4556 - -
VILA REAL 1421 1421 - -



Dados por Freguesia e respectivos Lugares

Concelho de Alijó

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CASAL DE LOIVOS 235 163 1 - -

LUGAR CASAL DE LOIVOS 209 163 1 poço ETA -posto de
cloragem apoio á Barragem de Vila Chã

LUGAR LUGAR DA CRUZ 22 - - - - -
FREGUESIA CASTEDO 632 493 1 - -

LUGAR CASTEDO 602 493 1 poço ETA -posto de
cloragem apoio á Barragem de Vila Chã

FREGUESIA COTAS 389 372 2 -

LUGAR COTAS 175 175 1 poço ETA -posto de
cloragem apoio á Barragem de Vila Chã

LUGAR POVOA 197 197 1 poço ETA -posto de
cloragem apoio á Barragem de Vila Chã

FREGUESIA PINHAO 954 931 1 -

LUGAR PINHAO 931 931 1 poço ETA -posto de
cloragem apoio á Barragem de Vila Chã

FREGUESIA VALE DE MENDIZ 409 387 - - Abastecida pela Barragem de Vila Chã
LUGAR URGUEIRAS 35 35 - - - Abastecida pela Barragem de Vila Chã
LUGAR REBENTINHA 44 44 - - - Abastecida pela Barragem de Vila Chã
LUGAR VALE DE MENDIZ 308 308 - - - Abastecida pela Barragem de Vila Chã
FREGUESIA VILARINHO DE COTAS 231 261 - - Abastecida pela Barragem de Vila Chã
LUGAR REBENTINHA 19 19 - - - Abastecida pela Barragem de Vila Chã
LUGAR VILARINHO DE COTAS 104 104 - - - Abastecida pela Barragem de Vila Chã
LUGAR ALEM DA FONTE 74 74 - - - Abastecida pela Barragem de Vila Chã
LUGAR SENHORA DO COUTO 64 64 - - - Abastecida pela Barragem de Vila Chã



Concelho de Armamar

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA FOLGOSA 751 745 - -

LUGAR FOLGOSA 745 745 - nascente ETA -posto de
cloragem -

FREGUESIA FONTELO 836 808 - - -
LUGAR BALTEIRO 158 158 - - - -
LUGAR FONTELO 330 330 - - - -
LUGAR SERRA 114 114 - - - -
LUGAR COMENDA 206 206 - - - -
FREGUESIA SANTO ADRIAO 1795 149 - - -
LUGAR STO ADRIAO 149 149 - - - -
FREGUESIA VACALAR 325 325 - - -
LUGAR S JOANINHO 114 - - - - -
LUGAR VACALAR 205 - - - - -
FREGUESIA VILA SECA 518 518 - - -
LUGAR MARMELAL 134 - - - - -
LUGAR VILA SECA 350 - - - - -



Concelho de Carrazeda de Ansiães

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA BEIRA GRANDE 260 -
LUGAR BEIRA GRANDE 241

FREGUESIA CASTANHEIRA 761 713 2 - abastecida também  pelo sistema adutor
de Carrazeda

LUGAR CASTANHEIRA 258 258 1 nascente - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

LUGAR FIOLHAL 86 86 1 nascente - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

LUGAR FOZ TUA 235 235 - - - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

LUGAR TRALHARIZ 182 134 - - - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

FREGUESIA LAVANDEIRA 346 325 - - abastecida pelo sistema de Carrazeda
LUGAR LAVANDEIRA 346 325 - - - abastecida pelo sistema de Carrazeda
FREGUESIA LINHARES 769 736 2 - -

LUGAR ARNAL 151 151 1 nascente - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

LUGAR CAMPELOS 239 239 - nascente - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

LUGAR CARRAPATOSA 41 10 - - - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

LUGAR LINHARES 336 336 1 - - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

FREGUESIA RIBALONGA 171 167 1

LUGAR RIBALONGA 171 167 1 nascente - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

FREGUESIA SEIXO DE ANSIAES 484 455 1



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

LUGAR COLEJA 88 88 1 nascente - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

LUGAR SEIXO DE ANSIAES 367 367 - - - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

FREGUESIA VILARINHO DE
CASTANHEIRA 1096 1074 2

LUGAR PINHAL DO DOURO 202 202 1 nascente - abastecida também  pelo sistema adutor de
Carrazeda

LUGAR VILARINHO DE
CASTANHEIRA 869 869 1 nascente - abastecida também  pelo sistema adutor de

Carrazeda



Concelho de Lamego

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CAMBRES 3012 5823 - - - -
LUGAR ADEGA DO CHAO 69 69 - - - -
LUGAR BOGALHEIRA 112 112 - - - -
LUGAR CARNEIRO 32 32 - - - -
LUGAR CAROSA 62 62 - - - -
LUGAR EIRO 39 39 - - - -
LUGAR LAGARES 95 95 - - - -
LUGAR LAMEIRAO 36 36 - - - -
LUGAR LAMELAS 53 53 - - - -
LUGAR MESQUINHATA 59 59 - - - -
LUGAR MOINHO DE VENTO 29 29 - - - -
LUGAR MOSTEIRO 10 10 - - - -
LUGAR PENELAS 117 117 - - - -
LUGAR POMARELHE 62 62 - - - -
LUGAR PORTELA 80 80 - - - -
LUGAR POUSADA 83 83 - - - -
LUGAR RIO BOM 219 219 - - - -
LUGAR SOUTO 95 95 - - - -
LUGAR VARAIS 49 49 - - - -
LUGAR CAMBRES 1436 1436 - - - -
LUGAR PISOES 74 74 - - - -
LUGAR CRUZINHAS 51 51 - - - -
FREGUESIA PARADA DO BISPO 234 230 - - - -
LUGAR PARADA DO BISPO 200 200 - - - -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA PENAJOIA 1405 0 - - - -
LUGAR CODORNEIRO 24 0 - - - -
LUGAR CURVACEIRA 46 0 - - - -
LUGAR FIEIS DE DEUS 56 0 - - - -
LUGAR MOLAES 94 0 - - - -
LUGAR MOLEDO 41 0 - - - -
LUGAR PACO 31 0 - - - -
LUGAR PALHEIROS 70 0 - - - -

LUGAR PORTELA DO
ESTREMADOURO 13 0 - - - -

LUGAR REGO 19 0 - - - -
LUGAR RIBEIRO 120 0 - - - -
LUGAR ROCAIO 32 0 - - - -
LUGAR SAMPAIO 61 0 - - - -
LUGAR S.GIAO 214 0 - - - -
LUGAR SOBRE IGREJA 47 0 - - - -
LUGAR TORRE 55 0 - - - -
LUGAR VALCLARO 146 0 - - - -
LUGAR VILA CHA 36 0 - - - -
LUGAR RIBEIRA DE S.GONCALO 49 0 - - - -
FREGUESIA SAMODAES 315 295 1 - - -
LUGAR ANGORES 48 48 - - - -
LUGAR CIMO DE VILA 30 30 1 - - -
LUGAR OUTEIRO 64 64 - - - -
LUGAR QUINTA 67 67 - - - -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

LUGAR SAMPAIO 50 50 - - - -
LUGAR SOUTELO 36 36 - - - -
FREGUESIA VALDIGEM 1440 1279 - - - -
LUGAR CARRIL 0 0 - - - -
LUGAR EIRAS 60 60 - - - -
LUGAR FONTAINHA 11 11 - - - -
LUGAR FRAGAS 134 134 - - - -
LUGAR OUTEIRO 83 83 - - - -
LUGAR TRAPA 119 119 - - - -
LUGAR AMOREIRAS 44 44 - - - -
LUGAR PRACA 143 143 - - - -
LUGAR TORRAO 32 32 - - - -
LUGAR CRUZEIRO 400 400 - - - -
LUGAR PONTE 26 26 - - - -
LUGAR VALE 227 227 - - - -



Concelho de Mesão Frio

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CIDADELHE 290 148 2 - - -
LUGAR BOGALHEIRA 21 - - - - -
LUGAR COTERRE 25 - 2 poço - -

LUGAR EIRA PEDRINHA DE
BAIXO 62 - - - - -

LUGAR EIRA PEDRINHA DE
CIMA 60 - - - - -

LUGAR FONTE NOVA 21 - - - - -
LUGAR MATOSA 34 - - - - -
LUGAR OUTEIRO 26 - - - - -
LUGAR SOBREIRO 11 - - - - -
FREGUESIA OLIVEIRA 480 0 - - - ETA em fase de construção
LUGAR BAMBA 19 - - - - -
LUGAR ENTRE VINHAS 27 - - - - -
LUGAR PACO 34 - - - - -
LUGAR POMBAL 54 - - - - -
LUGAR PORTELA 64 - - - - -
LUGAR ROSSIO 15 - - - - -
LUGAR RUA 32 - - - - -
LUGAR RUA NOVA 28 - - - - -
LUGAR SANTA BARBARA 28 - - - - -
LUGAR SENHORA DA PIEDADE 42 - - - - -
LUGAR SOUTO 39 - - - - -
LUGAR EIRA 33 - - - - -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

LUGAR FONTE COLHER 18 - - - - -
LUGAR FUNDO DO POCO 22 - - - - -
FREGUESIA SANTA CRISTINA 1098 855 11 - ETA -
LUGAR BANDUJA 54 54 1 poço - -
LUGAR BARRONCAL 7 7 1 poço - -
LUGAR BRUNHAIS 228 228 1 poço - -
LUGAR EIDO 46 46 1 poço - -
LUGAR GAFARIA 27 27 1 poço - -
LUGAR REDE 76 76 1 poço - -
LUGAR RIBEIRINHO 41 41 1 poço - -
LUGAR ROJAO DE BAIXO 67 67 1 poço - -
LUGAR ROJAO DE CIMA 14 14 1 poço - -
LUGAR ROJAO DO MEIO 76 76 1 poço - -
LUGAR MESAO FRIO 219 219 1 poço - -
FREGUESIA VILA MARIM 1785 1473 6 - -
LUGAR BOA VISTA 38 - - - - -
LUGAR CAL 41 - - - - -
LUGAR DONSUMIL 180 - 2 poço - -
LUGAR ESTRADA 47 - - - - -
LUGAR FONTE CONDESSA 10 - - - - -
LUGAR GRANJAO 46 - - - - -
LUGAR GUARITA 16 - - - - -
LUGAR IGREJA 63 - - - - -
LUGAR ILHA 79 - - - - -
LUGAR LADARIO 51 - - - - -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

LUGAR LODOEIRO 47 - - - - -
LUGAR MARCAO 18 - - - - -
LUGAR MARTIR 114 - - - - -
LUGAR MINHOTO 29 - - - - -
LUGAR MIRADOURO 38 - - - - -
LUGAR OUTEIRO DE BAIXO 13 - - - - -
LUGAR QUINTA DO PACO 30 - - - - -
LUGAR PEREIRA 84 - - - - -
LUGAR POUSAFOLES 38 - - - - -
LUGAR REDE 75 - - - - -
LUGAR REIMONDE 45 - - - - -
LUGAR RUA TORTA 45 - - - - -
LUGAR SALGUEIRAL 20 - - - - -
LUGAR SALGUEIRO 62 - - - - -
LUGAR SERRA DOURO 18 - - - - -
LUGAR VALCOVO 109 - - - - -
LUGAR VALE DE FERREIROS 12 - - - - -
LUGAR VALE DE SOUTOS 44 - - - - -
LUGAR VENDA NOVA 15 - - - - -
LUGAR VENTUZELAS 123 - 3 poço - -
LUGAR VILA COVA 34 - - - - -
LUGAR VILA NOVA 17 - - - - -
LUGAR VILA POUCA 31 - 1 poço - -



Concelho de Peso da Régua

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA COVELINHAS 416 414 2 - -
LUGAR COVELINHAS 414 414 2 poço - -
FREGUESIA FONTELAS 1221 888 7 - - -
LUGAR BRUNHEDO 112 112 1 poço posto de cloragem -
LUGAR CALDAS DE MOLEDO 299 299 - - - -
LUGAR COSTA 28 28 - - - -
LUGAR ESTREMADOURO 60 60 - - - -
LUGAR MOREIRA 32 32 1 poço posto de cloragem -
LUGAR OUTEIRO 83 83 1 poço posto de cloragem -
LUGAR PACO 50 50 - - - -
LUGAR PORTELA 37 37 1 poço posto de cloragem -
LUGAR QUARTAS 38 38 2 poço posto de cloragem -
LUGAR SOUTO 80 80 1 poço posto de cloragem -
LUGAR VILA BOA 35 35 - - - -
LUGAR NOGUEIRA 34 34 - - - -
FREGUESIA GALAFURA 1035 768 4 - -
LUGAR GADAIRES 146 146 1 poço - -
LUGAR JOGO 98 98 1 poço - -
LUGAR PARDIEIRO 110 110 1 poço - -
LUGAR TEMPORAO 101 - - - - -
LUGAR GALAFURA 414 414 1 poço - -
FREGUESIA PESO DA REGUA 5249 4383 1 - - -
LUGAR PESO DA REGUA 5249 4383 1 poço posto de cloragem -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA VILARINHO DOS
FREIRES 1495 832 6 - - -

LUGAR ALVACOES DO TANHA 379 - 1 poço posto de cloragem -
LUGAR ESCAVEDAS 210 - 1 poço posto de cloragem -
LUGAR GRANJA 50 - 1 poço posto de cloragem -
LUGAR PRESEGUEDA 200 - 1 poço posto de cloragem -
LUGAR SANTO XISTO 152 - 1 poço posto de cloragem -

LUGAR VILARINHO DOS
FREIRES 409 - 1 poço posto de cloragem -

LUGAR BARREIRO 33 - - - - -
LUGAR PITARRELA 46 - - - - -
FREGUESIA CANELAS 1171 1171 4 - - -
LUGAR BAGAUSTE 208 208 - - - -
LUGAR CANELAS 834 834 4 poço - -



Concelho de Sabrosa

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CELEIROS 315 0 0 - - -
LUGAR CELEIROS 311 - - - - -
FREGUESIA COVAS DO DOURO 741 - 4 nascente - -
LUGAR CHANCELEIROS 69 - - - - -
LUGAR COVAS DO DOURO 284 - - - - -
LUGAR DORNELO 293 - - - - -
LUGAR FERRAO 3 - - - - -
LUGAR PESINHO 17 - - - - -
FREGUESIA GOUVAES DO DOURO 180 - 2 - - -
LUGAR GOUVAES DO DOURO 177 - 2 nascente - -
FREGUESIA GOUVINHAS 453 - 3 nascente - -
LUGAR ABRECOVO 62 - - - - -
LUGAR GOUVINHAS 260 - - - - -
LUGAR ORDONHO 131 - - - - -
FREGUESIA PROVESENDE 418 - 1 - - -
LUGAR PROVESENDE 418 - 1 nascente - -

FREGUESIA SAO CRISTOVAO DO
DOURO 262 - 1 - - -

LUGAR SAO CRISTOVAO DO
DOURO 190 - 1 nascente - -

FREGUESIA VILARINHO DE SAO
ROMAO 422 - 2 - - -

LUGAR PARADELINHA 60 - - - - -

LUGAR VILARINHO DE
S.ROMAO 307 - 2 nascente - -

LUGAR LEVANDEIRA 35 - - - - -



Concelho de Santa Marta de Penaguião

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA ALVACOES DO CORGO 737 710 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR ALVACOES DO CORGO 453 453 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR AZINHEIRA 107 107 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR RAPADA 36 36 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR SERRINHO 56 56 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

FREGUESIA LOBRIGOS (S.JOÃO
BAPTISTA) 1541 1487 - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR BAIRRO 66 66 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR CASARIA 57 57 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR FONTAO 28 28 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR MASSA 157 157 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR MATOS 102 102 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR NETOS 105 105 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR SANTO ESTEVAO 53 53 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR S GONCALO 120 120 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR SENHORA DA GRACA 72 72 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR VILA MAIOR 201 201 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR POEIRO 54 54 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR TRAVESSA 165 165 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR FIAL 27 27 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo
FREGUESIA LOBRIGOS (S.MIGUEL) 1304 1266 - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR ENCAMBALADOS 41 41 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR LAURENTIM 50 50 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR SANTA COMBA 342 342 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

LUGAR SANTA MARTA 593 593 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR S MIGUEL 113 113 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo

LUGAR LAMAS 92 92 - - - abastecimento pela Barragem do Sordo



Concelho de São João da Pesqueira

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

QUANTIDADE
DE

CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CASTANHEIRO DO SUL 603 578 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR CASTANHEIRO DO SUL 578 578 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA ERVEDOSA DO DOURO 1629 1452 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR CASAIS DO DOURO 143 143 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados
LUGAR ERVEDOSA DO DOURO 1139 1139 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados
LUGAR SARZEDINHO 170 170 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA NAGOZELO DO DOURO 560 548 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR NAGOZELO DO DOURO 548 548 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA SAO JOAO DA
PESQUEIRA 1869 1819 - - - abastecimento pela Barragem de

Ranhados
LUGAR ESPINHO 209 209 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

LUGAR SAO JOAO DA
PESQUEIRA 1530 1530 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

LUGAR BAIRRO DO SIDRO 80 80 - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA SOUTELO DO DOURO 568 551 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR SOUTELO DO DOURO 551 551 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA VALE DA FIGUEIRA 770 734 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR OLAS 211 211 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados
LUGAR SAO XISTO 21 21 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados
LUGAR VALE DE FIGUEIRA 109 109 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados
LUGAR VALE DE VILA 393 393 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados



