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1. Preâmbulo 

A presente revisão do Plano Diretor Municipal é enquadrada no novo Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial obedecendo ao disposto no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 

de maio, bem como no estabelecido pela Lei de Bases gerais de política pública de solos, do 

ordenamento do território e do urbanismo, pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio. 

A Lei de bases n.º 31/2014, de 30 de maio, procedeu a uma reforma estruturante dos 

conteúdos, no sentido de definir um conjunto de normas relativas à disciplina do uso do solo, 

bem como do ponto de vista do sistema jurídico, no que se refere ao sistema de planeamento 

e instrumentos de política de solos. Um dos objectivos desta lei prende-se com o 

enriquecimento do sistema de gestão territorial introduzindo alterações e distinções entre 

programas e planos, com fundamento na diferenciação material entre as intervenções de 

natureza estratégica (programas) e as intervenções de caracter local (planos) de caracter 

dispositivo e vinculativo dos particulares. 

No âmbito legal enunciado, o Plano Director Municipal mantem-se como instrumento de 

definição da estratégia municipal, estabelecendo o quadro estratégico de desenvolvimento 

territorial e o único instrumento passível de determinar a classificação e qualificação do uso 

do solo e respetiva execução e programação, devendo ainda ter integradas e adaptadas todas 

as orientações de desenvolvimento territorial decorrentes dos programas de âmbito nacional, 

regional e sub-regional. 

A revisão do PDM de S. João da Pesqueira revelou-se conturbada e é hoje impreterivelmente 

urgente dada a necessidade de desenvolver com alguma profundidade uma estratégia 

municipal de um modelo territorial, bem como, uma qualificação correcta do solo. 

A metodologia de trabalho será baseada nos conceitos desenvolvidos no Programa Nacional 

da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), no Plano Intermunicipal de Ordenamento 

do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT ADV) recentemente revisto, no Plano de 

Ordenamento das Albufeiras Régua-Carrapatelo, transpondo para o PDM as normas 

vinculativas dos particulares, e ainda no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Douro. 

Até à presente data o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte ainda não foi 

publicado pelo que atenderemos dentro do possível ao Programa Operacional Regional do 

Norte (POR Norte 2020) nas matérias que puderem ser introduzidas.  

Os planos de caracter municipal que também serão considerados são o Plano de Pormenor de 

Salvaguarda de Casais do Douro e Plano de Pormenor de Salvaguarda de Vale de Figueira, 

bem como o Plano de Urbanização de S. João da Pesqueira equacionando a sua revogação.  
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2. Enquadramento Legal 

Com vista ao melhor enquadramento em planos de ordem superior, elencam-se os planos de 

âmbito nacional, regional e intermunicipal, abrangidos na área do Plano Director Municipal, 

com implicações directas e normativas que deverão ser atendidas nesta revisão. 

De referir ainda que o Plano Regional de Ordenamento do Território – Norte não se encontra 

ainda publicado, pelo que será remetida a sua análise e respectivas considerações para uma 

fase posterior. No entanto, foram já considerados os conteúdos do Programa Operacional 

Regional do Norte – 2020, permitindo a melhor integração das acções previstas na futura 

proposta de plano. 

A revisão do PDM de S. João da Pesqueira enquadrará as estratégias definidas também no 

Plano Nacional da Água (PNA), no Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água 

(PNUEA) através das metas estabelecidas na RCM n.º 113/2005, bem como no PENSAAR 

2020 – Uma nova estratégia para o setor de Abastecimento de Água e Saneamento 

de Águas Residuais, através do Despacho n.º 4385/2015, de 30 de Abril. 

Para além dos Planos considerados nas descrições seguintes, existem ainda no território dois 

Planos de Pormenor de Salvaguarda, um no aglomerado urbano de Casais do Douro e o 

outro no aglomerado urbano de Vale de Figueira. Ambos foram publicados em Diário da 

Republica, II Serie, de 20 de Junho de 2008, sob o Aviso n.º 18270/2008 (Casais do douro) e 

23 de Junho de 2008, sob o Aviso n.º 18396/2008 (Vale de Figueira). 

O concelho é ainda abrangido por um Plano Geral de Urbanização que data de 1974, pelo 

que deverá equacionar-se a sua revogação aquando da nova proposta de Plano Director 

Municipal. 

Está um curso a elaboração do Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil, 

enquadrado de acordo com a legislação específica em vigor, elaborado para enfrentar a 

generalidade das situações de emergência que se admitem para o concelho. Este plano prevê-

se concluído até ao final do ano e os seus conteúdos serão integrados na revisão do Plano 

Director Municipal. 

a) Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) define as grandes 

opções para a estratégia nacional e determina, juntamente com o Plano Regional de 

Ordenamento do Território (PROT) as orientações estratégicas a implementar nos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).  

No relatório do PNPOT, publicado através da Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro e retificado 

pela declaração n.º 80-A, de 7 de Setembro de 2007, são enunciados os principais problemas 

para o Ordenamento do Território em Portugal, agrupados em seis domínios: 

• Insuficiente salvaguarda e valorização dos recursos naturais e ineficiente gestão dos 

riscos;  
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• Expansão urbana desordenada e correspondentes efeitos na fragmentação e 

desqualificação do tecido urbano e dos espaços envolventes;  

• Ineficiência e insustentabilidade ambiental e económica nos domínios dos transportes 

e da energia;  

• Insuficiência das infraestruturas e sistemas de apoio à competitividade, conetividade e 

projeção internacional da economia do país;  

• Inadequação da distribuição territorial de infraestruturas e de equipamentos coletivos 

face às dinâmicas de alteração do povoamento e das necessidades sociais;  

• Ausência de uma cultura cívica de ordenamento do território e ineficiência dos sistemas 

de informação, planeamento e gestão territorial. 

Nele também se aponta para a perseguição de objetivos claros e estratégicos, numa visão 

ideal para o País do futuro, que se resumem nos seguintes pontos: 

• Estruturar o território nacional de acordo com o modelo e a estratégia de 

desenvolvimento económico-social sustentável do País, promovendo uma maior coesão 

territorial e social, bem como a adequada integração em espaços mais vastos, 

considerando as questões fronteiriças, ibéricas, europeias e transatlânticas; 

• Estimular o desenvolvimento local e regional, garantindo a equidade no acesso a 

infraestruturas, equipamentos coletivos e serviços de interesse geral essenciais para a 

melhoria da qualidade de vida das populações e para a competitividade das empresas; 

• Salvaguardar e valorizar os recursos naturais e promover a sua utilização sustentável, 

bem como garantir a proteção dos valores ambientais e do património natural, 

paisagístico e cultural; 

• Definir princípios, orientações e critérios que promovam formas de ocupação e 

transformação do solo pelas atividades humanas compatíveis com os valores 

subjacentes aos objetivos referidos nas alíneas anteriores; 

• Compatibilizar opções políticas e instrumentos de gestão territorial, incluindo os de 

âmbito sectorial, promovendo a coerência vertical entre os níveis nacional, regional e 

local.  

As principais orientações para a elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território consubstanciam-se no seguinte:  

• Definição das estruturas ecológicas de forma coerente e compatível com as estruturas 

ecológicas definidas nos PROT;  

• Articulação com os Planos de Gestão Florestal;  

• Implementação do Plano Nacional de Regadios (articulando as estratégias de gestão da 

água definidas no Plano Nacional da Água e nos Planos de Gestão de Bacia 

Hidrográfica);  

• Relativamente aos recursos geológicos, atualização do cadastro e criação de áreas de 

reserva e áreas cativas para a respetiva gestão racional, bem como, monitorização e 

fiscalização da extração;  
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• Implementação de medidas que motivem a mobilidade sustentável, incentivando a 

utilização do transporte público e de modos suaves;  

• Definição, classificação e gestão de áreas de paisagem protegida;  

• Articulação do ordenamento com a Avaliação Ambiental Estratégica;  

• Definição para os diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e tecnológicos, das 

áreas de perigosidade, os usos compatíveis, as medidas de prevenção e de mitigação 

dos riscos em causa;  

• Integração da rede ferroviária na rede ibérica e europeia de passageiros e mercadorias;  

• Articulação da rede viária macro (IP e IC) com a rede viária micro, o que poderá implicar 

a consolidação de uma rede de itinerários regionais agregados a um conjunto de 

variantes e circulares aos centros urbanos;  

• Promoção de planos de mobilidade intermunicipais incentivadores da articulação entre 

centros urbanos contíguos;  

• Reforço da componente estratégica dos PDM`s, integrando as opções da forma de 

desenvolvimento urbano e da respetiva dimensão;  

• Aplicação de mecanismos de execução e perequação nos IGT, garantindo a devida 

priorização na programação e autossustentabilidade financeira;  

• Reordenamento das redes de educação garantindo a adequabilidade às dinâmicas e a 

respetiva eficiência;  

• Promoção da diversidade tipológica e funcional, tendo como objetivo o combate à 

segregação social, designadamente das minorias étnicas e imigrantes;  

• Reforço da reabilitação por oposição à construção;  

• Promoção de oferta racional de equipamentos, adequada às necessidades do território; 

• Integração de medidas que visem a equidade na acessibilidade e mobilidade, 

designadamente através da eliminação de barreiras físicas existentes nas 

infraestruturas de transporte e através da inclusão de medidas de segurança nos planos 

de infraestruturas viárias;  

• Promoção da intermodalidade;  

• Articulação do ordenamento do território com as políticas de mobilidade e com a rede 

de transportes (relacionando os locais de emprego, equipamentos e serviços com as 

áreas residenciais, e definindo os circuitos das mercadorias desde os locais de produção 

aos locais de comercialização);  

• Avaliação e monitorização das dinâmicas territoriais. 

b) Programa Operacional da Região Norte (NORTE 2020) 

A estratégia do Programa Operacional Regional do Norte pretende “contribuir para a 

prossecução da estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e 

para a coesão económica, social e territorial”. 

O programa apresenta-se “como um importante contributo para a estratégia de 

desenvolvimento regional” na medida em que define um conjunto de eixos prioritários de 
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intervenção financeira que serão alavancas para que em 2020 a região Norte seja “capaz de 

gerar um nível de produção de bens e serviços transacionáveis que permita recuperar a 

trajectória de convergência a nível europeu, assegurando, de forma sustentável, acréscimos 

de rendimento e de emprego da sua população”. 

A região Norte tem sido marcada por um aprofundamento de um “dualismo estrutural do 

sistema territorial”, estando de um lado a “Região Urbana Metropolitana” e do outro as áreas 

rurais caracterizadas pelo envelhecimento e pelo êxodo populacional. 

A recessão económica caracterizada pela redução generalizada da actividade económica, do 

emprego e do bem-estar social, foi também potenciadora de algumas assimetrias, às quais as 

empresas, instituições e políticas públicas procuraram dar resposta. Esta última tem vindo a 

dotar a região norte dos instrumentos necessários à conceção de um novo modelo económico, 

onde emergem novos setores competitivos e onde se desenvolvem novas vantagens 

comparativas nas atividades ditas tradicionais. 

O programa NORTE 2020 caracteriza a região norte pelo peso importante da indústria na sua 

estrutura económica embora com preponderância de setores de baixa e média-baixa 

intensidade tecnológica e identifica também um “processo de terciarização, nomeadamente 

pelo aumento do setor dos serviços, destacando-se a emergência dos serviços mais intensivos 

em conhecimento, bem como o turismo, que tem registado um crescente dinamismo, como 

uma atividade com um forte potencial de crescimento, de valorização económica de recursos 

endógenos e de criação de emprego”. 

Assim será imprescindível “prosseguir políticas de desenvolvimento sustentável que valorizem 

os ativos existentes, em particular a base económica urbana, o património histórico-cultural, 

os recursos turísticos e estimulem o aparecimento de novas atividades económicas com 

impacto sobre a atratividade urbana”. 

