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O povoado
o do Castelo Velho de Trevões localiza‐se na vvertente oeste d
da Serra de Sam
mpaio. O acesso a este
local está condicionado eem virtude da concentração dee vegetação. Do
ominando um amplo território visual,
teve ocupaação no período
o do Calcolítico (III/II milénio aa.c.) e na Idade do Bronze (II milénio
m
a.c./sécu
ulo VIII
a.c.), possuindo troço do
o seu recinto amuralhado.
a
Dee salientar o eespólio cerâmico
o de fabrico manual,
m
da e elementos de moinhos maanual em granitto, em exposiçã
ão no Museu Ed
duardo
machados de pedra polid
m S. João da Pesq
queira. É possíveel a sua visualizaação a partir do cume da Serra de
d Sampaio.
Tavares em
Com maior expressividadee no território Sul
S da atual Peníínsula Ibérica, as cupa (tampa de
d sepultura em
m forma
de pipo) simbolizam o ritu
ual da morte reealizado durantee a época roman
na. Encontrada no sítio da Deveesa em
1964, próxximo do local da Barra, onde em
m 1761 foi encon
ntrado “meio alq
queire de moeda
as romanas” em cobre,
poderá indicar a existên
ncia de uma necrópole roman
na nesta área, e com possível relacionamen
nto ao
o Pinheiro (nas proximidades
p
deestes locais). Peçça esculpida num
m monólito de granito
g
assentameento romano do
(século II/IIII), representando um pipo com
m 4 aduelas (dup
plas), em exposiçção no Museu de
e Arte Sacra.
Ao longo d
deste território eexistiu desde loggo a necessidadee de criar uma reede viária de via
as de comunicaçãão que
permitiam a circulação dee bens comerciaais e pessoas, p
para além de deesempenharem uma função militar e
o território. Na encosta norte d
da Serra de Sam
mpaio, existem dois
d troços de via, que
estratégicaa de domínio do
servia de liigação entre o n
norte e a área su
ul do território. EEstes troços de ccalçada lajeada com
c
blocos de granito,
g
são troços de uma via construída provavelmente durantee o período romaano, que serviria
a de ligação paraa Viseu
e Coimbra.. O primeiro troçço tem cerca de 30 m de extenssão e o segundo cerca de 800 m.
Do período
o da Idade Méd
dia, para além da
d construção d
do atual espaço religioso, a Igre
eja de Santa Maarinha,
subsistem elementos relaccionados com o ritual da mortee. No local do Pinheiro, em afloramento que seerve de
base a um atual pombal, eencontra‐se uma sepultura med
dieval escavada,, antropomórfica (forma human
na). No
espaço urb
bano de Trevõees, uma possíveel estela funerária medieval (caabeceira de sep
pultura discoidaal, com
espigão em
m granito e cruz de braços retoss) inserida em m
muro de espaço h
habitacional e um sarcófago esccavado
em monóliito de granito co
om bordos serpeentiformes, estando em exposição no Museu de
e Arte Sacra.
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Museu d
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Museu de Arte Sacra e O
Oficina da Cultura

Com o objjetivo de guardar a memória desta
d
povoação,, transmitindo aaos seus habitantes a continuid
dade e
diversidade local, mostran
ndo‐lhes as suass raízes e tradiçõ
ões, a Associação Sócio Culturall de Trevões orgganizou
uma estrutura museológicca, onde se recrriam espaços liggados à vida da freguesia. Alberrgando o mais variado
v
tipo de peças, a exposição
o permanente visa dar a conheccer os costumess e modos de vid
da passados, ten
ntando
desta form
ma criar um elo
o entre as diferrentes geraçõess. Instalado na antiga casa do ferreiro, o Musseu de
Trevões gu
uarda as memórias e relíquias daa vida dos seus aantepassados.
Uma viageem no tempo qu
ue dá a conheceer a cultura, os modos de vida, as tradições e a história desta gente.
Este espaçço situa‐se no Laargo do Adro, área nobre do aglomerado urbano de Trevões, onde se localiza a Igreja
de Santa M
Marinha, o edifíccio do antigo Paaço Episcopal e o
outros edifícios do século XVIII,, assim como o Museu
de Arte Saccra e Oficina da Cultura.
Também noss pode visitar em w
www.trevoes.net

