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A paisagem
m cultural do A
Alto Douro Vinh
hateiro associa, a uma área natural de encosstas íngremes e solos
acidentado
os, a ação ancesstral do Homem na adaptação d
do recurso solo às suas necessid
dades agrícolas. Assim
resultou uma paisagem ú
única, produto da
d modelação d
da paisagem em
m socalcos com vista à sua pro
oteção
relativameente à ação da erosão e permitindo o cultivo da vinha que se tem assumid
do, desde a ocu
upação
romana, seegundo técnicass diferentes, como o grande veetor de desenvolvimento desta
a região, dinamizando
não só a ecconomia, como a tecnologia, a cultura
c
ou a trad
dição local.
Na área ggeográfica classsificada do Alto
o Douro Vinhatteiro Património
o da Humanida
ade, e percorreendo o
território d
de Ervedosa do Douro, o seu esspaço agrícola, a sua paisagem cultural, enconttra‐se a essênciaa deste
terroir; o tterritório do vinh
ho, com toda a construção da p
paisagem, seja eela recente ou mais
m recuada no tempo
e todas ass construções veernaculares, dessde as quintas, o
os socalcos, os ccaminhos carretteiros, os armazzéns de
vinho… Estta paisagem refllete os quotidian
nos e as práticass destas comunid
dades perante o espaço naturall, que o
transformo
ou em território
o agrícola, em paaisagem cultural vinhateira.
Com grande predominân
ncia de quintass produtoras d
de vinhos do Porto e DOC Douro, algumas com
reminiscên
ncias ao período
o medieval e moderno, sobresssai no mosaico desta paisagem
m, a pequena e média
propriedad
de agrícola, que no seu todo, mo
odelam o mosaico identitário deeste território.
Aproveitan
ndo a sua localização geográfica com o rio D
Douro, e um do
os seus afluente
es, o rio Torto,, neste
território d
de Ervedosa do Douro, subsistem exemplos paisagísticos e agrrícolas demonstrrativos desta evvolução
e transform
mação do Douro
o, marcos definid
dores e identitárrios da substânccia do terroir Dou
uro.
Este territó
ório enquadra‐sse na paisagem cultural do Alto
o Douro Vinhateeiro Património Mundial, classifficação
atribuída pela UNESCO eem 2001, na sub‐região
s
vitivinícola do Cima Corgo, inseriida em plena Região
Demarcadaa do Douro, criada e regulamentada em 1756.
Na antiguidade clássica acreditava‐se qu
ue a Natureza p
possuía ao todo quatro elemen
ntos…terra, ar, água
á
e
fogo. Nestee território tamb
bém é vinho. Um
m território com História… Perco
orra, olhe e sinta
a o espirito do lu
ugar.
Conheça ass essências defin
nidoras da sua id
dentidade: Dourro.
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Muitas vezzes apenas desiggnada de Ervedosa, este aglom
merado recebeu em 1274 carta de aforamento
o dada
pelo Mosteeiro de S. Pedro
o das Águias. No
o ano de 1614, a vila de Ervedo
osa era propried
dade da Coroa, tendo
uma fregueesia de invocaçãão a S. Vicente com
c
cerca de 18
80 vizinhos, posssuindo um juiz ordinário
o
que também
serve de juiz dos órfãos, inquiridor e contaador, e um vereaador e procurado
or.
Para o ano de 1781, é indicada a existênccia de “19 fogoss com 229 almass”, e em 1842 “Ervedosa
“
possu
uía 270
fogos e 141
13 habitantes (…
…) Casais 61 fogo
os e 236 habitan
ntes (…) e Serzed
dinho 46 fogos e 85 habitantes.”
Era donatário de Ervedosa em 1804, Filipee de Sousa Canavvarro, Marechal de Campo e Fid
dalgo da Casa Reeal. Foi
sede de co
oncelho, sendo eextinto em 1834
4, transitando no
o ano de 1852 p
para S. João da Pesqueira, tend
do sido
curato da aapresentação do
o Convento de S.. Pedro das Águiias, passando mais tarde a vigararia.
Através daas disposições p
produzidas pela Câmara de Ervvedosa, pode‐see compreender o modus vivendi das
instituiçõess e destas com
munidades: entrre 1774 e 1799
9, eram nomeaados sempre trrês vereadores e um
procuradorr, em 1828 tam
mbém são nomeeados três vereaadores, um proccurador e um escrivão
e
de câm
mara (o
escrivão e as almotaçariaas eram perten
nça real, sendo
o competência da câmara nom
mear os almotaacés –
responsáveel pela fiscalizaçção de pesos e medidas,
m
que taxxava os preços d
dos géneros alim
mentícios), o senaado da
câmara reunia‐se numa ccasa “que serve de audiência e esta também serve de cadeia
a (…) junto à ca
asa da
câmara exxistia um açougu
ue e um curral dos
d gados”, sen
ndo que o conceelho ainda possuía forno para que
q os
moradoress cozessem pão, um moinho, várias fontes, algumas casas e a Q
Quinta de Luzelass.
Percorrend
do o núcleo principal de Ervedossa do Douro, a Iggreja de S. Vicen
nte apresenta na
a sua capela‐mor um
retábulo b
barroco da fasse nacional deeste estilo arqu
uitetónico. Estee imóvel foi reedificado em 1841,
visualizand
do‐se no seu exterior, uma torree sineira constru
uída de acordo com parâmetros do século XVIII, e uma
fachada prrincipal, com soluções e simbolo
ogia a recordar fisionomias arquitetónicas da ép
poca medieval.
Ao longo d
do século XVIII, e especialmentee a partir da sua 2ª metade, surggem neste território, inúmeros solares
s
e casas aristocráticas, sen
ndo um desses exemplos a Cassa dos Savedrass (Casa do Cão), casa brasonad
da com
pedra de armas ao centro da empena circular que remataa a fachada de peequenas dimenssões. Foi pertençça da
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família Savvedra, e deve o sseu nome à reprresentação zoom