Concelho de Tabuaço

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA ADORIGO 490 462 2 nascente - -
LUGAR ADORIGO 462 462 2 nascente posto de cloragem -
FREGUESIA BARCOS 739 709 3 - - -
LUGAR SANTO ALEIXO 120 120 1 nascente - -
LUGAR BARCOS 589 589 2 nascente posto de cloragem -
FREGUESIA DESEJOSA 232 232 3 - - -
LUGAR DESEJOSA 149 149 3 nascente posto de cloragem -
FREGUESIA TABUACO 1826 1709 4 - - -
LUGAR TABUACO 1709 1709 4 nascente posto de cloragem -
FREGUESIA VALENCA DO DOURO 509 509 1 - - -
LUGAR VALENCA DO DOURO 470 470 1 nascente posto de cloragem -



Concelho de Torre de Moncorvo

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA ACOREIRA 554 - - - - -
LUGAR ACOREIRA 345 - - - - -
LUGAR SEQUEIROS 180 - - - - -
FREGUESIA LOUSA 666 - - - - -
LUGAR LOUSA 419 - - - - -
FREGUESIA TORRE DE MONCORVO 2513 - - - - -
LUGAR REGO DA BARCA 8 - - - - -
LUGAR TORRE DE MONCORVO 2448 - - - - -



Concelho de Vila Nova de Foz Côa

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CUSTOIAS 326 326 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR CUSTOIAS 326 326 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA MOS 309 294 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR MOS 309 294 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA MURCA 150 120 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR MURCA 150 120 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA NUMAO 335 318 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR ARNOZELO 77 65 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados
LUGAR NUMAO 253 253 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA SANTO AMARO 134 107 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR SANTO AMARO 134 107 - - abastecimento pela Barragem de Ranhados
LUGAR QUINTA DO SAIAO 0 - - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA SEIXAS 439 417 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR SEIXAS 427 417 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados

FREGUESIA VILA NOVA DE FOZ COA 2974 2974 - - - abastecimento pela Barragem de
Ranhados

LUGAR CORTES DA VEIGA 130 130 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados
LUGAR POCINHO 228 228 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados
LUGAR VILA NOVA DE FOZ COA 2563 2563 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados
LUGAR QUINTAS 31 31 - - - abastecimento pela Barragem de Ranhados



Concelho de Vila Real

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)
POPULAÇÃO

SERVIDA
QUANTIDADE

DE
CAPTAÇÕES

TIPO DE
CAPTAÇÃO

TIPO DE
TRATAMENTO OBSERVAÇÕES

FREGUESIA ERMIDA 622 622 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão
LUGAR CARRAZEDO 26 26 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão
LUGAR PENELAS 69 69 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão
LUGAR POVOACAO 218 218 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão
LUGAR ERMIDA 86 86 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão
FREGUESIA NOGUEIRA 799 799 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão
LUGAR ALFOLOES 103 103 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão
LUGAR COMENDA 22 22 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão
LUGAR NOGUEIRA 412 412 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão
LUGAR TANHA 186 186 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão
LUGAR VALE DE ACOR 31 31 - - - abastecimento pela Barragem do Alvão



Saneamento Básico

Os valores a seguir apresentados referem-se aos totais parciais por concelho uma vez que
apenas são consideradas as freguesias que possuem lugares  na zona de intervenção do
PIOTADV.

TOTAIS POR CONCELHO

CONCELHOS POPULAÇÃO
TOTAL

POPULAÇÃO
TOTAL SERVIDA

N.º TOTAL DE
ELEMENTOS DE
TRATAMENTO

ALIJÓ 2850 - 8

ARMAMAR 4225 - 0

CARRAZEDA DE ANSIÃES 3887 2025 17

LAMEGO 6406 5053 1

MESÃO FRIO 3653 595 8

PESO DA RÉGUA 10587 - 11

SABROSA 2791 - -

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 3582 3427 3

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 5999 5999 6

TABUAÇO 3796 3612 -

TORRE DE MONCORVO 3733 - -

VILA NOVA DE FOZ CÔA 4667 - -

VILA REAL 1421 0 0



Dados por Freguesia e respectivos Lugares

Concelho de Alijó

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA COM

DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CASAL DE LOIVOS 235 - 1 - - -
LUGAR CASAL DE LOIVOS 209 - 1 fossa séptica colectiva - em mau estado de conservação
LUGAR LUGAR DA CRUZ 22 - - - - -
FREGUESIA CASTEDO 632 - 1 - - -
LUGAR CASTEDO 602 - 1 fossa séptica colectiva - em mau estado de conservação
FREGUESIA COTAS 389 - 2 - -
LUGAR COTAS 175 - 1 fossa séptica colectiva - em mau estado de conservação
LUGAR POVOA 197 - 1 fossa séptica colectiva - em mau estado de conservação
FREGUESIA PINHAO 954 954 1 - - -
LUGAR PINHAO 931 931 1 ETAR - -
FREGUESIA VALE DE MENDIZ 409 - 2 - - -
LUGAR URGUEIRAS 35 - - - - -
LUGAR REBENTINHA 44 - - - - -
LUGAR VALE DE MENDIZ 308 - 2 fossa séptica colectiva - em mau estado de conservação
FREGUESIA VILARINHO DE COTAS 231 - 1 - -
LUGAR REBENTINHA 19 - 1 fossa séptica colectiva - em mau estado de conservação
LUGAR VILARINHO DE COTAS 104 - - - - -
LUGAR ALEM DA FONTE 74 - - - - -
LUGAR SENHORA DO COUTO 64 - - - - -



Concelho de Armamar

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA COM

DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA FOLGOSA 751 - - - - -
LUGAR FOLGOSA 745 - - - - -
FREGUESIA FONTELO 836 - - - - -
LUGAR BALTEIRO 158 - - - - -
LUGAR FONTELO 330 - - - - -
LUGAR SERRA 114 - - - - -
LUGAR COMENDA 206 - - - - -
FREGUESIA SANTO ADRIAO 1795 - - - - -
LUGAR STO ADRIAO 149 -- -- - - -
FREGUESIA VACALAR 325 - - - - -
LUGAR S JOANINHO 114 - - - - -
LUGAR VACALAR 205 - - - - -
FREGUESIA VILA SECA 518 - - - - -
LUGAR MARMELAL 134 - - - - -
LUGAR VILA SECA 350 - - - - -



Concelho de Carrazeda de Ansiães

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE TRATAMENTO CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA BEIRA GRANDE 260 - 1 - - -
LUGAR BEIRA GRANDE 241 - 1 ETAR compacta - -
FREGUESIA CASTANHEIRA 761 375 5 - - -

LUGAR CASTANHEIRA 258 225 3 fossa séptica colectiva e
poço absorvente 120 -

LUGAR FIOLHAL 86 - - - - -
LUGAR FOZ TUA 235 - - - - -

LUGAR TRALHARIZ 182 150 2 fossa séptica colectiva e
poço absorvente 140 -

FREGUESIA LAVANDEIRA 346 - - - - -
LUGAR LAVANDEIRA 346 - - - - -
FREGUESIA LINHARES 769 500 2 - - -
LUGAR ARNAL 151 - - - - -

LUGAR CAMPELOS 239 200 1 fossa séptica colectiva e
poço absorvente 100 -

LUGAR CARRAPATOSA 41 - - - - -

LUGAR LINHARES 336 300 1 fossa séptica colectiva e
trincheira filtrante 100 -

FREGUESIA RIBALONGA 171 - 1 - - -

LUGAR RIBALONGA 171 - 1 ETAR compacta 80 complementada com 2 fossas
sépticas

FREGUESIA SEIXO DE ANSIAES 484 320 2 - - -
LUGAR COLEJA 88 - - - - -

LUGAR SEIXO DE ANSIAES 367 320 2 fossa séptica colectiva e
trincheira filtrante 200 -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE TRATAMENTO CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA VILARINHO DE
CASTANHEIRA 1096 830 6 - - -

LUGAR PINHAL DO DOURO 202 130 3 fossa séptica colectiva e
poço absorvente 140 -

LUGAR VILARINHO DE
CASTANHEIRA 869 700 3 fossa séptica colectiva e

poço absorvente 240 -



Concelho de Lamego

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CAMBRES 3012 2672 1 - - -
LUGAR ADEGA DO CHAO 69 - - - - -
LUGAR BOGALHEIRA 112 - - - - -
LUGAR CARNEIRO 32 - - - - -
LUGAR CAROSA 62 - - - - -
LUGAR EIRO 39 - - - - -
LUGAR LAGARES 95 - - - - -
LUGAR LAMEIRAO 36 - - - - -
LUGAR LAMELAS 53 - - - - -
LUGAR MESQUINHATA 59 - - - - -
LUGAR MOINHO DE VENTO 29 - - - - -
LUGAR MOSTEIRO 10 - - - - -
LUGAR PENELAS 117 - - - - -
LUGAR POMARELHE 62 - - - - -
LUGAR PORTELA 80 - - - - -
LUGAR POUSADA 83 - - - - -
LUGAR RIO BOM 219 - - - - -
LUGAR SOUTO 95 - - - - -
LUGAR VARAIS 49 - - - - -
LUGAR CAMBRES 1436 - 1 ETAR compacta - em construção
LUGAR PISOES 74 - - - - -
LUGAR CRUZINHAS 51 - - - - -
FREGUESIA PARADA DO BISPO 234 204 - - - -
LUGAR PARADA DO BISPO 200 200 - - - -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA PENAJOIA 1405 407 - - - -
LUGAR CODORNEIRO 24 - - - - -
LUGAR CURVACEIRA 46 - - - - -
LUGAR FIEIS DE DEUS 56 - - - - -
LUGAR MOLAES 94 - - - - -
LUGAR MOLEDO 41 - - - - -
LUGAR PACO 31 - - - - -
LUGAR PALHEIROS 70 - - - - -

LUGAR PORTELA DO
ESTREMADOURO 13 - - - - -

LUGAR REGO 19 - - - - -
LUGAR RIBEIRO 120 - - - - -
LUGAR ROCAIO 32 - - - - -
LUGAR SAMPAIO 61 - - - - -
LUGAR S.GIAO 214 - - - - -
LUGAR SOBRE IGREJA 47 - - - - -
LUGAR TORRE 55 - - - - -
LUGAR VALCLARO 146 - - - - -
LUGAR VILA CHA 36 - - - - -
LUGAR RIBEIRA DE S.GONCALO 49 - - - - -
FREGUESIA SAMODAES 315 338 - - - -
LUGAR ANGORES 48 - - - - -
LUGAR CIMO DE VILA 30 - - - - -
LUGAR OUTEIRO 64 - - - - -
LUGAR QUINTA 67 - - - - -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

LUGAR SAMPAIO 50 - - - - -
LUGAR SOUTELO 36 - - - - -
FREGUESIA VALDIGEM 1440 1432 - - - -
LUGAR CARRIL 0 - - - - -
LUGAR EIRAS 60 - - - - -
LUGAR FONTAINHA 11 - - - - -
LUGAR FRAGAS 134 - - - - -
LUGAR OUTEIRO 83 - - - - -
LUGAR TRAPA 119 - - - - -
LUGAR AMOREIRAS 44 - - - - -
LUGAR PRACA 143 - - - - -
LUGAR TORRAO 32 - - - - -
LUGAR CRUZEIRO 400 - - - - -
LUGAR PONTE 26 - - - - -
LUGAR VALE 227 - - - - -



Concelho de Mesão Frio

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CIDADELHE 290 120 1 - - -
LUGAR BOGALHEIRA 21 - - - - -
LUGAR COTERRE 25 - 1 fossa séptica colectiva - -

LUGAR EIRA PEDRINHA DE
BAIXO 62 - - - - -

LUGAR EIRA PEDRINHA DE CIMA 60 - - - - -
LUGAR FONTE NOVA 21 - - - - -
LUGAR MATOSA 34 - - - - -
LUGAR OUTEIRO 26 - - - - -
LUGAR SOBREIRO 11 - - - - -
FREGUESIA OLIVEIRA 480 333 2 - -
LUGAR BAMBA 19 - - - - -
LUGAR ENTRE VINHAS 27 - - - - -
LUGAR PACO 34 - - - - -
LUGAR POMBAL 54 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR PORTELA 64 - - - - -
LUGAR ROSSIO 15 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR RUA 32 - - - - -
LUGAR RUA NOVA 28 - - - - -
LUGAR SANTA BARBARA 28 - - - - -
LUGAR SENHORA DA PIEDADE 42 - - - - -
LUGAR SOUTO 39 - - - - -
LUGAR EIRA 33 - - - - -
LUGAR FONTE COLHER 18 - - - - -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

LUGAR FUNDO DO POCO 22 - - - - -
FREGUESIA SANTA CRISTINA 1098 - 3 - - está em projecto uma ETAR
LUGAR BANDUJA 54 - - - - -
LUGAR BARRONCAL 7 - - - - -
LUGAR BRUNHAIS 228 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR EIDO 46 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR GAFARIA 27 - - - - -
LUGAR REDE 76 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR RIBEIRINHO 41 - - - - -
LUGAR ROJAO DE BAIXO 67 - - - - -
LUGAR ROJAO DE CIMA 14 - - - - -
LUGAR ROJAO DO MEIO 76 - - - - -
LUGAR MESAO FRIO 219 - - - - -
FREGUESIA VILA MARIM 1785 142 2 - - -
LUGAR BOA VISTA 38 - - - - -
LUGAR CAL 41 - - - - -
LUGAR DONSUMIL 180 - - - - -
LUGAR ESTRADA 47 - - - - -
LUGAR FONTE CONDESSA 10 - - - - -
LUGAR GRANJAO 46 - - - - -
LUGAR GUARITA 16 - - - - -
LUGAR IGREJA 63 - - - - -
LUGAR ILHA 79 - - - - -
LUGAR LADARIO 51 - - - - -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

LUGAR LODOEIRO 47 - - - - -
LUGAR MARCAO 18 - - - - -
LUGAR MARTIR 114 - - - - -
LUGAR MINHOTO 29 - - - - -
LUGAR MIRADOURO 38 - - - - -
LUGAR OUTEIRO DE BAIXO 13 - - - - -
LUGAR QUINTA DO PACO 30 - - - - -
LUGAR PEREIRA 84 - - - - -
LUGAR POUSAFOLES 38 - - - - -
LUGAR REDE 75 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR REIMONDE 45 - - - - -
LUGAR RUA TORTA 45 - - - - -
LUGAR SALGUEIRAL 20 - - - - -
LUGAR SALGUEIRO 62 - - - - -
LUGAR SERRA DOURO 18 - - - - -
LUGAR VALCOVO 109 - - - - -
LUGAR VALE DE FERREIROS 12 - - - - -
LUGAR VALE DE SOUTOS 44 - - - - -
LUGAR VENDA NOVA 15 - - - - -
LUGAR VENTUZELAS 123 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR VILA COVA 34 - - - - -
LUGAR VILA NOVA 17 - - - - -
LUGAR VILA POUCA 31 - - - - -



Concelho de Peso da Régua

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA COVELINHAS 416 - 2 - - -
LUGAR COVELINHAS 414 - 2 fossa séptica colectiva - -
FREGUESIA FONTELAS 1221 - 3 - -
LUGAR BRUNHEDO 112 - - - - -
LUGAR CALDAS DE MOLEDO 299 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR COSTA 28 - - - - -
LUGAR ESTREMADOURO 60 - - - - -
LUGAR MOREIRA 32 - - - - -
LUGAR OUTEIRO 83 - - - - -
LUGAR PACO 50 - - - - -
LUGAR PORTELA 37 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR QUARTAS 38 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR SOUTO 80 - - - - -
LUGAR VILA BOA 35 - - - - -
LUGAR NOGUEIRA 34 - - - - -
FREGUESIA GALAFURA 1035 0 - -
LUGAR GADAIRES 146 - - - - -
LUGAR JOGO 98 - - - - -
LUGAR PARDIEIRO 110 - - - - -
LUGAR TEMPORAO 101 - - - - -
LUGAR GALAFURA 414 - - - - -
FREGUESIA PESO DA REGUA 5249 - 4 - - -
LUGAR PESO DA REGUA 5249 - 4 fossa séptica colectiva - -
FREGUESIA VILARINHO DOS FREIRES 1495 - 1 - - -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

LUGAR ALVACOES DO TANHA 379 - - - - -
LUGAR ESCAVEDAS 210 - - - - -
LUGAR GRANJA 50 - - - - -
LUGAR PRESEGUEDA 200 - 1 fossa séptica colectiva - -
LUGAR SANTO XISTO 152 - - - - -
LUGAR VILARINHO DOS FREIRES 409 - - - - -
LUGAR BARREIRO 33 - - - - -
LUGAR PITARRELA 46 - - - - -
FREGUESIA CANELAS 1171 - 1 - - -
LUGAR BAGAUSTE 208 - - - - -
LUGAR CANELAS 834 - 1 fossa séptica colectiva - -



Concelho de Sabrosa

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CELEIROS 315 - - - - -
LUGAR CELEIROS 311 - - - - -
FREGUESIA COVAS DO DOURO 741 - - - - -
LUGAR CHANCELEIROS 69 - - - - -
LUGAR COVAS DO DOURO 284 - - - - -
LUGAR DORNELO 293 - - - - -
LUGAR FERRAO 3 - - - - -
LUGAR PESINHO 17 - - - - -
FREGUESIA GOUVAES DO DOURO 180 - - - - -
LUGAR GOUVAES DO DOURO 177 - - - - -
FREGUESIA GOUVINHAS 453 - - - - -
LUGAR ABRECOVO 62 - - - - -
LUGAR GOUVINHAS 260 - - - - -
LUGAR ORDONHO 131 - - - - -
FREGUESIA PROVESENDE 418 - - - - -
LUGAR PROVESENDE 418 - - - - -

