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Povoado de S. Salvaador do Mundo

Necrópole megalítica da
d Senhora do
o Monte

Núccleo Histórico de S. João daa Pesqueira
(arcco e muralha medieval)

O monte de S. Salvador do
o Mundo, o Castelo Velho ou Erm
mo, teve as suass primeiras ocup
pações na Pré‐História,
principalmente a partir do
os finais do IV milénio
m
a.c., o peeríodo do Neolíttico Final. A sua posição estratéégica, o
domínio viisual de um vassto território, a proximidade dee um bem e reccurso natural co
omo o rio Douro
o onde
para além de existirem reecursos piscatóriios, passariam d
diversas manadaas de animais, servem de argum
mentos
pela procura e fixação neste local, de comunidades recoleectoras.
uma encosta ab
brupta serve de meio natural de defesa, enqua
anto as encostas sul e
A orografiaa a norte com u
oeste apreesentam menos inclinação perm
mitindo o seu acesso. Este espaçço teve uma ocu
upação contínuaa, onde
para além do período da Pré‐História, exiiste uma ocupaçção romana e m
medieval, para que posteriormen
nte, no
século XVII, se assista a u
uma transformaação arquitetónica e simbólica,, assente no início da construção do
Santuário de S. Salvador do Mundo.
desta ocupação ccom cerca de seeis milénios, resu
ultou diverso património arqueo
ológico, representativo
Ao longo d
do modus vivendi das divversas comunidades e ambiênccias culturais e sociais que ali se estabeleceraam. Os
diversos veestígios arqueoló
ógicos comprovam esta ocupação prolongada e linear, num espaço natural com
m uma
forte cargaa simbólica (paissagem milenar) onde
o
a naturezaa é a sua centrallidade, passando
o posteriormentte para
um espaço
o onde a naturezza e a fisionomiaa natural deste espaço, servem de contemplaçã
ão, retiro, afirm
mação e
aproximaçãão com o religio
oso.
O vasto eespólio arqueoló
ógico compreen
nde diverso maaterial cerâmico
o (manual e a torno), numism
mático,
epigráfico, de produção, vidro e decorattivo (bronze), eexistindo ao lon
ngo deste espaçço diversos elem
mentos
arquitetónicos do período
o romano no ap
parelho construtivo das diversaas capelas. A esste património móvel,
uras, representaando a Fraga do
o Diabo, um exxemplo
associam‐sse diversas estrruturas com inscrições e gravu
simbólico e interpretativo das conotaçõess mágicas, religio
osas e imateriaiss deste local. As denominações “Largo
das Covinh
has” e a existênccia a meio da encosta de platafo
orma denominad
da por “Praça do
os Mouros”, enu
unciam
um conjunto de pequenas estruturas escaavadas na rocha (gastras, covas, sulcos de suporrte).
Da paisageem milenar a esp
paço religioso, S. Salvador do Mundo, personificca a construção contínua do terrritório.

Povoado de S. Salvaador do Mund
do

Necrópole megalítica da
d Senhora do
o Monte

Núcleo Histórico
o de S. João daa Pesqueira
(arco e muralha medieval)

No cume da elevação da Seenhora do Montte (também con
nhecida por Senh
hora do Vencime
ento), a cerca dee 4 km
m elementos de sacralização da paisagem, expressa na ritualidaade da
a oeste de S. João da Pesqueira, subsistem
construção
o de monumen
ntos fúnebres. Originalmente constituída po
or três monum
mentos, a necrópole
megalítica da Senhora do Monte, era um conjunto de dólmens/antas de cariz funerário,, construídas (daatação
genérica) eentre o IV/III milénio a.c. Espaço
o fúnebre, onde o material utilizzado para a sua construção foi o xisto
para os esteios (pedras eriggidas ao alto) e o quartzo, pedraame da mamoa (espaço circund
dante da anta).
período da Reco
onquista Cristã, no ano 900, D. A
Afonso III de Leãão ordena a construção de um castelo
c
Durante o p
neste territtório, onde a asssociação ao reccurso natural rio
o Douro e ao ab
bundante pescad
do ali existente, como
mais tarde com a instituiçção da igreja paaroquial de S. Jo
oão Baptista, paassa a designar‐‐se “Sancto Johani de
Pescaria”. Esta será uma d
das quatro paróquias instituídass na época med
dieval, existindo ainda Santa Maaria, S.
Pedro e S. TTiago.
Entre 1055
5 e 1065, durantte a segunda Reeconquista, Fern
nando Magno dee Leão e Castela
a concedeu o primeiro
foral a estee território, conssiderado o mais antigo documen
nto de concessãão régia no territtório português, sendo
outorgado pelos primeiros reis portuguesses, até ao Forral Novo de 151
10. Ao longo deste período são
o ainda
concedidass diversas cartass para a realizaçãão de feira francca.
A malha u
urbana existentee no espaço dellimitado pela m
muralha medievaal (com cerca de 6 hectares dee área)
possui estrruturas e tipolo
ogias das pequeenas edificações medievais de ccariz rural, send
do então delimiitada a
norte por u
um esporão nattural, a oeste peela rua do Outeiiro, a este pela rua Fora de Vila
a, e a sul pelo Ro
ossio e
Arrabalde, por onde confiinava uma artérria (rua Direita) e subsistia a Iggreja de S. João em direção à Estrada
E
Real, ondee persistia a Igreeja de S. Tiago. Durante a épocca medieval, este território é do
oado aos irmãoss Rui e
Pedro de TTávora.
Nos século
os seguintes serria a família Távvora que, atravéés do seu estab
belecimento na região e da sua ação
enquanto ssenhores locais, marcaria de forrma determinan
nte o urbanismo da vila, nomead
damente depois de em
1611 receb
berem o título de condes de S. João da Pesqueirra, e todo o seu relacionamento
o com o poder ceentral.