mórfica patente no seu brasão. Contudo,
C
o impu
ulso da
economia vinhateira ao lo
ongo do século XIX (com interrregnos face à prroliferação da doença
d
da filoxeera nas
vinhas), proporcionou o ap
parecimento de outros edifícioss em que são con
nstruídos ou am
mpliados nos terrritórios
rurais, espaços onde no réés‐do‐chão subssistem áreas de apoio ao trabalho agrícola e os pisos superiorres são
dedicados ao quotidiano social (Rua do Arrrabalde, E.N.222, Rua da Portela, Rua de Santa Catarina).
O final do século XIX, e in
nício do século XX trouxe uma nova linguagem
m arquitetónica, resultado dos fluxos
migratório
os e contatos ccom o Brasil, do
d qual subsistte um exemplar neste aglome
erado com umaa linha
arquitetón
nica brasileira, uma arquitetura imbuída de m
materiais e técnicas de constrrução muito utiilizadas
durante ass primeiras décaadas do século XX.
Para além
m desta variedad
de arquitetónicaa, subsistem ain
nda neste aglom
merado, apontam
mentos arquitettónicos
alusivos a casas e linhageens de cariz nobiliárquico, paraa além da preseença da simbolo
ogia do poder central,
c
na Fonte do Riibeiro (1877‐78) com pia de rrebordo curvo, de espaldar ricco, rematado por três
expressa n
floreiras. A decoração cen
ntral consiste numa cartela oval sobrepujada po
or um brasão com
m as armas nacio
onais.
A simbologia dos espaçoss religiosos é ain
nda reforçada, ccom a presença das capelas da Senhora do Socorro e
Santa Bárb
bara, e apontam
mentos processio
onais, como acon
ntece ao cimo da Rua da Portela
a.
Uma curio
osa descrição dee 1929, retrata esta ambiênciaa de Ervedosa d
do Douro “entre os casebres de
d xisto
argiloso, p
pardos, plúmbeo
os e acastanhad
dos, sobressaem
m os bicos petula
antes dos chaléss modernos e algumas
casas maiss antigas de con
nstrução maciça (…) duas destass, ainda brasonadas, foram man
nsões senhoriais (…) os
bailes, os concertos, as fe
festas que nelass se realizavam (…) passaram a
até solistas do teatro
t
de S. Carrlos (…)
antes da ccrise vinhateira, era a terra das libras doiradas (…) quando o D
Douro era o Brassil dos Galegos que
q por
aqui estan
nciavam meses sseguidos (…)”.
Na periferria do atual aglo
omerado populacional, subsiste um exemplar reepresentativo do
o património ind
dustrial
deste território, a “Antiga Fábrica”, onde do bagaço eram
m extraídos óleo
os (de acordo com informações obtidas
o
e da memória das pessoass) e da qual subssiste o espaço arrquitetónico e uma chaminé ind
dustrial em tijolo
o.
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Esta ligação
o ao território agrícola e ao rio Douro encontraa‐se na base do aaparecimento do
os povoados de Casais
do Douro, Bateiras e Sarzeedinho. A paisagem vitivinícolaa marca e impulsiona o seu apa
arecimento. Foi, e é, a
produção d
de vinho e azeitee, as principais atividades
a
econó
ómicas deste território, estando
o desde logo vincada a
potencialid
dade vinícola em
m 1757, na elabo
oração do Mapa das Instruções d
das Demarcaçõe
es.
Nesse documento a “vila
a de Ervedoza produz
p
a beira do Douro em a
algumas quinta
as particulares (…)
( vai
também o tinto para a feiitoria e o branco
o sempre, e o reefugo para ramo
o de 25 réis, e o mais da fregueesia de
a 20 e 15 réis” ssendo o custo dos carretos dos vinhos de Erveedosa para o rio Douro “de 120
0 a 900
ramo para
réis” e o rrespetivo “frete na barca até à cidade do Portto de 1100 réis (…)”. Nas referrências para Cassais do
Douro e Saarzedinho, em am
mbos os casos “Dá vinho de ram
mo 20 e 15 réis” sendo o custo dos carretos dos vinhos
“de 600 a 800 réis” e o respetivo “frete na barca até à cidade do Portto de 1100 réis (…)”. Subsiste ainda
a
a
referência “ao lugar de Ro
oris (…) dá vinho
o de feitoria, alg
gum de ramo dee 25 réis e 20 ré
éis” sendo o cussto dos
os vinhos “de 20
00 a 300 réis” e o respetivo “frette na barca até à cidade do Portto de 1100 réis (…
…)”.
carretos do
Pela obserrvação do Mapaa das Demarcaçções de 1761, aas áreas junto aao rio Douro, como Roriz, prod
duzem
vinhos de feitoria (para eexportação) de 19.200 réis e 1
15.000 réis, nesste último valorr também se inclui as
Carvalhas. O vale do rio TTorto, Ventozelo e periferia dee Roriz, vinhos de feitoria de 10.500 réis, exiistindo
manchas em Ervedosa e Caasais do Douro com
c
vinhos de feeitoria de 6.400 réis.
A produção vitivinícola vaai‐se assumindo cada vez mais neste território
o, onde em 180
02 são produzidaas 527
pipas de vvinho para exp
portação, no ano seguinte 85
59 e em 1809, 981 pipas. Nas
N várias referrências
cartográficcas deste territó
ório vitivinícola (Mapa do Paizz Vinhateiro do
o Alto Douro, de 1843, do Barrão de
Forrester) surgem diversaas quintas produtoras de vinho
o, estando também mencionad
das noutros trabalhos
cartográficcos do mesmo au
utor, como é exemplo o Mapa d
do Douro Portug
guez e Paiz Adjacente (1848), mapa do
percurso d
do rio Douro com
m os obstáculos naturais ali exisstentes, assim co
omo os locais de passagem, os portos
das barcass de passagem e as localidades mais próximas ao rio Douro. C
Casais do Douro (Casaes ou Cazzaes do
Douro), Bateiras (Batteirass) e Sarzedinho (Serzedinho)
(
vão
o acompanhando esta nova reallidade vinhateiraa.