FREGUESIA SAO CRISTOVAO DO
DOURO 262 - - - - -

LUGAR SAO CRISTOVAO DO
DOURO 190 - - - - -

FREGUESIA VILARINHO DE SAO
ROMAO 422 - - - - -

LUGAR PARADELINHA 60 - - - - -
LUGAR VILARINHO DE S.ROMAO 307 - - - - -
LUGAR LEVANDEIRA 35 - - - - -



Concelho de Santa Marta de Penaguião

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA ALVACOES DO CORGO 737 674 1 fossa séptica
colectiva - -

LUGAR ALVACOES DO CORGO 453 - - - - -
LUGAR AZINHEIRA 107 - - - - -
LUGAR RAPADA 36 - - - - -
LUGAR SERRINHO 56 - - - - -

FREGUESIA LOBRIGOS (S.JOAO
BAPTISTA) 1541 1487 1 fossa séptica

colectiva - -

LUGAR BAIRRO 66 - - - - -
LUGAR CASARIA 57 - - - - -
LUGAR FONTAO 28 - - - - -
LUGAR MASSA 157 - - - - -
LUGAR MATOS 102 - - - - -
LUGAR NETOS 105 - - - - -
LUGAR SANTO ESTEVAO 53 - - - - -
LUGAR S GONCALO 120 - - - - -
LUGAR SENHORA DA GRACA 72 - - - - -
LUGAR VILA MAIOR 201 - - - - -
LUGAR POEIRO 54 - - - - -
LUGAR TRAVESSA 165 - - - - -
LUGAR FIAL 27 - - - - -
FREGUESIA LOBRIGOS (S.MIGUEL) 1304 1266 1 ETAR - -
LUGAR ENCAMBALADOS 41 - - - - -
LUGAR LAURENTIM 50 - - - - -



TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

LUGAR SANTA COMBA 342 - - - - -
LUGAR SANTA MARTA 593 - - - - -
LUGAR S MIGUEL 113 - - - - -
LUGAR LAMAS 92 - - - - -



Concelho de São João da Pesqueira

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CASTANHEIRO DO SUL 603 603 - fossa séptica
colectiva - -

LUGAR CASTANHEIRO DO SUL 578 578 - - -
FREGUESIA ERVEDOSA DO DOURO 1629 1629 1 ETAR - -
LUGAR CASAIS DO DOURO 143 143 - - - -
LUGAR ERVEDOSA DO DOURO 1139 1139 - - - -
LUGAR SARZEDINHO 170 170 - - - -

FREGUESIA NAGOZELO DO DOURO 560 560 - fossa séptica
colectiva - -

LUGAR NAGOZELO DO DOURO 548 548 - - -
FREGUESIA SAO JOAO DA PESQUEIRA 1869 1869 1 ETAR - -
LUGAR ESPINHO 209 209 - - - -
LUGAR SAO JOAO DA PESQUEIRA 1530 1530 - - - -
LUGAR BAIRRO DO SIDRO 80 80 - - - -

FREGUESIA SOUTELO DO DOURO 568 568 - fossa séptica
colectiva - -

LUGAR SOUTELO DO DOURO 551 551 - - -

FREGUESIA VALE DA FIGUEIRA 770 770 - fossa séptica
colectiva - -

LUGAR OLAS 211 211 - - - -
LUGAR SAO XISTO 21 21 - - - -
LUGAR VALE DE FIGUEIRA 109 109 - - - -
LUGAR VALE DE VILA 393 393 - - - -



Concelho de Tabuaço

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA ADORIGO 490 462 - - - -
LUGAR ADORIGO 462 462 - - - -
FREGUESIA BARCOS 739 739 - - - -
LUGAR SANTO ALEIXO 120 120 - - - -
LUGAR BARCOS 589 589 - - - -
FREGUESIA DESEJOSA 232 232 - - - -
LUGAR DESEJOSA 149 149 - - - -
FREGUESIA TABUACO 1826 1709 - - - -
LUGAR TABUACO 1709 1709 - - - -
FREGUESIA VALENCA DO DOURO 509 470 - - - -
LUGAR VALENCA DO DOURO 470 470 - - - -



Concelho de Torre de Moncorvo

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA ACOREIRA 554 - - - - -
LUGAR ACOREIRA 345 - - - - -
LUGAR SEQUEIROS 180 - - - - -
FREGUESIA LOUSA 666 - - - - -
LUGAR LOUSA 419 - - - - -
FREGUESIA TORRE DE MONCORVO 2513 - - - - -
LUGAR REGO DA BARCA 8 - - - - -
LUGAR TORRE DE MONCORVO 2448 - - - - -



Concelho de Vila Nova de Foz Côa

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA CUSTOIAS 326 - - - - -
LUGAR CUSTOIAS 326 - - - - -
FREGUESIA MOS 309 - - - - -
LUGAR MOS 309 - - - - -
FREGUESIA MURCA 150 - - - - -
LUGAR MURCA 150 - - - - -
FREGUESIA NUMAO 335 - - - - -
LUGAR ARNOZELO 77 - - - - -
LUGAR NUMAO 253 - - - - -
FREGUESIA SANTO AMARO 134 - - - - -
LUGAR SANTO AMARO 134 - - - - -
LUGAR QUINTA DO SAIAO 0 - - - - -
FREGUESIA SEIXAS 439 - - - - -
LUGAR SEIXAS 427 - - - - -
FREGUESIA VILA NOVA DE FOZ COA 2974 - - - - -
LUGAR CORTES DA VEIGA 130 - - - - -
LUGAR POCINHO 228 - - - - -
LUGAR VILA NOVA DE FOZ COA 2563 - - - - -
LUGAR QUINTAS 31 - - - - -



Concelho de Vila Real

TIPO DESCRIÇÃO
POPULAÇÃO
RESIDENTE

(1991)

POPULAÇÃO
SERVIDA

COM
DRENAGEM

N.º DE
ELEMENTOS

DE
TRATAMENTO

TIPO DE
TRATAMENTO

CAPACIDADE
(M3/DIA) OBSERVAÇÕES

FREGUESIA ERMIDA 622 0 - - - 1 ETAR em projecto
LUGAR CARRAZEDO 26 - - - - -
LUGAR PENELAS 69 - - - - -
LUGAR POVOACAO 218 - - - - -
LUGAR ERMIDA 86 - - - - -
FREGUESIA NOGUEIRA 799 0 - - - 1 ETAR em projecto
LUGAR ALFOLOES 103 - - - - -
LUGAR COMENDA 22 - - - - -
LUGAR NOGUEIRA 412 - - - - -
LUGAR TANHA 186 - - - - -
LUGAR VALE DE ACOR 31 - - - - -



ANEXO VIII.3 – Equipamentos Escolares
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Casal de Loivos 13,4 1 - 1 - 0 6 0 6 0 16
Castedo 7 2 - 2 - 0 7 0 7 0 7

Cotas 9,3 1 - 1 - 0 14 0 14 0 10
Pinhao 16 1 - 1 - 1 - 1 - 0 16

Vale de Mendiz 12,5 1 - 1 - 0 15 0 15 0 15
Vilarinho de Cotas 12,6 1 - 0 7 0 7 0 7 0 7

Folgosa 9 1 - 1 - 0 10 0 10 0 10
Fontelo 6 1 - 1 - 0 5 0 5 0 20

Santo Adriao 8,3 0 3 1 - 0 7 0 7 0 50
Vacalar 7,8 1 - 1 - 0 4 0 4 0 13

Vila Seca 4 1 - 1 - 0 4 0 4 0 17
Beira Grande 10,7 0 11 1 - 0 11 0 11 0 11
Castanheiro 7,8 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9
Lavandeira 7,1 0 8 1 - 0 8 0 8 0 8

Linhares 9,6 0 8 3 - 0 8 0 8 0 8
Ribalonga 9,2 0 10 1 - 0 10 0 10 0 10

Seixo de Ansiaes 9,1 1 - 2 - 0 9 0 9 0 9
Vilarinho da Castanheira 14,4 1 - 2 - 0 14 0 14 0 14

Cambres 7,9 2 - 3 - 1 - 0 5 0 5
Parada do Bispo 14,7 1 - 1 - 0 3 0 22 0 22

Penajoia 11,4 1 - 3 - 0 12 0 12 0 12
Samodaes 7,2 1 - 1 - 0 8 0 8 0 8
Valdigem 10,1 1 - 2 - 0 12 0 12 0 12
Cidadelhe 6,6 1 - 1 - 0 9 0 9 0 9

Mesao Frio (Santa Cristina) 18,7 1 - 3 - 0 4 0 4 0 4
Oliveira 0,5 0 7 1 - 0 10 0 10 0 10

Vila Marim 3,3 3 - 3 - 0 4 0 4 0 4
Canelas 6,9 1 - 2 - 0 11 0 11 0 11

Covelinhas 19,8 1 - 1 - 0 20 0 20 0 18
Fontelas 4,1 0 4 3 - 0 3 0 3 0 3
Galafura 16,4 1 - 1 - 0 22 0 22 0 22

Vilarinho dos Freires 5,7 0 - 4 - 0 8 0 8 0 8
Castanheiro do Sul 27,1 1 - 2 - 0 5 0 5 0 5
Ervedosa do Douro 7,1 2 - 3 - 0 24 0 24 0 40
Nagozelo do Douro 7,9 0 7 1 - 0 7 0 7 0 17

Sao Joao da Pesqueira 0 1 - 2 - 0 22 0 22 0 32
Soutelo do Douro 7,9 0 3 1 - 0 8 0 8 0 8
Vale de Figueira 10,4 0 6 1 - 0 6 0 12 0 12

Celeiros 5,5 0 - 2 - 0 4 0 4 0 4
Covas do Douro 21,3 1 - 1 - 0 19 0 19 0 19

Gouvaes do Douro 13,5 1 - 1 - 0 7 0 7 0 7
Gouvinhas 20,8 1 - 1 - 0 9 0 9 0 9

Provesende 7,4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Sao Cristovao do Douro 9,9 1 - 1 - 0 8 0 8 0 8
Vilarinho de Sao Romao 3,6 0 - 1 - 0 15 0 15 0 15

Alvacoes do Corgo 14,2 0 - 1 - 0 7 0 7 0 9
Lobrigos (Sao Joao Baptista) 1,6 1 - 2 - 0 3 0 3 0 5

Lobrigos (Sao Miguel) 0,9 0 - 2 - 1 - 1 - 0 7
Adorigo 5,8 1 - 1 - 0 7 0 7 0 7
Barcos 3,2 1 - 2 - 0 4 0 4 0 4

Desejosa 18,3 0 10 2 - 0 10 0 10 0 10
Tabuaco 0 2 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Valenca do Douro 14,1 1 - 1 - 0 17 0 17 0 17
Torre de Moncorvo Lousa 29,3 1 - 1 - 0 - 0 30 0 30

Custoias 25,4 1 - 1 - 0 28 0 28 0 28
Mos 24,1 1 - 1 - 0 24 0 24 0 24

Murca 16,8 0 - 1 - 0 17 0 17 0 17
Numao 23,6 1 - 0 24 0 24 0 24 0 24

Santo Amaro 3,6 0 9 1 - 0 9 0 9 0 9
Seixas 19,2 1 - 1 - 0 22 0 22 0 22

Vila Nova de Foz Coa 0 1 - 3 - 1 - 1 - 1 -

Tabuaço

Vila Nova de Foz Côa

Equipamentos Escolares

Peso da Régua

S. João da Pesqueira

Sabrosa

St. Marta de Penaguião

Armamar

Carrazeda de Ansiães

Lamego

Mesão Frio
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ANEXO VIII.3 – Equipamentos de Saúde
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Casal de Loivos 13,4 0 - 0 16 0 6 0 - 0 6
Castedo 7 0 - 0 7 1 - 0 - 0 7

Cotas 9,3 0 - 0 10 0 - 0 - 0 10
Pinhao 16 0 16 0 16 1 - 1 - 1 -

Vale de Mendiz 12,5 0 - 0 15 0 - 0 5 0 5
Vilarinho de Cotas 12,6 0 - 0 13 0 7 0 13 0 7

Folgosa 9 0 10 0 - 0 - 0 10 0 10
Fontelo 6 0 5 0 - 0 - 0 - 0 5

Santo Adriao 8,3 0 7 0 - 0 - 0 30 0 7
Vacalar 7,8 0 4 0 - 0 - 0 - 0 4

Vila Seca 4 0 4 0 - 0 - 0 4 0 4
Beira Grande 10,7 0 11 0 11 0 - 0 11 0 11
Castanheiro 7,8 0 9 0 9 0 - 0 9 0 9
Lavandeira 7,1 0 8 0 8 0 - 0 8 0 8

Linhares 9,6 0 8 0 8 0 - 0 8 0 8
Ribalonga 9,2 0 10 0 10 0 - 0 10 0 10

Seixo de Ansiaes 9,1 0 9 0 9 0 - 0 9 0 9
Vilarinho da Castanheira 14,4 0 14 0 14 0 - 0 14 0 14

Cambres 7,9 0 5 0 - 1 - 0 5 1 -
Parada do Bispo 14,7 0 22 0 - 0 3 0 22 0 10

Penajoia 11,4 0 12 0 - 1 - 0 12 1 -
Samodaes 7,2 0 8 0 - 0 8 0 8 0 8
Valdigem 10,1 0 12 0 - 1 - 0 5 1 -
Cidadelhe 6,6 0 8 0 - 0 2 0 13 0 13

Mesao Frio (Santa Cristina) 18,7 1 - 0 - 0 - 0 14 1 -
Oliveira 0,5 0 - 0 - 1 - 0 7 0 7

Vila Marim 3,3 0 20 0 - 1 - 0 - 0 4
Canelas 6,9 0 9 0 - 1 - 0 9 0 9

Covelinhas 19,8 0 16 0 - 1 - 0 - 0 16
Fontelas 4,1 0 4 0 - 1 - 0 4 0 4
Galafura 16,4 0 20 0 - 1 - 0 20 0 20

Vilarinho dos Freires 5,7 0 6 0 - 1 - 0 6 0 6
Castanheiro do Sul 27,1 0 5 0 - 1 - 0 25 0 5
Ervedosa do Douro 7,1 0 24 0 - 1 - 0 40 0 24
Nagozelo do Douro 7,9 0 17 0 - 0 - 0 37 0 17

Sao Joao da Pesqueira 0 0 22 0 - 1 - 0 32 0 16
Soutelo do Douro 7,9 0 8 0 - 1 - 0 26 0 8
Vale de Figueira 10,4 0 12 0 - 0 - 0 23 0 12

Celeiros 5,5 0 4 0 - 0 - 0 25 0 4
Covas do Douro 21,3 0 19 0 52 0 - 0 90 0 19

Gouvaes do Douro 13,5 0 7 0 44 1 - 0 47 1 -
Gouvinhas 20,8 0 9 0 45 0 - 0 119 0 9

Provesende 7,4 1 - 0 52 0 - 0 110 1 -
Sao Cristovao do Douro 9,9 0 8 0 57 0 - 0 115 0 8
Vilarinho de Sao Romao 3,6 0 15 0 65 0 - 0 15 0 15

Alvacoes do Corgo 14,2 0 7 0 - 1 - 0 - 0 8
Lobrigos (Sao Joao Baptista) 1,6 0 3 0 - 1 - 0 - 0 3

Lobrigos (Sao Miguel) 0,9 1 - 0 - 0 - 0 17 1 -
Adorigo 5,8 0 7 0 37 0 - 0 - 0 7
Barcos 3,2 0 4 0 37 0 - 0 84 0 4

Desejosa 18,3 0 10 0 39 0 10 0 10 0 10
Tabuaco 0 1 - 0 40 0 - 0 40 1 -

Valenca do Douro 14,1 0 17 0 26 0 - 0 26 0 17
Torre de Moncorvo Lousa 29,3 0 - 0 30 1 - 0 - 0 30

Custoias 25,4 0 - 0 28 0 6 0 - 0 6
Mos 24,1 0 - 0 24 0 12 0 - 0 24

Murca 16,8 0 - 0 17 0 7 0 - 0 7
Numao 23,6 0 - 0 24 0 4 0 - 0 10

Santo Amaro 3,6 0 - 0 9 0 - 0 - 0 9
Seixas 19,2 0 - 0 22 0 9 0 - 0 22

Vila Nova de Foz Coa 0 0 - 1 - 0 - 0 - 2 -

St. Marta de Penaguião

Tabuaço

Vila Nova de Foz Côa

Mesão Frio

Peso da Régua

S. João da Pesqueira

Sabrosa

Alijó

Armamar

Carrazeda de Ansiães

Lamego
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ANEXO VIII.3 – Equipamentos de Assistência Social
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Casal de Loivos 13,4 0 6 0 16 0 -
Castedo 7 0 7 0 7 0 -