Núcleo
o Histórico de S. João da Pesqueira: Rua D
Direita e Praça
a da Repúblicaa

Espaço com
m caraterísticas medievais, anteeriormente delim
mitado pela sua cerca medieval, o núcleo histórico de
S. João da Pesqueira, foi teendo a partir do
os séculos XVI e XVII, mas especcialmente a parttir do século XVIIII uma
forte expaansão extra‐cerca medieval, sendo a Praça da República, o centro desta
a nova transforrmação
arquitetónica. Para além d
da época medieeval (arco e torre), é nos século
os XVII e XVIII, que
q se complem
menta e
ma nova praça, com a transform
mação da capela da Misericórd
dia e do antigo solar dos Távoraas. É o
idealiza um
próprio poder central que impulsiona, inceentiva e idealizaa esta nova realid
dade, a nova Pra
aça da Repúblicaa.
Passa a seer cada vez maiss o centro cívico
o, social, político
o e económico do antigo burgo
o medieval, oco
orrendo
uma renovvação arquitetón
nica nos seus esspaços a partir d
da 2ª metade do
o século XVIII, co
omo seja o edifíício dos
Paços do C
Concelho, a arccada, onde em 1809
1
“na arrem
matação dos arcos da praça da vila é proibido que se
arrematassse banca de ferrrador” e a torre do relógio, ond
de para além de dar o toque parra o início da ron
nda, ou
início das sessões camaráárias, foi em 17
774 objeto de ““hasta pública p
para compor o telhado e sobra
ado do
na do mesmo reelógio”.
relógio e reparar a máquin
Percorrendo a rua Direitaa (ou direta da antiga
a
estrada reeal ao núcleo histórico) surgem
m‐nos diversos edifícios
e
om função habittacional e comerrcial. Esta rua peersonifica o alarg
gamento extra‐m
muros
de diversaas volumetrias co
da cerca medieval, que ao longo dos séculos XVII e XVIII, proporciionou o apareccimento de uma nova
linguagem
m arquitetónica, sendo exemplo o Solar dos Pintos e a Casa dos Veloso.
O Solar do
os Pintos, possu
ui frontaria barrroca com janelas de saial (sécu
ulo XVIII) decora
adas por concheeados e
florões que não se repetem. Ao centro deestaca‐se uma vaaranda onduladaa com gradeame
ento em ferro fo
orjado.
Exteriormeente, a decoração aproxima‐se das influências e caraterísticass existentes na Casa
C
do Cabo, solar do
século XVIIII, embora de escala e volumetria mais modestta. Os pormenorres da pedra pro
ofusamente trab
balhada
nas janelas, varanda e corrnijas, transportaam‐nos para as ambiências sociais, culturais e artísticas
a
do perííodo do
barroco, b
beneficiando de uma nova emerrgência local e reegional, a produção vitivinícola do
d território Dou
uro.
Ao longo desta artéria, p
para além de divversas tipologiaas e escalas arquitetónicas, verifica‐se a utilizaação de
diversos m
materiais constru
utivos, como o granito,
g
o xisto n
no aparelho consstrutivo ou a ard
dósia em espinhaa.

Núcleo
o Histórico dee S. João da Peesqueira: Rua Direita e Praça da República

Ainda na ru
ua Direita, e na periferia do Solar dos Pintos, so
obressai a Casa dos Veloso, imó
óvel com piso téérreo e
dois pisos d
de fachada corrida possuindo jaanelas e portas d
de verga, varand
da com gradeam
mento de ferro forjado
f
e dois pináculos no sistemaa de cobertura.
Caminhand
do em direção à Praça da Rep
pública, sobresssaem diversos eedifícios dos sécculos XIX com função
f
assumidam
mente habitacional. Curiosa é a solução arquitetónica apresentada na rua do Passadiço, com a
introdução
o de uma passagem de ligação e comunicação entre edifícios.
Aproximan
ndo‐nos da Praçaa da República, visualiza‐se o an
ntigo centro nevvrálgico do núcle
eo histórico pós época
medieval, identificado no espaço físico daa praça, o espaçço social, cívico,, económico, cu
ultural e arquitettónico,
onde o percurso histórico
o deste território
o está represen
ntado com a preesença do poder local (antigo edifício
e
dos Paços do Concelho), rreligioso (Capelaa da Misericórdiia), comercial (aarcada), aristocrá
ático (antigo solar dos
Távoras), o
onde no passado
o existia o pelourinho, símbolo d
da municipalidad
de e jurisdição do
d poder local.
Edifícios qu
ue representam
m a transformaçãão social, econó
ómica e cultural deste território
o, cuja presençaa nesta
praça marccam de forma vincada o quotidiano desta comunidade. A Praçça da República é o principal conjunto
arquitetónico de S. João d
da Pesqueira, claassificado em 20
013, como Conju
unto de Interessse Público. É o reflexo
r
uma comunidade ao longo de váários momentoss da História loca
al, regional e nacional,
da ocupaçãão contínua de u
cujo reflexxo é visível no aarco da muralhaa fernandina, naa capela e antigo hospital da Misericórdia,
M
no antigo
solar dos TTávoras, prolongga‐se na arcadaa e torre do reló
ógio do século XVIII, no lado oposto
o
no edifíccio dos
Paços do C
Concelho, culmin
nando este conju
unto com casario
o dos séculos XV
VII e XVIII.
A riqueza d
decorativa e arq
quitetónica que marca o urbanissmo desta praçaa é tradutora de uma época de grande
g
desenvolvimento económico de S. João da
d Pesqueira, liggada à produção
o de vinho do Porto entre mead
dos do
século XVII e finais do século XVIII, que incentivou a fixxação de famíliaas nobres da região e a conseq
quente
construção
o de edifícios qu
ue personificavam a nobreza dee linhagens, a riq
queza das famíliias locais e dos grupos
g
sociais maais distintos da urbe. Marcas,, símbolos, ambiências, imateerialidades e go
ostos, expressos num
percurso teemporal históricco e patrimonial.