É também um dos objetivos da política de desenvolvimento rural para a região norte a 

ocupação sustentável dos territórios rurais e de mais baixa densidade passando a sua 

sustentabilidade pela valorização económica dos seus diversos usos, tendo o turismo um papel 

essencial, nas suas múltiplas vertentes. 

O programa reforça ainda que “os espaços rurais e de baixa densidade da região norte são 

detentores de um importante património (paisagístico, histórico, cultural ou natural) que 

importa preservar, promover e valorizar, o que pressupõe também uma abordagem das 

políticas de desenvolvimento rural pelo lado do mercado e, assim, pela promoção do 

crescimento da produção de bens e serviços transacionáveis”. 

Neste Programa Operacional a arquitetura do sistema urbano regional que enquadra as 

intervenções no âmbito da política de cidades estrutura-se em cinco níveis hierárquicos, 

estando S. João da Pesqueira no nível 5 “Centro Estruturante Municipal”. 

O POR Norte reforça que “a ocupação sustentável dos territórios rurais e de mais baixa 

densidade é um dos objetivos da política de desenvolvimento rural para a RN. A 
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sustentabilidade destes territórios passa pela valorização económica dos seus diversos usos, 

tendo o turismo um papel essencial, nas suas múltiplas vertentes – lazer, caça, pesca, etc”. 

A abordagem integrada de desenvolvimento territorial, passará por “promover estratégias de 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) que permitam aprofundar experiências de 

diversificação das economias de base rural bem como de promoção da inovação social, na 

resposta a problemas de pobreza e de exclusão social em territórios urbanos e de baixa 

densidade”. 

Com base na leitura dos princípios orientadores apontam-se os eixos prioritários com especial 

destaque para o Eixo 4 com objetivos específicos na promoção da valorização do património 

cultural e natural no contexto de estratégias regionais distintivas de desenvolvimento turístico 

e a promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos territórios de baixa 

densidade e de ocupação dispersa enquanto factor de diferenciação e afirmação regional.  

No Eixo 5 relativo ao sistema urbano destaca-se o objectivo da promoção da qualidade 

ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos de nível hierárquico superior 

enquanto factor de estruturação territorial, do bem-estar social e de competitividade de 

regional.  

No Eixo prioritário 6 destaca-se a valorização económica de recursos endógenos em espaços 

de baixa densidade, através da dinamização de estratégias específicas de promoção da 

competitividade territorial.  

O Eixo prioritário 8 permite que se prossiga com a requalificação e modernização das 

instalações de educação pré-escolar, dos ensinos básico, secundário e superior e dos 

equipamentos de formação profissional, colmatando situações deficitárias e melhorando as 

condições para a educação, o ensino e a formação profissional, em complemento das acções 

de melhoria da qualidade do sistema. 

c) Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro 

(PIOT ADV) 

O Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro foi aprovado e 

publicado através da R.C.M. n.º 150/2003, de 22 de Setembro, abrangendo 13 municípios, 

entre os quais São João da Pesqueira, que se comprometeram formalmente a transpor para a 

disciplina dos respetivos PDM os princípios essenciais e as regras previstas no âmbito deste 

Plano referentes, respetivamente, à área a classificar e à zona complementar.   

No sentido de enquadrar e adotar a proposta de qualificação do solo, bem como as orientações 

normativas estabelecidas, faz-se aqui um resumo do modelo de organização do território 

preconizado, bem como das orientações e recomendações formuladas por este Plano para os 

Planos Diretores Municipais.   

Como instrumento de natureza estratégica, o PIOT-ADV estabelece as diretrizes de carácter 

genérico sobre o modo de uso do solo, consubstanciando o quadro de referência a considerar 
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nos instrumentos de planeamento territorial. Assim, o Modelo de Organização do Território do 

PIOT-ADV foi construído tendo em mente a sua transposição para os instrumentos de 

planeamento territorial, embora claramente focalizado no PDM e perspetivando concretamente 

a revisão dos 13 PDM. O Artigo 62º do Decreto-Lei 380/99 relativamente ao modelo de 

organização do território define que este estabelece:  

1. As diretrizes para o uso integrado do território abrangido;  

2. As redes intermunicipais de infraestruturas, de equipamentos, de transportes e de 

serviços; 

3. Os padrões mínimos e objetivos a atingir em matéria de qualidade ambiental.   

Uma vez que o regime de uso do solo é definido ao nível dos PMOT, considera-se que o PIOT 

deve definir as diretrizes para o estabelecimento do regime do uso do solo em articulação com 

a definição das redes intermunicipais de infraestruturas, de equipamentos, de transportes e 

de serviços e os padrões mínimos e objetivos a atingir em matéria de qualidade ambiental. 

Em função dos objetivos específicos do PIOT-ADV, os padrões de qualidade ambiental estão 

consagrados através da identificação das medidas de intervenção na paisagem, enfatizando o 

condicionamento das práticas agrícolas no respeitante à vinha e também ao olival e às matas. 

A existência do POARC define outros parâmetros de qualidade ambiental, em particular no que 

se refere à água, que assegura um modelo de qualidade ambiental devidamente adequado.  

Embora a classificação do solo seja entendida como o destino básico dos terrenos assente na 

distinção fundamental entre o solo urbano e o solo rural a concretizar ao nível da revisão ou 

elaboração de PMOT, entende-se que as diretrizes relativamente à classificação do solo do 

PIOT-ADV se devem centrar no solo rural. 

Assim, o modelo para a classificação do solo no ADV prevê a existência dos Perímetros 

urbanos, do Solo rural, tendo-se ainda adotado do POARC a divisão Plano de água, delimitada 

para as albufeiras da Régua e Carrapatelo e tendo-se aplicado esta mesma designação à 

albufeira da barragem da Valeira, a qual, até à data, ainda não foi objeto de um Plano de 

Ordenamento de Albufeira.  

Por Solo rural entende-se aquele para o qual é reconhecida aptidão para a viticultura e a 

olivicultura integrando espaços de conservação da natureza e lazer. Efetivamente, o ADV tem 

uma aptidão para a produção de qualidade das culturas mediterrânicas e é uma unidade que 

vive da manutenção de um mosaico paisagístico diversificado constituído por um equilíbrio 

entre áreas de produção e conservação. O Plano de Água corresponde à área definida no 

POARC acrescida da albufeira da Valeira e corresponde a 6,6% da área total.   

Relativamente aos perímetros urbanos, o PIOT-ADV reconhece os perímetros urbanos 

existentes delimitados no PDM, considera as revisões do POARC e não faz qualquer proposta 

de revisão da delimitação dos perímetros urbanos, remetendo esta tarefa para a revisão do 

PDM. Remete-se, assim, para a revisão dos PDM a classificação e a qualificação do solo urbano. 
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Mapa 2. 1 Modelo de organização do território para o concelho de São João da Pesqueira 

 

Fonte: PIOT-ADV 

Relativamente à área do Plano de Água aplica-se o disposto no POARC e recomenda-se a 

elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira da Valeira.   

Relativamente ao solo rural, o PIOT-ADV não utiliza as classes dos PDM nem as do POARC. No 

entanto, as duas categorias de qualificação do solo que foram propostas abrangem as dos PDM 

e do POARC e têm como objetivo a definição de uma estratégia integrada e comum aos treze 

municípios para o ordenamento e gestão do solo não urbano, ou seja, do solo rural. 

Com a inscrição na Lista do Património Mundial, o ADV foi classificado como Monumento 

Nacional. Desta forma, o território do ADV passou a constituir uma servidão administrativa sob 

a tutela da Secretaria de Estado da Cultura, correspondendo a ZEP ao limite aproximado da 

RDD. 

Síntese das orientações estratégicas:  

a) Reforçar o impedimento da destruição dos socalcos e muros de pedra seca e incentivar 

a sua preservação e recuperação;  

b) Garantir a manutenção do peso dos matos e matas no mosaico da paisagem e incentivar 

a sua preservação;  

c) Condicionar a armação do terreno para plantação de vinha em função da salvaguarda 

da qualidade e diversidade da paisagem, tendo presente as ocorrências negativas 

verificadas nos últimos 11 anos;  

d) Para cada dissonância, estabelecer os procedimentos necessários à sua eliminação ou 

mitigação, o que passa também por contrariar novas edificações dispersas, promovendo a 

concentração;  

e) Investir na formação sobre o significado e as implicações da inscrição do ADV na Lista 

do Património Mundial dos viticultores, dos operadores de máquinas e dos técnicos da 

administração pública regional do Douro;  
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f) Estudar o modelo e a viabilidade da introdução de um sistema de fiscalização credível e 

aceite pelos atores do ADV;   

g) Estudar e propor uma reformulação da política fiscal que contribua para atenuar as 

injustiças sociais que se introduzem com a salvaguarda de um Bem de Valor Universal 

Excecional condicionador do uso, da ocupação e das transformações do solo;  

h) Garantir uma liderança e gestão estratégica do Bem Classificado 

Este plano integra também um Programa de Acção Territorial que visa incentivar e apoiar 

intervenções específicas de qualificação, valorização e promoção do património e são definidos 

os seguintes objectivos estratégicos e respectivos objectivos específicos: 

Objectivos estratégicos 

a) Preservação e valorização da Autenticidade e Integridade da paisagem do ADV   

b) Divulgação e apropriação pública dos valores de inscrição do ADV pela UNESCO 

c) Fomento das capacidades de inovação e de difusão do conhecimento técnico e científico 

pelo território 

d) Reforço da competitividade da base económica regional 

Objectivos específicos 

a) Preservação e valorização da paisagem 

b) Preservação e valorização do património cultural (vernacular, arqueológico e imaterial) 

do ADV 

c) Preservação e valorização do património natural (flora e fauna) 

d) Preservação e valorização dos espaços públicos e aglomerados urbanos 

e) Integração na paisagem de construções para habitação e fins económicos 

f) Valorização e integração na paisagem de pedreiras, áreas envolventes das barragens, 

cais, infraestruturas para a produção e transporte de energia e outras intrusões 

g) Divulgação, reconhecimento e apropriação pública (nacional e internacional) dos 

valores identitários do ADV-Património Mundial 

h) Apropriação dos valores da inscrição UNESCO pelos residentes e atores do território 

i) Apoio a atividades de investigação, desenvolvimento e inovação (I&D+i), com impacto 

económico no território 

j) Difusão do conhecimento pelos atores do território 

k) Fomento da competitividade, a internacionalização e sustentabilidade do setor 

vitivinícola 

l) Fomento da competitividade, internacionalização e sustentabilidade do turismo. 

m) Fomento de atividades complementares (produtos agrícolas, artesanato, produtos 

locais). 

d) Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro (PGBH Douro - RH3) 

O Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro, publicado na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 16-C/2013, de 22 de março, e atualmente em revisão, constitui-se como um 
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instrumento de natureza sectorial de planeamento dos recursos hídricos e visa a gestão, a 

protecção e a valorização ambiental e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas 

integrada na região hidrográfica do Douro.  

O PGBH Douro obedeceu à Directiva-Quadro da Água (DQA), à Lei da Água e a toda a legislação 

em vigor no que se refere ao regime da utilização dos recursos hídricos e ao regime económico 

e financeiro da utilização dos mesmos. 

Nos termos da lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei 

n.º 130/2012, de 22 de junho foi elaborada uma versão provisória do Plano Nacional da Água, 

onde são definidas as grandes opções estratégicas da política nacional da água, a aplicar pelos 

Planos das Regiões Hidrográficas para o periodo de 2016-2021 e respetivos programas de 

medidas que lhe estão associados. 