Cotas 9,3 0 10 0 10 0 -
Pinhao 16 1 - 0 16 0 -

Vale de Mendiz 12,5 0 12 0 - 0 -
Vilarinho de Cotas 12,6 0 7 0 13 0 -

Folgosa 9 0 10 0 10 0 -
Fontelo 6 0 5 1 - 0 5

Santo Adriao 8,3 0 - 0 3 0 7
Vacalar 7,8 0 4 0 4 0 4

Vila Seca 4 0 4 1 - 0 4
Beira Grande 10,7 0 11 0 11 0 11

Castanheiro 7,8 0 9 0 9 0 9
Lavandeira 7,1 0 8 0 8 0 8

Linhares 9,6 0 8 0 8 0 8
Ribalonga 9,2 0 10 0 10 0 10

Seixo de Ansiaes 9,1 0 9 0 9 0 9
Vilarinho da Castanheira 14,4 0 14 1 - 1 -

Cam bres 7,9 0 5 0 5 1 -
Parada do B ispo 14,7 0 22 0 22 0 22

Penajoia 11,4 0 12 0 12 0 12
Sam odaes 7,2 0 8 0 8 0 8

Valdigem 10,1 0 12 0 12 0 12
Cidadelhe 6,6 0 8 0 8 0 8

Mesao Frio (Santa Cristina) 18,7 0 1 0 1 0 1
Oliveira 0,5 1 - 1 - 1 -

Vila Marim 3,3 1 - 1 - 1 -
Canelas 6,9 1 - 1 - 1 -

Covelinhas 19,8 0 - 0 16 0 18
Fontelas 4,1 0 4 0 4 0 3
Galafura 16,4 0 5 0 - 0 -

Vilarinho dos Freires 5,7 0 - 0 6 0 -
Castanheiro do Sul 27,1 0 1 0 - 0 -
Ervedosa do Douro 7,1 0 - 0 - 0 -
Nagozelo do Douro 7,9 0 7 0 - 0 -

Sao Joao da Pesqueira 0 1 - 1 - 1 -
Soutelo do Douro 7,9 0 - 0 - 0 -

Vale de Figueira 10,4 0 - 0 - 0 -
Celeiros 5,5 0 - 1 - 1 4

Covas do Douro 21,3 0 - 0 19 0 19
Gouvaes do Douro 13,5 0 7 0 7 0 7

Gouvinhas 20,8 0 - 0 9 0 9
Provesende 7,4 0 - 0 - 0 -

Sao Cristovao do Douro 9,9 0 - 0 8 0 8
Vilarinho de Sao Rom ao 3,6 0 - 0 15 0 15

Alvacoes do Corgo 14,2 0 - 0 - 0 6
Lobrigos (Sao Joao Baptista) 1,6 0 3 1 - 1 -

Lobrigos (Sao Miguel) 0,9 1 - 0 3 1 -
Adorigo 5,8 0 37 0 7 0 7
Barcos 3,2 0 4 0 - 0 -

Desejosa 18,3 0 10 0 10 0 10
Tabuaco 0 1 - 1 - 1 -

Valenca do Douro 14,1 0 17 0 15 0 17
Torre de M oncorvo Lousa 29,3 0 - 0 11 0 -

Custoias 25,4 0 28 0 28 0 28
Mos 24,1 0 - 0 - 1 -

Murca 16,8 0 - 0 - 0 -
Num ao 23,6 0 - 0 24 0 -

Santo Am aro 3,6 0 - 0 9 0 -
Seixas 19,2 0 - 0 - 1 -

Vila Nova de Foz Coa 0 2 - 1 - 1 -
Erm ida 9,7 0 14 0 14 0 14

Tabuaço

Vila Nova de Foz Côa

Vila Real

Equipam entos de Assistência Social

Peso da Régua

S. João da Pesqueira

Sabrosa
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ANEXO VIII.3 – Equipamentos Desportivos
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C a sa l de  L o iv o s 1 3 ,4 0 1 0 0 1
C a ste do 7 1 0 0 0 0

C o ta s 9 ,3 0 0 0 0 0
P in ha o 1 6 1 1 0 0 1

V a le  d e  M en d iz 1 2 ,5 1 0 0 0 0
V ila rin h o  d e  C o tas 1 2 ,6 0 0 0 0 0

F o lg os a 9 1 1 0 0 1
F o n te lo 6 1 0 0 0 0

S a n to  A d ria o 8 ,3 0 0 0 0 0
V a c a la r 7 ,8 1 0 0 0 0

V ila  S ec a 4 0 1 0 0 0
B e ira  G ra nd e 1 0 ,7 1 1 0 0 0

C a sta nh e iro 7 ,8 0 0 0 0 0
L av a nd e ira 7 ,1 1 0 0 0 0

L inh a re s 9 ,6 0 1 0 0 0
R ib a lo ng a 9 ,2 0 0 0 0 0

S e ixo  d e  A n s iae s 9 ,1 1 0 0 0 0
V ila rin h o  d a  C a s ta n he ira 1 4 ,4 1 1 0 0 0

C a m b re s 7 ,9 1 0 0 0 0
P a ra d a  d o  B is p o 1 4 ,7 0 0 0 0 0

P e na jo ia 1 1 ,4 0 1 0 0 0
S a m o da e s 7 ,2 1 0 0 0 0

V a ld ig e m 1 0 ,1 1 0 0 2 0
C id ad e lh e 6 ,6 1 0 0 0 0

M es a o  F rio  (S a n ta  C ris tin a ) 1 8 ,7 0 0 0 1 0
O liv e ira 0 ,5 0 0 0 0 0

V ila  M a rim 3 ,3 0 0 0 0 0
C a ne las 6 ,9 0 1 0 0 0

C o ve lin ha s 1 9 ,8 0 1 0 0 0
F o n te la s 4 ,1 1 0 1 0 1
G a la fu ra 1 6 ,4 0 0 0 0 0

V ila rin h o  d os  F re ire s 5 ,7 0 0 0 0 0
C a sta nh e iro  do  S u l 2 7 ,1 0 0 0 0 0
E rv ed os a  do  D ou ro 7 ,1 0 1 0 1 0
N a go ze lo  do  D ou ro 7 ,9 0 1 0 1 0

S a o  J o ao  da  P e sq u e ira 0 1 1 0 1 0
S o u te lo  d o  D o u ro 7 ,9 0 1 0 1 0

V a le  d e  F igu e ira 1 0 ,4 0 2 0 0 0
C e le iros 5 ,5 1 0 0 1 0

C o va s  do  D ou ro 2 1 ,3 1 0 0 0 0
G ou v ae s  do  D ou ro 1 3 ,5 1 0 0 0 0

G ou v inh a s 2 0 ,8 1 0 0 0 0
P rov e s en d e 7 ,4 1 0 0 0 0

S a o  C ris to v ao  d o  D o u ro 9 ,9 0 1 0 0 0
V ila rin h o  d e  S a o  R o m a o 3 ,6 0 0 0 0 0

A lv a co e s  d o  C o rgo 1 4 ,2 0 0 0 0 0
L ob rigo s  (S a o  J o ao  B a p tis ta ) 1 ,6 0 1 0 0 0

L ob rigo s  (S a o  M igu e l) 0 ,9 1 1 0 1 0
A d orig o 5 ,8 0 1 0 0 0
B a rc o s 3 ,2 0 0 0 0 0

D e se jo s a 1 8 ,3 0 0 0 0 0
T a b ua c o 0 1 1 0 1 0

V a len c a  d o  D o u ro 1 4 ,1 0 1 0 0 0
T o rre  d e  M o n c o rvo L ou s a 2 9 ,3 1 0 0 1 0

C u sto ias 2 5 ,4 0 1 0 0 0
M os 2 4 ,1 0 0 0 0 0

M urc a 1 6 ,8 0 0 0 0 0
N u m a o 2 3 ,6 0 0 0 0 0

S a n to  A m a ro 3 ,6 0 0 0 0 0
S e ixas 1 9 ,2 0 0 0 1 0

V ila  N ov a  d e  F o z C o a 0 1 1 1 1 1
E rm id a 9 ,7 0 0 0 0 0

T a b u aç o

V ila  N o va  d e  F o z  C ô a

V ila R e a l

E q u ip a m e n to s  D e s p o rtiv o s

P e so  d a  R é g u a

S . Jo ão  d a  P es q u e ira

S a b ro sa

S t. M ar ta  d e  P en ag u iã o

A rm a m a r

C a rra z ed a  d e  A n s iãe s

L a m e g o

M e s ão  F r io
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ANEXO VIII.4. Saneamento Básico - Acções em Curso

Designação do Projecto Localização Objectivos
Complementaridade

com outros
projectos

Situação
Actual Entidades Estimativa

Global
Montantes

Financeiros
Situação do

financiamento

Construção de ETA Lamego (Cepões e
Samodães)

Melhoria da
qualidade da

água abastecida
a estas

localidades

Programa de
Abastecimento de
Água a Trás-os-

Montes

Projectado Municipal

Remodelação do sistema
de Abastecimento de

Água

Concelho de Vila
Real

Redução dos
pontos de

captação com
vista ao aumento

do controle da
qualidade da

água abastecida

Programa de
Abastecimento de
Água a Trás-os-

Montes

Projectado Municipal

Construção de ETA Barragem da Régua

Melhoria da
qualidade da

água abastecida
a estas

localidades

Programa de
Abastecimento de
água a Trás-os-

Montes

Projectado Municipal

Finalização do sistema
adutor de abastecimento

de água

Mesão Frio
(Oliveira)

Aumento da
cobertura de

abastecimento de
água ao concelho

Programa de
Abastecimento de
água a Trás-os-

Montes

projectado Municipal

Construção de ETA Pinhão

Melhoria da
qualidade da

água abastecida
a estas

localidades

Programa de
Abastecimento de
água a Trás-os-

Montes

Em
conclusão Municipal

Remodelação do sistema
de abastecimento de

água
Concelho de Alijó

Melhoria do
abastecimento de
água ao concelho

Programa de
Abastecimento de
água a Trás-os-

Montes

Municipal

Criação de redes de
drenagem de águas

residuais

Concelho de Vila
Real

Aumento da
cobertura

Em
execução Municipal



Designação do Projecto Localização Objectivos
Complementaridade

com outros
projectos

Situação
Actual Entidades Estimativa

Global
Montantes

Financeiros
Situação do

financiamento

Construção de ETAR’s Concelho de vila
real

Melhoramento no
tratamento das
águas residuais

projectado Municipal

Construção de ETAR’s
compactas

Concelho de
Lamego

Melhoramento no
tratamento das
águas residuais

projectado Municipal

Remodelação/ampliação
de ETAR Carrazeda

Aumento da
quantidade de

efluentes tratados
projectado Municipal

Construção de ETAR’s
compactas

São João da
Pesqueira

Dotação de infra-
estruturas de

tratamento das
águas residuais

do concelho

Em
projecto Municipal

Construção de ETAR’s Mesão Frio (Sistema
de Carrapatelo)

Melhoramento no
tratamento das
águas residuais

Em
projecto Municipal

Construção de ETAR
com tratamento por

lamas activadas

Alijó
(Pinhão/Loteamento

Industrial)

Tratamento dos
efluentes

domésticos e
industriais

Em
projecto Municipal

Melhoramento das redes
de abastecimento Alijó (Balsa)

Melhoramento no
tratamento das
águas residuais

Em
projecto Municipal

Reabilitação de ETAR’s Alijó
Melhoramento no

tratamento das
águas residuais

Em
projecto Municipal



ANEXO VIII.4. Rede de Acessibilidades – Acções em Curso

Designação do
Projecto Localização Objectivos

Complementaridade
com outros
projectos

Situação
Actual Entidades Estimativa

Global
Montantes

Financeiros
Situação do

financiamento

Construção da
variante à EN 313

Ligação de
Alvações do
Corgo a Ermida

Melhoramento das ligações
viárias às pouplações

Em
projecto

Aumento da EN
212

Ligação para
São João da
Pesqueira

Construção de
nova ponte na
EN212

Rio Douro (São
João da
Pesqueira)

Aproximação de Carrazeda de
Ansiães a S. João da Pesqueira

Em
projecto

Construção da
IC26 Mesão Frio

Ligação do IP4 (Amarante) ao
IP3 na Régua melhorando o
troço Mesão Frio-Régua da EN
108

Em
projecto

Construção do IP3 Lanço
Régua/Vila Real

Em
projecto
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Identification  
 
Nomination  Alto Douro Wine Region 
 
Location  Douro Region, Trás-os-Montes e  
    Alto Douro 
 
State Party  Portugal 
 
Date   30 June 2000 
 

 

 

Justification by State Party 

The Alto Douro represents a unique example of people’s 
relationship with the natural environment: it is a 
monumental combined work of nature and man. First, the 
river dug deeply into the mountains to form its bed. Then 
people adapted the steep hillsides for the cultivation of the 
vine. Using methods and means acquired over the ages, 
they scarified the land and built terraces supported by 
hundreds of kilometres of drystone walls. With great 
acumen and creative genius they mastered the physical 
constraints of the natural environment and exploited the 
opportunities presented by the climate and the nature of the 
soil. Thus was born one of the most ancient winemaking 
regions in the world, one that produces a universally 
acclaimed wine designated “Porto.” 

The justifications for the inscription that we feel are most 
relevant, are: 

Natural elements: the narrow valleys, the steep slopes; the 
paucity of water, the scant rainfall; the diversity of natural 
habitats, the transition from the Atlantic to the 
Mediterranean; select Mediterranean crops: grapes, olives, 
and almonds; the ephemeral: light and colour, sound and 
silence and smells 

Cultural elements: land-use: the structure of the landscape, 
the dominant vineyards, the human settlements and the 
fabricated soil, or anthroposoil; access  (the river Douro 
and the railway); cultural landmarks (the quintas and the 
casais); religious structures; and the walls. 

The boundaries of the nominated property define the exact 
territory that is simultaneously 1. truly representative of the 
nature of the Demarcated Douro Region and its three sub-
regions, from the most Atlantic to the most Mediterranean, 
2. most consistently enclosed the majority of the most 
significant assets, and 3. best preserved overall. 

The Alto Douro’s claim of outstanding international value 
is further supported by three of the six cultural criteria:  

Alto Douro exhibits an important interchange of human 
values over a span of time within a specific cultural area. 
The property is a continuing, organically evolved cultural 
landscape, truly representative of the Demarcated Douro 
Region. It reflects specific techniques of sustainable land-
use, those of both the past and the present, alongside a set 
of significant natural habitats typical of a Mediterranean 
environment.          Criterion ii 

Alto Douro is an outstanding example of a technological 
landscape that illustrates several significant stages in 
human history. Here, in spite of nature’s hostility to human 
settlement, man adapted Mediterranean crops, particularly 
vines and olive and almond trees, and planted them on 
terraces fashioned from the steep rocky slopes. Changes in 
the several methods employed over the centuries are 
evident in the landscape.           Criterion iv 

Alto Douro is an outstanding example of a traditional 
human settlement and land-use that has become vulnerable 
under the impact of irreversible change. Although its 
geomorphological nature and its climate do not invite 
human settlement, the vine – as well as the olive, the 
almond, other fruits and cereals – has sustained a dynamic 
economic activity.         Criterion v 

 

Category of property 

In terms of the categories of cultural property set out in 
Article 1 of the 1972 World Heritage Convention, this is a 
site. In terms of the definition in the Operational Guidelines 
for the Implementation of the World Heritage Convention, 
para. 39, it is also a cultural landscape. 

 

History and Description 

History 

Recent archaeological discoveries have revealed the 
presence of very ancient human settlements in the more 
sheltered valleys of the Douro and its tributaries and in 
neighbouring mountains. The great many Palaeolithic rock 
carvings found in the extreme eastern area of the 
Demarcated Douro Region between the valleys of the 
rivers Côa and Águeda and Douro represent a cultural 
aggregate that itself is of outstanding universal value.  

Seeds of Vitis vinifera have recently been found at the 3–4 
thousand year old Buraco da Pala Chalcolithic 
archaeological site near Mirandela. However, the more 
significant relics of viticulture and winemaking that have 
been uncovered date to the Roman occupation and 
particularly to the end of the Western Empire (3rd and 4th 
centuries AD). At the beginning of the Christian era, the 
Romans redefined all the land-use and restructured the 
economic activities in the entire valley of the Douro. From 
the 1st century onwards, they either introduced or 
promoted cultivation of vines, olive trees and cereals (the 
“cultural trilogy of Mediterranean agriculture”), exploited 
the numerous sources of mineral water, mined minerals 
and ore, and built roads and bridges. One of the most 
important rural sanctuaries in Europe (Panóias, near Vila 
Real) shows traces of native, Roman, and oriental religious 
cults. 

From the beginning of the Middle Ages, until just before 
the birth of Portugal as a nation in the 12th century, the 
valley of the Douro was ruled in turn by the Suevi (5th 
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century), the Visigoths (6th century), and the Moors (8th–
11th centuries). This opening of the region to a 
communion of assorted, continuously overlapping, cultures 
is reflected in the traditional collective imagination. The 
victory of the Christians over the Moors in Iberia does not 
appear to have interrupted the Douro valley’s long-
standing tradition of interracial cross-breeding and cultural 
acceptance.  

The valley continued to be occupied. Viticulture increased 
during a period of the establishment and growth of several 
religious communities whose importance to the economy 
was especially noteworthy from the mid-12th century 
onwards, namely the Cistercian monasteries of Salzedas, 
São João de Tarouca, and São Pedro das Águias. They 
invested in extensive vineyards in the best areas and 
created many notable quintas. The end of the Middle Ages 
saw an increase in population, agriculture, and commercial 
exchange as towns and cities grew, particularly walled 
towns such as Miranda and Porto. Long-distance trade 
flourished, namely the shipping of products from the 
region down river to the city of Porto, linked with the 
major European trading routes. The rising demand for 
strong wine to supply the armadas led to a new expansion 
of the regional vineyards, particularly in those areas that 
were rapidly becoming famous for the quality of their 
wine. 

From the 16th century onwards, the making of quality 
wines for commercial purposes assumed an increasing 
importance. Viticulture continued to expand throughout the 
17th century, accompanied by advances in the techniques 
for producing wines and increased involvement in 
European markets for wine. The first reference to “Port 
Wine," in a shipping document of wine for Holland, dates 
to 1675. This period marked the onset of a great volume of 
trade with England that benefited greatly from the wars 
between Britain and France. Port rapidly dominated the 
British market for wine, overtaking those from France, 
Spain, and Italy. The 1703 Treaty of Methuen between 
Portugal and England set the diplomatic seal of approval 
on this trade and granted preferential rights to Portuguese 
wines. Throughout the 18th century, the fact that the sale 
of fortified wines from the Douro depended on the British 
market was reflected by adapting the product to the taste of 
this market and, at the same time, by a rapid increase in the 
number of British wine merchants. The British Factory 
House was founded in Porto in 1727. 