Praça da República

Acesso pedonal
p
(recomeendado)

Rua Direita
D

Praça da República

Núcleo Histórico dee S. João da Pesqueira: Prraça da Repúb
blica, Rua do Arco, Adro de Santa Mariia, Rua dos
Gatos, Rua Dr. Fran
ncisco José Berrnardes e Praçça da Repúblicca
Com a fixaação das fronteiras e a restauração do reino em 1668, a sittuação geoestra
atégica de S. Jo
oão da
Pesqueira perdeu alguma importância no
o plano defensivvo da fronteira,, e a velha murralha, obsoleta, foi‐se
o para aproveitamento de algum
ma pedra ou foi m
mesmo absorvid
da pelas próprias construções.
desfazendo
Em 1762, SS. João da Pesqueeira constava daa correição de Piinhel, uma das ccinco correições da província da Beira,
conjuntameente com outrass 53 vilas. Já em 1798, e de acorrdo com o Censo
o de Pina Maniq
que, as povoaçõees que
hoje pertencem a S. João
o da Pesqueira, estavam espalh
hadas por mais concelhos, perrdendo o estatu
uto de
concelho n
no Liberalismo, fformando‐se o atual,
a
a partir daas reformas iniciaadas no Liberalissmo. Nas referências e
disposições camarárias dee 1828, um conjunto de delib
berações refleteem as posições locais em relaçção ao
a que se coloqueem luminárias em
m honra de D. Miguel”
M
período daas guerras liberaais, onde é emitiida “ordem para
e suspendeendo‐se de imed
diato “o senado municipal por ca
ausa da simpatiia do senado com
m os liberais”.
Passando pela rua do Arcco, em direção ao Adro de San
nta Maria, surgee a Casa dos Sarmentos com faachada
marcada p
por uma varandaa corrida em ferrro forjado, rasgaada por seis janeelas separadas por
p uma porta dee verga
em arco ab
batido. No centrro do adro, o bussto de homenaggem aos ensinam
mentos e pedago
ogia do Padre Jo
oão.
A toponím
mia do atual Núcleo Histórico de S. João da Pesq
queira (Rua dos Gatos, Travessa
a dos Gatos, Ruaa Nova)
aponta para a probabilidade de existênccia de uma peq
quena judiaria, ou uma simple
es rua (comuna) onde
habitava um grupo de seguidores da Lei de
d Moisés. Esta aartéria personifica esse legado, onde na 1ª metade do
445) foram auto
orizadas pelo po
oder régio, Cartaas de Contrato a artesãos (exerccício de
século XV (entre 1441 e 14
um ofício e coleta do seu ttrabalho) seguid
dores da Lei de M
Moisés, em S. Joãão da Pesqueira.
Retomando o percurso peela antiga rua do
o Outeiro, atual rua Dr. Franciscco José Bernard
des em direção à Praça
da República, uma referêência para a população que este aglomerado possuía no ano
o de 1843 “S. Jo
oão da
Pesqueira possuía 204 fog
gos e 697 habita
antes, S. Thiago da Pesqueira 16
68 fogos e 580 habitantes,
h
S. Ma
aria da
Pesqueira, 121 fogos e 377
7 habitantes e S. Pedro da Pesqu
ueira 93 fogos e 312 habitantes”.
Das imateerialidades e ritu
ualidades realizadas neste aglo
omerado, são d
de destacar as celebrações
c
do dia do
Christi), incumb
bindo‐se muitas vezes a municiipalidade local de
d as organizar,, assim
Corpo de Cristo (Corpus C

Núcleo Histórico
H
de SS. João da Pesq
queira: Praça da
d República, Rua Dr. Parad
dela de Oliveirra, Rua da Figu
ueira, Rua
de S. Joãão, Avenida M
Marquês de So
overal e Rua Visconde D’Asssêca
como as ffestividades da Páscoa, como aconteceu em 1758 “elegend
do pessoas para
a segurar no pá
álio nas
festividadees da Páscoa” e em 1759 “na orrganização da prrocissão de Corp
pus Christi”.
Passando a Praça da Repú
ública, visitando
o o Museu Eduardo Tavares com
m a sua exposiçã
ão permanente de arte
contempo
orânea, represen
ntativa da oficina artística do escultor Eduard
do Tavares, e a exposição do legado
arqueológgico de todo o tterritório de S. João da Pesqueeira, descendo parte da rua Dr. Paradela de Oliveira
O
(médico e fadista), deixa‐sse o antigo aglom
merado pela ruaa da Figueira em
m direção à Igreja
a de S. João.
Este imóvel religioso de ffachada simpless do século XIV, possui arco ogiival interrompid
do, rematado po
or torre
sineira de dupla ventana. São de destacarr no seu interiorr quer o retábulo
o‐mor barroco, quer o teto apaiinelado
do século XVII. No seu inteerior, ainda são visíveis diversass lápides funerárrias.
Em plena Avenida Marqu
uês de Soveral (diplomata
(
porttuguês em Lond
dres nos finais do
d século XIX/in
nicio do
século XX,, natural de S. JJoão da Pesqueira) o edifício dos atuais Paçoss do Concelho de
d finais do sécu
ulo XIX,
expressa a representativid
dade e transform
mação do poderr local, as remin
niscências medie
evais do municip
palismo
e autonom
mia local. Persisste ainda desse legado medievaal, a pedra de aarmas que este edifício possui na sua
fachada, aalusão às comun
nidades piscatóriias, ao rio Douro
o e ao seu burgo
o medieval. No átrio
á
destaque, para os
azulejos provenientes da ffábrica Aleluia, em
e Aveiro, repreesentativos das fases da vinha e do vinho, das diversas
d
atividadess do mundo vitivvinícola, da paisaagem em socalccos, da caça e daa pesca, de sítio
os e lugares simb
bólicos,
como o Caachão da Valeiraa ou a Ferradosa.
Repositóriio das identidades locais, expresssas nas imateriaalidades, quotid
dianos e azáfama
as dos meios rurrais.
Ainda na mesma artéria,, e no prolongaamento do ediffício dos Paços do Concelho, a Casa Castro Pereira
apresenta uma qualidade arquitetónica expressa na horizzontalidade de cconteúdos arquitetónicos, caraterística
dos século
os XVII e XVIII. Sensivelmente a meio da Aven
nida Marquês d
de Soveral, a rua
a Visconde de Assêca,
A
apresenta alguns imóveis com bom grau de
d erudição arqu
uitetónica.
Este aglom
merado atesta u
uma prosperidad
de renovada no
os séculos XVII e XVIII mas com
m profundas raízzes nos
séculos an
ntecedentes, cujaa configuração muito
m
deve aos d
diversos ritmos, gostos e mome
entos da Históriaa.