O Museu d
de Arte Sacra e Oficina da Cultu
ura, é um espaço
o de preservaçãão e divulgação do
d património cultural
c
de Trevõees, centrado no
o domínio da Arte
A
Sacra. Preetende‐se tamb
bém, criar outros espaços ligaados à
dinamizaçãão, ao desenvolvimento e à pro
omoção cultural da população local, nomeadamente, através de um
espaço mu
ultifuncional parra colóquios/conferências ou p
pequenas repressentações e um
ma área multiméédia. A
área expossitiva possui um
ma variedade dee objetos destin
nados à liturgia e ao culto cató
ólico que abarcaam um
período en
ntre os finais da Idade Média e o período contem
mporâneo.
Através daa arte religiosa, Trevões propõ
õe aos visitantess e locais, uma incursão pelo Património e História,
fazendo so
obressair valorees inegavelmente destinados ao
o desenvolvimen
nto regional, através do turism
mo e da
educação. Este espaço prretende ser um
ma mais‐valia loccal e regional como equipamento de cultura que se
pretende n
na promoção do
o território de exxcelência que é, afinal, o Douro.
Também noss pode visitar em w
www.trevoes.net
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Com uma história que deemonstra a suaa importância ao
o longo dos tem
mpos, Trevões foi
f couto episco
opal do
Bispado de Lamego desdee meados do sécculo XII, com jurrisdição renovad
da por vários mo
onarcas, sendo durante
d
vários séculos, território d
de disputa entree a Sé de Lamego
o e a Coroa.
O rei D. D
Dinis concedeu‐lhe Carta de Feiira Franca, tend
do obtido Carta de Foral a 15 de
d Dezembro dee 1512,
atribuída p
pelo rei D. Manu
uel I, usufruindo
o ainda do direito
o a Misericórdiaa e Hospital.
Ao sabor d
das diferentes divisões administtrativas, Trevõess foi parte integrrante de diversas comarcas ao lo
ongo
dos tempos, como Pinheel, Trancoso, Laamego, S. João da Pesqueira o
ou Tabuaço. Attravés das disposições
produzidas pela Câmara de Trevões, pode‐se
p
compreeender o modus vivendi das instituições e destas
comunidades: em 1802, o concelho de Trevões,
T
possuíaa curral, açougu
ue, fornos públicos, fontes e teerras; o
relacionam
mento com os cconcelhos vizinh
hos… o arranjo da ponte que liga a Pesqueirra a Trevões (1806); a
existência de ensino em 1866 “…numa casa
c
sobrada co
om sua varanda que servia de cadeia
c
para os presos”
p
(Casa de C
Câmara) e serviaa para aula do professor
p
primárrio; ou a existência de serviços postais, que no ano de
1935 se siituavam no rés do chão da antiga Casa de Cââmara, espaço q
que ainda alberg
gava uma sala para
p
as
reuniões d
da Junta de Fregguesia e do Julgaado de Paz. O co
oncelho de Trevõ
ões viria a ser exxtinto a 24 de Outubro
O
de 1855.
O patrimó
ónio construído do aglomerado
o de Trevões é o resultado dee gostos, estilos e épocas, em que se
assistiu a u
uma prosperidad
de renovada noss séculos XVII e X
XVIII, embora co
om raízes nos sé
éculos anteceden
ntes.
Em muito
os aglomerados de fundação medieval,
m
sobresssai o gosto da época barroca, em solares ou
u casas
nobres, naas igrejas paroqu
uiais e nas capelas, nas fontes e nos cruzeiros, tendências arquitetónicas das qu
uais
o aglomerado de Trevõees foi objecto desta valorizaçção e renovaçãão patrimonial. Esta prosperid
dade, e
o, também incluííram conteúdos programáticos e decorativistas no interior dos edifícios, como seja no
renovação
caso dos eespaços religioso
os, na riqueza do
os seus interiorees, onde as form
mas barrocas ma
ais se destacam,, com o
esmero deecorativo presen
nte na imagináriia e retábulos de talha douradaa, contrastando, em alguns caso
os, com
o exterior que apresenta ssoluções constru
utivas de grandee simplicidade.
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Para além
m desta redefin
nição de espaçços e renovaçãão de conteúd
dos, Trevões te
em outras refeerências
patrimoniais que o definem como um
m todo; ao longgo das suas arrtérias, é possíível observar espaços,
fragmento
os e elementos patrimoniais de diversas épocas, marcas de peeríodos, onde as diversas comun
nidades
que aqui sse estabeleceram
m, construíram espaços
e
habitaciionais, religiososs e de produção.
Neste terrritório agrícola, estas comunidaades estabeleceram ao longo de vários séculoss uma relação próxima
p
com esse meio, construin
ndo património vernacular, com
mo suporte e fo
onte de rendime
ento económico
o. Nesta
íntima relaação com o meio