 Conflicts arose between these commercial interests and 
the Douro farmers. The latter were forced to accept 
continuously lower prices, together with the demand for 
darker, stronger, sweeter wines with a higher alcohol 
content. The State therefore regulated the production and 
trade of this vital economic product, initially with the 
creation, by Royal Charter on 10 September 1756, of the 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro. The productive region was formally marked out. Its 
entire perimeter around the vineyards was carefully 
demarcated by 335 large rectangular, flat, or semi-circular 
granite markers. The word FEITORIA and the date on 
which each was placed in situ (usually 1758, occasionally 
1761), was carved on the side facing the road.  

This first demarcation represents an early manifestation of 
unmistakably contemporary practices. It included making 
an inventory and classifying the vineyards and their 
respective wines according to the complexity of the region. 
It created institutional mechanisms for controlling and 

certifying the product, supported by a vast legislative 
framework.  

The first demarcation enveloped the traditional wine-
growing area, mainly in the Lower Corgo. Not until 1788–
92 did the vineyards expand to the Upper Douro. The surge 
of commercial vineyards eastwards of the gorge, however, 
only occurred following epidemics of diseases of the vines 
(especially oidium in 1852 and phylloxera in 1863) that 
devastated the vines in the traditional wine-growing areas. 
The regime that relaxed control over production and trade 
(1865–1907) and the construction of the Douro railway 
line (1873–87) encouraged this expansion. When in 1907 
the State undertook a profound revision of the legislation 
regulating the winemaking sector, the new demarcation 
covered the entire area under vines, including the Upper 
Douro, as far as the Spanish border. 

Concurrently, in 1876, Douro farmers began to recover the 
vineyards that had been damaged by phylloxera. As 
throughout Europe, the definitive solution only appeared 
with the introduction of American rootstock on which 
domestic varieties of vines were grafted. Recovery of 
Douro viticulture and the introduction of new techniques 
for planting and training the vines has had a significant 
impact on the landscape due to the construction of wider 
socalcos with taller and more geometric walls that are 
distinctly different from the narrow pre-phylloxera terraces 
and their lower, tortuous walls.  

Throughout the 20th century the Demarcated Douro 
Region has been subject to several regulatory models. The 
Interprofessional Committee for the Demarcated Douro 
Region (CIRDD) was instituted in 1995. The principal 
regulatory mechanism for production continues to be the 
system for distributing the benefício, according to which 
the amount of must that is authorized for making port wine 
is allocated according to the characteristics and quality of 
the respective vines. Mechanization was introduced, 
somewhat hesitantly, in the 1970s to help with some of the 
more arduous tasks in the vineyard such as the scarifying 
of the land and bringing with it new wide, earth-banked 
vineyards and “vertical planting” along steeper hillsides 
that no longer require building walls to shore up the 
terraces. The aesthetic impact of these new vineyards on 
the landscape varies, yet the mountain viticulture of the 
Douro continues to be carried out almost totally by hand. 
The rocky nature of the soil, the steep hillsides, and the 
existing terraces themselves are extremely difficult to 
adapt to the use of machines, though the product, port 
wine, is today mostly made in modern, totally mechanized 
wineries.  

Description 

Protected from the harsh Atlantic winds by the Marão and 
Montemuro mountains, the nominated property is located 
in the north-east of Portugal, between Barqueiros and 
Mazouco, on the Spanish border. The Mediterranean 
climate in this landscape of schist and steep hills far from 
the sea, adds a unique flavour to the feeling of genius loci. 
The popular saying about it is: “Nine months of winter and 
three months of hell." 

The terraces, by blending into infinity with the curves of 
the countryside, endow this property with its unique 
character. Seen from above, the vineyards look like a series 
of Aztec pyramids. 
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The Douro and its principal tributaries, the Varosa, Corgo, 
Távora, Torto, and Pinhão, form the backbone of the 
nominated property, itself defined by a succession of 
watersheds. The Douro itself is dammed, so its valley 
through the property now contains a long reservoir 100–
200m wide. However, although this change is important 
from the ecological and visual points of view, the flooded 
part of the valley was neither occupied nor cultivated. The 
boundaries correspond to identifiable natural features of 
the landscape – watercourses, mountain ridges, roads, and 
paths.  

The area of nominated property is:  

Alto Douro Wine Region  24,600ha 

Buffer zone    225,400ha 

Demarcated Douro Region 250,000ha 

The landscape in the Demarcated Region of the Douro is 
formed by steep hills and boxed-in valleys that flatten out 
into plateaux above 400m. The Douro valley is now water-
filled behind dams. Valley sides slope at over 15%, 
particularly in the Lower and the Upper Corgo. Soil is 
almost non-existent, which is why walls were built to 
retain the manufactured soil on the steep hillsides. It has 
been created literally by breaking up rocks and is known as 
“anthroposoil.”  

The most dominant feature of the landscape is the terraced 
vineyards that blanket the countryside. Throughout the 
centuries, row upon row of terraces have been built 
according to different techniques. The earliest, employed 
during the pre-phylloxera era (pre-1860), was that of the 
socalcos, narrow and irregular terraces buttressed by walls 
of schistous stone that were regularly taken down and re-
built, on which only one or two rows of vines could be 
planted. 

The long lines of continuous, regularly shaped terraces 
date mainly from the end of the 19th century when the 
Douro vineyards were rebuilt, following the phylloxera 
attack. The new terraces altered the landscape, not only 
because of the monumental walls that were built but also 
owing to the fact that they were wider and slightly sloping 
to ensure that the vines would be better exposed to the sun. 
Furthermore, these terraces were planted with a greater 
number of rows of vines, set more widely apart, in order to 
favour the use of more technical equipment such as mule-
drawn ploughs. The great majority of the hundreds of 
kilometres of walls that cover the riverbanks today date 
from that late 19th/early 20th century stage in the evolution 
of the Douro landscape. In the Lower and Upper Corgo a 
great many post-phylloxera terraced vineyards represent up 
to 50% of all the area under vine in each parish. 
Transforming the natural environment, clearing the land, 
and restructuring the hillsides required a great of labour 
that was brought in from outside. 

The more recent terracing techniques, the patamares, and 
the vertical planting that began in the 1970s have greatly 
altered the appearance of this built landscape. Large plots 
of slightly sloping earth-banked land, usually planted with 
two rows of vines, were laid out to facilitate mechanization 
of the vineyard. Trials of other systems are continuing with 
a view to finding alternatives to the patamares and to 
minimize the impact of the new methods on the landscape. 
Among the expanse of vineyards remain areas, 
nevertheless, which have survived untouched since the 
days of the phylloxera, abandoned socalcos known as 

mortórios. These have become overrun with native scrub 
or olive trees. More continuous, regular olive groves have 
been planted on either side of the land under vine. In the 
Upper Douro, olive and almond trees represent the 
dominant crops, although these are slowly being replaced 
by vines. Along the lower banks of the Douro or on the 
edges of watercourses on the hillsides are groves of orange 
trees, sometimes walled. On the heights, beyond that 
altitude at which vines can grow, the land is covered with 
brushwood and scrub and, here and there, a coppice of 
trees. Woods are still to be found in places on the ridges 
and amongst the crags.  

During the long, hot, dry summers that afflict the region, 
water used to be collected in underground catchments 
located on the hills or even within a vineyard. From there it 
was channelled along stone gutters to storage tanks, 
usually made of granite, scattered throughout the quinta. In 
contrast, the winter rain gushes down the hills in torrents, 
so underground conduits and drainpipes attached to the top 
of retaining walls try to prevent it destroying the socalcos.  

Grain-mills stood next to the watercourses but there are 
few settlements in such a disease-ridden location. Above, 
characteristically white-walled villages, medieval in origin, 
and casais are usually located midway up the valley sides. 
Around an often imposing 18th century parish church, 
rows of houses opening directly on to the street to form a 
web of narrow, twisty roads with notable examples of 
vernacular architecture, now occasionally tarnished by 
inappropriate recent building. The Douro quintas are major 
landmarks, easily identified by the groups of farm 
buildings and wineries that crowd around the main house. 
Although notably present throughout the region, they are 
particularly evident in the Upper Corgo and the Upper 
Douro.  

No churches or shrines of any significant value lie in the 
nominated property, although the landscape is dotted with 
small chapels located high on the hills or next to manor 
houses. Some chapels and shrines were erected on the site 
of ancient settlements, usually hillforts. Furthermore, 
Douro folklore is a compendium of tales and legends that 
associate elements of Celtic, Arab, and Christian culture. 

  

Management and Protection 

Legal status 

The cultural landscape of the Alto Douro is community 
property. The various elements that make up this 
landscape, however, are generally privately owned by a 
great many individuals, mostly local residents. Today, 
48,000ha of vines are distributed over more than 100,000 
plots, as well as many tens of thousands of hectares of 
olive groves and other crops. 

 The region does not enjoy a specific juridical protective 
statute, as Portuguese jurisprudence makes no mention of 
cultural landscapes. The instruments governing the land-
use and protection of the landscape are the Municipal 
Master Plans, created under the terms of Decree-Law No 
69 of 1990. All such Plans for all the townships in the 
municipalities in the Demarcated Douro Region are fully in 
force. These plans consist of three essential sections: the 
general cartographic map, the updated map of restrictions, 
and the regulations. It is now up to the Intermunicipal Plan 
for the Alto Douro Wine Region to integrate the various 
plans.  
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Management 

Management interventions in the Demarcated Douro 
Region have rapidly increased over the past few years as it 
has come to be realized that increasing pressures require 
active management to preserve and safeguard the 
landscape over and above its function of producing wine. 
The regime currently regulating the region, as fine-tuned 
over the centuries, is centred on regulating, licensing, and 
controlling planting and cultivation of the vineyards. The 
process of progressively regulating local supervision and 
management of the land has culminated with the approval, 
during the 1990s, of the Municipal Master Plans. These are 
centralized and uniform instruments for regulating and 
managing the use and occupation of the land, at the county 
level.  

Key elements are: 

• = The Intermunicipal Plan for the Alto Douro Wine 
Region (PIOT), directed at conserving and improving 
the living, evolving cultural landscape; 

• = Alto Douro Bureau, consisting of a technical 
management assistance staff, who will act in close co-
operation with an Association to Promote the Alto 
Douro World Heritage; 

• = The Association to Promote the Alto Douro World 
Heritage, an entity devoted to encouraging private and 
public entities interested and/or involved in the 
ownership of assets, in preserving, safeguarding, 
improving, and promoting the Alto Douro. 

Responsibility for the management of the territory and the 
management and protection of its territorial assets and 
local infrastructures rests with the municipalities. The 
proposed property covers thirteen municipalities, plus an 
additional eight that are part of the buffer zone. 
Responsibility for the management of the vineyards and all 
agricultural and forestry land, as well as private buildings, 
rests with their owners. 

When it is created, the Alto Douro Bureau will undertake 
to safeguard and protect the cultural landscape of the Alto 
Douro by co-ordinating the technical management 
assistance that is given at a local level, in direct 
collaboration with the municipalities and the Association 
to Promote the Alto Douro World Heritage. 

Several EU-based plans currently in force directly address 
the Alto Douro landscape. Municipal Master Plans exist 
for each of the eight municipalities in the buffer zone and 
several Urban Plans, namely for the county seats. 
Furthermore, three major Plans are currently in the final 
stages of their preparation: the Plans for the Carrapatelo 
Reservoir, the Bagaúste Reservoir, and the River Douro 
River Basin. The Intermunicipal Plan for the Alto Douro 
Wine Region is expected to be concluded by the end of 
2001.  

Finance, and the resources funding makes available, come 
from a mixture of European, state, and local sources. It is 
anticipated that current programmes will be completed and 
similar funding will enable similar programmes to continue 
in future. The PRODOURO Programme (1996–99), for 
example, will continue from 2000 to 2006 through the 
Third Community Support Framework. Similarly, the 
Operational Economic Programme will undoubtedly, as 
part of the section for tourism, aim to strengthen the 
Douro’s position as an alternative tourist destination. 

The process involved in nominating the Alto Douro for the 
List of World Properties has itself stimulated interest in 
developing facilities for tourism. This will most probably 
result in the creation of an Integrated Structural 
Programme for Regional Tourism in the Alto Douro that 
will supply a structure for the many private and public 
projects for tourism to be developed in the region over the 
next few years. In effect, some of these projects have 
already been put into practice, such as the Port Wine 
Route, Medieval Routes, and the Route of the 
Romanesque, Tourist and Historic Trains of the Douro, 
among others. The flow of visitors to the region, although 
significant, is attenuated by the size of the property and, 
according to the nomination, has so far not created any 
major problems (though four are incidentally explicit and 
others well known elsewhere are implicit), but there is no 
serious discussion of the likely nature of an expanded 
tourism or of its long-term impact on the character of the 
area and on management requirements. 

The Alto Douro already offers some facilities for visitors, 
such as Municipal Tourist Bureaux. It is, however, 
essential that the Alto Douro Wine Region Landscape 
Management Programme address the creation of an 
integrated network of all these services. From the 
viewpoint of the tourist market, the Douro has gradually 
acquired a degree of national and international fame as a 
new destination, and the number of visitors is consistently 
rising at 10–20 % per annum. Cruises to the Douro Valley, 
for example, are attracting 100,000 users annually; Mateus 
Palace is attracting 40,000 visitors/year; the Festival of Our 
Lady of Remedy, Lamego, attracts 10,000 visitors. Local 
promoters have substantially increased the local hotel 
facilities, especially at the top of the range. Existing 
structures can, however, support a sustained growth in 
tourism if all-year-round use is promoted. 

The principal objectives of the Alto Douro Wine Region 
Landscape Management Programme are to improve the 
landscape and its patrimonial assets, minimize all 
interference with the landscape, and raise the quality of the 
environment and the standard of living in the area. It 
includes schemes, for example, to improve features of the 
landscape such as walls and terraces, to survey the 
heritage, to stimulate rural activities such as crafts, to 
facilitate the reception of visitors, to organize festivals and 
country fairs, and, under "Research and Development, 
Education, Training and Support," to provide local courses 
on how to interpret the landscape. The Plan also entails the 
Alto Douro Bureau’s implementation of more specific 
management and conservation tasks, including monitoring. 
The Intermunicipal Plan for the Alto Douro Wine Region 
will reveal and formulate a series of relevant steps to 
monitor the state of conservation of the landscape. 
Amongst the principal indicators, the physical ones are the 
most noteworthy: the walls and their state of conservation, 
the methods for creating vineyards, the associated planing 
of other crops, the trees that are used to edge properties 
with vertical vines, the elimination or reduction of 
intrusions on the landscape, and the registration and 
conservation of the vernacular heritage. 
 

Conservation and Authenticity 

Conservation history 

Conservation as a "heritage concept" has scarcely been 
carried out in this area until recently. With everything 



 126

subordinate to wine-growing, functional need has driven 
maintenance. As a result, the state of conservation of the 
Alto Douro, in particular of the majority of supporting 
walls, is remarkably good, and clearly superior to that of 
the buffer zone. There, although a considerable amount of 
land under vine in quintas and casais and considerable 
vernacular heritage exist, the settlements in particular have 
suffered the loss of much of their original character. 

Authenticity and integrity 

The cultural landscape of the Alto Douro is an outstanding 
example of humankind’s unique relationship with the 
natural environment. Its nature is determined by wise 
management of limited land and water resources on 
extremely steep slopes. It is the outcome of permanent and 
intense observation, of local testing, and of the profound 
knowledge of how to adapt the culture of the vine to such 
extremely unfavourable conditions. The landscape is an 
expression of people’s courage and determination, of their 
acumen and creative genius in understanding the cycle of 
the water and the materials, and of their intense, and almost 
passionate, attachment to the vine. The setting, in the 
landscape of several forms of training the vines, is an 
outstanding example of human ability to master physical 
constraints, here actually creating the soil and building an 
immense and extensive construct of buttressed socalcos. It 
is this acumen that enabled a multitude of anonymous 
artists to create a collective work of land art.  

This landscape, however, is a whole and it is in constant 
evolution, now with new terrace-forms reflecting the 
availability of new technology. It is a diverse mosaic of 
crops, groves, watercourses, settlements, and agricultural 
buildings, arranged as quintas (large estates) or casais 
(small landholdings). Today they maintain the landscape’s 
active social role in perpetuating a prosperous and 
sustainable economy. Popular identification with the 
Region is reinforced by the congruence between its area 
now and that of the original demarcation.  

The Alto Douro Wine Region has, and undoubtedly always 
had, a different meaning according to the perspective of 
each interest group. It is not looked at in the same manner 
by the parishioner who lives in the middle of the vineyard 
that has shaped his horizon since birth and which provides 
his sole source of income, or by the man from the 
mountain who remembers the days when the roga joyfully 
descended the hills to the Terra Quente to spend a few 
weeks working for the vintage. The Douro equally belongs 
to the small shopkeepers and middlemen in the region, to 
the owners of the quintas – both Portuguese and foreign – 
who stay there at different times in the year, to the shippers 
in the Douro and in Vila Nova de Gaia who are engaged in 
the wine trade, and to all those people in Portugal and the 
world over who have learnt to celebrate each great moment 
in their lives or in the destiny of nations with a glass of 
port wine. 