Núcleeo Histórico dee S. João da Peesqueira

Percurso
o visitável

Acesso pedonal
(recomeendado)

Percurso
o Urbano
(recom
mendado)

Início Sen
ntido Final
(Aconsselhável)

Praça daa República

Provável trroço da linha
de muralh
ha medieval

Caasa do Cabo

O século X
XVIII é em Portu
ugal um tempo de
d grande ativid
dade arquitetónica, à qual se asssocia todo o ad
dvento
económico
o e comercial co
om o Brasil. Ao nível da arquiteetura de espaço
os e artes decorrativas é o perío
odo do
barroco, co
om divergênciass regionais, assumindo no Norrte um carácterr mais decorativvo, sendo mais rico e
versátil no litoral e empobrece à medida que
q caminhamoss para o interior.
Para além de outros projjetos arquitetón
nicos surge‐nos o solar, casa‐m
mãe de uma família nobre em
m geral
associada à posse fundiárria que se expan
nde pelo Douro
o, Minho e Beiras. Inserida nesste contexto de posse
fundiária e da ambiência proporcionada pela produção
o vitivinícola no Douro, a Casa do Cabo apreesenta
afinidades à cultura arquiteetónica de Nicollau Nasoni, que muito se faz sen
ntir pelo vale do
o Douro.
Cronologicamente datadaa de meados do século XVIII, o espaço arqu
uitetónico desenvolve‐se no sentido
horizontal e é complemen
ntado por um jaardim de estilo francês, reflexo
o da sociedade do
d Antigo Regim
me dos
séculos XVII e XVIII. A fach
hada cenográficaa está dividida eem três corpos p
por pilastras, ap
presentando as janelas
padieiras p
profusamente lavradas com mottivos rocaille. No corpo central,, ladeado por pilastras rematad
das por
fogaréus, d
destaca‐se o baalcão recortado assente sobre pilares prismátticos, onde se abre
a
uma portaada de
molduras trabalhadas. A reematar o brasão
o joanino sobre eempena circular monumental.
A Casa do Cabo foi pertença da família Sande
S
e Castro, sendo posterio
ormente adquirrida pela Baroneesa de
Fragosela. Durante os anos 30 e 40 do século XX são realizados os p
primeiros estudos e anteprojettos de
recuperaçãão do edifício face ao seu estad
do de eminente ruína, sendo inttervencionado nos
n anos 60 e 70 para
adaptação a tribunal da co
omarca. Foi cham
mada de Casa d
do Cabo por ser a última casa do
o lugar, fazendo
o parte
do imagináário, a sua volum
metria e escala, expressa
e
nas 365
5 portas e janelaas, tal e qual com
mo os dias do an
no. No
interior, deestaque para doiis baixos‐relevoss do escultor Edu
uardo Tavares, ccom a designaçã
ão de Justiça e Paz, e o
Bem e o Mal.
o sensorial, realista, naturalista e ostentatório, existindo a abertura a uma Nattureza,
O barroco aassume‐se como
entendida como material aarquitetónico do
o jardim. Esta seensibilidade vai dar origem a um
m jardim que serve ao
proprietário para mostrar a sua forma de estar
e
na vida, ou
u seja para servirr à sua represen
ntação e ao lazerr.

Caasa do Cabo (Jardim)