Compete à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. assegurar a protecção, o planeamento e o 

ordenamento dos recursos hídricos e promover o uso eficiente da água e o ordenamento dos 

seus usos através da gestão, implementação e avaliação do PGBH Douro. 

A região hidrográfica do Douro (RH3) integra uma bacia hidrográfica internacional, com uma 

área de aproximandamente 79 000 km2, sendo que destes 19 000 km2 são em território 

nacional. Na RH3 encontram-se delimitadas 3 massas de água subterrâneas e 383 massas de 

água superficiais, distribuídas por 361 rios, 17 albufeiras, 3 águas de transição e duas águas 

costeiras. 

Foram definidos os seguintes objectivos estratégicos para a RH3 apresentados pelas seguintes 

áreas temáticas: AT1 – Qualidade da Água, AT2 – Quantidade da Água, AT3 – Gestão de riscos 

e valorização do domínio hídrico, AT4 – Quadro institucional e normativo, AT5 – Quadro 

económico e financeiro, AT6 – Monitorização, investigação e conhecimento e AT7 – 

Comunicação e governança. 

São propostas 122 medidas, que complementam 94 medidas previstas noutros planos ou 

estratégias já aprovados, correspondendo a um total de 216 medidas. No programa de 

medidas estas encontram-se tipificadas em medidas de base e medidas complementares. As 

medidas de base são enquadradas nos seguintes programas operacionais: 

• Redução da contaminação tópica (REDUZIRTOP) – controlo e redução da contaminação 

tópica (proibição de descargas de poluentes provenientes de fontes pontuais urbanas e 

industriais e para redução gradual das descargas e das emissões de poluentes ou 

grupos de poluentes); 

• Redução da poluição difusa (REDUZIRDIF) - controlo e redução da contaminação difusa 

(proteção, melhoria e recuperação das massas de água com o objetivo de atingir o bom 

estado e medidas de aplicação da regulamentação destinada à proibição de descargas 

de poluentes provenientes de fontes difusas); 

• Requalificação hidromorfológica (RESTAURAR) - restauro do estado natural de rios e 

melhoria do estado ecológico e geomorfológico de um conjunto de locais e de espaços 

hídricos que podem ser reabilitados com baixos custos, em resultado do seu interesse 

para a melhoria das funções ecológicas da rede hidrográfica. As medidas de restauração 
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ecológica, a requalificação hidromorfológica e ainda a melhoria da conectividade fluvial 

e estuarina são incluídas no presente programa; 

• Proteção das massas de água (PROTAGUA) - remediação de massas de água inclui o 

grupo de medidas de proteção das massas de água, para além das medidas de outros 

Planos, nomeadamente medidas específicas dos planos de ordenamento de áreas 

protegidas; 

• Valorização Energética (VALENER) - dotar a região hidrográfica do Douro com um 

conjunto de aproveitamentos hidroelétricos que contribuam para a consecução dos 

objetivos definidos no Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER); 

• Monitorização das massas de água e controlo de emissões (MONITORAR) - medidas de 

controlo e de monitorização das massas de água e das respetivas pressões. Inclui as 

medidas propostas de reforço das atuais redes de monitorização das águas superficiais 

do interior e subterrâneas e ainda de operacionalização da rede de monitorização das 

águas de transição e costeiras. Estão ainda previstas medidas específicas para 

levantamento de pressões e de monitorização de problemas específicos de algumas 

massas de água. Inserem-se também, no programa MONITORAR, várias medidas já 

previstas decorrentes de compromissos de empresas produtoras de eletricidade; 

• Condicionamento de utilizações em perímetros de proteção (PROTEGER) - condicionar, 

restringir e interditar as atuações e utilizações suscetíveis de perturbar os objetivos 

específicos em termos de quantidade e de qualidade das massas de água nos 

perímetros de proteção e zonas adjacentes às captações, zonas de infiltração máxima 

e zonas vulneráveis ou sensíveis; 

• Prevenção ou redução do impacte de poluição acidental, riscos de cheias e inundações, 

de secas e de rotura de infraestruturas hidráulicas (PREVENIR) - medidas de base a 

tomar na sequência de derrames de hidrocarbonetos ou outras substâncias perigosas 

nas águas marinhas, portos, estuários e trechos navegáveis dos rios. Incluem-se ainda 

as medidas previstas com vista a prevenir ou reduzir o impacte de casos de poluição 

acidental. 

Do programa PREVENIR destacam-se ainda algumas medidas complementares e que visam a 

prevenção e a proteção contra riscos de cheias e inundações, de secas e de rotura de 

infraestruturas hidráulicas, designadamente: 

• Uso eficiente da água e recuperação de custos (VALORAGUA) - conjunto de medidas 

de base que deverão ser enquadradas no Programa Operacional VALORAGUA que inclui 

também algumas das medidas de recuperação de custos. Pretende-se desta forma 

enquadrar no mesmo programa e de forma concertada os incentivos ao uso eficiente 

da água e as medidas compensatórias pela utilização deste mesmo recurso; 

• Capacitação e ações administrativas, económicas e fiscais (CAPACITAR) - inclui as 

medidas do tipo Suplementar respeitantes a «Atos e instrumentos legislativos, 

administrativos, económicos e fiscais»; 

• Proteção e valorização das águas (CONSERVAR) - medidas respeitantes à proteção e 

valorização das águas; 
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• Projectos de obras para garantir o abastecimento de água para os diferentes usos 

(ABASTECER) – incluem-se medidas respeitantes à elaboração de projectos de 

construção, na sua maioria respeitantes a obras de regularização para resolução de 

problemas de escassez no abastecimento urbano e agrícola; 

• Elaboração e aplicação de códigos de boas práticas e projectos educativos 

(SENSIBILIZAR) -medidas do tipo suplementar respeitantes à elaboração e aplicação 

de códigos de boas práticas e outras respeitantes a projectos educativos; 

• Projectos de reabilitação (REABILITAR) – medidas respeitantes à elaboração e 

projectos de reabilitação; 

• Recarga artificial de aquíferos (AQUÍFERO) – grupo de medidas respeitantes à recarga 

artificial de aquíferos; 

e) Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua-Carrapatelo (POARC)  

Ratificado com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2002, de 23 de 

Março, publicada no D.R. n.º 70, I Série-B, este plano visa (a) definir regras de utilização do 

plano de água e das zonas de protecção das albufeiras, (b) promover a maximização do uso 

do recurso água e das zonas de protecção, diversificando a estrutura produtiva duriense, numa 

perspectiva de desenvolvimento sustentável, (c) compatibilizar os usos e actividades 

existentes ou a criar e instalar, (d) definir estratégias de actuação, conjugando as acções e 

actividades das entidades públicas e privadas, (e) promover o uso da área de intervenção 

tendo em atenção as suas especificidades e a sua capacidade de carga, (f) identificar áreas 

para prática de actividades de recreio e lazer, (g) criar infraestruturas de recreio e lazer, (h) 

articular as orientações do POARC com as demais orientações em matéria de ordenamento do 

território. 

Ao nível do ordenamento, o POARC define os seguintes espaços:  

a) Espaços naturais e de valor paisagístico; 

b) Espaços florestais; 

c) Espaços agrícolas; 

d) Espaços urbanos; 

e) Espaços turísticos; 

f) Espaços industriais e unidades industriais dispersas. 

O Plano prevê ainda 17 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, mas nenhuma delas 

está localizada no concelho de S. João da Pesqueira. 

De acordo com as orientações estabelecidas na Lei de bases gerais da política pública de solos, 

de ordenamento do território e de urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), será nos planos 

territoriais de âmbito intermunicipal e municipal que o regime do uso do solo é fixado, através 

da sua classificação e qualificação, passando, apenas estes planos, a vincular directa e 

indirectamente os particulares. 
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Foram já iniciados os trabalhos no sentido de se proceder à identificação de normas relativas 

aos regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais directamente vinculativas dos 

particulares e que deverão ser transpostas para o Plano Director Municipal.   

No decorrer deste exercício deverão ser também considerados alguns pontos de incongruência 

das peças do POARC, procurando que a transposição das normas seja efectuada da forma mais 

correcta e mas coincidente com a realidade do território abrangido. A reflexão sobre as normas 

do POARC a transpor para o PDM levantou algumas questões, designadamente a qualificação 

de solo atribuída neste instrumento, “espaço natural e de valor paisagístico”, classe que se 

aplica a todo o território concelhio que se encontra abrangido pelo POARC, com definição clara 

de ordenamento, regime de utilização e intervenção na zona de proteção. A área abrangida 

por este plano deverá ser novamente enquadrada e analisada face aos usos presentes no 

território de modo a permitir o natural usofruto, salvaguarda e sustentabilidade territorial. 

No momento em que está desencadeado o processo de revisão deste instrumento 

transformando-o em programa, é pertinente a abordagem à qualificação de solo que ainda 

vigora e à qual deverá atender-se na revisão do PDM de S. João da Pesqueira, perspetivando 

que também oportunamente o PDM deverá convergir e integrar as orientações superiores do 

Programa da Albufeira da Regua-Carrapatelo. 

f) Plano Regional de Ordenamento Florestal - PROF Douro 

Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei de Bases da Política Florestal, 

aprovada pela Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto, nomeadamente os relativos à organização dos 

espaços florestais, determinam que o ordenamento e gestão florestal se fazem através de 

planos regionais de ordenamento florestal (PROF), cabendo a estes a explicitação das práticas 

de gestão a aplicar aos espaços florestais, manifestando um carácter operativo face às 

orientações fornecidas por outros níveis de planeamento e decisão política. 

Sendo instrumentos sectoriais de gestão territorial, os PROF assentam numa abordagem 

conjunta e interligada de aspetos técnicos, económicos, ambientais, sociais e institucionais, 

envolvendo os agentes económicos e as populações diretamente interessadas, com vista a 

estabelecer uma estratégia consensual de gestão e utilização dos espaços florestais. Neste 

contexto, o PROF assume-se como o instrumento de planeamento privilegiado que defende os 

interesses do sector florestal para os outros instrumentos de gestão territorial, em especial os 

planos especiais de ordenamento do território (PEOT) e os planos municipais de ordenamento 

do território (PMOT), no que respeita especificamente à ocupação, uso e transformação do 

solo nos espaços florestais, dado que as ações e medidas propostas nos PROF são integradas 

naqueles planos.  

O concelho de São João da Pesqueira encontra-se abrangido no PROF do Douro, por duas sub-

regiões homogéneas: Douro e Beira Douro. 

De acordo com o artigo 15º do Decreto Regulamentar 4/2007 de 22 de Janeiro, a função 

principal de desenvolvimento da sub-região homogénea Beira Douro prende-se com a 
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protecção, produção e conservação de habitats, de espécies da fauna e flora e de 

geomonumentos, tendo por base os seguintes objetivos específicos que se enquadram na área 

geográfica do plano: 

a) Recuperar áreas extremamente degradadas, recorrendo a arborizações adaptadas que 

induzam o restabelecimento da capacidade bioprodutiva. 

b) Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas e com bom potencial 

produtivo; 

c) Reconverter manchas contínuas de pinheiro bravo, para um mosaico florestal 

diversificado e compartimentado; 

d) Angariar novas áreas para a floresta (áreas agrícolas marginais); 

e) Recuperar áreas ardidas; 

f) Desenvolver o ordenamento cinegético; 

g) Expandir a actividade piscatória nas águas interiores; 

h) Dinamizar a actividade apícola; 

i) Promover a produção da castanha; 

j)Minimizar os ataques de processionária em pinheiro bravo e controlar a disseminação das 

doenças da tinta e cancro no castanheiro. 