Yet the man-made landscape of so many significances is 
visibly there, a series of impressive views but also a 
seriously complex machine, still working. The Alto Douro 
is of outstanding universal value both as a monumental 
construct in a demanding environment and as the unique 
setting for an exceptional product. The general state of 
preservation of this historic landscape is good. Alterations 
do exist, but they do not seem of sufficient importance to 
impair its integrity. Some terraces suffered badly during 
torrential rain in the later part of January 2001, and a 

special effort will be needed to restore parts of vineyards to 
working order. 

 

Evaluation 

Action by ICOMOS 

An ICOMOS expert mission visited Alto Douro in February 
2001. ICOMOS also consulted the ICOMOS-IFLA 
International Scientific Committee on Historic Gardens and 
Landscapes. 

Qualities 

The landscape is visually dramatic, a very unnatural 
creation. It is witness to the huge efforts of many 
generations of almost entirely anonymous farmers and 
winemakers to master the physical constraints of a natural 
environment in order to create conditions favourable to the 
production of wines (and other crops) whose quality and 
distinctive characteristics have enjoyed worldwide acclaim 
since the 17th century. Specialization in the making of 
quality wines and the early assimilation of Douro wines by 
international circuits exposed, early on, the Douro valley to 
a cosmopolitan system of relations. 

Wine from the Douro, especially port wine, represents a 
collective cultural creation. For countless generations, the 
inhabitants of the Alto Douro developed specific 
techniques for cultivating the vine and making wine, many 
of which were introduced in Roman times and had been 
perfected by the Middle Ages by religious communities. 
From the Middle Ages onwards the Douro valley has 
attracted huge numbers of outside workers, and it is in part 
very much their monument. The role of the Douro valley 
as both destination and corridor of peoples and cultures 
endures to this day, not least in the traditional visual and 
oral manner of expression of its people. 

Comparative analysis 

The Demarcated Douro Region is one of the oldest of all 
the historic winemaking regions in the world. It was the 
very first institutional model for organizing and controlling 
a winemaking region. Contrary to that which occurred 
following earlier demarcations of other winemaking 
regions (Chianti 1716, Tokay 1737), demarcation of the 
Alto Douro was accompanied by mechanisms for 
controlling the quality of the product supported by a 
legislative framework and a system for classifying and 
qualifying the wines. In many ways, the winemaking 
legislation of this region led the way for the modern 
legislation adopted by many wine-producing countries. 

All the major mountain winemaking regions of the world, 
including the Demarcated Douro Region, are members of 
the Centre de Recherches pour la Viticulture de Montagne 
et/ou en Forte Pente (CERVIM). In comparison with them, 
Alto Douro is the most extensive, the most historical, and 
the one with the greatest continuity and the greatest 
biological variety in terms of the vines that have been 
perfected there. 

Of all the historic mountain vineyards in Europe, the Alto 
Douro with its 36,000ha of steeply sloping vineyards is the 
most significant example of this type of viticulture. It 
represents about 18% of all European mountain vineyards 
registered with CERVIM. 
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Other winemaking regions already inscribed on the World 
Heritage List are Cinque Terre (Italy), Saint-Émilion 
(France), and the Wachau in Austria, all cultural 
landscapes. Future likely nominations are the Pico Wine 
Region in the Azores (Portugal) and Le Vignoble 
Champenois (France).  

The Alto Douro demonstrates, particularly as regards the 
socalcos, its original formula for terracing to create 
vineyards. Motivation was functional but, particularly in 
this case, the resultant landscape, as at Cinque Terre, can 
be seen as the expression of a centuries-old toil 
transforming an inhospitable land of rock and shrubs into a 
fertile winemaking region.  

All the CERVIM vineyard areas share – Alto Douro 
dramatically – the guideline for quality winemaking rooted 
in Roman viticulture and best-expressed in the saying 
"Bacchus loves rugged hillsides." The Douro valley is in 
fact universally acclaimed as the source of one of the finest 
fortified wines on earth, port wine. 

Yet, while wine-production has contributed significantly to 
the national and regional economy, paradoxically the 
locality only benefits from one-fourth of the added value 
generated by this product. This, as compared to the 
majority of other winemaking regions, explains the marked 
dissimilarity between the opulence of the landscape and the 
humble buildings in the settlements. 

As an agricultural landscape, Alto Douro demonstrates its 
own unique process for optimizing the ecological 
conditions under which water resources are very carefully 
controlled to produce a crop. In that sense, it is comparable 
to another World Heritage cultural landscape, the rice-
growing terraces of Banaue in the Philippines, a 
masterpiece of simple montane hydrology producing a 
dramatic landscape. 

ICOMOS comments and recommendations for future action 

ICOMOS considers that the Alto Douro does not particularly 
exhibit "an important interchange of human values" 
(criterion ii). Much more appropriate is criterion iii, for it 
very much provides an exceptional testimony to a living 
cultural tradition. While undoubtedly an outstanding 
example of a type of landscape, it does not, however, 
illustrate particularly well "significant stages in human 
history" (criterion iv) because, despite the length of history 
which has passed in this area, much of the visible physical 
landscape is of late 19th/20th century date. On the other 
hand, it could still qualify under criterion iv if the phrase 
‘technological landscape’ is allowed from the wording of the 
criterion, for that is exactly what it is, a landscape reflecting 
responses to changing technology in the context of an 
evolving relationship between man and the natural elements. 
ICOMOS therefore recommends that this nomination should 
be considered, as was that of the closely comparable St 
Emilion, under criteria iii, iv, and v. 

ICOMOS appreciates the attractions of promoting tourism 
as a relatively new phenomenon in the area, and would 
encourage the authorities to be proactive as well as well 
informed and as sensitive as possible about the range of 
possible consequences arising from such promotion. 
Critical are such concepts as, for example, Planning 
Control and "appropriateness" in terms of scale, design, 
and materials for the various new facilities like hotels and 
visitor centres envisaged as necessary in the visually 
dramatic and sensitive landscape of this nomination. 

However, as many other areas have experienced, tourism 
can bring far more than ugliness to a landscape; it can also 
erode the social fabric, something of great concern when a 
cultural landscape such as this needs large numbers of 
local residents, together with their skills and dedication, to 
keep the landscape working. Without a firm grasp of such 
consequences of tourism in a poor, deeply rural area, and a 
well informed management sensitivity about, in effect, 
sociology and the aesthetics of landscape development, 
experience suggests that this area might well be seriously 
compromised in 25 years' time. That the process, of both 
degradation and management reaction has started is 
acknowledged in the nomination, and it is crucial that, 
should this nomination be approved, local awareness and 
resources are ready to deal with the extra pressures. 

No management plan specific to the nominated area 
accompanied the nomination nor was one proposed in the 
nomination but the ICOMOS mission found that one was in 
active preparation. ICOMOS recommends that this address 
the issues of controlling development in the buffer zone and 
maintaining the characteristic features of the infrastructure of 
the landscape, notably the narrow, stone-paved local roads, 
the vernacular architecture, and, above all, the ability to 
maintain and rebuild the stone revetments of the terraces. So 
far the changes in viticultural practice, including making 
fields up and down rather than always along the contours, 
have not affected the landscape adversely; indeed, they have 
added to its time-depth and visual variety. It is crucial that 
the further development of this "continuing landscape," for 
example in response to technical change, occurs in the same 
mode. 

Following completion of the Intermunicipal Plan for the 
Alto Douro Wine Region, the Alto Douro Bureau should 
prepare a management plan specific to the area and status 
of the World Heritage Site, taking into account existing 
management plans for comparable properties. 

 

Brief description 

The Alto Douro wine region produces a world commodity, 
port, a wine of a quality defined and regulated since 1756. 
Centred on the valley of the River Douro, now flooded, the 
region is characterized topographically by sloping vineyards 
arranged in various terraced configurations. Most date from 
after the phylloxera disease of the mid-19th century, but 
some are earlier – wine-growing here goes back at least to 
Roman times – and the 20th century added to the range of 
types of vineyard and terrace in response to changing 
technology and the constant needs to control water and 
prevent erosion The result is a visually dramatic landscape 
still profitably farmed in traditional ways by traditional 
landholders. 

 

Statement of Significance 

Wine has been produced in the Alto Douro for some two 
thousand years, and since the 18th century its main 
product, port wine, has been famous for its quality 
throughout the world. This long tradition has produced a 
cultural landscape of outstanding beauty that is at the same 
time a reflection of its technological, social, and economic 
evolution. 
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ICOMOS Recommendation 

That this nomination be referred back to the State Party so 
that it may complete and implement a management plan 
for the Alto Douro Wine Region. In the event of this being 
submitted in time for the December 2001 meeting of the 
World Heritage Committee and found to meet its 
requirements, ICOMOS recommends that this property 
should be inscribed on the World Heritage List on the basis 
of criteria iii, iv, and v: 

Criterion iii   The Alto Douro Region has been 
producing wine for nearly two thousand years and its 
landscape has been moulded by human activities. 

Criterion iv   The components of the Alto Douro 
landscape are representative of the full range of 
activities association with winemaking – terraces, 
quintas (wine-producing farm complexes), villages, 
chapels, and roads. 

Criterion v   The cultural landscape of the Alto Douro 
is an outstanding example of a traditional European 
wine-producing region, reflecting the evolution of this 
human activity over time. 

 

Bureau Recommendation 

That this nomination be referred back to the State Party, to 
allow ICOMOS an opportunity to review the recently 
received integrated management plan for the Alto Douro 
Wine Region. 

 

 

ICOMOS, September 2001
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 Haut-Douro (Portugal) 
 
 No 1046  
 
 
 
 
 
Identification  
 
Bien proposé  Région viticole du Haut-Douro  
 
Lieu   Région du Douro, Trás-os-Montes et 

Haut-Douro 
 
État Partie   Portugal 
 
Date    30 juin 2000 
 
 
 
Justification émanant de l’État partie 
 
Le Haut-Douro constitue un exemple unique illustrant la 
relation des hommes à un environnement naturel. Il s’agit 
d’une association monumentale du travail de l’homme et 
de la nature. Tout d’abord, le fleuve a creusé la montagne 
profondément pour y faire son lit. Puis les hommes se sont 
adaptés aux versants abrupts pour y cultiver la vigne. 
Utilisant les méthodes et les moyens acquis au cours des 
âges, ils ont scarifié la terre et construit des terrasses 
soutenues par des centaines de kilomètres de murs de 
pierres sèches. Avec une grande détermination et leur 
génie créateur, ils ont maîtrisé les contraintes physiques de 
l’environnement naturel et exploité les ressources offertes 
par le climat et la nature du sol. C’est ainsi que naquit une 
des plus anciennes régions viticoles du monde, qui produit 
un vin universellement apprécié : le « vin de Porto. » 
 
Les justifications qui président à cette demande 
d’inscription et nous semblent les plus adaptées, sont les 
suivantes :  
 
Eléments naturels : les vallées étroites, les pentes 
abruptes, la rareté de l’eau, les pluies peu abondantes ; la 
diversité de l’habitat naturel, la transition des influences 
atlantiques et méditerranéennes ; les récoltes de type 
méditerranéen : raisins, olives et amandes ; l’éphémère : 
couleurs, lumière, bruits, silence et odeurs.  
 
Eléments Culturels : utilisation du sol : la structure du 
paysage, les vignes omniprésentes, les établissements 
humains, l’aménagement du sol par l’homme ou 
« anthroposol » ; les voies d’accès – le fleuve Douro et le 
chemin de fer - ; les particularités culturelles – les quintas 
et les casais - ; les structures religieuses et les murs de 
pierres. 
 
La zone du bien proposé pour inscription est un territoire 
bien défini et précis qui premièrement est véritablement 
représentatif de la nature de la région du Douro et de ses 
trois sous-régions, de la plus atlantique à la plus 
méditerranéenne ; deuxièmement renferme la majorité des 

éléments les plus significatifs, et troisièmement, est la 
partie la mieux préservée.  
 
La valeur internationale exceptionnelle du Haut-Douro est 
corroborée par trois des six critères culturels :  
 
Le Haut-Douro est le lieu d’importants échanges de valeurs 
humaines sur une période définie et dans le cadre d’une 
aire culturelle spécifique. Le bien est un paysage culturel 
vivant essentiellement évolutif, véritablement représentatif 
de la région du Douro. Il reflète des techniques spécifiques 
d’utilisation durable des sols – appartenant à la fois au 
présent et au passé – et regroupe un ensemble d’habitats 
naturels importants, typiques d’un environnement 
méditerranéen. 

Critère ii 
 
Le Haut-Douro est un exemple unique de paysage 
technologique qui illustre différentes étapes importantes de 
l’histoire humaine. Malgré une nature hostile à 
l’installation humaine, l’homme a su adapter les cultures 
méditerranéennes, en particulier la vigne, l’olive et 
l’amande, en terrasses aménagées sur les pentes rocheuses 
abruptes. L’évolution de méthodes employées à travers les 
siècles est clairement visible dans le paysage. 

Critère iv 
 
Le Haut-Douro est un exemple exceptionnel 
d’établissement humain et d’utilisation traditionnelle des 
sols devenus vulnérables sous l’effet de mutations 
irréversibles. Bien que sa nature géomorphologique et son 
climat n’invitent pas à l’installation de l’homme, la vigne– 
ainsi que l’olive, l’amande et d’autre fruit et céréales – ont 
soutenu une activité économique dynamique. 

Critère v 
 
 
Catégorie de bien 
 
En termes de catégories de biens culturels telles qu’elles sont 
définies à l’article premier de la Convention du patrimoine 
mondial de 1972, le bien proposé est un site. Aux termes du 
paragraphe 39 des Orientations devant guider la mise en 
oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, c’est aussi 
un paysage culturel.  
 
 
Histoire et description 
 
Histoire  
 
Des découvertes archéologiques récentes ont révélé la 
présence de très anciens établissements humains dans les 
vallées plus abritées du Douro et ses affluents et dans les 
montagnes avoisinantes. Les nombreuses gravures 
rupestres paléolithiques découvertes dans l’extrême est de 
la région du Douro, entre les vallées des rivières Côa, 
Águeda et Douro représentent un ensemble culturel qui 
possède une valeur universelle exceptionnelle.  
 
Près de Mirandela, des graines de Vitis vinifera ont été 
récemment découvertes sur le site archéologique datant du 
chalcolithique de Buraco da Pala, vieux de 3000 à 4000 
ans. Toutefois, les traces les plus importantes de viticulture 
et de fabrication du vin datent de l’occupation romaine et 
en particulier de la fin de l’Empire d’Occident (IIIe et IVe 
siècles de notre ère). Au début de l’époque chrétienne, les 
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Romains redéfinirent l’utilisation des sols et restructurèrent 
les activités économiques dans toute la vallée du Douro. À 
partir du Ier siècle, ils introduisirent ou encouragèrent la 
viticulture, la culture des oliviers et des céréales (la 
« trilogie culturelle de l’agriculture méditerranéenne »), 
exploitèrent les nombreuses sources et les minerais et 
construisirent des ponts et des routes. Un des plus 
importants sanctuaires ruraux en Europe (Panóias, près de 
Vila Real) montre des traces de cultes religieux locaux, 
romains et orientaux. 
 
Du début du Moyen Âge jusqu’à la période précédant la 
naissance du Portugal en tant que nation au XIIe siècle, la 
vallée du Douro fut dominée successivement par les 
Suèves (Ve siècle), les Wisigoths (VIe siècle) et les 
Maures (VIIIe – XIe siècles). L’ouverture de la région à 
une succession de cultures se chevauchant continuellement 
se reflète dans l’imaginaire collectif traditionnel. La 
victoire des Chrétiens sur les Maures dans la péninsule 
ibérique ne semble pas avoir interrompu l’ancienne 
tradition d’interpénétration des peuples et des cultures dans 
la vallée du Douro.  
 
L’occupation de la vallée se poursuivit. La viticulture 
gagna du terrain pendant la période de l’installation et de 
l’expansion de plusieurs communautés religieuses dont 
l’importance pour l’économie fut spécialement 
remarquable à partir du milieu du XIIe siècle, à savoir les 
monastères cisterciens de Salzedas, São João de Tarouca et 
São Pedro das Águias. Ils investirent dans de grandes 
vignes plantées dans les meilleurs sites et créèrent de 
nombreuses et remarquables quintas. La fin du Moyen Âge 
connut une augmentation de la population, une expansion 
des activités agricoles et des échanges commerciaux, le 
développement des villes et des cités, en particulier les 
cités fortifiées comme Miranda et Porto. Les échanges 
commerciaux lointains fleurirent avec le transport fluvial 
des produits de la région vers la ville de Porto et les 
liaisons avec les grandes voies commerciales européennes. 
La demande croissante de vins forts pour alimenter la flotte 
entraîna une nouvelle extension des vignes de la région, en 
particulier dans les terroirs dont la renommée grandit 
rapidement pour la qualité de leurs vins.  
 
À partir du XVIe siècle, la fabrication de vins de qualité à 
des fins commerciales prit de plus en plus d’importance. 
La viticulture poursuivit son expansion tout au long du 
XVIIe siècle, accompagnée de progrès techniques pour la 
production de vins et une participation accrue sur les 
marchés européens pour le vin. La première référence au 
« vin de Porto » dans un document d’expédition pour la 
Hollande date de 1675. Cette période marque le début d’un 
commerce florissant à destination de l’Angleterre qui 
bénéficia largement des guerres entre la France et la 
Grande-Bretagne. Le Porto devint rapidement le premier 
vin sur le marché britannique, dépassant le vin de France, 
d’Espagne et d’Italie. Le Traité de Methuen signé en 1703 
entre le Portugal et l’Angleterre consacrait le commerce du 
Porto en accordant des droits préférentiels aux vins 
portugais. Durant le XVIIIe siècle, la dépendance de la 
vente de vins alcoolisés du Douro à l’égard du marché 
britannique se traduisit par l’adaptation du produit au goût 
de ce marché et en même temps par un accroissement 
rapide du nombre de négociants en vins britanniques. La 
British Factory House fut fondée à Porto en 1727. 
 