o que o circundaa, estas comunid
dades criaram im
materialidades expressas
e
em percursos
procession
nais, em hábitoss, saberes e rituaalidades que perrmaneceram ao longo dos temp
pos.
As diversaas artérias que constituem o aglomerado, e aatravés das suass designações e características físicas,
transportaam‐nos para diversas épocas e momentos
m
da H
História Local (e de Portugal), e para o dia‐a‐dia destas
comunidades que vivenciaram estas mud
danças, do qual resultou diversso património. Nesta
N
viagem ao
o longo
dianos, ritmos e rotinas, o simbo
olismo desses m
momentos encon
ntra expressivida
ade na designaçãão de
dos quotid
algumas artérias, repercu
utindo‐nos para a anterior exisstência de edifíccios (Albergaria)), de ofícios (No
otário),
do municipalism
mo local (Fonte do
d Concelho), p
períodos da História de Portugal (Restauração),, ou na
períodos d
sua fisionomia específicaa, onde subsisttem pequenas artérias, cuja d
designação pod
derá supor anteriores
comunidad
des nestes espaços (Gatos). A alegoria
a
destes m
momentos e o sseu perpetuar na memória, tam
mbém é
visível nas inúmeras dataçções presentes em
e alguns edifíccios, para além d
de designações que
q nos remetem para
edifícios dee cariz religioso..
A marca d
do tempo está p
presente no perccurso de Trevõees, a sua configu
uração muito de
eve aos diversoss ritmos
da História, à abundânccia ou escassezz de recursos financeiros, ao
os gostos das épocas, às mu
udanças
nais… e ao seu reelacionamento com
c
os diversos poderes, sem eesquecer, o territtório em que se insere,
institucion
onde os cciclos agrários e festivos, propo
orcionam uma p
panóplia de sab
beres imateriais, fundamentais para o
conhecimeento de Trevõess.
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O Solar do
os Caiado Ferrão é um edifício
o representativo
o dos estilos maneirista e barrroco. As mais antigas
a
referênciass que se conheccem, remontam
m a 1674, épocaa em que terá ssido edificada a parte mais anttiga do
conjunto. A reedificação ssetecentista, ressponsável pelo corpo seguinte e pela capela, datam da décaada de
1760, deveendo‐se a iniciativa destas obrass a Francisco Xavvier de Almeida Caiado Melo e Vasconcelos
V
. Desstaque
para a Capela da Nossa Senhora da Conceição, onde persiistem no seu intterior pinturas murais
m
com a figu
uração
das 4 Virtudes, da autoria d
de Pasquale Parrente. Classificad
do em 1970, com
mo Imóvel de Intteresse Público.
Saindo da aatual praça, e deescendo pela Rua da Restauraçãão, surge o Solarr do Dr. Caiado Ferrão.
F
Este edifíício do
século XVII, de planta longgitudinal, é consstituído por três corpos, o primeeiro dos quais com
c
janelas grad
deadas
or pilastras. No
o corpo centraal destaca‐se u
uma varanda allpendrada com colunas de granito.
ritmado po
Finalmentee, o último corpo
o do edifício apresenta o brasão da família sob
b empena circular, com concheaados e
flanqueado
o por varandins de ferro. No réss‐do‐chão, e estaando na transiçãão entre o aglom
merado populaciional e
o espaço ru
ural (na época), subsiste o lagar de azeite, com prensa de vara e fuso em madeira.
Situado na periferia da Igreja de Santa Maarinha, o Solar d
dos Pintos foi ob
bjeto de interven
nções que o alteeraram
que atualmentee está dividido eem duas casas d
de habitação. Dos
D poucos traço
os que
substancialmente, sendo q
a
canopial ao
o gosto manuelin
no, que poderão
o reproduzir um
m gosto
conserva, ssão de destacar as janelas em arco
anterior e uma pequena varanda de accesso ao seu in
nterior. Nas trasseiras existe um
m pátio com diiversas
construçõees de apoio à agrricultura.
Foi pertençça dos Sarmento
os, Viscondes dee Moimenta da B
Beira.
O edifício d
do Paço Episcop
pal de Trevões fo
oi edificado a paartir de 1777 porr iniciativa do en
ntão Bispo de Lamego,
D. Manuel Vasconcelos Peereira, ao que tudo
t
indica sob
bre um anterior edifício vincula
ado ao bispado. Solar
neoclássico
o, que integra ainda elementos do rococó ao nívvel da decoração. A sul, e direciionado para o Adro da
Igreja de SSanta Marinha, um curioso óculo circular, qu
ue a tradição asssociou ao facto de os bispos só se
deslocarem
m à igreja, para rrezar missa, dep
pois de, por essee óculo, se certiificarem da afluê
ência de paroqu
uianos.
Classificado
o em 2009, na caategoria de Imóvel de Interesse Público.
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utinho