Palácio de Cid
drô

An
ntigo Hotel

Casa dos M
Maurício

Grrémio dos Vitivinicultores
O jardim daa Casa do Cabo,, de planta retan
ngular, possui caanteiros recortados por banque
etas de buxo, ten
ndo ao
centro esculturas (no totaal seriam 4 escu
ulturas, represen
ntando as Estaçõ
ões do Ano) um
m lago ou tanqu
ue com
repuxo. Oss canteiros são p
plantados com arbustos ornam
mentais e plantas floríferas herb
báceas, destacan
ndo‐se
do conjunto desta vegettação, dois teixxos situados naa então entrada do jardim. Nasoni
N
coloca a casa
dominando
o o grande eixo dos jardins, sen
ndo mais frequeente encontrá‐lo
o de lado ou nas traseiras, é o jardim
mais recataado. Ainda existia a mata (Mata do Cabo), local simbólico, de reecolhimento e re
epouso.
Seguindo p
pela E.N. 222‐3 na direção de S. Salvador do Mundo, e apóss o aglomerado populacional, surge
s
o
Palácio de Cidrô, imóvel do final do século
o XIX. Com uma provável recreaação cénica do período do romantismo
português,, e o regresso ao passado meedieval expresso
o no seu alçado principal, o Palácio
P
de Cidrô
ô, está
estruturad
do em torno de u
um pátio interio
or, onde se destaaca o pórtico am
meado que lhe dá
á acesso. Para além da
área de vin
nha que o rodeiaa, possui junto ao
a seu alçado loccalizado a este, um jardim. Asso
ociado a este esp
paço, a
figura do M
Marquês de Soveeral, diplomata português
p
em Lo
ondres no período final da monarquia portugueesa.
Uma outraa tipologia arquiitetónica existen
nte neste territó
ório, é a denom
minada arquitetu
ura de estilo bra
asileiro,
sendo dissso exemplo o eedifício do Antiggo Hotel, na Avvenida Marquêss de Soveral. Possui uma morrfologia
arquitetón
nica muito deco
orativista (cornijas, janelas e po
ortas), com a u
utilização e implantação da lou
usa em
espinha co
omo forma de reevestir o exteriorr do imóvel, para além da galilé do alçado principal.
O edifício d
da Casa dos Maaurício, na Aveniida Cachão da V
Valeira, apresentta soluções arqu
uitetónicas com blocos
independeentes nos quais ssão introduzidass conjuntos de jaanelas com arco de volta perfeitta.
Na Avenidaa Marquês de So
overal, subsiste o imóvel destinado a habitação
o dos magistrado
os que eram colo
ocados
a exercer ffunções em S. Jo
oão da Pesqueira. Moradia gem
minada, com carracterísticas da Arquitetura Mo
oderna,
apresenta características eestruturais no quadro dos mateeriais, das técniccas e dos sistemas construtivos,, o que
permitiu n
novas formas de edificação que iriam ao encontro das necessidades de um mundo
o mais
“modernizado”. Paralelo a este espaço, o Grémio dos V
Vitivinicultores, eespaço de serviços implementaado no
Região Demarcaada do Douro na
n 2ª metade do
o século XX, on
nde no mesmo espaço,
e
existem
m áreas
país e na R
destinadass aos serviços ad
dministrativos e armazém para vvenda de produttos agrícolas aoss vitivinicultores.

Casa dos Magistrados

Convento
o de S. Francissco

Capela da Senho
ora do Rosário
o

Capella da Senhora do Monte

Localizado
o a este de S. Jo
oão da Pesqueirra, o Convento d
de S. Francisco foi mandado ed
dificar por Belch
hior de
Sousa em 1581, sob licen
nça do bispo D. António Teles d
de Meneses e d
do conde Luís Álvares
Á
de Távorra, que
posteriorm
mente o doou à O
Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco. In
ntegrado na parróquia de S. Tiaggo, este
convento eera famoso e co
onhecido pela exxistência nas suaas instalações dee uma boticária, que em 1794, o valor
patrimoniaal em objetos asscendia a 645.95
50 réis.
Associado a este espaço e à sua importância social e religiosa, aparece a figura de Freii Gaspar da Pied
dade, o
iniciador d
da construção d
do atual Santuárrio de S. Salvad
dor do Mundo, eespaço onde, desde 1725, a prrimeira
capela ali eexistente estavaa entregue aos clérigos desta insstituição religiossa. É ainda da tra
adição local, quee neste
espaço terrá passado o futturo Marquês dee Pombal, onde na sua juventude teria frequen
ntado aulas lecio
onadas
por um tio
o. Este espaço, ccomo outros esspalhados pelo P
País, foi incluído
o no processo de
d extinção das ordens
religiosas eem 1834. Do Co
onvento de S. Francisco, apenas resta uma arccada que fazia parte
p
do claustro
o, bem
como váriaas lápides que see encontram no jardim do edifíccio.
Passando o “antigo bairro
o do Convento”, percorrendo a rrua Senhora do Rosário por enttre várias vinhass, surge
a capela da Senhora do Ro
osário. Edifício da
d 2ª metade do
o século XVI (157
74), de culto à Senhora do Rosáário. No
espaço intterior, destaca‐‐se um altar co
om várias figurras litúrgicas. TTem um pequeno adro rodead
do por
aciprestes,, onde se celebrra romaria na seegunda‐feira de Páscoa, sendo realizada no final da celebração
o, volta
procession
nal com cânticos em redor do espaço religioso
o. Nesse dia ain
nda se assiste ao desenvolvimeento de
atividades recreativas, com
m receitas para a festa religiosa anual da Senho
ora dos Remédio
os.
A oeste d
de S. João da P
Pesqueira, e tom
mando a direção indicativa na E.N.222 de Senhora do Venciimento
(também é conhecida porr esta designação), e subindo em
m direção a umaa área florestal e de lazer, encontra‐se
a capela da Senhora do M
Monte. Em anos passados, eram
m realizadas nestte local, diversas celebrações da Feira
da Senhorra do Monte (1 de Setembro), assim como celebrações devoccionais inseridass nesse mesmo evento
anual, ou como acontecceu no ano de 1809, quando
o foi realizada festa “na Senh
hora do Montee como
agradecim
mento à saída de Portugal dos exxércitos francesees”.