A emergênccia do territóriio do vinho
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Contudo, n
no final do sécu
ulo XIX, a invasãão da filoxera, p
provoca a destrruição de muita
a área de vinha neste
território, ssendo indicadass nos anos de 1873 a 1877 (Carrte du Pays Vign
noble du Haut Douro)
D
áreas afeetadas
principalmeente em Casais d
do Douro, nas Carvalhas e em V
Ventozelo, e entrre 1876/77, em Roriz e na Teixeira.
A produção
o vitícola vai perrsistindo com a introdução de n
novas técnicas e a uma nova construção da paissagem
vinhateira, sendo indicadas no ano de 187
78 (na Carte Vin
nicole du Douro),, vinhos de 1ª qualidade nas áreeas da
margem do
o rio Douro (Roriiz, Ventuzello No
ovo, Ventuzello Velho) e vinhos de 2ª qualidade nas áreas mais altas.
A definição
o final da Região Demarcada do Douro acontecee em 1921, correespondendo à attual demarcação
o.
Para além do vinho, a pro
odução de azeitee encontrou neste território óttimas condiçõess de desenvolvim
mento,
proporcion
nando uma mais‐valia económiica para estas p
populações. Em
m 1880, Ervedossa do Douro pro
oduziu
10086 L (8
80 réis por L) Caasais do Douro 5023 L e Sarzed
dinho 1008 L. Em 1933, são prroduzidos 29935
5 L em
Ervedosa d
do Douro, 21239
9 L nos Casais do
d Douro e 1163
37 L no Sarzedinho, que també
ém produziu 160 L de
milho de reegadio. Existem ainda áreas de cultivo de cereeais, persistindo em 1938 um moinho
m
movido a água
no rio Torto
o e um moinho m
movido a vapor na “Estrada Naccional n. 5 em Errvedosa do Dourro”.
A proximid
dade com o rio
o Douro e a neecessidade de o atravessar leeva a que desd
de muito cedo sejam
estabelecid
dos locais de passsagem por barcca para a outra margem, e ao rredor desses locais foram apareecendo
pequenos lugares, como será o caso daas Bateiras, por onde já passava uma estrada
a principal. Paraa este
território, eera arrematada pela Câmara Municipal
M
de S. João da Pesqueira, entre 1944 e 1960, a barrca de
passagem eentre Cotas (estaação ferroviária de Cotas‐Alijó) e a quinta de Jo
osé Sarmento (Errvedosa do Dourro).
Próximos d
de quintas produ
utoras de vinho (Sarzedinho), attravessados porr uma importantte via de comun
nicação
(Casais do Douro) ou próximos do rio Douro e da foz do seeu afluente rio TTorto (Bateiras), formam aglomeerados
singulares nesta paisagem cultural, sendo objeto de postu
uras municipais, como aconteceu em 1871, quando se
proprietários de prédios urbano
os de Ervedosa do Douro e Casais do Douro deeverão
estabelece que todos os p
…) nos pontos ou
u estradas‐ruas, onde são atrave
essadas pelo ram
mal da
caiar os edifícios “de oito eem oito anos (…
estrada, qu
ue liga as Bateira
as com a villa da
a Pesqueira (…)””. Momentos e p
percursos da Histtória Local.
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Sarzedinho
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da E.M
B
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Casais do
d Douro
(panorâm
mica a partir
da E.N. 222)