Des conflits naquirent entre ces intérêts commerciaux et les 
viticulteurs du Douro. Ces derniers furent contraints 
d’accepter des prix toujours plus bas en même temps 
qu’une demande pour des vins toujours plus sucrés, plus 
forts et plus sombres avec un degré d’alcool toujours plus 
élevé. L’État entreprit donc de réglementer la production et 
le commerce de ce produit économique vital, initialement 
avec la création, par Charte royale, le 10 septembre 1756, 
de la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do 
Haut-Douro. La région de production fut officiellement 
délimitée. Le périmètre englobant les vignes fut 
précisément délimité par 335 grandes bornes de granite, 
rectangulaires, plates ou semi-circulaires. L’inscription 
FEITORIA et la date de la mise en place (habituellement 
1758, parfois 1761), furent gravés sur le côté orienté vers 
la route.  
 
Ce premier bornage traduit les premières manifestations de 
pratiques indéniablement modernes. Il implique 
l’établissement d’un inventaire et la classification des 
vignes et de leurs vins selon la complexité de la région. Ce 
fut le début d’une institutionnalisation destinée à contrôler 
et certifier le produit, et l’élaboration d’un vaste cadre 
juridique.  
 
Le premier bornage engloba la zone traditionnelle de 
production viticole, essentiellement le cours inférieur du 
Corgo. Ce n’est qu’entre 1788 et 1792 que les vignobles 
s’étendirent au Haut-Douro. La poussée des vignobles 
commerciaux à l’est des gorges ne se produisit toutefois 
qu’après les vagues d’épidémies qui attaquèrent les 
vignobles (en particulier les attaques de l’oïdium en 1852 
et du phylloxéra en 1863) qui dévastèrent les vignes des 
régions viticoles traditionnelles. Le relâchement du 
contrôle sur la production et le commerce (1865–1907) et 
la construction de la ligne de chemin de fer du Douro 
(1873–1887) encouragèrent cette expansion. Lorsque, en 
1907, l’État entreprit une profonde révision de la 
législation qui réglementait le secteur viticole, la nouvelle 
délimitation couvrit la totalité de la zone occupée par les 
vignes, y compris le Haut-Douro, jusqu’à la frontière 
espagnole. 
 
En 1876, les fermiers du Douro commencèrent à récupérer 
les vignobles qui avaient été atteints par le phylloxéra. 
Comme partout en Europe, la solution ne fut trouvée 
qu’avec l’introduction de ceps américains sur lesquels 
furent greffés des variétés locales. Le retour à la production 
du vignoble du Douro et l’introduction de nouvelles 
techniques de plantation et de soins de la vigne eurent des 
conséquences importantes sur le paysage, avec la 
construction de plus grands socalcos, de murs plus hauts et 
plus géométriques, très différents des anciennes terrasses 
aux murs plus bas et plus tortueux d’avant le phylloxéra.  
 
Tout au long du XXe siècle, la région délimitée du Douro 
avait connu plusieurs modèles de réglementation. Le 
comité interprofessionnel de la région délimitée du Douro 
(CIRDD) a été institué en 1995. Le mécanisme principal de 
réglementation de la production repose toujours sur le 
système de distribution du benefício, selon lequel la 
quantité de moût autorisée pour fabriquer le vin de Porto 
est attribuée en fonction des caractéristiques et de la qualité 
des différents vins. La mécanisation a été introduite de 
manière quelque peu hésitante dans les années 1970 pour 
aider quelques-unes des tâches les plus dures telles que la 
scarification de la terre, ce qui permis aussi de mettre en 
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culture de nouvelles zones sur des terrains en forte pente 
selon des techniques nouvelles de « plantation verticale » 
qui n’exigent plus la construction de murs pour soutenir les 
terrasses. L’impact esthétique de ces nouveaux vignobles 
sur le paysage est variable, mais la viticulture de montagne 
du Douro continue de se faire presque exclusivement 
manuellement. La nature rocheuse du terrain, les versants 
abrupts et les terrasses existantes sont extrêmement 
difficiles à adapter à l’utilisation des machines, ce qui 
n’empêche pas le produit, le vin de Porto, d’être élaboré 
dans des établissements viticoles modernes totalement 
mécanisés.  
 
Description 
 
Protégé des forts vents de l’Atlantique par les montagnes 
de Marão et de Montemuro, le bien proposé pour 
inscription est situé dans le nord-est du Portugal, entre 
Barqueiros et Mazouco, sur la frontière espagnole. Le 
climat méditerranéen dans ce paysage de schiste et de 
collines abruptes loin de la mer ajoute une saveur unique 
au sentiment qu’il existe un genius loci. On dit ici : « Neuf 
mois d’hiver et trois mois d’enfer ». 
 
Les terrasses, en se fondant à l’infini dans les courbes du 
paysage, donnent au bien un caractère unique. Vu d’en 
haut, les vignobles ressemblent à des multitudes de 
pyramides aztèques.  
 
Le Douro et ses principaux affluents - Varosa, Corgo, 
Távora, Torto et Pinhão - constituent la structure du bien 
proposé, lui-même défini par une succession de lignes de 
partage des eaux. Les eaux du Douro sont retenues et sa 
vallée dans les limites du bien compte un long réservoir de 
100 à 200 m de large. Bien que le barrage apporte un 
changement important par rapport à la situation écologique 
et esthétique antérieure, la partie inondée de la vallée 
n’était ni habitée ni cultivée. Les limites correspondent à 
des caractéristiques naturelles du paysage – cours d’eau, 
corniches et chaîne de montagne, routes et chemins.  
 
La zone du bien proposé est composée de :  
 

La région viticole du Haut-Douro  24 600 ha 
 
La zone tampon     225 400 ha 
 
La région délimitée du Douro  250 000 ha 
 

Le paysage de la région délimitée du Douro est formé de 
collines abruptes, de vallées encaissées et de hauts plateaux 
s’étendant au-dessus de 400 m. Le fond de la vallée du 
Douro est actuellement rempli des eaux du barrage. Les 
pentes sont de plus 15 %, en particulier les versants du 
cours inférieur et du cours supérieur du Corgo. Le sol étant 
quasi-inexistant, des murs furent construits pour retenir la 
terre rapportée sur les pentes abruptes. Façonné de la main 
de l’homme qui cassa la roche, le sol est appelé 
« anthroposol ».  
 
La principale caractéristique du paysage est évidemment le 
vignoble en terrasse qui s’étend sur toute la région. Au 
cours des siècles, les terrasses ajoutées les unes aux autres 
ont été construites selon des techniques différentes. Les 
socalcos, les terrasses les plus anciennes, utilisées avant le 
phylloxéra (avant 1860), étroites et irrégulières, soutenues 
par des murs de pierres schisteuses, sur lesquelles étaient 

plantés un ou deux rangs de vignes, étaient régulièrement 
défaites et remontées.  
 
Les longs alignements de terrasses régulières datent 
essentiellement de la fin du XIXe siècle, lorsque les 
vignobles du Douro ont été reconstruits après l’attaque du 
phylloxéra. Les nouvelles terrasses ont changé le paysage, 
non seulement à cause des grands murs qui ont été 
construits, mais aussi parce qu’elles étaient plus larges et 
légèrement en pente pour assurer un meilleur 
ensoleillement. De plus, ces terrasses ont été plantées d’un 
plus grand nombre de rangs de vignes, plus espacés afin de 
favoriser l’utilisation des charrues tractées par des mules. 
La grande majorité des centaines de kilomètres de murs qui 
couvre les rives du Douro datent de la fin du XIXe siècle et 
du début du XXe siècle. Sur le cours inférieur et le cours 
supérieur du Corgo, de nombreuses vignes en terrasses ont 
été plantées après le phylloxéra et représentent jusqu’à 
50% de la superficie viticole dans chaque commune. La 
transformation de l’environnement naturel, la préparation 
de la terre et la restructuration des versants des collines ont 
demandé une main d’œuvre importante venant de 
l’extérieur. 
 
Les techniques de construction des terrasses les plus 
récentes, les patamares et les plantations verticales qui ont 
commencé dans les années 1970, ont profondément 
modifié l’apparence de ce paysage construit. De longues 
parcelles de terre, légèrement en pente, plantées de deux 
rangs de vignes, ont été disposées de manière à faciliter la 
mécanisation du travail. On continue d’essayer de 
nouveaux systèmes afin de trouver des solutions de 
rechange aux patamares et de minimiser l’impact des 
nouvelles méthodes sur le paysage. Parmi les vignes, il 
reste des zones qui sont demeurées intactes depuis 
l’attaque du phylloxéra, des socalcos abandonnés, que l’on 
appelle les mortórios. Ils sont recouverts de végétation ou 
plantés d’oliviers. De plus importantes oliveraies ont été 
plantées sur le pourtour des vignes. Dans le cours supérieur 
du Douro, les cultures des oliviers et des amandiers 
dominent bien qu’elles soient progressivement remplacées 
par des vignes. Les rives basses du Douro et des cours 
d’eau dans les collines sont plantées d’orangeraies parfois 
entourées de murs. Sur les hauteurs, au-delà de l’altitude à 
laquelle les vignes peuvent pousser, la terre est couverte de 
broussailles et de taillis et, ici et là, de boqueteaux 
d’arbres. Il reste quelques forêts sur les crêtes et les rochers 
escarpés.  
 
Pendant les longs étés chauds et secs, l’eau était collectée 
dans des bassins souterrains sur les collines ou même 
parmi les vignes. De là, elle était canalisée dans des 
gouttières de pierre vers des citernes, habituellement faites 
de granite, réparties dans les quintas. À l’inverse, durant 
l’hiver très pluvieux, l’eau dévale les collines à torrent. 
Des conduites souterraines et des tuyaux d’écoulement ou 
de drainage raccordés en haut des murs de retenues tentent 
d’empêcher la destruction des socalcos.  
 
Des moulins étaient installés sur les cours d’eau, mais les 
villages sont peu nombreux dans ces lieux tourmentés par 
la maladie. Au-dessus, des villages aux murs blancs, 
d’origine médiévale, et des casais sont installés 
habituellement dans les vallées, à mi-hauteur des collines. 
Autour d’une église paroissiale du XVIIIe siècle, souvent 
imposante, des rangées de maisons ouvrant directement sur 
la rue forment un réseau de ruelles tortueuses comportant 
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des exemples remarquables d’architecture vernaculaire, 
dont le charme est parfois dénaturé par des bâtiment 
récents inappropriés. Les quintas du Douro sont des 
éléments importants du paysage, facilement reconnaissable 
aux différents corps de ferme et bâtiments viticoles 
groupés autour de la maison principale. Bien qu’elles 
soient réparties dans toute la région, elles sont notablement 
nombreuses dans les cours supérieurs du Corgo et du 
Douro.  
 
Le bien proposé ne comporte aucune église ni aucun 
sanctuaire d’importance particulière, bien que le paysage 
soit parsemé de petites chapelles blotties en haut des 
collines ou à côté des manoirs. Quelques chapelles et 
sanctuaires ont été construits à l’emplacement d’anciens 
établissements, la plupart du temps des forts érigés au 
sommet de collines. Le folklore du Douro est un ensemble 
de contes et légendes d’origines mixtes, celte, arabe et 
chrétienne. 
 
 
Gestion et protection 
 
Statut juridique 
 
Le paysage culturel du Haut-Douro est la propriété de tous. 
Les divers éléments qui le composent sont toutefois 
généralement détenus par des particuliers en grand nombre, 
pour la plupart résidant sur place. Aujourd’hui, 48 000 ha 
sont plantés de vignes sur plus de 100 000 parcelles ainsi 
que des dizaines de milliers d’hectares d’oliveraies et 
d’autres cultures. 
 
La région ne bénéficie d’aucune protection juridique 
particulière, car la jurisprudence portugaise ne fait pas 
mention de paysages culturels. Les instruments qui 
gouvernent l’utilisation des sols et la protection des 
paysages sont les plans directeurs municipaux, créés par le 
décret-loi de 1990 No 69. Tous les plans des municipalités 
incluses dans la région délimitée du Douro sont en vigueur. 
Ces plans comportent trois chapitres principaux : la 
cartographie générale, la carte des restrictions mise à jour 
et les réglementations. Il revient au plan intercommunal 
pour la région viticole du Haut-Douro d’intégrer les 
différents Plans.  
 
Gestion 
 
Les actions de gestion dans la région délimitée du Douro se 
sont rapidement multipliées ces dernières années avec la 
prise de conscience du fait que des pressions accrues 
exigeaient une gestion active afin de préserver le paysage 
et surtout de sauvegarder sa fonction de région viticole. La 
réglementation actuelle de la région, affiné au cours des 
siècles, est centrée sur la réglementation, l’octroi 
d’autorisation et le contrôle de la plantation et de la culture 
des vignobles. Le processus de réglementation progressive 
du contrôle local et de la gestion des sols a culminé avec 
l’approbation, dans les années 1990, des plans directeurs 
municipaux. Ceux-ci sont centralisés et constituent des 
instruments uniformes de réglementation et de gestion de 
l’utilisation et de l’occupation des sols dans le comté.  
Les éléments-clés sont : 
 
• = Le plan intercommunal pour la région viticole du Haut-

Douro (PIOT), orienté vers la conservation et 
l’amélioration du paysage culturel vivant évolutif ; 

• = Le Bureau du Haut-Douro, composé d’un personnel 
d’assistance à la gestion technique qui agit en 
coopération étroite avec une association pour la 
promotion du Patrimoine mondial du Haut-Douro ; 

 
• = L’association pour la promotion du Patrimoine 

mondial du Haut-Douro, organisation chargée 
d’encourager les entités publiques et privées 
intéressées et/ou impliquées dans la propriété de 
biens, la préservation, la sauvegarde, l’amélioration et 
la promotion du Haut-Douro. 

 
La responsabilité de la gestion du territoire et de la gestion 
et de la protection des biens territoriaux et des 
infrastructures locales revient aux municipalités. Le bien 
proposé couvre treize municipalités, plus huit autres qui se 
trouvent dans la zone tampon. La responsabilité de la 
gestion des vignes et de toutes les terres agricoles et 
forestières revient à leurs propriétaires. 
 
Lorsqu’il sera créé, le Bureau du Haut-Douro entreprendra 
de sauvegarder et de protéger le paysage en coordonnant 
l’assistance à la gestion technique au niveau local, en 
collaboration directe avec les municipalités et l’association 
pour la promotion du Patrimoine mondial du Haut-Douro. 
 
Plusieurs plans basés sur des directives de l’Union 
européenne concernent actuellement le paysage du Haut-
Douro. Les huit communes de la zone tampon possèdent 
chacune leur plan directeur municipal et plusieurs plan 
d’urbanisme pour les chefs lieux. De plus, il existe trois 
plans principaux, actuellement en phase ultime de 
préparation : le plan pour le réservoir de Carrapatelo, le 
plan pour le réservoir de Bagaúste et le plan pour le bassin 
du fleuve Douro. Le plan intercommunal pour la région 
viticole du Haut-Douro devrait être prêt d’ici la fin de 
l’année 2001.  
 
Les sources de financement proviennent de l’Europe, de 
l’État portugais et de la région du Douro. Il est prévu que 
lorsque les programmes en cours auront été achevés, des 
financements similaires permettront la poursuite de 
programmes du même type. Le programme PRODOURO 
(1996–1999) par exemple se poursuivra de 2000 à 2006 
dans le cadre du troisième programme cadre de soutien 
communautaire. De même, la partie consacrée au tourisme 
du Programme Economique Opérationnel, permettra sans 
doute de renforcer la place du Douro en tant que 
destination touristique. 
 
Le processus engagé par la proposition d’inscription du 
Haut-Douro sur la Liste du patrimoine mondial a stimulé 
l’intérêt pour le développement de structures d’accueil 
touristique. Cette démarche aboutira probablement à la 
création d’un programme structurel intégré pour le 
tourisme régional dans le Haut-Douro qui offrira une 
structure de soutien à de nombreux projets publics et privés 
pour le développement du tourisme dans la région dans les 
prochaines années. Certains de ces projets sont déjà 
réalisés, par exemple la route des vins de Porto, les routes 
du Moyen Âge, les routes romanes, les trains historiques 
du Douro, entre autres. Bien qu’important, l’afflux des 
visiteurs dans la région est atténué par la taille du bien et 
n’a créé, d’après le dossier de proposition, aucun problème 
majeur (à l’exception d’au moins quatre cas répertoriés et 
d’autres, comme ailleurs, implicites). Néanmoins, il 
n’existe pas de discussion sérieuse sur la nature prévisible 
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d’un tourisme en expansion ou de son impact à long terme 
sur le caractère de la région et sur ses besoins en gestion. 
 
Le Haut-Douro offre déjà quelques services aux visiteurs, 
tels que les bureaux de tourisme municipaux. Il est 
toutefois essentiels que le programme de gestion du 
paysage de la région viticole du Haut-Douro traite la 
question de la création d’un réseau qui intègre tous les 
services touristiques. Du point de vue de l’industrie du 
tourisme, le Douro a progressivement acquis une 
renommée nationale et internationale en tant que nouvelle 
destination, et le nombre de visiteurs augmente 
constamment, de 10 à 20 % par an. Les croisières sur le 
Douro, par exemple, attirent 100 000 personnes par an ; le 
palais Mateus attire 40 000 visiteurs par an; le Festival de 
Notre-Dame du Remède à Lamego, attire 10 000 visiteurs. 
Des promoteurs locaux ont augmenté le nombre de lits 
dans les hôtels, en particulier dans la catégorie supérieure. 
Les structures hôtelières existantes pourraient assurer un 
plus grand nombre de nuitées à condition que le tourisme 
soit promu tout au long de l’année. 
 