De acordo com a priorização dos programas regionais para esta sub-região considera-se alta 

prioridade a arborização de terras agrícolas, arborização de espaços florestais não arborizados, 

a restauração de ecossistemas degradados, a beneficiação de superfícies florestais 

arborizadas, o fogo controlado, a proteção florestal contra a processionária do pinheiro, o 

adensamento e relocalização de infraestruturas, o relançamento da cultura do castanheiro, o 

ordenamento cinegético e a regularização e beneficiação silvopastoril. 

No artigo 17º do mesmo decreto, a sub-região homogénea do Douro tem como principal função 

o desenvolvimento do recreio, enquadramento e estética da paisagem, da silvopastorícia, caça 

e pesca nas águas interiores e da Protecção, e estão estabelecidos os seguintes objectivos 

específicos: 

a) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro e azinheira, com função de 

protecção das encostas; 

b) Aumentar a superfície florestal arborizada com sobreiro, com função de produção de 

cortiça; 

c) Adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na escolha das espécies, em situações de 

elevado risco de erosão; 

d) Desenvolver o ordenamento cinegético; 

e) Potenciar e expandir o ordenamento aquícola; 

f) Controlar e amenizar os processos relacionados com a desertificação. 

g) Garantir um mosaico paisagístico diversificado, compatibilizando as actividades 

florestais e vitivinícolas; 
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h) Expandir a produção de alguns produtos associados, nomeadamente o medronho e 

mel; 

i) Certificar a gestão florestal sustentada do sobreiro. 

No que diz respeito à priorização dos programas regionais para esta sub-região considera-se 

alta prioridade a manutenção e adensamento da cortina ripária, atividades de natureza em 

espaço florestal, ordenamento cinegético e a dinamização e ordenamento aquícola e como 

média prioridade a restauração de ecossistemas degradados, protecção florestal contra a 

processionária do pinheiro, expansão da subericultura e a regularização e beneficiação 

silvopastoril. 

De acordo com o artigo 27.º e 29.º do PROF DOURO na sub-região homogénea Beira Douro e 

Douro“são aplicadas normas de intervenção generalizada a toda a sub-região e normas de 

intervenção específica a zonas determinadas pela sua especificidade.” 

No que se refere às normas de intervenção generalizada deverá ter-se em conta as normas 

gerais de silvicultura, as normas de silvicultura preventiva, as normas contra agentes bióticos 

e as normas de recuperação de áreas degradadas. 

Relativamente às normas de silvicultura de acordo com a hierarquia funcional na sub-região 

homogénea Beira Douro consideram-se as normas de silvicultura por função de protecção, de 

produção e de conservação de habitats, de espécies da fauna e flora e de geomonumentos. 

No que diz respeito à sub-região homogénea Douro consideram-se as normas de silvicultura 

por função de recreio, enquadramento e estética da paisagem, silvopastoricia, caça e pesca 

nas águas interiores e de proteção. 

Em ambas as sub-regiões devem ser privilegiadas como prioritárias as espécies florestais 

Castanea sativa, Quercus pyrenaica e a espécie Quercus suber, às quais acrescem na sub-

região homogénea Douro Alnus glutinosa, Arbutus unedo, Celtis australis, Fraxinus 

angustifólia, Pistacia terebinthus, Quercus faginea e Quercus ilex. 

São ainda consideradas espécies florestais relevantes em ambas as sub-regiões as seguintes 

espécies: Prunus avium, Pinus pinea, Pyrus cordata, Salix atrocinerea, Salix purpúrea e Salix 

salviifolia. 

As espécies Pinus pinaster, Alnus glutinosa, Celtis australis, Corylus avellana, Fraxinus 

angustifólia, Quercus faginea, Arbutus unedo, Betula alba, Pistacia terebinthus,Quercus ilex e 

Sorbus aucuparia são relevantes apenas na sub-região homogénea Beira Douro. 

Na sub-região homogénea Douro são também relevantes Fraxinus excelsior, Ulmus minor e a 

Juniperus oxycedrus. 

No entanto podem ainda ser utilizadas, nestas sub-regiões, outras espécies florestais desde 

que devidamente justificadas. 
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O PROF do Douro, com entrada em vigor no dia 23 de Janeiro de 2007 (art.º 4.º do Decreto 

Regulamentar n.º 4/2007 de 22 de Janeiro), compreende orientações estratégicas para o 

sector florestal regional, que vinculam diretamente todas as entidades públicas e enquadram 

todos os projetos a desenvolver nos espaços florestais públicos e privados (art.º6.º do mesmo 

decreto). 

Na área geográfica do Plano está delimitado o Perímetro Florestal de Penedono com uma área 

total de 1 771 ha, dos quais 111,05 ha estão localizados na União de Freguesia de Trevões e 

Espinhosa e Paredes da Beira.  

De acordo com o referido Decreto Regulamentar, o PROF do Douro tem um prazo de vigência 

de 20 anos (art.º 50.º) e pode ser sujeito a alterações periódicas de cinco em cinco anos, 

baseado nos relatórios anuais de acompanhamento ou sempre que ocorra qualquer facto 

relevante (art.º 51.º). De acordo com a Portaria n.º 78/2013 de 19 de Fevereiro, foram 

identificados um conjunto de elementos, nomeadamente relacionados com a evolução havida 

no conhecimento, na informação disponível e nas dinâmicas associadas ao setor florestal, para 

além de outros contextos socioeconómicos e administrativos de relevo, que justificaram a 

revisão integral dos planos bem como a sua suspensão parcial. 

De acordo com a portaria supracitada, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 

141/2015 de 21 de maio, constituíram factos relevantes para a revisão dos PROF os seguintes 

argumentos que se apresentam sumariamente: 

1) A publicação de nova informação actualizada relativa à ocupação florestal do território 

tendo como base os resultados do 6º Inventário Florestal Nacional; 

2) A alteração do enquadramento fitossanitário, com o surgimento ou forte expansão de 

pragas e doenças, que justificam a introdução ou modificação de medidas específicas 

de silvicultura preventiva; 

3) A alteração do enquadramento silvo-industrial e dos mercados de biomassa para a 

energia; 

4) A necessidade de adaptar as metas estabelecidas para as espécies produtoras de lenho 

e fruto de crescimento lento; 

5) A integração do sector florestal no esforço nacional de equilíbrio económico-financeiro; 

6) A reestruturação dos serviços públicos responsáveis pelo ordenamento e gestão 

florestal, com a criação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.  

7) O aprofundamento dos objectivos específicos e operacionais e dos seus indicadores, 

resultantes da Estratégia Nacional para as Florestas, aprovada pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro.  

Com base na alínea g) do n.º 1 do artigo 3.º da Portaria 78/2013 de 19 de fevereiro, “ durante 

o processo de revisão dos PROF é suspensa a aplicação das seguintes disposições dos 

regulamentos respectivos – Artigo 43.º e artigos 45.º a 49.º do regulamento anexo ao Decreto 

Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de janeiro, que aprova o PROF Douro”. 



 

33 

Assim, encontram-se suspensas as metas definidas no artigo 43.º para espaços florestais, 

espaços florestais arborizados, composição de espaços florestais arborizados, povoamentos 

sujeitos a silvicultura intensiva, área queimada anualmente, bem como a matéria relacionada 

com Defesa da Floresta contra Incêndios: zonas críticas, gestão de combustíveis, redes 

regionais de defesa da floresta, depósitos de madeiras e de outros produtos inflamáveis e 

edificação em zonas de elevado risco de incêndio (artigos 45º a 49º). 

Sobre este último item, Defesa da Floresta contra Incêndios, deverá considerar-se no âmbito 

da revisão deste plano, o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios aprovado a 

30/06/2015 nos termos do Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, publicado em anexo ao Despacho n.º 4335/2015 de 27 de março. 

O PMDFCI tem um período de vigência de 5 anos, contados a partir da data de aprovação pelo 

Instituto de Conservaçao da Natureza e das Florestas, independentemente das revisões ou 

atualizações que venham a ser efetuadas durante o mesmo. 

g) Plano Rodoviário Nacional - PRN 2000 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN) Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 19-D/98, de 31 de outubro, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 

26 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003 de 16 de Agosto, define a rede rodoviária nacional 

que é constituída por: 

1. Rede nacional fundamental: integra os itinerários principais (IP); 

2. Rede nacional complementar: integra os itinerários complementares (IC) e as estradas 

nacionais (EN). 

Serão integradas na rede rodoviária nacional, em condições a acordar entre as Infraestruturas 

de Portugal e as Câmaras Municipais, as circulares e vias de penetração no tecido urbano dos 

aglomerados em que tal se justifique. Os traçados destas vias deverão ser articulados com os 

instrumentos de planeamento e de ordenamento do território. Este Decreto-Lei institui ainda 

a categoria de Estradas Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas. Estas últimas 

mantêm-se sob júrisdição das Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA) que lhes garantirá 

padrões mínimos de conservação e que futuramente integrarão as redes municipais mediante 

protocolo a celebrar entre o IP,SA e as C.M. 

Na Rede Nacional na região destacam–se os seguintes itinerarios principiais e 

complementares: 

• A4 – Autoestrada de Trás-os-Montes e Alto Douro liga Matosinhos a Amarante e Vila 

Real a Quintanilha, É a ligação mais importante ao interior a norte do Rio Douro, (Entre 

Amarante e Vila Real, é denominada de IP4. O IP4 não tem perfil de autoestrada); 

• A25/IP5 – Autoestrada das Beiras Litoral e Alta através da remodelação do traçado do 

IP5 – envolvendo a adoção de perfil transversal duplo e eliminação dos troços com 

sinuosidade e pendentes acentuadas -, aumentando os seus padrões de mobilidade e 
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segurança (em conformidade com os parâmetros exigíveis à sua integração na Rede 

Nacional de Auto-Estradas); 

• IP2 – Itinerário Principal do interior – ligação entre os municípios do interior, de norte 

a sul do país, começando em Bragança e acabando em Faro, possuindo um nó com a 

EN222. 

• IP3 - Itinerário Principal da Beira Litoral. Liga a fronteira de Vila Verde da Raia à cidade 

portuária da Figueira da Foz servindo os distritos de Vila Real, Viseu e Coimbra. 

A conclusão do IC5 entre a Póvoa de Varzim (IC1) e V. Pouca de Aguiar (IP3) – até as 

Cabeceiras de Basto integrado na A7 -, com um impacto mais reduzido, mas beneficiando as 

acessibilidades à zona Norte da Região do Grande Porto e ao Litoral Norte (Ave, Cávado e 

Minho Lima); 

Assim, é de salientar o prolongamento do IC5 até a fronteira, em Miranda do Douro, a 

consideração, no PRN2000, do IC26 ligando o IP4 em Amarante, e o IP2 em Trancoso, 

interligando de permeio o IP3. 

h) Plano Director Municipal em vigor 

O Plano Director Municipal, agora em revisão, foi ratificado pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 62/94, de 4 de Agosto, publicada no D.R. n.º 179, I Série – B.  