Vale do rio Torto

A evolução
e
e tran
nsformação da paisagem cu
ultural no terrritório de Erveedosa do Dourro

O vale do Douro é caraterrizado por áreass de recorte abru
upto e encaixadas, e áreas aberrtas, ao longo daas quais
percorre o seu recurso m
mais importante, o rio Douro, e para onde conflluem diversos afluentes. Grande parte
dos seus ssolos denominam‐se de antrossolos (desagreggação da rocha e mistura de camadas) o que permite
p
uma ótima instalação e p
penetração da vinha,
v
evitam a erosão e perm
mitem uma temperatura constaante ao
longo do aano. Os valores de precipitação média anual sittuam‐se entre o
os 600‐800 mm e a temperaturaa média
anual estáá compreendida entre os 12,5º C e os 14º C.
Este território apresenta um mosaico de paisagem diverrsificado, alternaando áreas agríccolas, com mancchas de
matos de cariz mediterrânico, vários po
ovoamentos flo
orestais e mancchas de vegetaçção espontâneaa, onde
prolifera a urze, a esteva, o medronheiro. Para além do
o sobreiro, carvvalho e zimbro, subsistem nas galerias
g
ripícolas d
dos afluentes do rio Douro esspécies vegetaiss, como os choupos, amieiros e salgueiros. Estamos
perante uma paisagem d
de diversidades, onde para além
m dos diversos espaços naturais e conservacio
onistas,
existe umaa paisagem cultu
ural histórica, dee vocação vitícolla, que se foi adaaptando a estas condições naturais.
Uma das formas de arm
mação do terren
no no território
o do Douro, foii a construção de socalcos em
m xisto,
respeitand
do o sentido dass curvas de nível do local onde seriam construíd
dos.
Numa prim
meira fase, os ssocalcos, ou geiios, são mais esstreitos e comp
preendem no se
eu interior um ou
o dois
bardos dee vinha (socalcos pré‐filoxéricos), subsistem ainda em váriios casos a con
nstrução de pilheiros,
pequenas concavidades em formato quadrangular em
mbutidas nos ssocalcos, onde posteriormentee eram
plantadas videiras.
Paralelameente, também aaparecem os deenominados mo
ortórios, antigoss socalcos que foram abandon
nados e
onde foi p
posteriormente proliferando a flora mediterrâânea, ou recolo
onizados por ou
utras culturas, como
c
a
oliveira, am
mendoeira.
Após a invvasão da filoxera (1867), praga que destruiu m
muitas vinhas e que “obrigou” à introdução dee porta‐
enxertos aamericanos que é resistente a esta
e praga, a paisagem deste terrritório assiste a uma nova fisio
onomia,
com a con
nstrução de novo
os socalcos, com
m mais volumetrria em escala construtiva permittindo a sustentaação de

A evolução
e
e traansformação d
da paisagem cultural no terrritório de Erveedosa do Dourro

mais terraa, e compreendeem mais bardos de vinha, 8 a 10
0 e em vários caasos 20 a 40, sen
ndo os que existtem em
maior expressividade nestte território, e proporcionam
p
um
ma nova cenograafia das vinhas.
Associada a esta arquitetura vernacular, aparece um conjunto de práticcas construtivas e diversas técn
nicas de
aparelham
mento do xisto, que de forma funcional, procurava respondeer a questões do
o quotidiano e prática
agrícola, ssendo construíd
das escadarias e rampas de acesso, muitas veezes embutidas na própria parrede do
muro, com
mo forma de circulação entre os vários socalccos. Existem ain
nda outras escadarias em que apenas
parte do lajeado é embuttido no muro, permitindo
p
a esttabilidade da esscada, são as de
enominadas esccada de
salta cão. A base destes ““novos socalcos”” é mais larga, d
diminuindo até aao topo, ao seu coroamento, exxistindo
um estreittamento do murro em cada fiada de xisto utilizaado. Todo este ttrabalho é realizzado de forma manual,
m
por pedreeiros e trabalhad
dores rurais, vin
ndos muitas vezzes de outras reegiões. Nesta observação pelass várias
técnicas co
onstrutivas, apaarecem alguns exxemplares de so
ocalcos e escadaarias que eram, e ainda são, caiaados de
cor brancaa. A construção d
de socalcos, não
o compreende só
ó a cultura da vinha. O declive e orografia do teerreno
levou a que ao longo dos ttempos, fossem construídos maanchas de socalccos para a culturra da oliveira, exxistindo
que prolifera a o
oliveira e a vinhaa na mesma parrcela de terreno
o, ou noutros, a oliveira
o
é plantaada nos
casos em q
limites doss socalcos de vin
nha, nas suas bordaduras.
Este territó
ório conhece no
ovas formas de armação do terrreno, especialm
mente a partir da década de 60
0/70 do
século XX, devido à escasssez da mão‐de‐o
obra, e também à introdução daa mecanização como forma de surribar
s
as vinhas. São utilizadas m
máquinas que permitem realizar o desmonte dass encostas, surgindo novas form
mas de
plantação da vinha. Para além de existireem vinhas contín
nuas numa parccela de terreno, surgem os pataamares,
armação de terreno com
m taludes de terra,
t
no qual são plantadas duas linhas de
e bardo com videiras,
permitindo
o a passagem de tratores para a realização do
os trabalhos agríícolas, e que seg
guem a orientaçção das
curvas de nível. Uma outtra forma de plantação é a denominada vinhaa ao alto, em que a vinha é pllantada
segundo aas linhas de maior declive do
o terreno, e maais recentemente, assiste‐se à realização de micro‐
patamaress com um ou dois bardos (nos antigos modelos de armação de vinha e em nova
as parcelas).