Le programme de gestion du paysage de la région viticole 
du Haut-Douro vise essentiellement à améliorer le paysage 
et son patrimoine, réduire toutes les nuisances affectant le 
paysage et augmenter la qualité de l’environnement et le 
niveau de vie dans la région. Les programmes doivent 
s’attacher à améliorer les caractéristiques du paysage, par 
exemple les murs et les terrasses, étudier le patrimoine, 
encourager les activités rurales et artisanales, améliorer 
l’accueil des visiteurs, l’organisation de festivals et des 
foires paysannes. Sous la rubrique « recherche et 
développement, éducation, formation et assistance », il 
convient de dispenser localement une formation sur 
l’interprétation et la connaissance des paysages. Le plan 
entraîne aussi la mise en application par le Bureau du 
Haut-Douro de politiques de gestion et de conservation 
plus spécifiques, y compris de suivi. 
 
Le plan intercommunal pour la région viticole du Haut-
Douro formulera une série de mesures adaptées afin de 
suivre l’état de conservation du paysage. Parmi les 
principaux indicateurs, les plus importants sont ceux qui 
tiennent compte de l’état de conservation des murs, les 
méthodes de création de nouveaux vignobles, la 
planification associée d’autres cultures, les arbres utilisés 
en bordure des propriétés avec les vignes verticales, 
l’élimination ou la réduction des intrusions dans le paysage 
et l’établissement d’un état du patrimoine vernaculaire et 
de sa conservation. 
 
 
Conservation et authenticité 
 
Historique de la conservation 
 
La conservation en tant que « concept du patrimoine » a 
été mise en application dans cette zone depuis peu. La 
viticulture dominant toutes les autres activités, ce sont les 
besoins fonctionnels qui orientent les actions de 
maintenance. En conséquence, l’état de conservation du 
Haut-Douro, en particulier celui de la majorité des murs de 
soutènement des terrasses, est remarquablement bon et très 
supérieur à celui de la zone tampon. Là, bien qu’une 
grande partie de la terre soit exploitée en vignes dans des 
quintas et des casais et qu’il existe un patrimoine 

vernaculaire considérable, les établissements ont souffert et 
perdu beaucoup de leur caractère d’origine. 
 
Authenticité et intégrité 
 
Le paysage culturel du Haut-Douro est un exemple 
éminent de la relation unique de l’homme à son 
environnement naturel. Il se définit par une gestion sage de 
ressources limitées en eau et en terre sur des pentes très 
abruptes. C’est le résultat d’une observation constante et 
perspicace, d’essais persévérants et d’une profonde 
connaissance des moyens d’adaptation de la viticulture à 
des conditions extrêmes et défavorables. Le paysage 
exprime le courage et la détermination des habitants, leur 
dévouement et leur génie créatif au service des cycles de 
l’eau et des matériaux et leur attachement passionné à la 
vigne. Dans le paysage, la présence simultanée de 
différents modes de conduite et de soins de la vigne est un 
exemple extraordinaire de l’aptitude de l’homme à 
maîtriser les contraintes physiques, ici la création du sol et 
la construction d’un immense ensemble de socalcos 
soutenus par leurs murs. Le paysage résulte du travail 
d’une multitude d’artistes anonymes qui ont créé une 
œuvre collective que l’on peut qualifier de land art.  
 
Ce paysage est néanmoins un ensemble en constante 
évolution, avec de nouvelles formes de terrasses traduisant 
le recours à de nouvelles technologies. Le paysage est une 
mosaïque de cultures, de plantations, de cours d’eau, 
d’établissements et de bâtiments agricoles disposés en 
quintas (grandes propriétés) ou casais (petites fermes). 
Aujourd’hui, celles-ci assument un rôle social actif dans le 
paysage, et la poursuite d’une économie durable et 
prospère. L’identification populaire avec la région est 
renforcée par l’harmonie qui existe entre la région telle 
qu’elle se présente actuellement et ses limites d’origine.  
 
La région viticole du Haut-Douro a toujours eu une 
signification différente selon les groupes d’intérêt. Il est 
certain qu’elle a une signification différente pour le 
viticulteur qui vit au milieu de ses vignes, qui sont à la fois 
son seul horizon depuis qu’il est né et sa seule ressource de 
revenu, et pour l’homme de la montagne qui se souvient 
des jours heureux où la roga coulait joyeusement dans les 
collines jusqu’à Terra Quente et où il passait quelques 
semaine à faire les vendanges. Le Douro appartient aussi 
aux petits commerçants et aux intermédiaires de la région, 
aux propriétaires des quintas – portugais et étrangers – qui 
vivent ici à différentes périodes de l’année, aux négociants 
en vin sur le Douro et à Vila Nova de Gaia et à tous les 
gens au Portugal et dans le monde qui ont appris à célébrer 
chaque grand moment de leur vie ou de la destinée des 
nations avec un verre de vin de Porto.  
 
Le paysage façonné par l’homme qui revêt tant de 
significations présente des vues impressionnantes et les 
rouages complexes de son fonctionnement toujours actuel. 
Le Haut-Douro possède une valeur universelle 
exceptionnelle à la fois en tant que construction 
monumentale dans un environnement exigeant et en tant 
que site de production unique d’un produit exceptionnel. 
L’état général de ce paysage historique et sa conservation 
sont satisfaisants. Il y a eu quelques modifications, mais 
elles ne semblent pas porter atteinte à l’intégrité du 
paysage. Quelques terrasses ont beaucoup souffert de 
pluies torrentielles à la fin du mois de janvier 2001, et un 
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effort spécial sera nécessaire pour restaurer une partie des 
vignes.  
 
 
Évaluation 
 
Action de l’ICOMOS 
 
Une mission d’expertise de l’ICOMOS a visité le site en 
février 2001. L’ICOMOS a également consulté le comité 
scientifique international ICOMOS-IFLA sur les jardins 
historiques et les paysages culturels.  
 
Caractéristiques 
 
Le paysage offre des panoramas impressionnants 
entièrement reconstruits par l’homme. C’est le témoignage 
des efforts gigantesques déployés par de nombreuses 
générations de vignerons presque anonymes pour maîtriser 
les contraintes physiques d’un environnement naturel afin 
de créer les conditions favorables à la production de vins 
(et d’autres récoltes) dont la qualité et les caractéristiques 
originales sont saluées dans le monde entier depuis le 
XVIIe siècle. La spécialisation dans l’élaboration de vins 
de qualité et l’assimilation ancienne des vins du Douro 
dans les circuits internationaux a exposé la vallée du Douro 
à un système de relations cosmopolites.  
 
Les vins du Douro, en particulier le vin de Porto, 
représentent une création culturelle collective. Depuis des 
générations, les habitants du Haut-Douro développent des 
techniques viticoles et d’élaboration des vins, dont 
beaucoup ont été introduites à l’époque romaine et ont été 
perfectionnées au Moyen Âge par les communautés 
religieuses. À partir du Moyen Âge, la vallée du Douro a 
attiré un grand nombre d’ouvriers de l’extérieur et c’est en 
grande partie leur monument. Le rôle de la vallée du Douro 
à la fois comme lieu de destination et lieu de passage des 
gens et des cultures se poursuit aujourd’hui, transmis dans 
les coutumes et les traditions orales de ses habitants.  
 
Analyse comparative 
 
La région délimitée du Douro est une des plus anciennes de 
toutes les régions viticoles du monde. C’est le premier 
modèle institutionnel constitué pour organiser et contrôler 
une région viticole. Au contraire de ce qui se passa à la 
suite des premières démarcations d’autres régions viticoles 
(Chianti 1716, Tokay 1737), la démarcation du Haut-
Douro s’accompagna de mécanismes de contrôle de la 
qualité du produit soutenus par un cadre juridique et un 
système de classification et de définition des vins. Par bien 
des aspects, la législation portant sur l’élaboration des vins 
de cette région a ouvert la voie aux législations modernes 
adoptées depuis lors par de nombreux pays producteurs de 
vins. 
 
Toutes les grandes régions de montagnes productrices de 
vins dans le monde, y compris la région délimitée du 
Douro, sont membres du Centre de Recherches pour la 
Viticulture de Montagne et/ou en Forte Pente (CERVIM). 
Par comparaisons avec ces régions, le Haut-Douro est la 
plus grande, la plus historique, la plus continue et celle qui 
possède la plus grande variété biologique de vignes qui ont 
été perfectionnées sur place. 
 

De tous les vignobles historiques de montagne en Europe, 
celui du Haut-Douro, avec ses 36 000 ha de vignes 
plantées sur les versants abruptes des collines, est 
l’exemple le plus important de ce type de viticulture. Il 
représente environ 18% de tous les vignobles de montagne 
d’Europe enregistrés au CERVIM.  
 
Les autres régions viticoles déjà inscrites sur la Liste du 
patrimoine mondial - Cinque Terre (Italie), Saint-Émilion 
(France) et la Wachau en Autriche - sont toutes des 
paysages culturels. Les prochaines inscriptions concernent 
vraisemblablement la Région du vin de Pico aux Açores 
(Portugal) et le Vignoble Champenois (France).  
 
Les socalcos, les terrasses d’origine créées pour la 
plantation des vignes sont une particularité du Haut-Douro. 
Ce type de construction est purement fonctionnel, mais le 
paysage qui en résulte, comme aux Cinque Terre, est 
l’expression des siècles de labeur passés à transformer un 
sol rocheux couvert de taillis inhospitaliers en une région 
viticole fertile.  
 
Toutes les régions viticoles du CERVIM – le Haut-Douro 
tout particulièrement – partagent les mêmes pratiques 
d’élaboration des vins de qualité, enracinées depuis 
l’époque romaine et que traduit bien le dicton : « Bacchus 
aime les versants abrupts ». La vallée du Douro est 
universellement connue puisqu’elle est la source de l’un 
des meilleurs vins fortifiés du monde, le vin de Porto. 
 
Cependant, alors que la production du vin contribue 
largement à l’économie nationale et régionale, 
paradoxalement, la région des vignobles ne bénéficie que 
d’un quart de la valeur ajoutée de ce produit. Cela, à 
l’inverse de la majorité des autres régions de vignobles, 
explique l’extrême opposition entre l’opulence du paysage 
et la modestie des édifices. 
 
En tant que paysage agricole, le Haut-Douro présente une 
manière unique d’optimiser les conditions naturelles : les 
ressources en eau, très précieuses, sont très étroitement 
contrôlées afin d’assurer la récolte. En ce sens, il est 
comparable à un autre paysage appartenant déjà au 
patrimoine mondial, à savoir les rizières en terrasses de 
Banaue aux Philippines, un chef-d’œuvre de l’hydrologie 
de montagne qui a produit un paysage exceptionnel.  
 
Commentaires et recommandations de l’ICOMOS pour des 
actions  futures 
 
L’ICOMOS considère que le Haut-Douro ne montre pas 
particulièrement un « échange important de valeurs 
humaines » (critère ii). Le critère iii est bien plus 
approprié, car le Haut-Douro offre réellement un 
témoignage exceptionnel d’une tradition culturelle vivante. 
S’il est sans aucun doute un exemple exceptionnel d’un 
type de paysage, il n’illustre pas particulièrement bien « les 
étapes importantes de l’histoire humaine » (critère iv) 
parce que, malgré la longueur de l’histoire qui s’est 
déroulée dans cette zone, une bonne partie du paysage 
visible actuellement date de la fin du XIXe et du XXe 
siècle. Par ailleurs, le Haut-Douro pourrait encore satisfaire 
au critère iv si la phrase « paysage technologique » était 
incluse dans le libellé du critère, car cela correspond 
exactement à ce qu’il est, à savoir un paysage reflétant des 
réponses aux changements technologiques dans le contexte 
d’une relation évolutive entre l’homme et les éléments 
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naturels. L’ICOMOS recommande par conséquent que la 
proposition d’inscription soit considérée au titre des 
critères iii, iv et v, comme celle de Saint-Émilion qui lui 
est très comparable.  
 
L’ICOMOS apprécie l’attrait que représente le 
développement du tourisme en tant que phénomène 
relativement nouveau dans la région et encouragerait les 
autorités dans cette action tout en les informant et en les 
sensibilisant aux conséquences qui peuvent en découler. Il 
est en effet décisif d’assimiler des notions telles que la 
planification et les « mesures appropriées » en termes 
d’échelles, de conception, de matériaux pour les diverses 
infrastructures hôtelières et touristiques considérées 
comme nécessaires qui doivent être intégrées au paysage 
spectaculaire et fragile de cette proposition. Comme cela 
s’est produit pour beaucoup d’autres régions, en plus de la 
laideur, le tourisme peut apporter d’autres risques, comme 
l’érosion du tissu social, phénomène très inquiétant pour 
un paysage culturel tel que celui-ci qui, pour rester vivant, 
requiert un grand nombre d’habitants possédant le savoir-
faire et totalement dévoués à leur œuvre. Faute de 
comprendre pleinement les conséquences du tourisme sur 
une région pauvre et profondément rurale et en l’absence 
d’une gestion saine et intelligente des aspects 
sociologiques et esthétiques du paysage, l’expérience 
montre que cette région pourrait être fortement 
compromise dans les 25 ans à venir. La gestion de 
sauvetage amorcée en réponse au processus de dégradation 
est reconnue dans la proposition d’inscription. Il est crucial 
qu’en cas d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
l’alourdissement des pressions qui risque de se produire 
puisse être immédiatement pris en charge localement. 
 
Il n’est nulle part fait mention d’un quelconque plan de 
gestion spécifique à la zone dans la proposition d’inscription. 
Toutefois, la mission d’expertise de l’ICOMOS a constaté 
qu’il en existe un en préparation. L’ICOMOS recommande 
que celui-ci traite les questions de contrôle du 
développement dans la zone tampon et du maintien des 
caractéristiques de l’infrastructure du paysage, en particulier 
les routes locales, étroites et pavées, l’architecture 
vernaculaire et, surtout, la capacité d’entretenir et de 
reconstruire les revêtement en pierre des terrasses. Jusqu’à 
présent, les changements dans les techniques viticoles, y 
compris les plantations dans les champs dans le sens de la 
hauteur plutôt qu’en longeant les contours, n’ont pas affecté 
le paysage ; ils ont ajouté à la profondeur temporelle et à la 
diversité visuelle. Il est essentiel que les développements 
futurs de ce « paysage évolutif », par exemple en réponse 
aux changements techniques, se produisent sur le même 
mode. 
 
Après la finalisation du plan intercommunal de la région 
viticole du Haut-Douro, le Bureau du Haut-Douro devrait 
préparer un plan de gestion spécifique à la zone et au statut 
de la zone du site du patrimoine mondial, en tenant compte 
des plans de gestion existants pour des biens comparables.  
 
 
Brève description 
 
La région viticole du Haut-Douro produit un vin de 
renommée mondiale, le Porto, un vin de qualité, défini et 
réglementé depuis 1756. Centrée sur la vallée du Douro, à 
présent inondée, la topographie de la région se caractérise 
par des vignobles plantés en terrasses de différentes 

configurations La plupart datent d’après l’attaque du 
phylloxéra, au milieu du XIXe siècle, mais certaines sont 
plus anciennes – la viticulture est pratiquée dans la région 
depuis au moins l’époque romaine – et celles qui furent 
ajoutées au XXe siècle portent des nouveaux types de vignes 
et répondent aux évolutions technologiques et au besoin 
constant de contrôler l’eau et prévenir l’érosion. Il résulte de 
ces ouvrages un paysage impressionnant, toujours exploité 
avec profit selon des techniques traditionnelles par des 
propriétaires respectueux des traditions.  
 
 
Déclaration de valeur 
 
Le Haut-Douro produit du vin depuis quelque deux mille 
ans et, depuis le XVIIIe siècle, son principal produit, le vin 
de Porto, est célèbre dans le monde entier pour ses qualités. 
Cette longue tradition a produit un paysage culturel d’une 
beauté exceptionnelle qui est en même temps le reflet de 
son évolution technologique, sociale et économique. 
 
 
Recommandation de l’ICOMOS 
 
Que cette proposition d’inscription soit renvoyée à l’État 
partie afin de lui permettre d’achever et de mettre en œuvre 
un plan de gestion pour la région viticole du Haut-Douro. 
Si la proposition est soumise à temps pour la réunion du 
Comité du patrimoine mondial en décembre 2001 et si elle 
remplit les conditions requises, l’ICOMOS recommande 
que le bien soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
sur la base des critères iii, iv et v :  
 

Critère iii La région du Haut-Douro produit du vin 
depuis bientôt 2000 ans et son paysage a été façonné 
par les activités humaines. 
 
Critère iv Les composants du paysage du Haut-Douro 
illustrent toute la palette des activités associées à la 
viticulture – terrasses, quintas (complexes agricoles 
d’élevage viticole), villages, chapelles et routes. 
 
Critère v Le paysage culturel du Haut-Douro est un 
exemple exceptionnel de région viticole européenne 
traditionnelle, reflet de l’évolution de cette activité 
humaine au fil du temps. 

 
 
Recommandation du Bureau 
 
Que cette proposition d’inscription soit renvoyée à l’État 
partie pour permettre à l’ICOMOS d’étudier le plan de 
gestion intégré reçu récemment de la région viticole du 
Haut-Douro. 
 
 
 

ICOMOS, septembre 2001 
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