Capela da Mata do Cabo
Rua de S. Pedro

Igreja de Espinh
ho
Alminhass das Fontelas

Cruzzeiro de Espin
nho

Alm
minhas da Cruzinha

Cruze
eiro do Jardim
m de S. Tiago

Altar do período do Barrroco, constituíd
do por várias p
peças em madeeira revestida a folha de ouro
o (talha
dourada), proveniente d
de capela exisstente nas antigas instalações da Casa do Cabo, solar barroco
b
característtico do século XVIII, edificado em
m S. João da Pessqueira.
No centro
o do altar, subsisste imagem de Santo
S
Estevão eem posição fronttal, com vestes de diácono, seggurando
na mão eesquerda o Evan
ngelho sob o qu
ual se visualizam
m as pedras representativas do seu martírio. A mão
direita enccontra‐se levanttada em relação ao corpo principal, onde estaria empunhada uma palma.
No aglom
merado populacional de Espinh
ho, subsistem aalguns elementos arquitetóniccos representatiivos do
património religioso destte território, deestacando‐se igrreja (com data de 1954) dedicada ao culto lo
ocal. Na
envolvênccia deste edifíccio, encontra‐se um cruzeiro
o bastante deccorado estando
o representado Cristo
Crucificado. Ao longo deeste território, e especialmentte junto a antiggos caminhos, foram construíd
das em
diversos m
materiais, muitaas vezes pelo canteiro
c
ou mestre‐de‐obras lo
ocal, pequenas alminhas com caráter
devocionaal, apresentando
o muitas delas, pintura
p
iconográáfica assumidamente religiosa.
Pode‐se aassociar o caráteer supersticioso
o na sua constru
ução, relembran
ndo o uso roman
no e pagão de levantar
l
nas encru
uzilhadas de cam
minhos aedicullass ou aras em ho
onra dos Lares co
ompitales e Lare
es viales.
Este carátter devocional eestá bem repressentado na existência e localizaação dos cruzeirros, onde para além
a
de
em muito
os casos represeentarem momen
ntos da Via Sacrra, nomeadamen
nte a Crucificaçã
ão de Cristo, po
odem‐se
localizar n
na periferia doss aglomerados populacionais. A
Ainda perdura na memória loccal, diverso património
móvel alu
usivo a momento
os, percursos e antigos
a
edifícios religiosos.
O cruzeiro
o do jardim de S. Tiago (1940) é o resultado de um momentto e percurso histórico de Porttugal, o
Estado No
ovo, onde se asssiste à construçãão destes monumentos pelo paíís. Originalmentte construído no
o jardim
de S. João
o, este imóvel in
nvoca (os então) momentos importantes do peercurso histórico
o, estando gravadas as
datas de 1
1139 (Independêência de Portugaal) 1640 (Restauração da Indepeendência) e 1940
0 (Exposição do Mundo
Portuguêss). No fuste, apresenta a simbollogia da esfera aarmilar e da cruzz de Cristo (icon
nografia do perío
odo dos
Descobrim
mentos) o brasão
o identificativo de
d S. João da Pesqueira e os braasões alusivos a Portugal.

Cruzeiro

Fontanáário da Devesa

Fon
nte da Devesa
a

Oliveeira dos Amorees

Espaço dee memórias, de confluências, de
d passagem, e também espaaço habitacional, a Devesa foi núcleo
agregadorr de estruturas d
de apoio à agriccultura, com lagaares de vinho e azeite, palheiro
os e alambiquess, como
aconteceu
u em 1834, quando é instituídaa pela municipaalidade a “Proib
bição de destilação em alambique na
parte de ciima da fonte pública, para não estragar
e
a qualiidade da água”.
Mas acimaa de tudo, é a água, e a consttrução de pequ
uenas estruturass de apoio e captação, que a tornam
t
preponderrante no quotid
diano de uma po
opulação rural, em que a agriccultura e o abasstecimento de água
á
se
se assumiaa, e assume, para a transformação deste espaço
o. A construção d
de estruturas, de diferentes tipo
ologias
e estilos, m
mas de caráter funcional, perm
mitiram o aprovveitamento da água para o regadio dos terreenos, o
direcionam
mento das águass subterrâneas e também para o abastecimento
o à população.
É este caráácter funcional, e a sua localizaçção espacial e so
ocial, que fez co
om que ainda ho
oje sejam utilizadas no
quotidiano
o da comunidadee em que se inseerem.
O Fontanário da Devesa, a Fonte da Devessa, a Bica da Devvesa representam a necessidade
e de represamen
nto da
água num território que no
o passado tinha graves problem
mas de acesso ao
o seu consumo. De
D arquitetura simples
s
e erudita, d
de mergulho ou de superfície, eram
e
espaços on
nde muitas vezess, ou a pé, ou de
e cavalo, se ia reecolher
água para abastecimento das habitaçõess. Por se localizzarem na perifeeria do aglomerrado populacion
nal, no
percurso p
para o território
o agrícola, eram
m espaços ondee os animais então utilizados no trabalho aggrícola,
saciavam a sede. Proporciionavam ainda ambiências
a
sociais muito próprrias, onde o mottivo de “ir à fon
nte” ou
ao “tanquee lavar roupa” erra pretexto paraa ir ao local de encontro e de compromissos futuros.
A sacralização de espaços,, de territórios, de paisagens, d
de monumentoss, pode ser elevvada a momento
os, e a
imaterialidades, como acontece na atribuição do local de compromissos futuros, personificada na Oliveiira dos
Amores, local de memória,, para alguns, e de testemunha, para outros.
Oliveira dos Amores
Abrigo dos Namorados
(J. Gonçalves Monteiro, 2005)
De pobres e de doutores
De abraços envergonhados

Vale do rio Douro
Ferraadosa
(panorâmicca a partir de
S. Salvadorr do Mundo)