As arquiteturas d
da paisagem vvernacular

O território
o é o suporte físsico do patrimón
nio vernacular, e ao sê‐lo vai taambém sendo moldado
m
pelas práticas
culturais, ssejam elas ativvidades de sub
bsistência, repreesentações socciais ou marcaçções simbólicass. Este
património
o necessita de sse adaptar consstantemente paara continuar a responder às necessidades
n
sociais e
funcionais, sob pena de ser abandonado por se consid
derar obsoleto, ou mesmo eliiminado por recordar
vivências m
menos dignificad
doras.
A arquitetu
ura vernacular é património arquitetónico de uttilização diária, é funcional e carraterístico da rellação
entre as co
omunidades quee o construíram, e o meio em q
que se inserem, e neste caso, com
c
a centralidaade da
ambiência cultural da vinha e do vinh
ho, e de outras culturas agríccolas paralelas que também foram
implementtadas neste território.
Para além da arquiteturaa da paisagem, da modelação
o e construção de geios e soccalcos, aos peq
quenos
aglomerados populacionaiis, encontram‐see unidades de p
produção vitícolla de pequena e média dimenssão, as
quintas pro
odutoras de vinh
ho com todas as suas construçõees habitacionaiss, espaços de pro
odução e em algguns
casos o esp
paço religioso simbolizado na co
onstrução da caapela privativa. A
Algumas são o reflexo
r
e continu
uidade
de pequen
nas unidades de produção que emergem duran
nte a Idade Média, dependentes de diversas ordens
o
monásticass que se foram eestabelecendo no território do D
Douro e nos seuss afluentes maiss importantes.
Existem ain
nda outras consstruções nesta paisagem culturral, construídas como forma de
e dar resposta a uma
determinad
da função, nomeeadamente os moinhos,
m
as azen
nhas de cereal e lagares de azeite que usavam a água
ou a tração
o animal como fo
orça motriz, os fornos
f
para secaar figos, lagares d
de vinho, curraiss, abrigos e telheeiros,
as eiras onde era “malhado” o cereal, os colmeais
c
(e resp
petivos muros apiários que delimitam o espaço
o onde
se realiza a produção de m
mel) os pombaiss (estruturas de planta circular ou em ferradurra, com saídas de
d voo
dos pombo
os direcionadas p
para Sul)…
A paisagem
m cultural do A
Alto Douro Vinh
hateiro associa, a uma área naatural de encosstas íngremes e solos
acidentado
os, a ação ancesttral do Homem na adaptação do
o solo xistoso àss suas necessida
ades agrícolas, criando
uma paisaggem ao longo dee centenas de an
nos expressa em
m socalcos e quin
ntas, em pessoass e imaterialidad
des.