Casa Maria Irene Fernandes
F

Solar dos Pintos

Também co
onhecida por Caasa do Adro, o Solar
S
dos Almeid
da Coutinho, situ
ua‐se junto da Ig
greja Matriz e do
o Paço
Episcopal. Este edifício fo
oi mandado eriggir em 1605 po
or Baltasar de A
Almeida Camelo
o, e só deve teer sido
concluído eentre os séculoss XVIII e XIX. Apeesar da envolven
nte rural e agríco
ola (vinha, olival) e de possuir diiversas
estruturas de apoio e co
omplemento à agricultura (nomeadamente, eeira e pombal) esta casa apreesenta
característiicas marcadameente habitacionaais. Destaque ainda para as du
uas volutas centtrais que susten
ntam o
brasão com
m as armas dos A
Almeida, Coutinh
ho e Camelo.
Saindo do
o Adro da Igreja de Santa Maarinha, para sud
doeste, encontra‐se a Casa Maria
M
Irene Fern
nandes
(designaçãão pela qual é cconhecido este imóvel).
i
Destaque para o seu aalçado principal, com frontaria cénica
(sem brasãão ou perda de aarmas) onde sob
bressai varanda e colunata.
Este imóveel prima pela eescala desta fro
ontaria, que apesar de não teer qualquer elem
mento decorativista a
complemeentá‐la, permite um efeito/ilusão de um corpo avançado do ed
difício. Na entrada principal existe um
pequeno áátrio com diversaas espécies arbó
óreas. Na periferria, localiza‐se a Capela de Santa
a Bárbara.
No mesmo
o arruamento, a Casa dos Seixas apresenta um átrio empedrad
do, espaço de la
azer, ladeado po
or duas
colunatas onde subsiste d
decoração (brasãão), e onde se d
desenvolve o co
orpo principal do imóvel. Presença de
u alçado princip
pal, destacando‐‐se desde logo as janelas e porrtas de
decorativissmo gramático ao longo do seu
verga em aarco abatido, com semelhanças ao antigo edifício da Casa da Cââmara de S. João
o da Pesqueira.
Estes espaaços comprovam
m a importância social, económica, religiosa e ccultural do território de Trevõees, com
maior exprressividade ao lo
ongo dos séculoss XVII e XVIII, do
o qual resultou toda esta ambiên
ncia patrimonial.
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A
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C
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A Igreja dee Santa Marinhaa de Trevões, tevve o início da su
ua construção no
o século XIII, quando a vila de Trevões
T
também foi elevada a paaróquia. Edifício
o de arquiteturaa religiosa româânica e gótica, maneirista e barroca.
Possui uma só nave, e cap
pela‐mor, mais baixa e estreita, onde atrás do
o retábulo principal em talha do
ourada,
subsiste um conjunto de pinturas muraiss em trompe l'o
oeil, representan
ndo um taberná
áculo com sacráário e a
imagem de Santa Marinh
ha. Ainda na caapela‐mor, sobressaem os teto
os em caixotõess e retábulos dee talha
dourada d
da época barrocca. Destaque ain
nda para a Capela dos Melos, de linhas arquiitetónicas maneeiristas,
Edificada p
por volta de 16
628, que alberga um retábulo e apresenta veestígios do primitivo túmulo do
os seus
fundadorees. No exterior, pode‐se visualizzar a cachorrada que envolve o espaço da capela‐mor, e no alçado
principal u
um portal de arco quebrado, cujas arquivoltass assentam sobrre capitéis vegetalistas estilizad
dos. Do
lado direito do templo, subsiste uma torree sineira constru
uída no século XV
VIII.
Edifício loccalizado no atual Largo do Adro,, circundado porr edifícios solareengos e pela enttão residência dee férias
do Bispo de Lamego, o Paçço Episcopal. Imóvel classificado
o em 1921, na caategoria de Mon
numento Nacion
nal.
Descendo,, na direção oesste, para o Fundo da Vila, e juntto de casario haabitacional, enco
ontra‐se uma peequena
capela de invocação a San
nta Bárbara, cultto muito enraizaado por este terrritório de cariz agrícola e que procura
p
a proteção
o religiosa para as intempéries, nomeadamentee as trovoadas. Geralmente edificadas em locais mais
elevados e isolados, possui no seu exteriior a data de 16
686 e o desenho das palmas do
o martírio, às quais se
associa a ssimbologia icono
ográfica de Santaa Bárbara.
Pequeno templo de arquittetura simples, com
c
arco de voltta perfeita e um
ma pequena torre
e sineira.
Caminhand
do em direção à atual praça, espaço onde em 1
1845 existia umaa Casa de Câmarra, “situada no meio
m da
praça, vira
ada para nasceente, que tambéém servia de ca
adeia com “(…) grades na jane
ela(…) era sobrradada,
telhado forrrado, e na mesm
ma instância se acha um piol dee cantaria com sseos combaleiross de ferro prezoss (…)” e
na qual see encontrava “(…
…) uma Santa em
m bronze novo (…)”, destaque para existência neste espaço de
d uma
antiga capela de invocação
o a Santo Andréé, desafeta ao cu
ulto desde finaiss do século XVIII, e da antiga cap
pela de
S. Domingo
os na rua com o mesmo nome, da qual subsisteem alguns elemeentos arquitetón
nicos e religiososs.