S. Salvador do Mundo
M

Situado no
o Monte da Fraaga, o Santuário
o de S. Salvadorr do Mundo é cconstituído por um conjunto dee nove
pequenas capelas constru
uídas a partir do
o século XVI, quee se distribuem desde a base do
d monte até ao
o topo,
simbolizan
ndo algumas estaações da via‐saccra, com esculturas representatiivas das cenas da Paixão de Cristto.
Esta ermid
da foi fundada eem 1594, por Gaspar da Piedad
de, que vindo d
de Jerusalém, pa
assou por Romaa, onde
Clemente V
VIII concedeu liccença para erigirr a ermida ”em a
ação de graças p
por se ter salvo de um naufrágio
o junto
à ilha de Rodes” vindo possteriormente vivver para este local (Cova de Frei Gaspar) iniciand
do a sua sacralizzação.
de 1725 estava eentregue ao Con
nvento de S. Francisco,
Do conjuntto religioso, destaque para a 1ª capela que desd
em S. João
o da Pesqueira, aassim como o reecheio da 5ª cap
pela, com altarees provenientes de outras capellas, um
púlpito traabalhado, ex‐vottos e anjos tocheeiros do século XVIII. No núcleo
o principal, existe a Casa do Erm
mitão, a
denominad
da Cova de Freei Gaspar, o alp
pendre de receçção aos peregrinos e a Capela de S. Salvadorr (a de
maiores dimensões) repreesentando o Calvvário.
Tem romaria no dia do Co
orpo de Deus, e em anos passad
dos existia o ritu
ual religioso da realização de pro
ocissão
de S. João da Pesqueira, em direção a S. Salvador
S
do Mun
ndo.
S. Salvado
or do Mundo tem associadas váárias lendas enttre as quais a da Fraga do Diab
bo (junto à 6ª capela),
c
onde “estã
ão marcados oss joelhos, cotovvelos e chifres d
do Demo, que ao fugir apressad
do de S. Pedro caiu, e
deixou ali visíveis as marccas da sua estrutura física”. Do imaginário imatterial desde loca
al persiste a cren
nça e o
ato de darr o nó numa giessta “ todo o joveem que dê um n
nó com a mão essquerda, em and
damento, numa giesta,
ao descer o monte para a capela de Nossa
a Senhora da Penha, casará nessse ano”.
A Capela da Senhora daa Penha, localizzada a meio daa encosta, paraalela ao local do
d Cachão da Valeira,
V
dade do rio Dourro, daí a sua con
nstrução, como uma prova de devoção
representaa as dificuldadess da navegabilid
que os maarinheiros dos b
barcos rabelos depositavam
d
para a realização de uma boa via
agem por aquelee local.
Sobranceirro a S. Salvadorr do Mundo, sittuava‐se o Cach
hão da Valeira q
que até ao sécu
ulo XVIII constituía um
obstáculo à navegabilidad
de do Douro. A sua
s destruição d
deve‐se ao Secreetário de Estado
o de D. Maria I, José
J
de
Seabra, tendo a obra sido entregue ao Padre António Cam
melo e ao engen
nheiro hidráulico
o José Maria Yolaa.

S.. Salvador do Mundo

O local do
o antigo cachão
o da Valeira, ou
u cachão de S. Salvador da Peesqueira, era na
a opinião do Baarão de
Forrester “o sítio mais rom
mântico do rio Douro”.
D
O tenebroso local, ondee era comum oco
orrerem naufrággios, foi
durante sséculos intransp
ponível, sendo que
q a navegabiilidade do rio D
Douro estava condicionada com este
obstáculo natural. Local de transição en
ntre o Cima Corrgo e o Douro SSuperior, este obstáculo
o
foi deemolido
0 e 1791, mas ainda continuavaa a ser um local d
de difícil navegaação, estando representado pelo
o Barão
entre 1780
de Forrestter no Mapa do
o Douro Portugu
uez e Paiz Adjaccente (1848), maapa do percurso
o do rio Douro com os
obstáculoss naturais existeentes. No final do século XIX, no
o decorrer da construção da linh
ha de caminho‐d
de‐ferro
do Douro,, é realizado o túnel ferroviáriio da Valeira. A orografia natu
ural deste local foi assim descrrita por
Miguel Torga “Desço o Do
oiro de barco, deesde a foz do Sa
abor. Faltava no meu rol de desllumbramentos o maior
de todos q
que só hoje, ao ccabo de muitos anos de espera,, me foi concedido por não sei que
q caprichoso deus
d
do
acaso. Vou
u calado à proa do rabão, alheio
o aos dentes do ssol e ao garrote da sede, atento
o apenas à tragéédia de
água e ped
dra que há hora
as se desenrola no
n palco movediçço, entre fúrias e catarses (…) Po
or isso, digo adeeus a S.
Salvador d
do Mundo, que espreita lá do alto
a o abismo de onde lhe acen
no, e sigo humildemente silenciioso, ao
som do co
ompasso dos reemos, metrónom
mos da minha emoção sem pallavras”. A construção da barraggem da
Valeira em
m 1976, transformou este local e o percurso fluvvial do rio Douro
o.
Descendo S. Salvador do Mundo pelo laado nascente, eem direção à Prraça dos Mouros, pode observaar o rio
Douro e o local da Ferraadosa. Construída em finais do
o século XIX, a estação ferroviária da Ferrado
osa, foi
durante anos local de passagem de mercaadorias e pessoaas para o Porto e Barca D’Alva.
A cenograafia de S. Salvado
or do Mundo e do
d território quee o rodeia, a suaa localização e o relacionamento
o com o
rio Douro, fazem deste espaço um local mítico, proporccionando descriçções definidorass da sua identidade “Se
aqui, no a
alto de São Salva
ador do Mundo, estendemos a vvista em redor, o
os montes que no
os cercam fazem
m acudir
à lembran
nça a solidão dee um mar irado, em luta com o qual vemos o h
homem debater‐‐se como um ná
áufrago,
dando‐noss a angustiante medida da nosssa insignificância
a de bichos rasteeiros, comparad
dos com a despro
oporção
de tamanh
ade” (Manuel Mendes).
M
ha monstruosida