O ciclo
c
vegetativvo da vinha

monta ao períod
do da romanizaçção, com a intrrodução da cultura da
A presençaa do vinho nestte território rem
vinha, paraa que posteriorrmente, e sendo um território
o com forte preesença monásticca durante o período
medieval, a área de cultivvo vai‐se expand
dindo. Esta vocaação vitivinícola é mencionada ao longo das diiversas
cartas de fo
oral atribuídas d
durante o períod
do medieval, asssistindo‐se em 1
1756, à criação e regulamentaçãão pelo
Marquês de Pombal, da prrimeira região dee vinhos, a Regiãão Demarcada d
do Douro.
A vinha eraa uma cultura em
m crescimento, e ao longo dos tempos foi sendo
o a principal ativvidade económicca.
Dessa vocação vitivinícolaa nasceu um mosaico
m
paisagísstico, expresso nos vários sistemas de armaçção do
terreno. A videira assum
me um papel primordial
p
nestaa definição da paisagem, bem
m adaptada ao
o clima
mediterrân
nico e suportand
do as variações de
d temperatura deste micro‐clim
ma.
Após o rep
pouso do Inverno, em que foi reealizada a poda na videira, assisste‐se na Primavvera, ao rebentaamento
dos gomoss, para que nos meses de Abril e Maio nasçam os primeiros reebentos, folhas e cachos e se asssista à
aplicação d
de enxofre na videira como form
ma de desinfeção
o, e a paisagem ganha nova tonalidade momentânea.
De seguidaa segue‐se o peeríodo de floração do cacho, nem todas as fflores conseguirrão ser bagos de
d uva,
assistindo‐‐se de seguida à fecundação, daa qual resulta o b
bago, iniciando‐sse posteriormen
nte ao seu proceesso de
maturação
o.
Ao longo d
da maturação o
os bagos crescem
m de tamanho e variam de ton
nalidade, passan
ndo do verde, para
p
as
tonalidadees amareladas e avermelhadas. O amadurecimeento do bago é a fase prévia da vindima, ondee a uva
do o grau de açú
vai atingind
úcar ideal para a produção de viinho.
Por Setembro e Outubro o ritual, a azáfam
ma e o ciclo da vvinha e do vinho
o, encontra o seu
u expoente máximo na
recolha daa uva, nas vind
dimas. A paisaggem deixou a ccor verde, e ad
dotou a cor am
marela, tons larranja e
avermelhado… será assim
m durante este espaço
e
temporal, ainda celebrado em alguns lo
ocais, com o S. Miguel
das Uvas, o fim das vindim
mas e o repouso momentâneo daa videira…
Ao longo d
deste ciclo vegeetativo, e com o desenvolvimento das diversaas atividades vitícolas, a paisagem vai
adquirindo
o formas e tonalidades muito prróprias.

Vale do rio
r Torto
(panorâmicca a partir
da E.M
M. 505)

Vale do rio
r Torto
(panorâmicca a partir
da E.N. 222)

Vento
ozelo
(panorâmicca a partir
da E.N. 222)

Unidades de paissagem: ponto
os de contato visual

Milhares d
de fragmentos eem xisto, agrupaados e em unísssono, moldam
e caracterizam esta paissagem vinhateirra. Ao longo de vários anos
foram con
nstruídos manuaalmente os diversos sistemas dee socalcos que
se podem visualizar ao lon
s
pelo rio Torto.
ngo deste vale, serpenteado
Casais do
o Douro implanta‐se na tipo
ologia de povo
oado duriense
atravessad
do por uma estrrada à volta do qual
q emerge estaa paisagem.
O xisto p
predomina por todas as consstruções da paiisagem, é um
elemento de construção e é nesta tipolo
ogia de solo que se implantam
m as videiras. SSocalcos, camin
nhos, escadariass, construções
e crescem
habitacion
nais… a constrrução vernaculaar encontra neeste território
elementos descritivos daa essência Douro, parte integrante da área
classificad
da do Alto Douro
o Vinhateiro Património Mundiaal.

Casais do Douro

E.N. 222
2 41⁰ 16’ 89’’ N

7 54’ 52’’ W
7⁰

Neste teerritório do vvinho, encontraa‐se a pequena e média
propriedaade, que em conjunto constroem
m esta paisagem
m.
Ao longo desta vasta amp
plitude visual, observam‐se
o
dessde logo vários
sistemas de implantaçãão da vinha, onde
o
após a realização do
arroteameento manual para o seu plantio
o, eram construíídos grupos de
socalcos em xisto, ondee eram plantad
dos 2 bardos d
de vinha (pré‐
filoxéricoss) e posteriormeente, socalcos co
om 8 a 10 bardo
os de vinha, ou
20 a 40 baardos (pós‐filoxééricos). Em frentte o povoado do
o Sarzedinho.
Complemeenta‐se esta paisagem no effeito visual dass bordaduras,
especialm
mente com a introdução de olivveiras, e ao apaarecimento de
matos meediterrânicos em
m antigos socalco
os de vinha e olival que foram
abandonaados. Ao fundo, o curso de água do rio Torto.

Sarzzedinho

(Cascaalheira) E.N. 222

41⁰ 16’ 44’’ N

7⁰ 52’ 92’’ W

Uniidades de paissagem: pontos de contato visual

Descendo em direção ao rio Torto (percurso 1) visualizam‐se várias
quintas co
om todo o seu espaço habitaccional e estrutu
uras de apoio,
assim com
mo antigos mortórios colonizado
os pela flora caaraterística do
Douro (urzze, esteva, med
dronheiro) e a presença
p
do sum
magre, planta
arbustiva aantigamente utilizada e comerccializada para a indústria dos
curtumes eexistente no Valee do Ave, Covilh
hã e Norte da Europa.
Na outra m
margem do rio Torto, o povoado
o do Sarzedinho,, rodeado por
pequenas p
propriedades e quintas, sendo visível
v
no cume, uma mancha
florestal a coroar o vale do
o rio Torto.
Ao longo da descida, e aaté se atingir a ponte rodoviária sob o rio
de‐se ainda visualizar os vários sistemas de im
mplantação da
Torto, pod
vinha, e o eefeito das bordaaduras proporcio
onada pela oliveeira.