Igreja de San
nta Marinha

Capela de SSanta Bárbara

Antiga Cape
ela de Santo André
A

Capela de Saanto António

Capela de N
Nossa Senhoraa da Graça

Anttiga Capela de
e S. Domingos

Capela
C
de S. Seebastião Cap
pela de Nossa Senhora da Piedade

Subindo a Rua de S. Dom
mingos, e caminh
hando para a Ru
ua de Santo António… passando
o pelas alminhass que se
encontram
m inseridas em parede de habittação (à esquerd
da), encontra‐see sensivelmente no final desta artéria, e
junto a um
ma fonte de meergulho com o mesmo
m
nome, a Capela de Santo
o António. Temp
plo religioso com
m portal
de arco q
quebrado (do p
período do góticco tardio) e um
ma cruz sob peaanha. A sineira colocada lateraalmente,
possui a d
data de 1597. N
No interior do im
móvel existe um retábulo de maadeira com as im
magens do padro
oeiro do
templo (SSanto António), SSanta Isabel e S.. Domingos.
Continuan
ndo o nosso perrcurso, na direçãão este, para a periferia do aglo
omerado popula
acional, surge, a Capela
de Nossa Senhora da Graaça. Tem inscrita a data de 177
73 na frontaria ((ano da prováve
el reedificação) sendo
s
o
portal lad
deado por dois ó
óculos quadrilobaados.
No interio
or, e no espaço do altar, conseerva a imagem da padroeira (N
Nossa Senhora da
d Graça) e S. Caetano,
C
assim com
mo um retábulo com as imagens de S. Gregório
o e Santa Eufém
mia. Atrás do alta
ar, subsiste um arco
a
em
granito qu
ue poderá suporr uma anterior fiisionomia deste templo religioso.
Atravessaando a atual praaça, e caminhan
ndo pela Rua daa Restauração, o nosso percurso segue para a direção
norte do aglomerado, o
onde após uma ligeira subida, subsiste a Capela de S. Sebasstião. Tradicionaalmente
midade do antiggo aglomerado (Devesa).
(
Este pequeno
p
referida ccomo a primitivaa matriz, situando‐se na proxim
templo possui um portall em arco quebrado decorado por pontas de d
diamante (final do século XV/in
nício do
século XV
VI), e poiais nass paredes lateraais do corpo daa capela. No interior, imagem do patrono em
m pedra
calcária do século XVI (S. Sebastião) e púlpito em granito
o de 1611.
Caminhan
ndo para norte,, em direção à Devesa, onde eem 1807 se reaalizava “(…) o mercado
m
deste concelho
c
decorria n
na Deveza (…)”, passando por um
u cruzeiro e uma singela fontte com pedra de
e armas, em direção ao
cemitério
o local, encontra‐se a Capela de Nossa Senhora da Piedade. Datta de inícios do século XVIII, sen
ndo que
a data dee 1835 inscrita na frontaria, reemete para a daata de uma eveentual reforma e transformação deste
espaço. N
No interior, existte um retábulo em talha douraada e policromaada rocaille, com
m as imagens de Cristo
Crucificad
do, o Senhor da Cana Verde e S. João Evangelistta.