Percurso visitável
v
em
S. Salvadorr do Mundo

Panorâmica da Valeira e
S. Salvadorr do Mundo

O territtório agrícola

O território agrícola de SS. João da Pesqueira está umb
bilicalmente relaacionado com as práticas agríco
olas do
Douro, on
nde a viticultura assume um papel central na eeconomia local. Esta apetência vitícola, é menccionada
nos diverssos forais atribuíídos, contudo é reforçada em 1757 no Mapa daas Instruções da
as Demarcações onde é
mencionada a produção d
de “vinho de ram
mo para 20 e 15 réis” sendo o cu
usto dos carreto
os dos vinhos “de 700 a
orto de 1300 réiss (…)”.
800 réis” e o respetivo “frrete na barca atéé à cidade do Po
Nas váriass referências cartográficas destte território vitivinícola (Mapa do Paiz Vinhate
eiro do Alto Douro, de
1843, do B
Barão de Forresster) surgem divversas quintas produtoras de vinho especialmente entre Nagosselo do
Douro e S. Salvador do Mundo. No ano de
d 1869, é menccionada para estte território, a produção de “10
00 pipas
de vinhos ffinos e 600 pipa
as de vinhos ord
dinários”. A invasão da filoxera, provoca a destruição de vinha,, sendo
afetada essta área vinícolaa no ano de 1877 (Carte du Pa
ays Vignoble du
u Haut Douro), onde
o
no ano seeguinte,
1878, são produzidos vinh
hos de 2ª qualid
dade (Carte Viniccole du Douro). Ao longo deste período, são inú
úmeras
disposiçõees camarárias allusivas ao mund
do vitivinícola, ccomo aconteceu
u em 1807, quando são determ
minadas
posturas m
municipais sobree o vinho e a vin
nha e a nomeaçãão de inspetor p
para verificar as condições das adegas.
a
A definição
o final da Região
o Demarcada do
o Douro acontece em 1921, corrrespondendo à atual
a
demarcaçãão.
Também ffoi território da plantação do ceereal, do centeio
o, existindo em 1
1938 três moinh
hos acionados po
or água
no rio Tortto, um no rio Do
ouro (só funcionava no Verão) e um a vapor na “Estrada Nacion
nal n. 6” .
Para além
m do vinho, a p
produção de azeeite contribuiu para uma maiss‐valia económica destas popu
ulações,
proporcion
nando ao nível d
da paisagem, a construção
c
de um
m diverso mosaico agrícola, com
m rotinas e azáfaamas
muito próprias. No final do século XIX, em
m 1880, é indicad
da a produção d
de 15.129 L de azzeite (280 réis po
or L)
e cinco mais tarde a prod
dução aumenta para o dobro ((30.258 L, a 160
0 réis por L), exxistindo três lagaares de
azeite em 1908, de sistem
ma aperfeiçoado
o. No ano de 19
933, são declaraados 50.850 L de
d produção de azeite,
e, baseada no co
onceito
resultantees de 116 manifeestos de azeite. A construção do território agrícola é constante
de paisageem cultural evo
olutiva e viva, onde
o
o caráter vitivinícola foi aassumindo o prrimaz identitário
o deste
território, recentemente cconsagrado no edifício
e
do Museeu do Vinho de SS. João da Pesqueira.
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As ritu
ualidades e cicclos festivos: V
Vindouro, Festta Pombalina e Festa dos Saaberes e Sabores do Douro

Nos primeeiros dias de Seetembro, aproveeitando o início do ciclo das viindimas, realiza‐‐se a Vindouro, Festa
Pombalinaa. Durante três d
dias, vários dos produtores de rreferência do Do
ouro dão a conhecer os mais reccentes
lançamentos de vinhos D
DOC e Porto, disponíveis para prova durante todo o evento. Os visitantes têm a
oportunid
dade de particip
par em converssas informais ssobre vinho, co
om workshops de
d temas variados e
sugestõess práticas que aju
udam a uma meelhor apreciação
o.
Do evento
o fazem parte aas habituais reccriações históricas pombalinas, inspiradas na figura
f
do Marqu
uês de
Pombal. N
No centro históriico de S. João daa Pesqueira seráá possível viajar no tempo e reccuar até ao sécu
ulo XVIII
em diferen
ntes momentos:: no Mercado Po
ombalino, com eexpositores trajaados a rigor que apresentam e vendem
v
produtos regionais podeendo também ser apreciadoss e degustadass iguarias gastronómicas, o Cortejo
C
o com a proclam
mação do édito de
d criação da Reegião Demarcad
da do Douro, aniimação e teatro de rua
Pombalino
que nos trransporta para aas diversas vivências e ambientees do século XVIII.
No Jantar Pombalino, sem
mpre um dos pontos altos de cada edição, revivve‐se a atmosferra gastronómicaa, vínica
musical e teatral desse peeríodo histórico. Ainda associad
do ao mundo do
o vinho, é realizado o Leilão de Vinhos
Generososs, onde são leilloados vinhos produzidos
p
nestte território e a Missa das Vin
ndimas. Paralelaamente,
ocorrem d
diversos espetácculos musicais co
om nomes de relevo do panoram
ma musical nacio
onal.
A Vindourro, Festa Pombaalina é um eventto anual com raízes no mundo da vinha e do vinho, que em véésperas
do períod
do das vindimaas, proporciona três dias inteensos de desco
oberta, partilha de conhecimeentos e
experiências associadas ao território Douro.
www.vindou
uro.com
Aproveitan
ndo a beleza do
o ciclo vegetativvo da amendoeiira em flor no ffinal de Fevereirro e início de Março,
M
é
realizada aanualmente a Feesta dos Saberes e Sabores do Douro. Ao longo
o de três fins de
e semana, são exxpostos
diversos p
produtos aqui p
produzidos, desde o vinho, o azeite, queijos e enchidos, am
mêndoa… poden
ndo ser
apreciadoss e degustadoss nas diversas tasquinhas. O evento ainda ccontempla a ve
ertente do artesanato,
podendo sser visualizadas diversas temáticas expositivas: objetos em baarro, vime, rendas, xisto. Duran
nte este
período po
ode‐se assistir a diversa animaçãão tradicional e espetáculos mu
usicais.
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