O Plano aponta como objectivos gerais para o desenvolvimento de São João da Pesqueira: 

1. Reforçar as características da vila de São João da Pesqueira como principal centro 

urbano municipal, potenciando as interdependências com Alijó e o eixo Lamego/ Vila 

Real – criação de novas áreas urbanizadas devidamente equipadas com valências 

diversificadas, criação de zonas públicas cuidadas, disponibilização de solo para 

implantação de actividades económicas, elaboração de planos urbanísticos 

(inclusivamente nas áreas industriais), diversificação do emprego, requalificação de 

alguns pontos de conflito na rede viária, apoio à criação de empresas; 

2. Considerar o papel fundamental do sector vitivinícola e de algumas produções agrícolas 

(culturas permanentes), sem esquecer que os motores do aumento do emprego 

desejáveis são os sectores secundário e terciário – arborização de áreas nuas e 

disponíveis, utilizando florestação de uso múltiplo, reconversão da cultura florestal de 

parte das áreas indevidamente entregues à cultura agrícola, condução, tratamento e 

exploração dos povoamentos existentes com melhores técnicas, construção e 

beneficiação das infraestruturas de apoio, prevenção e protecção contra fogos; 

3. Satisfazer de forma qualitativa as necessidades básicas da população (acessibilidades, 

infraestruturas, equipamentos), quer das zonas rurais, quer dos aglomerados urbanos; 

4. Proteger e valorizar os valores históricos, culturais e ambientais, como recursos 

naturais do município – salvaguardar e valorizar o património nas suas diversas 

vertentes – arquitectónico, paisagístico (como a utilização do granito, do xisto e da 
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lousa, as paisagens planálticas, as áreas florestais, os principais vales e cumeadas, as 

vertentes dos principais cursos de água) -, promover a elaboração de estudos de 

reabilitação, construção de uma nova imagem urbana, execução e implementação de 

um plano específico para o turismo rural e para a criação de novas áreas de caça e 

pesca associativa. 

No que se refere à Estrutura de Ordenamento e Planeamento, a Planta de Ordenamento inclui 

os seguintes usos do solo previstos: 

Quadro 2. 1 Solos 

Espaços Urbanos 
(7.95 Km2 – 3% área do concelho) 

Centro Histórico de S. João da Pesqueira 

Áreas Habirtacionais ou Residenciais 

Áreas Industriais 

Áreas de Equipamento Colectivo 

Zonas Verdes 

Áreas de Terciário 

Espaços Agrícolas 
(177.88 Km2 – 66.5% área do concelho) 

Pertencente à RAN 
Pertencente à Reserva de Integração Específica 
(RIE) 
Não pertencente nem à RAN, nem à RIE 

Espaço Florestal (78.7 Km2 – 29.4% área do concelho) 

Espaços Industriais (exteriores aos aglomerados – 0.3 Km2 – 0.11% área do concelho) 

Comunicações Viárias e Espaços Canais 

Rede Rodoviária Nacional 

Rede Rodoviária Colectora 

Rede Rodoviária Municipal Distribuidora 

Espaço Natural (2.13 Km2 – 0.8% área do concelho) 

Destaque ainda para a consideração de unidades de ocupação paraurbana, numa faixa de 100 

metros em redor dos limites dos aglomerados, com vista a constituir uma área de transição 

urbano-rural, excepto em zonas condicionadas a servidões administrativas específicas.  

O Plano define ainda: 

• Espaços de interesse paisagístico – principais miradouros e pontos de vista notáveis – 

S. Salvador do Mundo, Senhora de Lurdes, Alto de Vargelas, Geraldes, Santa Bárbara, 

Monteiras, Senhora do Monte; 

• Unidades com utilização turística – para as áreas edificadas integradas em quintas com 

mais de 5 ha, para os espaços urbanizáveis e para os espaços de conservação da 

natureza vocacionados para empreendimentos turísticos, mediante a apresentação de 

estudo urbanístico específico, podem aplicar-se as regras para áreas urbanizáveis de 

baixa e média/alta densidade.  
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3. Estrutura Plano 

O enquadramento jurídico para elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(PMOT’s) é actualmente estabelecido no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de Maio. 

O novo diploma dos instrumentos de gestão territorial institui um novo sistema de classificação 

do solo, solo urbano e solo rústico (antigamente designado solo rural) reforçando que “um 

modelo coerente de ordenamento do território deve assegurar a coesão territorial e a correcta 

classificação do solo”, procurando inverter as tendências registadas nas ultimas décadas de 

“transformação excessiva e arbitraria do solo rural em solo urbano” com resultado prático na 

contensão do crescimento excessivo dos perímetros urbanos. O mesmo diploma refere ainda 

que a reclassificação do solo como urbano é limitada ao indispensável, sustentável económica 

e financeiramente, traduzindo uma opção de planeamento necessária e que deverá ser 

devidamente programada e contratualizada. O plano deverá ainda definir um prazo para as 

execuções de operações urbanísticas, findo o qual, não havendo a realização da mesma, essa 

classificação caducará.  

A proposta do Plano Director Municipal integrará orientações para a sua execução 

“nomeadamente no que respeita à identificação e programação das intervenções consideradas 

estratégicas, com as estimativas dos custos individuais e respectivos prazos de execução, 

definição de meios e sujeitos responsáveis pelo financiamento e estimativa da capacidade de 

investimento publico”. O Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, define que aos municípios 

deverão ainda enquadrar “a elaboração de um plano de sustentabilidade urbanística, que 

integrará o programa plurianual de investimentos municipais na execução, na manutenção e 

no reforço das infra-estruturas gerais e na previsão de custos gerais de gestão urbana”. 

Assim, e de acordo com a legislação que regulamenta os Planos Municipais de Ordenamento 

do Território (PMOT), o Plano Director Municipal “estabelece a estratégia de desenvolvimento 

territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão de 

equipamentos de utilização colectiva e as relações de interdependência com os municípios 

vizinhos, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito 

nacional, regional e intermunicipal”. 

Este Plano é de elaboração obrigatória (salvo nos casos em que os municípios optem pela 

elaboração de plano director intermunicipal) e de acordo com o artigo 96º, “define o quadro 

estratégico de desenvolvimento territorial do município e correspondente modelo de 

organização territorial” estabelecendo: 

a) A caracterização económica, social e biofísica, incluindo a identificação dos valores 

culturais, do sistema urbano e das redes de transportes e equipamentos, e educação, 

de saúde e de segurança, bem como o sistema de telecomunicações, de abastecimento 

de energia, de gás, de captação, de tratamento e abastecimento de água, de drenagem 

e tratamento de efluentes e de recolha, depósito e tratamento de resíduos;  

b) Os objectivos de desenvolvimento económico local e as medidas de intervenção 

municipal no mercado dos solos; 
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c) Os critérios de sustentabilidade a adoptar, bem como os meios disponíveis e as acções 

propostas, que sejam necessários à protecção dos valores e dos recursos naturais, 

recursos hídricos, culturais, agrícolas e florestais, e a identificação da estrutura 

ecológica municipal;  

d) A referenciação espacial dos usos e actividades, nomeadamente através da definição 

das classes e das categorias de espaços; 

e) A definição de estratégias e dos critérios de localização, de distribuição e de 

desenvolvimento de actividades industriais, turísticas, comerciais e de serviços;  

f) A identificação e qualificação do solo rústico, garantindo a adequada execução dos 

programas e das políticas de desenvolvimento agrícola e florestal, bem como de 

recursos geológicos e energéticos;  

g) A identificação e a delimitação das áreas urbanas, com a definição do sistema urbano 

municipal e os correspondentes programas na área habitacional, bem como as 

condições de promoção da regeneração e da reabilitação urbanas e as condições de 

reconversão das áreas urbanas de génese ilegal; 

h) A identificação das áreas de interesse público para efeitos de expropriação, bem como 

a definição das respectivas regras de gestão; 

i) Os critérios para a definição das áreas de cedência e a definição das respectivas regras 

de gestão, assim como a cedência média para efeitos de perequação;  

j) Os critérios de compensação e de redistribuição de benefícios e encargos decorrentes 

da gestão urbanística, a concretizar nos planos previstos para as unidades operativas 

de planeamento e gestão; 

l) A programação da execução das opções de ordenamento estabelecidas e a definição de 

unidades operativas de planeamento e gestão do plano, identificando para cada uma 

destas, os respectivos objectivos e os teros de referência para a necessária elaboração 

de planos de urbanização e de pormenor; 

m) A identificação de condicionantes de caracter permanente, designadamente reservas e 

zonas de protecção, bem como as necessárias à concretização dos planos de 

emergência de protecção civil de âmbito municipal; 

n) A identificação e a delimitação das áreas com vista à salvaguarda de informação 

arqueológica contida no solo e subsolo; 

o) As condições de atuação sobre as áreas de reabilitação urbana, situações de emergência 

ou de exceção, bem como áreas degradadas em geral; 

p) A articulação do modelo de organização municipal do território com a disciplina 

consagrada nos demais planos municipais aplicáveis;  

q) A protecção e a salvaguarda dos recursos e valores naturais que condicionem a 

ocupação, uso e transformação do solo; 

r) O prazo de vigência, o sistema de monitorização e as condições de revisão”. 

Este relatório é elaborado no âmbito da 1ª Fase da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal da 

São João da Pesqueira a que corresponderá ao Volume II “Estudos de Caracterização do 

Território”. Esta fase irá sistematizar a informação relevante recolhida para a caracterização 

da situação existente no território em apreço, nomeadamente a caracterização socio-
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demográfica, socio-económica, caracterização biofísica, caracterização do património, rede 

urbana, habitação, equipamentos colectivos, rede viária e infraestruturas. 

A 1ª revisão do PDM do São João da Pesqueira terá, então, por objetivos: 

• Ajustar o Plano à realidade do concelho, nomeadamente através da correção de 

situações desadequadas às necessidades e anseios da população; 

• Agilizar a gestão do Plano Diretor Municipal e proceder à sua articulação com outros 

Programas e Planos de Ordenamento do Território; 

• Proceder à articulação do PDM com os Instrumentos de Gestão Territorial de hierarquia 

superior que abrangem o concelho, nomeadamente o Plano de Bacia Hidrográfica do 

Douro, o Plano de Ordenamento das Albufeiras do da Régua e Carrapatelo, e Plano 

Intermunicipal de Ordenamento do Alto Douro Vinhateiro; 

• Ajustar os perímetros urbanos numa orientação mais conduncente com as orientações 

de ordem superior; 

• Definir novos critérios de localização e distribuição de atividades turísticas; 

• Rever os princípios e regras de preservação do património cultural, e estudar a proteção 

e valorização de algum património etnográfico característico do concelho; 

• Enquadrar e estudar a viabilidade de alguns investimentos programados; 

• Proceder à compatibilização da realidade do concelho e das Propostas de Ordenamento 

com a delimitação da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional; 

• Especificar um modelo estratégico de atuação que estabeleça ações distintas para a 

promoção de um desenvolvimento equilibrado do concelho, tendo em atenção a sua 

diversidade territorial e as mudanças operadas nos últimos anos; 

• Definir e disponibilizar um quadro normativo e um programa de investimentos 

adequados ao desenvolvimento do concelho; 

• Considerar o traçado de novas infraestruturas viárias (nomeadamente de novas 

variantes com caracter intermunicipal) na definição de uma proposta de ordenamento; 

• Regulamentar a integração paisagística de edificações de apoio às atividades agrícola e 

industrial; 

• Promover a requalificação de alguns aglomerados e de zonas de construção clandestina; 

• Estabelecer um ordenamento adequado e equilibrado que seja articulado com os 

concelhos vizinhos evitando descontinuidades territoriais. 

A 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal da São João da Pesqueira deverá constituir, acima de 

tudo, uma oportunidade para pensar o concelho a médio/longo prazo, de uma forma integrada 

e global face ao contexto regional. O processo de revisão será pautado por uma atitude 

participativa por parte dos intervenientes no processo de planeamento, permitindo que a 

procura de soluções, alicerçada em estudos de caracterização, seja, antes de mais, o 

estabelecimento de um compromisso entre as diversas visões sobre as realidades-problema 

do concelho. 
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4. Enquadramento Geográfico e Territorial 

Neste capítulo trataremos dos principais elementos de caracterização do território de S. João 

da Pesqueira. Veremos que a localização na NUT III Douro e na Região Demarcada do Douro, 

a Ocupação do Solo, Declives, Hidrologia e demais características fizeram dele um local 

propício ao desenvolvimento de determinado tipo de culturas agrícolas, tornando-se um 

território predominantemente rural. 