Alminhas daa Rua dos Gattos

C
Cruzeiro da Deevesa

Alminhas daa Rua de Santo António

SSenhor da Boaa Passagem

Alminhas do Curtinho

A superstiçção, o sentimentalismo religio
oso, a fé ou o cconjunto de todos estes fatores, levaram a que
q as
alminhas tenham surgido na beira das esstradas e caminhos, nos cruzam
mentos e encruzzilhadas, em ruaas e na
periferia de aglomerados populacionais, relembrando antigas travessias, percursos e hábitos processsionais.
Com provááveis reminiscên
ncias ao culto paagão da época romana, estes m
monumentos ob
btêm as mais vaariadas
formas, escalas e materiall construtivo. Muitas vezes é o pedreiro local q
que executa esta
as obras, por veezes de
forma simp
ples, mas com o objectivo de peerpetuar a memó
ória daquele loccal ou espaço.
Algumas, ccomo é o caso
o das alminhas em azulejo, exxistentes na Rua dos Gatos, apresentam
a
a leegenda
P.N.AVE.M
MAR. (Pai Nossso e Avé Maria)) e a imagem do purgatório, exxistindo outros exemplos, em que se
verificam imagens pintadaas de santos ou passagens
p
bíblicas a eles associaados.
Relembran
ndo antigos espaços e ritos devo
ocionais, apareccem no aglomerado de Trevões,, algumas alminh
has em
que se associa a sua atual localização, a anteriores espaços religiosos, co
omo se verifica na
n Rua de S. Dom
mingos
e na Rua d
de Santo Antóniio, onde para allém da Capela e Fonte de Santo António, subssiste a antiga traavessia
para sul, em
m direção à Serrra de Sampaio.
Os cruzeiro
os são o reflexo de uma religiosidade declaradaa, existindo alguns exemplares que
q revelam um
m gosto
mais requin
ntado e que se inspiram nos maais diversos modelos. Possuem
m certas afinidades com as alm
minhas,
oratórios d
de madeira ou de pedra colocaados nas povoaações e áreas rurais para invoccação das almas, que
tinham uma estrutura bem
m distinta, mas as suas funções ssimbólicas eram paralelas.
Ao longo d
do tempo, as allminhas e os crruzeiros constitu
uíram um patrim
mónio popular de grande relevvância.
Executadoss por artífices rregionais, integrram‐se nos modelos estéticos da arte e da iconografia popu
ulares.
Marcos sim
mbólicos, muitass vezes com pinttura iconográficaa, subsistem de forma simples ou
o mais elaborad
da sob
alpendres, numa arquitetu
ura cuidada, pensados e desenhaados com mais p
preceito.
Por vezes a sua implantaçção surge em esspaços onde outtrora a passagem ou o acesso a determinadoss locais
era difícil, ou existia um o
obstáculo naturaal para ultrapasssar, como se verifica no topónimo do Senhor da
d Boa
Passagem, alusão à passaggem sob a Ribeirra de Galegos.

Alm
minhas da Rua de S. Dominggos (I‐II)

Fonte do C
Concelho

Fonte da Deevesa

Fonte de Santto António

Desde peq
quenas fontes e fontanários co
onstruídos de fo
orma simples e funcional, a cha
afarizes de arqu
uitetura
mais elaborada, a tanquees para lavagem
m e a fontes de mergulho, estaas estruturas prrocuraram ao lo
ongo de
muito tem
mpo, responder às necessidadess de um bem esssencial neste terrritório: a água. Localizadas em pontos
estratégicos das linhas d
de água, a principal função d
destas estruturas era o abasttecimento de água
á
às
populaçõees. Também servviam de apoio à agricultura, e era, em alguns deestes locais, que
e os “animais sacceavam
a sede” du
urante as rotinass e o quotidiano
o agrícola.
O território de Trevões possui diversas liinhas de água p
provenientes da Serra de Sampa
aio, da qual resu
ultaram
diversas o
obras de aproveeitamento dessaa água. Foram realizadas diverssas obras de construção de fon
ntes, de
arquiteturra mais elaboraada, ou de form
ma mais simpless, que procurarram (e procuram
m) corresponder à sua
função: ap
proveitamento d
da água.
Um desses exemplos é a Fonte do Conceelho. Construída em 1851, este monumento de
e recorte arquiteetónico,
possui doiis tanques de represamento da água, sob os quais emergem a ffrontaria e frontão com lápide alusiva
a
ao benem
mérito (Albano d
de Almeida Cou
utinho e Lemos) ao momento e circunstância
as da sua edificaação. A
adornar, d
dois florões deco
orados assentes em peanhas.
No Largo da Devesa, prevvalece uma outra fonte: a Fontee da Devesa. De construção simples, e pequenaa escala,
m pequeno tanqu
ue para represamento da água. Constituída porr vários blocos em
e granito, está datada
possui um
do ano dee 1908, tendo esculpida no dorrso, e de forma bem visível e evidenciadora, o brasão de Portugal do
período da Monarquia.
No extrem
mo sul de Trevõees, junto à Capeela de Santo António, e na perifeeria de antigo ca
aminho para a Serra
S
de
Sampaio, subsiste a Fon
nte de Santo António.
A
Este m
monumento enq
quadra‐se na tipologia das fon
ntes de
mergulho, muito caracterrísticas nos meio
os rurais e agríco
olas. No alçado principal, possu
ui uma entrada em
e arco
quebrado
o, que permite o acesso ao in
nterior, onde é possível visualizar a linha de
e água e a morfologia
arquitetón
nica do monum
mento, com sisttema abobadado em granito q
que acompanha
a a fisionomia do
d arco
quebrado
o. A atual designaação estará relacionada com a iconografia de Saanto António.