Sarzed
dinho

E.M. 502 41⁰ 16’ 36’’ N

7 51’ 65’’ W
7⁰

Sarzed
dinho

E.M. 502 41⁰ 15’ 90’’ N

7 51’ 84’’ W
7⁰

Atravessan
ndo a ponte rodoviária sob o rio
o Torto, e subind
do em direção
ao Sarzed
dinho, pode‐see observar to
odo o percurso realizado
anteriormeente, toda a paisagem cultural e agrícola da margem direita
do rio Tortto.
A orografiaa deste vale estáá relacionada co
om este recurso natural que a
define, o rio Torto. O seu percurso é muitas vezes d
definido pela
vegetação da sua galeriaa ripícola (chou
upos, amieiros),, e por vezes
pelos vário
os sistemas de aarmação de terrreno da vinha, construídos a
partir das ssuas margens até altitudes maiss superiores.
Se na prim
mavera o verdee predomina e sobressai nestaa paisagem, o
vermelho e o amarelo do
o início do outtono (por vezess a época das
vindimas) ttransmitem o ap
proximar de mais um final de cicclo vinícola.

Uniidades de paissagem: pontoss de contato visual
v

Na ponte rodoviária sob
b o rio Torto, e tomando a direção para
Castanheiro do Sul (perccurso 2), pode‐se percorrer a paisagem da
margem eesquerda do rio TTorto.
Ao longo deste percurso subsistem diverrsos sistemas dee armação de
vinha, dessde os primeiross socalcos construídos com xisto
o (aparelhado
e talhado,, e em alguns caasos caiado de branco), os novos patamares
mecanizad
dos que acomp
panham as curvas de nível e serpenteiam a
paisagem e os sistemas d
de implantação de vinha ao altto, para além
bitacional (as
das diversas construções vernaculares de caráter hab
ubsiste ainda a oliveira, ora
quintas) e funcional (os cardenhos). Su
implantad
da em bordadu
ura (à volta daa vinha) ou em
m olival com
socalcos d
de xisto.

Sarze
edinho / Castanh
heiro do Sul

Caminho agrícola

41⁰ 15’ 45’’ N 7⁰ 50’ 87’’ W
41⁰ 13’ 94’’ N 7⁰ 50’ 08’’ W

Sarze
edinho / Ervedosa do Douro

Caminho agrícola

41⁰ 15’ 82’’ N 7⁰ 50’ 71’’ W
41⁰ 15’ 58’’ N 7⁰ 48’ 35’ W

Tendo ain
nda como referrência a ponte rodoviária sob
b o rio Torto,
antes de a atravessar, e ttomando a direçção para Ervedo
osa do Douro,
pode‐se p
percorrer o terrritório agrícolaa da margem d
direita do rio
Torto, atravessando diverrsas quintas pro
odutoras de vinh
ho, e observar
para sul, a cenografia do p
percurso 2.
Observando esta paisageem, e tendo co
omo cenário dee fundo o rio
Torto, é p
percetível toda a paisagem agrícola que foi co
onstruída pela
força hum
mana, e onde recentemente também
t
foram implantados
novos sisttemas de armaçãão de terreno qu
ue permitem a m
mecanização.
Espaços aagrícolas, com cciclos, rotinas e quotidianos exxpressos num
território do vinho, territó
ório consagrado
o à cultura da vin
nha na Região
Demarcad
da do Douro.

Uniidades de paissagem: pontoss de contato visual

1

Sarzzedinho

2 Sarzedinho
Castanheiro do Sul

3 Sarzedinho
Ervedosaa do Douro

Unidades de paissagem: pontos de contato visual
v

Atravessando o povoado de Sarzedinho, passando por eentre vinhas e
olivais, e subindo em d
direção à Capella de Santa Báárbara (existe
sinalética indicativa do lo
ocal) pode‐se ob
bservar a oeste o povoado de
Casais do Douro, a norte toda a paisagem cultural, agríccola e natural
do vale do
o rio Torto, atraavessada pelo principal eixo de comunicação
deste território, a Estradaa Nacional 222.
Junto a esta capela de invvocação a Santa Bárbara (é muitto frequente a
construção
o destes pequen
nos ermitérios de
d invocação a SSanta Bárbara
neste terrritório agrícola, como forma dee proteção do “ssagrado” face
ás intemp
péries da Natureeza sob o territó
ório agrícola), vvisualiza‐se na
direção esste, a continuidaade desta paisaagem vitivinícolaa ao longo do
vale do rio
o Torto e o limitee do aglomerado
o de Ervedosa do Douro.