4.1. Localização geográfica 

O concelho de S. João da Pesqueira situa-se na Região Centro-Norte de Portugal, pertence ao 

distrito de Viseu e é limitado a Norte pelo rio Douro onde faz fronteira com os concelhos de 

Carrazeda de Ansiães (distrito de Bragança), Alijó e Sabrosa (distrito de Vila Real), a Este com 

Vila Nova de Foz Côa (distrito da Guarda), a Sul com Sernancelhe e Penedono (distrito de 

Viseu) e a Oeste com Tabuaço (distrito de Viseu). 

 

Mapa 4.1 Enquadramento Geográfico do Concelho de S. João da Pesqueira 
Fonte: CAOP V.2015  

Nesta área geográfica de aproximadamente 26.611ha, antes da Reorganização administrativa 

do Território, distribuíam-se as freguesias de Castanheiro do Sul (2.039,6ha), Ervedosa do 

Douro (4.023,9ha), Espinhosa (743,5ha), Nagoselo do Douro (788,7ha), Paredes da Beira 
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(2.055,6ha), Pereiros (754,6ha), Riodades (2.006,7ha), S. João da Pesqueira (4.317,5ha), 

Soutelo do Douro (1.780ha), Trevões (2.269,1ha), Vale de Figueira (1.646,7ha), Valongo dos 

Azeites (455,7ha), Várzea de Trevões (1.009,8ha), e Vilarouco (2.719,9ha). 

Com a Reorganização Administrativa do Território deu-se a agregação de 3 freguesias do 

Concelho, nomeadamente: Espinhosa; Pereiros e Várzea de Trevões. 

As novas freguesias são denominadas: União das Freguesias de São João da Pesqueira e 

Várzea de Trevões; União das Freguesias de Trevões e Espinhosa; e União das freguesias de 

Vilarouco e Pereiros. 

Desta forma, contabilizam-se 11 freguesias no concelho de S. João da Pesqueira, sendo que a 

área resultante da agregação das novas freguesias é: 

• União das Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões;  

• União das Freguesias de Trevões e Espinhosa; e  

• União das freguesias de Vilarouco e Pereiros. 

Nos mapas 4.1 e 4.2 podemos ver a configuração do território do concelho de S. João da 

Pesqueira antes e depois da reorganização. 
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Mapa 4.2 Concelho de S. João da Pesqueira (Antes da Reorganização Administrativa do 
Território) 

Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 1991 e 2001 
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Mapa 4.3 Concelho de S. João da Pesqueira (Depois da Reorganização Administrativa do 
Território) 

Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 1991 e 2001 
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5. Caracterização Biofísica 

5.1. Hipsometria 

Uma análise ao mapa hipsométrico do concelho de S. João da Pesqueira permite concluir acerca 

de uma das principais características do relevo desta área - a sua forte amplitude altimétrica, 

que corresponde a 918 m entre o ponto mais baixo (cerca de 74 metros no lugar das Bateiras) 

e o ponto mais elevado (992 metros na serra do Reboledo). 

 

Mapa 5. 1 Mapa de hipsometria do concelho 
Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  

A altitude média do concelho é de 483,86m. Uma parte significativa da área do concelho 

(25,9%) encontra-se entre os 500 metros e os 600 metros de altitude. A segunda classe mais 

representativa é a classe dos 600-700 metros com uma área de 18,9%, seguida da classe 

entre 400-500 metros com 15,8%. As com menos representatividade são as classes extremas, 

abaixo dos 100 metros com 1,2% e superiores a 900 metros com apenas 0,1 %. 
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Gráfico 5. 1 Distribuição das áreas por classe hipsométrica 
Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  

De uma forma geral, as áreas com menor altitude correspondem às zonas adjacentes aos dois 

principais cursos de água, podendo concluir-se que estas vão subindo à medida que se caminha 

para as freguesias a sul do concelho.  

5.2. Declive 

No concelho de S. João da Pesqueira existem três zonas de planalto com declives inferiores a 

10 graus, uma localizada no quadrante Sul, nas freguesias de Riodades e Paredes da Beira, 

outra na área central da União de Freguesias de Trevões e Espinhosa, e por último, o planalto 

que se estende pela zona central da União de Freguesia de São João da Pesqueira e Várzea de 

Trevões, passando pela União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros.  

 

Gráfico 5. 2 Distribuição das áreas por classe de declive (graus) 
Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  

Os declives mais acentuados, superiores a 20 graus, verificam-se na margem esquerda do rio 

Douro, nomeadamente na faixa que compreende o Santuário da Nª Srª de Lurdes na freguesia 
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de Nagoselo do Douro e o Santuário de S. Salvador do Mundo na União de Freguesias de São 

João da Pesqueira e Várzea de Trevões, bem como nas margens do rio Torto, desde a sua foz 

na freguesia de Ervedosa do Douro até ao limite do concelho na União de Freguesias de 

Vilarouco e Pereiros. Destaque ainda, para a zona de vale, também caracterizada por declives 

acentuados, que se prolonga desde a União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros até ao lugar 

de Ferradosa na freguesia de Vale de Figueira. 

 

Mapa 5. 2 Mapa de declives do concelho  
Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  
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5.3. Exposição 

A exposição afecta a quantidade de vento e radiação recebidas por uma encosta, por sua vez 

influenciando a humidade do combustível. O mapa de exposição que a seguir se apresenta 

permite-nos observar a distribuição da área do concelho por exposição. 

 

Mapa 5. 3 Mapa de exposições do concelho 
Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  

De acordo com o mapa apresentado, referente à exposição de encostas ou orientação de 

vertentes, verifica-se que as diferentes exposições apresentam valores quantitativos bastante 

semelhantes e dispersam-se por toda a área geográfica do concelho de uma forma bastante 

homogénea. 
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Gráfico 5. 3 Distribuição das áreas por exposição de vertentes (%) 
Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  

As áreas voltadas a Oeste e a Norte correspondem a 28% da área total do concelho, 

predominando ligeiramente relativamente às restantes. 

As encostas voltadas a sul, mais expostas ao Sol, mais secas, representam cerca de 21% e 

localizam-se essencialmente na margem direita do rio Torto. As vertentes voltadas a Este 

representam aproximadamente 20% da área total do concelho, destacando-se as áreas desde 

S. Salvador do Mundo até à Senhora de Lurdes e as vertentes com a mesma orientação, nas 

freguesias de Castanheiro do Sul, Paredes da Beira e Riodades. As zonas planas, denominadas 

aqui como áreas sem exposição, são as menos significativas e correspondem apenas 3% da 

área total do concelho. 
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5.4. Hidrografia 

O concelho de S. João da Pesqueira integra-se, na totalidade da sua área, na bacia hidrográfica 

do Douro, a zona norte drena directamente para o rio Douro, a zona central do concelho para 

sub-bacia do rio Torto, e a zona sul para a sub-bacia do rio Távora, sendo estes os três cursos 

de água representativos do concelho.  

O regime hidrológico encontra-se em estreita dependência do regime pluviométrico e da 

geomorfologia do terreno.  

O rio Douro, numa extensão de aproximadamente 30 Km, é o principal curso de água do 

concelho, banha a área limítrofe Norte, desde a freguesia de Vale de Figueira até a freguesia 

de Ervedosa do Douro. O rio Torto, que atravessa o concelho com uma direção preferencial 

SE-NW, e o rio Távora, que circunda a zona limítrofe (Oeste) com o concelho de São João da 

Pesqueira, são os principais afluentes do rio Douro. Para completar esta rede hidrográfica 

organizada em função do rio Douro, existe outras linhas de água não permanentes, 

essencialmente ribeiras e riachos, que afluem aos três rios referidos. 

 

Mapa 5. 4 Mapa de Hidrografia do concelho  
Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira   
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5.5. Caracterização climática 

O clima da região é mediterrânico sendo determinado pela geografia e orientação do vale do 

rio Douro na direcção E-W. 

 

Gráfico 5. 4 Temperatura média mensal (1971-2000) 
Fonte: IPMA, 2015 

Os invernos são frios e os verões quentes, ou seja, a temperatura mínima média do mês mais 

frio é cerca de 0,1ºC, verificando-se em média durante 59 dias temperaturas negativas. A 

temperatura máxima média do mês mais quente ronda 27,8ºC, verificando-se durante 79 dias 

por ano temperaturas acima de 25ºC e 26 dias temperaturas acima de 30ºC. 

Os valores máximos e mínimos absolutos são de 37,8ºC em Agosto e -11,8ºC em Fevereiro, 

respectivamente. A amplitude térmica anual ronda os 12.ºC, o que origina temperaturas 

matinais relativamente baixas subindo ao longo do dia, para voltar a diminuir 

progressivamente ao fim da tarde. A temperatura média anual corresponde a 11,6ºC. 

 

Gráfico 5. 5 Precipitação mensal (1971-2000) 
Fonte: IPMA, 2015 

Esta região apresenta valores de precipitação muito irregulares de ano para ano e também 

muita heterogeneidade geográfica, existindo zonas junto ao vale do Douro que não 

ultrapassam os 500 mm. 
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Os valores médios de precipitação rondam os 600-700 mm, Julho e Agosto são os meses com 

menor precipitação (14,9-17,6 mm), e Novembro e Dezembro os meses com maior valor de 

pluviosidade (89,1-109,7 mm). 

O valor máximo diário registado foi de 70,0 mm no mês de Dezembro. 

A frequência de precipitação ultrapassa os 111 dias, sendo que 85 desses dias registam-se 

valores acima de 1 mm e apenas em 25 dias se observam valores acima de 10 mm. 

É nos meses de Julho e Agosto que ocorre o período mais seco do ano (P<2T). 

 

Gráfico 5. 6 Gráfico termo pluviométrico (1971-2000) 
Fonte: IPMA, 2015 

 

Gráfico 5. 7 Humidade relativa mensal (1971-2000) 
Fonte3: IPMA, 2015 

Relativamente à humidade relativa observa-se uma diminuição da percentagem desde Janeiro 

até ao mês de Agosto, chegando neste último, a atingir, às 15horas, valores inferiores a 60%. 

O restante semestre obtém um aumento progressivo das percentagens, registando-se os 

valores mais elevados, às 9 horas no mês de Janeiro. 
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A humidade relativa do ar acompanha inversamente o comportamento da temperatura, 

registando-se os valores mais baixos nos meses de Julho e Agosto. Os valores médios de 

insolação aproximam-se das 2400 horas, registando-se em Junho o maior número de horas 

com 323,8 e em Dezembro o valor mínimo de 94,7. 

 

Gráfico 5. 8 Evaporação (1971-2000) 
Fonte: IPMA, 2015 

Relativamente à evaporação, o valor anual é de 830,1 mm, verificando-se os valores mais 

elevados deste parâmetro nos períodos com temperaturas mais elevadas também. O valor 

máximo registou-se no mês de Julho, com 138,4 mm, e o valor mínimo no mês de Janeiro, 

com 22,4 mm. 

 

Gráfico 5. 9 Número de dias com nevoeiro (1971-2000) 
Fonte: IPMA, 2015 

Verifica-se a ocorrência de nevoeiro durante cerca de 20 dias (19,8) ao longo do ano com 

maior frequência nos meses de Outono e Inverno. 
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Gráfico 5. 10 Número de dias com geada (1971-2000) 
Fonte: IPMA, 2015 

A ocorrência de geadas verifica-se durante 9 meses por ano, exceto nos meses de Junho, Julho 

e Agosto, num total de 46,3 dias, com a máxima ocorrência no mês de Janeiro (14 dias). 