Pombal do Pinheiro

Pombal das P
Pereiras

Caminho carreteiro do Pinheiro

Eirras do Pinheiro
o (I‐II)

Casaas das Eiras do
o Pinheiro (I‐III)

Lagar de azeeite (vara e fusso) de tração animal
a

Referenciáveel

A arquitettura vernacular é uma diversidade de patrim
mónio de utilizzação diária, e está frequenteemente
relacionado a práticas e ccostumes de um
m território. Pod
de, por vezes, seer abandonado por recordar vivvências
menos dignificadoras do p
passado, ou porq
que a sua funcio
onalidade está ulltrapassada.
mónio subentendia um uso espeecífico, em que a matéria‐primaa e a mão‐de‐obrra utilizadas para estas
Este patrim
construçõees, era muitas veezes de cariz loccal. Adapta‐se co
om a natureza e características do
d local para o qual
q foi
projetado, tem uma funçãão produtiva e esstá relacionado com diversas atividades económ
micas.
desta paisagem eexistem diversass construções co
om este caracterr funcional, nom
meadamente: mo
oinhos,
Ao longo d
lagares de azeite, fornos p
para secagem dee figos, eiras, pom
mbais… e antigo
os caminhos que
e relembram travvessias
ao longo d
deste território. Na periferia do aglomerado po
opulacional, subssistem alguns exxemplares de po
ombais
de planta ccircular ou em fferradura e com as saídas de vo
oo dos pombos d
direcionadas para sul. Construíd
dos em
xisto e caiaados de branco, possuem no seu interior pequeenos nichos paraa a nidificação dos
d pombos. Parra além
do fornecim
mento de estrum
mes para as terrras, eram um complemento alim
mentar para os seus proprietário
os.
Onde hojee subsiste a culltura da vinha, existiu no passsado uma outra cultura que se
ervia de compleemento
económico
o a estas populações: o cereaal, nomeadamen
nte o centeio. A cultura dos cereais
c
pressupu
unha a
existência de elementos arquitetónicos naa paisagem: as eeiras.
paços, o cereal era malhado pela
p
força humaana, através do uso de malhoss ou manguais, com a
Nestes esp
finalidade de separar o ggrão da palha, sendo posteriormente levado para os moinhos, onde o cereeal era
o a esta estruturaa.
triturado, obtendo‐se a farinha. Junto à eira, subsistia a casa da eira, que servia de apoio
nsideráveis dime
ensões “Tem essta villa
Em 1758, surge‐nos a refferência a uma eira em Trevõees e às suas con
avel eira, chamada a da Devezza… e nesta eira
a podem trilhar os seus pães to
odos os morado
ores em
huma nota
hum mesm
mo dia”.
Estes espaaços possuem diiferentes escalass e dimensões, p
podendo também variar a utilização da matériaa‐prima
para a suaa construção. O lajeado possu
ui blocos de razzoável dimensão
o, podendo ser em xisto, ou granito.
g
Elementoss que nos relemb
bram a transform
mação (recente)) agrária, social e económica desta paisagem.

Eira das Pereiras

Mo
oinhos da Ribe
eira de Galego
os

Pombal d
do Pinheiro

Pombal das P
Pereiras

Caminho carreteiro do
o Pinheiro

Eiras do Pinheirro (I‐II)

Cassas das Eiras do Pinheiro (I‐III)