Sarzedinh
ho

(Capela dee Santa Bárbara)

Caminho agrícola 41⁰ 15’ 54’’ N

7 51’ 64’ W
7⁰

O percurso
o da Estrada Nacional 222 (estraada que inicia em Vila Nova de
Gaia e termina em Almendra‐Vila Nova de Foz Côa, e cujo
o troço entre o
Peso da R
Régua e o Pinhãão foi considerado como o melhor do mundo
para se co
onduzir) proporrciona neste território uma vissta privilegiada
sob toda a cenografia do vvale do rio Torto
o.
Ao longo do itinerário qu
ue percorre e seerpenteia este vale vitivinícola,
atravessam‐se lugares, povoados e aglomerados populaacionais, assim
como se p
pode observar em determinados momentos a ssua distribuição
e localizaçção nesta paisaggem, sendo de pequena
p
dimensão, alguns com
um núcleo
o central (mais antigos) ou de forma linear ao
o longo de uma
via de co
omunicação. Em
m ambos, subsiste na sua perifferia, o espaço
agrícola, e a sua evolução
o contínua, de co
onstrução da paiisagem.

Sarzedinho
o

(Vale do rio Torto)

E.N. 222 41⁰ 16’ 76’’ N

7 51’ 66’’ W
7⁰

Uniidades de paissagem: pontos de contato visual

Tendo o rio Douro com
mo cenário visuaal, as referênciaas a este local
surgem‐n
nos na Idade M
Média, e ao aforamento desttas terras ao
Convento
o de S. Pedro daas Águias. A cultu
ura da vinha e d
do vinho já era
uma práttica referenciáveel, e de cultivo neste território.
Para além dos socalcos pré e pós fiiloxéricos, surgem os novos
sistemas de vinha que sseguem a orienttação das curvaas de nível do
solo ou a “vinha ao alto”, possibilitand
do a mecanizaçção de muitas
tarefas do quotidiano agrícola.
São visíveis várias quintas produtoras de
d vinho, onde para além de
serem eespaços habitaccionais, congregam construçõ
ões de apoio
agrícola, como seja a adega e os lagarres, existindo casos, em que
subsistem
m outras constru
uções de apoio, como o colmeall, o pombal…

Ventozelo

E.N. 222

41⁰
4 17’ 28’’ N

7 50’ 81’’ W
7⁰

O vale dee Frei Estevão é um espaço eminentemente de cariz vinícola,
onde o novo território
o do vinho en
ncontra uma eexpressividade
contínua e consistente.
Ao longo deste vale, os ritmos e quotidianos são marcados
paulatinaamente pelos vaalores e ciclos da
d cultura da vinha, expressa
no toquee de um brinde…
…
Com o rrio Douro “a to
ocar” e a fortaleecer esta cenoggrafia, os tons
naturais desta paisagem
m cultural propo
orcionam diverssos momentos
sublimess ao longo do ano, podendo ser observadaas as diversas
tonalidad
des “oferecidas”” pelo ciclo natural da vinha.
As linhass definidoras deeste vale são téénues, curvilíneaas… marcam a
paisagem
m, são femininass, e todas muito diferentes.

Frei Esteevão

E.N. 222

41⁰ 17’ 25’’ N

7⁰ 49’ 03’’ W

Unidades de paissagem: pontoss de contato visual

Sobranceeiro ao rio Do
ouro, o vale de
d Roriz caractteriza‐se pela
existência de diversas qu
uintas produtoraas de vinho, imp
plantadas num
cenário natural, característico e singular do vale d
do Douro. As
reminiscêências à produçção de vinho, trransportam‐nos para a Idade
Média, ccontudo, é com o impulso da criação
c
da Regiãão Demarcada
do Douro
o, em 1756, qu
ue se assiste à implantação
i
e cconstrução de
quintas, assim como à diifusão da vinha.
A panorrâmica proporccionada neste local, revertee‐nos para a
transform
mação da paisaagem, em territtório do vinho. Ao longo da
margem esquerda do rio Douro, subsistem diveersas quintas
ue em vários caasos possuem, para além do
produtorras de vinho, qu
espaço h
habitacional, esp
paços de transformação do vinho
o.

Roriz Caaminho agrícola

41⁰ 18’ 76’’ N

7 48’ 33’’ W
7⁰

41⁰ 18’ 67’’ N

7⁰ 48’ 13’’ W

Em pano
o de fundo, naa outra margem
m do rio Douro
o, a linha de
caminho‐de‐ferro… anteriormente, exxistiam pequenaas barcas de
passagem
m que efetuavaam a travessia do rio Douro com pessoas,
animais e bens, para várrios apeadeiros que
q se localizam
m junto à linha
de camin
nho‐de‐ferro do Douro.
Neste lo
ocal, existiram eestruturas de exxploração mineeira, onde era
extraída a cassiterite e a galena. A cultu
ura da vinha enccontrou neste
território
o, condições favo
oráveis para a sua implantação,, beneficiando
de ótimaas caraterísticas climáticas e naturais.
O percurrso pedestre PR
R 2 – Pequena Rota
R
das Vinhas,, que se inicia
em Erved
dosa do Douro, e atravessa estee vale, tem umaa parte do seu
percurso
o junto ao rio Douro.

Roriz

Cam
minho agrícola

Percurso
o Pedestre PR 2
Pequena Ro
ota das Vinhas

Troço do Peercurso
Pedestre do
o PR 2

www.sjpesqu
ueira.pt
Rorizz
Vale do rio Douro
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