Quadro 5. 1 Médias mensais da frequência e velocidade do vento (1971-2000) 

 
N NE E SE S SW W NW C 

% Km/h % Km/h % Km/h % Km/h % Km/h % Km/h % Km/h % Km/h % 

JANEIRO 12,5 7,4 13,8 7,7 10,1 9,7 0,8 10,9 3,2 12,5 6,7 10,2 39,0 6,3 10,3 4,7 3,6 

FEVEREIRO 11,4 7,4 14,7 8,2 11,8 11,4 0,5 9,0 5,8 11,4 8,0 9,4 36,0 6,3 10,3 6,3 1,6 

MARÇO 10,4 9,7 16,1 9,5 20,6 11,9 1,7 12,6 4,6 13,6 8,4 10,2 29,8 7,2 8,3 7,3 0,1 

ABRIL 9,2 9,5 12,4 10,3 18,8 11,0 2,4 11,0 6,1 11,0 11,1 11,3 30,7 8,2 9,1 7,0 0,2 

MAIO 9,3 8,9 12,5 9,1 12,6 11,1 3,3 10,1 6,6 12,9 15,7 10,6 30,9 7,7 9,1 6,6 0,0 

JUNHO 9,2 7,5 15,7 8,9 15,6 10,6 2,8 9,3 5,3 9,0 12,7 8,9 27,2 6,9 11,5 6,3 0,0 

JULHO 11,3 7,3 14,8 8,7 17,5 10,1 3,9 9,2 5,2 7,9 8,6 8,6 23,3 7,1 15,1 6,4 0,2 

AGOSTO 9,6 8,1 14,9 8,5 20,6 10,3 2,1 8,8 3,9 9,6 7,9 8,3 28,2 6,8 12,7 6,2 0,1 

SETEMBRO 8,0 8,1 14,2 8,0 16,7 10,5 2,5 9,4 5,0 9,9 11,1 8,6 31,1 6,3 11,4 6,1 0,1 

OUTUBRO 14,6 6,8 12,9 7,7 13,0 9,8 2,4 10,2 3,8 11,5 15,5 10,2 29,3 6,5 8,2 5,4 0,2 

NOVEMBRO 12,6 6,7 14,9 7,0 9,8 10,8 1,1 9,6 6,1 10,9 8,0 8,5 33,8 5,5 12,1 4,8 1,5 

DEZEMBRO 15,0 6,8 12,0 7,6 9,4 9,3 1,3 9,0 4,4 11,4 8,9 11,6 35,7 5,8 11,0 4,6 2,4 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Os ventos dominantes são de Oeste (31.2%), seguindo-se em importância o quadrante Este 

(14,7%). Nos meses de Inverno predominam os ventos de Oeste e Noroeste, ao contrário dos 

meses de Verão em que se verificam ventos predominantes de Este de Nordeste. Em termos 

de velocidade média, os registos mais elevados são de 11,0 km/h, correspondente ao 

quadrante Sul, e de 10,6 km/h, correspondente a Este. 

  

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Geada 14 10,6 3,3 1,1 0,1 0 0 0 0,1 0,5 5,9 10,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

d
ia

s
Número de dias com geada



 

53 

5.6. Ocupação do Solo 

Para a caracterização da ocupação do solo, foi utilizada a Carta de Uso e Ocupação do Solo 

(COS2007), do Instituto Geográfico Português, com actualização realizada pela Câmara 

Municipal sobre os ortofotomapas de 2012.  

O mapa de ocupação do solo mostra-nos, de uma forma geral, a distribuição das mais 

representativas ocupações de solo presentes no concelho de São João da Pesqueira. 

O concelho de São João da Pesqueira enquadra-se numa região em que existe uma grande 

dispersão das parcelas por proprietário sendo a dimensão média da propriedade por 

proprietário inferior a 5 ha. 

 

Mapa 5. 5 Uso e Ocupação do Solo  
Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  

A agricultura ocupa a maior fatia, com cerca de 53,6% do total do concelho, destacando-se a 

cultura da vinha na sua parte mais a Norte, voltada ao Douro.  
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Relativamente à área florestal, constituída pelas classes de folhosas, resinosas, povoamentos 

mistos e incultos tem uma expressividade de 43,8% da área total do concelho. Estas áreas 

encontram-se distribuídas um pouco por todo o concelho, de uma forma dispersa, ou em 

diversos núcleos florestais de grande relevância, designadamente as áreas envolventes de 

interesse natural e cultural de S. Salvador do Mundo e Sr.ª de Lurdes, e o espaço florestal da 

“Mata do Sarzedinho”.  

De uma forma geral, as áreas sociais são compactas, distantes entre si e têm uma 

representatividade bastante baixa, em cerca de 1,50%, características das regiões rurais do 

Interior. 

Verifica-se ainda a distribuição das superfícies aquáticas representando estas cerca de 1,08% 

do território. 

Quadro 5. 2 Uso e ocupação do solo 

Uso e ocupação do solo (ha) 

Freguesias 
Total 

Áreas Sociais 389,68 

Agricultura 14 267 

Floresta 11 665 

Superfícies Aquáticas 288,25 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 
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5.7. Ocupação Florestal 

Neste ponto apresentamos, os povoamentos florestais decompostos em onze classes e 

representam 27,17%% da área total do concelho.  

 

Mapa 5. 6 Povoamentos Florestais 
Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  

Os povoamentos com maior representatividade são de floresta mista (constituída 

essencialmente por espécies de resinosas e espécies de folhosas, nomeadamente pinheiros e 

eucaliptos) representando cerca de 2 263,6ha, seguindo-se povoamentos de eucalipto com 

729,10ha e povoamentos de carvalhos, onde se inserem as azinheiras, com um total 968,35ha, 

representando cerca de 36,70%, 10,06% e 13,37% da área florestal total, respectivamente. 

Os povoamentos de pinheiro bravo, representam cerca de 476ha da área total florestal, e 

distribui-se um pouco por todas as freguesias do concelho.  

Das restantes classes, que estão presentes mas com menos representatividades, destacam-

se povoamentos de sobreiro (289,03ha), povoamentos de outras resinosas (206,36ha), 

povoamentos de castanheiro (89,68ha) e povoamentos de pinheiro manso (11,13ha), 
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representando respectivamente 4,00%, 2,90%, 1,24% e 0,15% da área florestal total. As 

restantes espécies, apresentam-se distribuídas um pouco por todo o concelho.  
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Quadro 5. 3 Povoamentos florestais 

Povoamentos Florestais (ha) Total 

Área Florestal 11 665 

Azinheira 952,77 

Carvalho 15,58 

Castanheiro 89,68 

Eucalipto 729,10 

Floresta Mista 2 663, 60 

Outras Folhosas 255,10 

Outras Resinosas 206,36 

Pinheiro Bravo 476 

Pinheiro manso 11,13 

Sobreiro 289,03 

Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  
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5.8. Ocupação Agrícola 

A agricultura tem uma grande importância no Concelho, principalmente ao nível da cultura da 

vinha. Com efeito, as freguesias de Castanheiro do Sul, Ervedosa do Douro, Nagoselo do 

Douro, Paredes da Beira, Soutelo do Douro, União de Freguesias de S. João da Pesqueira e 

Várzea de Trevões, União de Freguesias de Trevões e Espinhosa, parte da união de Freguesias 

de Vilarouco e Pereiros, Vale de Figueira e Valongo dos Azeites são, abrangidas pela região 

demarcada do Douro. Pela COS' 07 com actualização realizada pela Câmara Municipal 

verificamos que a ocupação agrícola está decomposta em 9 classes que representam 53,6% 

da área total do concelho. 

 

Mapa 5. 7 Áreas agrícolas  
Fonte: Câm3ara Municipal S. João da Pesqueira  

Como se referiu, a vinha é a cultura permanente com maior importância no Concelho (60,6%), 

surgindo em maior quantidade nas freguesias mais próximas do rio Douro, onde o declive é 

mais acentuado e a vinha se instala em socalcos. No entanto, está presente em todo o 

Sabrosa

Moimenta
da Beira

Vila Nova 
de Foz Côa

Alijó

Tabuaço

Penedono

Sernancelhe

Carrazeda de Ansiães

S. João da Pesqueira

Riodades

Ervedosa do Douro

Paredes da Beira

Castanheiro do Sul

Vale de Figueira

Soutelo do Douro

União das freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões

União das freguesias de Vilarouco e Pereiros

Nagoselo do Douro

União das freguesias de Trevões e Espinhosa

Valongo dos Azeites

±

0 1,5 3 Km

Áreas Agrícolas

Agricultura com espaços naturas e semi-naturais

Culturas temporárias de regadio

Culturas temporárias de sequeiro

Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes

Olivais

Pastagens permanentes

Pomares

Sistemas culturais e parcelares complexos

Vinhas

Concelho de S. João da Pesqueira



 

59 

município. Muitas vezes a cultura da vinha está associada ao pomar e ao olival. O olival, com 

uma representação de 18,17% incide maioritariamente na freguesia de Vale de Figueira e 

União de freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões.  

Quadro 5. 4 Áreas Agrícolas 

Áreas Agrícolas (ha) Total 

Área Agrícola 14 267,00 

Vinhas 8 643,23 

Sistemas Culturais e Parcelares Complexos 261,34 

Pomares 1 718,83 

Pastagens Permanentes 66,4 

Olivais 2 592,98 

Culturas Temporárias e/ou Pastagens Associadas a Culturas 
Permanentes 

57,84 

Culturas Temporárias de Sequeiro 422 

Culturas Temporárias de Regadio 448 

Agricultura com Espaços Naturais e Seminaturais 41,87 

Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  
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5.9. Solos 

Atendendo a classificação proposta pela Direção Regional de Agricultura podemos distinguir, 

na área do concelho de S. João da Pesqueira, as seguintes unidades pedológicas: Antrossolos, 

Cambissolos e Leptossolos. 

1. Antrossolos - São o tipo de solos que pela atividade humana, sofreram uma modificação 

profunda através de cortes ou escavações, regas contínuas, soterramento de horizontes, entre 

outras ações. Houve um soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção 

ou perfuração dos horizontes superficiais. 