Lagar de azeeite (vara e fuso) de tração animal

Referenciável

No territó
ório do Douro, a cultura da oliveeira assume um
ma mais‐valia eco
onómica para esstas comunidades, que
ao longo d
dos tempos foraam construindo na paisagem divversos sistemas de implantação
o da oliveira, parra além
de várias eestruturas para a extração do azzeite, os lagares de azeite.
O modelo
o de lagar de azzeite utilizado em Portugal até meados do sécculo XIX, e em alguns
a
casos ain
nda nos
inícios do século XX, era o lagar de azeitte de vara e fusso, com tração aanimal, iniciand
do‐se posteriorm
mente a
introdução
o de sistemas m
mecânicos nestess espaços.
O local on
nde se processavva a transformaação da azeitonaa, o lagar de azeeite, foi durante
e séculos, o espaaço em
que a prin
ncipal força mottriz utilizada eraa a força por trração animal paara a trituração da azeitona, e a força
humana para a prensagem
m da mesma (no
o sistema de varaa e fuso) do quaal era posteriorm
mente obtido o azeite.
a
No interio
or destes lagarees de azeite, existia
e
a área d
de armazenameento da azeiton
na, a tulha, o moinho
m
composto pelo pio, cambãão e mós, a área de prensagem
m com o sistema de vara e fuso, e finalmente o espaço
de extraçãão do azeite, con
nhecido pelo “teesouro”.
Localizadaa na vertente oeeste da Serra dee Sampaio, a Rib
beira de Galegoss percorre um va
ale encaixado, onde
o
no
passado see instalou e viveeu uma comunid
dade de moleiro
os que construiu diversos moinhos, levadas e aççudes, e
que de ceerta forma transsformaram, e ap
proveitaram a fo
orça motriz da áágua, para a con
nstituição deste núcleo
moageiro.. A denominaçãão Ribeira de Galegos, está asssociada a esta atividade econó
ómica, ao conju
unto de
moleiros q
que aqui residiaa com a sua fam
mília, e local paraa onde os “galeg
gos”, expressão então muito uttilizada,
embora no
o sentido depreciativo, transportavam o cereal e trabalhavam d
durante horas ju
unto aos seus moinhos.
Ao longo do curso desta llinha de água, su
ubsistem diversos moinhos, enttretanto descativados, até ao teerritório
de Paredees da Beira. O tempo de funcion
namento destes moinhos era variável, dependen
ndo do volume de
d água
existente nesta ribeira, accontecendo porr vezes a laboraçção contínua ao
o longo do ano “nella
“
estão os moinhos
m
ue todo o anno
o moem”. As unidades moageiras existentes, caracterizam‐se por serem moin
nhos de
da villa qu
rodizio (ro
oda vertical), com
m admissão de água
á
por cubo in
nclinado, onde ssubsiste a casa do
d moleiro, e em
m alguns
casos o fo
orno, lagar de vin
nho e a eira, parra além do espaçço de cultivo doss produtos hortíícolas.

Eira dass Pereiras

Moinhos da Rib
beira de Galegos
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Região Demarcada
D
do
o Douro

Aldeias Vin
nhateiras do Douro
D

Implantad
do na sub‐região do Cima Corggo da Região D
Demarcada do D
Douro, o espaço
o agrícola de Trrevões
caraterizaa‐se, na sua vocaação vitivinícolaa, por uma zona de transição, ccom planaltos a sul e o aparecim
mento
de solos ccom afinidades ggraníticas e aren
nosas, e a nortee por áreas de declives acentuad
dos para o vale do rio
Torto, com
m solos mais xisttosos, maior amplitude térmica e baixa humidade.
Se a sul o espaço vitiviníccola tem um cariz de zonas e áreeas de planalto, com algumas vinhas
v
plantadass pelos
tradicionaais sistemas de compasso estreito, a norte, na área periféérica do vale do
d rio Torto exxistem
zonas de plantação recente, em encostta, e mais mecaanizadas. O esp
paço vitivinícola de Trevões tem esta
que conjugados com a ação hum
mana, proporcio
onam a obtenção de sabores e aromas
a
mescla de solos e clima, q
de diversaas tipologias, sim
mbolizados num
ma variedade dee vinhos. Para aalém do cooperrativismo local, tem‐se
assistido recentemente aao aparecimentto de marcas e empresas dee vinho de peq
quena dimensão, que
apostando
o neste setor, n
nomeadamente em vinhos DOC DOURO, proccuram dar a conhecer um doss vários
produtos aaqui produzidos: o vinho.
Agregado ao vinho, ao teerritório e ao Douro,
D
surgiu reecentemente o Programa das Aldeias
A
Vinhateeiras do
Douro, que procura repreesentar neste projeto, a identidaade das comunidades do Douro
o, sendo que Treevões, é
uma dessaas comunidadess escolhidas e insseridas neste prrojeto. Numa priimeira fase, este
e projeto contem
mplou a
recuperaçção do seu patrrimónio, os esp
paços mais simb
bólicos, ao que se seguiu um outro de dinam
mização
socioeconómica, procurando de seguidaa, criar dinâmiccas locais ligadaas ao empreend
dedorismo e animação
turística, ccom a realização
o anual, por tod
das as seis comu
unidades envolviidas neste proje
eto no território Douro,
do Festivaal das Aldeias Vinhateiras. Em Trevões,
T
este feestival, realiza‐see anualmente (cconsultar prograamação
do evento
o). Espaço rural, em decréscimo populacional, eem que o sector primário continua a assumir um
m papel
importantte no dinamismo local, “este evento
e
pretendee promover o tu
urismo, cativar as
a populações e atrair
onais e estrang
geiros. Tudo parra oferecer novas experiências e dar a conhecer um
turistas e visitantes nacio
o único, o que co
onstitui uma opo
ortunidade para
a dinamizar a ofeerta hoteleira, a restauração e o tecido
património
empresariial de animação turística da regiião”.
In www.aldeiasvinhateiras.pt
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