No concelho, este tipo de unidade subdivide-se em: 

Antrossolos áricos terrácicos dístricos em áreas de xistos e rochas afins: 

- A (Ap) com 20 a 25 cm, franco; C, até 80/200 cm, constituído por material de origem 

coluvionar (depósito de vertente ou de base de encosta) ou transportados de montante por 

acção humana, de composição heterogénea, franco, franco-limoso ou franco-arenoso, por 

vezes pouco cascalhento; 

- Solos com representação pequena/muito pequena, em áreas de relevo ondulado ou na 

proximidade das povoações; clima muito var ado; com maior representação no Tua, Douro e 

Tâmega, mas presente em quase todas as regiões; 

- Agricultura intensiva (hortícolas, olival, fruteiras, vinha, etc.), frequentemente com regas 

complementares; 

Antrossolos áricos terrácicos dístricos em áreas de granitos e rochas afins: 

- A (Ap) com 20 a 30 cm, franco-arenoso e, menos vezes, franco ou arenoso-tranco; C, até 

80/200 cm, constituído por materiais de origem coluvionar (depósitos de vertente ou de base 

de encosta) ou transportados de montante pela acção do homem, franco-arenoso e, por vezes, 

franco, por vezes cascalhento ou pedregoso; a profundidade variável sobre rocha dura e 

coerente (R) ou material da sua desagregação (2C); 

- Solos com representação média a grande sobretudo em encostas adjacentes a vales largos 

ou ais ou menos encaixados, principalmente na Beira, Montemuro e Tâmega e na grande 

maioria das restantes regiões, na proximidade das povoações; clima muito variado; 

- Agricultura intensiva (hortícolas, olivais, vinha, etc.), frequentemente com regadio; 

Antrossolos áricos surríbicos dístricos em áreas de xistos e rochas afins: 

- A (Ap) com 15 a 25 cm, franco, franco-arenoso ou tranco-limoso, frequentemente 

cascalhento ou pedregoso; C, até 70/120 cm, constituído por material cascalhento ou 

pedregoso, franco, franco-arenoso ou franco-limoso, resultante da mistura dos solos originais 

(leptossolos ou cambissolos) ou de depósitos de vertente, com os resultantes do 

desmantelamento mecânico da rocha; sobre rocha contínua e coerente (R) a partir daquela 

profundidade; 

- Em grande extensão, sobretudo em situações com declives acentuados, os solos são armados 

em socalcos, com muros de suporte (pedra solta) ou 1aludes em terra; 
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- Solos com grande representação na Região Demarcada dos vinhos do Douro, sobretudo nas 

encostas do rio Douro e vales adjacentes, nas regiões do Douro e Douro Superior e, em menor 

extensão, no Tua, Carrazeda e Bornes-Sabor; zonas climáticas 03, 04 e O e, em menor 

extensão, T3, T4 e T5; 

- Domínio da cultura da vinha e olival; algumas fruteiras; 

Antrossolos áricos surríbicos êutricos em áreas de xistos e rochas afins: 

- São solos com características morfológicas muito semelhantes aos Tasdx, dos quais diferem, 

fundamentalmente, pelo grau de saturação em bases; 

- Têm representação pequena no vale do Douro e vales secundários a montante da barragem 

da Valeira correspondendo a toda a Região Demarcada dos vinhos do Douro situada no Douro 

Superior e a uma pequena parte do Douro; zonas climáticas Q5 e T 5; 

- Domínio da cultura da vinha e olival; 

Este tipo de solos está predominantemente assente sobre os xistos e ocupam 38,04% do 

território do concelho. 

2. Cambissolos - São solos formados a partir de materiais transportados pelo “homem”, 

constituindo coberturas antrópicas, em geral sobre materiais provenientes da alteração de 

rocha subjacente de litologia semelhante, na parte inferior de encostas socalcadas e, por 

vezes, sobre materiais coluvionares em bases de encostas e fundos de vales. 

Este tipo de solos está assente sobre os granitos e ocupam apenas 0,35% do território do 

concelho. 

No concelho, está presente o tipo de unidade Cambissolos dístricos órticos: 

Cambissolos dístricos com horizonte B câmbico predominantemente não crómico, mas 

podendo, por vezes, ser alaranjado. 

Os cambissolos dístrlcos órticos têm representação principalmente em áreas de rochas 

graníticas, sobretudo quando profundamente arenizadas. Noutras formações litológicas, a 

representação é pequena porque a sua área é bastante reduzida (rochas quartzíticas, 

granodioritos e sedimentos detríticos) ou porque o grau de degradação do perfil levou à 

incorporação da maior parte do horizonte B no actual horizonte Ap, através das lavouras (em 

xistos e outras rochas). 

Nalgumas áreas encontram-se solos desenvolvidos a partir de depósitos de vertente, embora 

com representação muito limitada. 

Bdog1 - de granitos e rochas afins: 

- Ap ou A. franco-arenoso e, por vezes, arenoso-franco; Bw pardacento (não crómico),franco-

arenoso e, por vezes, franco, mais frequentemente até 40/ 100 cm; C, frequentemente muito 

espesso (até profundidade de 120 a 150 cm ou mais) consequência da arenização profunda 

da rocha sub1acente, constituído por material grosseiro (saibro, cascalho e pedra miúda) e 

alguma terra fina; sobre rocha contínua e coerente (R) a profundidade superior a 50 cm; 
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- Grande representação, em planaltos com relevo suavemente ondulado e áreas planas ou 

plano-côncavas em vales abertos; encontra-se em grande número de zonas climáticas, com 

excepção de A1, M1 e M2 e de a5· 

- Ocupação agrícola intensa com culturas arvenses ou arbóreo-arbustivas, sobretudo nos 

vales; 

3. Leptossolos - "Solos limitados por rocha dura contínua e coerente ou material muito 

calcário ou uma camada contínua, cimentada a partir de menos de 50 cm de profundidade, ou 

solos de material não consolidado muito pedregoso tendo menos de 20% de terra fina até uma 

profundidade de 125 cm, sem horizontes diagnósticos além de um horizonte A mólico, úmbrico 

ou 6crico, com ou sem um horizonte B câmbrico. 

Este tipo de solos é o predominantemente encontrado no concelho e ocupam 61% do território. 

No concelho, este tipo de unidade subdivide-se: Leptossolos líticos, úmbricos, órticos e 

êutricos. 

Leptossolos líticos: são “limitados por rocha dura contínua e coerente a partir de menos de 

10cm de profundidade”. 

São solos de representação relativamente reduzida, encontrando-se sobretudo em áreas de 

relevo muito acidentado, em especial em vertentes abruptas de vales muito encaixados, em 

situações de relevo acentuadamente convexo ou em áreas com afloramentos rochosos 

abundantes. 

O perfil é normalmente do tipo AR, mas em áreas restritas pode ser A C R ou mesmo C R: 

- Horizonte A, Ah, ou Ap com 2 a 10 cm, pardo ou pardo escuro, arenoso-franco, franco arenoso 

ou franco, frequentemente cascalhento e por vezes húmido, sobre rocha em geral continua e 

coerente dificilmente desagradável (R) ou, por vezes, fragmentada em saibro, cascalho ou 

pedra miúda em espessura reduzida (C), a partir de menos de 10 cm de profundidade. 

Lsg- Líticos de granitos e rochas afins: 

- Horizonte A ou Ah arenoso-franco ou franco-arenoso, em geral saibrento ou cascalhento, 

sobre rocha contínua e coerente ou desagregada em cascalho e pedra miúda em pequena 

espessura; 

- Representação média/grande, em áreas de relevo movimentado, sobretudo em situações 

convexas ou em áreas de afloramentos rochosos; condições climáticas muito variadas; 

- Incultos com matos; 

Leptossolos úmbricos - São "leptossolos com um horizonte A úmbrico'. 

Estes solos têm grande representação nas zonas mais frias e húmidas, mas podem encontrar-

se em quaisquer outras zonas, em áreas que não tenham sido aproveitadas em agricultura e 

se tenham mantido permanentemente sob coberto vegetal, sobretudo de matos. 

O perfil normal é do tipo A R e por vezes A C R: 

- Horizonte Ah ou Ap com 10 a 30 cm, pardo escuro ou negro, arenoso-franco, franco-arenoso, 

franco ou franco-limoso, frequentemente húmico e/ou cascalhento, sobre horizonte C, 

constituído por material grosseiro da desagregação da rocha subjacente com alguma terra, 
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e/ou rocha contínua e coerente (R) em transição abrupta, frequentemente irregular, a partir 

de 10 a 50 cm de profundidade. 

Lux- de xistos e rochas afins: 

- Ah ou Ap franco-arenoso, franco ou franco-limoso, por vezes húmico e/ou cascalhento; em 

geral com horizonte C constituído por rocha desagregada com ou sem terra, e/ou rocha 

contínua e coerente (R) a partir de 10 a 50 cm de profundidade; 

- Grande representação, sobretudo nas áreas montanhosas do Barroso. Tâmega, Alvão-Marão, 

Padreia, Bragança e Montemuro, em situações de relevo convexo e em zonas climáticas Ai· 

M1, F1, F2 e T1; 

- Incultos com matos ou exploração florestal; 

Lug - de granitos e rochas afins: 

- Ah ou Ap franco-arenoso ou arenoso-franco, frequentemente húmico e por vezes 

cascalhento, sobre material da desagregação da rocha subjacente (C), e/ou sobre rocha 

contínua e coerente (R), a partir de 10 a 50 cm de profundidade; 

- Solos com representação muito grande, em áreas de relevo movimentado ou com 

afloramentos rochosos, sobretudo em situações convexas e com clima relativamente frio e 

húmido (zonas M1, F1, F2 e T1); 

- Incultos com matos, aproveitamento florestal, alguma agricultura (centeio e batata) ou 

prados permanentes; 

Leptossolos dístricos órticos - São leptossolos dístricos sem horizonte B (de perfil A C R ou 

AR): 

- Horizonte A (Ap) com 10 a 30 cm, pardacento ou crómico, arenoso-franco, franco-arenoso, 

franco ou franco-limoso, por vezes cascalhento; horizonte C constituído por material saibrento 

e/ou cascalhento da desagregação da rocha subjacente, em geral com pouca terra pardacenta 

ou crómica; rocha contínua e coerente (R) que pode seguir-se imediatamente ao horizonte A 

ou Ap, a partir de 10 a 50 cm de profundidade. 

Ldox - de xistos e rochas afíns: 

- A ou Ap franco, franco-limoso ou franco-arenoso, por vezes cascalhento: em geral com 

horizonte C constituído por rocha desagregada com ou sem terra, e/ou rocha contínua e 

coerente a profundidade entre 10 e 50 cm; 

- Representação muito grande, em áreas de relevo muito diversificado, desde muito 

suavemente ondulado a acidentado, e com declives muito variados, em todas as situações 

climáticas, com excepção de A, M, F1 e 05; trata-se da unidade com maior representação em 

toda a região; 

- Agricultura extensiva (de cereais) e por vezes com arbóreas (olival) ou arbustivas (vinhas); 

floresta de exploração e protecçào ou incultos com matos; 

Ldog • de granitos e rochas afins: 

- A ou Ap franco-arenoso ou arenoso-franco frequentemente cascalhento ou saibrento; em 

geral com horizonte C constituído por rocha desagregada em saibro e cascalho com alguma 

terra, e/ou rocha contínua e coerente (R) a partir de 10 a 50 cm de profundidade; 
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- Grande representação, em áreas de relevo ondulado ou muito ondulado, e em áreas de 

afloramentos rochosos; 

- Incultos com matos, aproveitamento florestal e agricultura cerealífera, marginal: 

Definiram-se unidades que podem ser incluídas em duas sub-unidades (nível 3):  

Leptossolos êutricos órticos - São leptossolos êutricos sem horizonte B (de perfil A C R ou A 

R): 

- Horizonte A (Ap} com 10a 30 cm, pardacento ou crómico, arenoso-franco, franco-arenoso, 

franco ou franco- limoso, frequentemente cascalhento; horizonte C constituído por material 

saibrento ou cascalhento da desagregação da rocha subjacente em geral com pouca terra 

pardacenta ou crómica; rocha contínua e coerente (R) que pode seguir-se imediatamente ao 

horizonte A ou Ap, a partir de menos de 50 cm de profundidade. 

Leox • de xistos e rochas afins: 

- A ou Ap franco, franco-limoso ou franco-arenoso, frequentemente cascalhento; C com 

material grosseiro da desagregação da rocha e alguma terra, e/ou rocha contínua e coerente 

a partir de 10-50 cm; 

- Grande representação, em áreas de relevo muito diversificado, desde muito suavemente 

ondulado a acidentado e com declives muito variados; zona climática 05 e em áreas restritas 

T4, T e 04; 

- Agricultura extensiva (de cereais) e frequentemente amendoal, olival ou vinha; floresta de 

proteção 
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Mapa 5. 8 Solos  

Fonte: Câmara Municipal S. João da Pesqueira  
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5.10. Geologia/Litologia 

A principal formação geológica do concelho de S. João da Pesqueira é de natureza xisto-

grauváquica, que aflora em cerca de 85% do território. As formações de natureza granítica 

encontram-se sobretudo nas freguesias a sul do concelho (Riodades e Paredes da Beira) e em 

dois locais específicos, S. Salvador do Mundo (União de freguesias de S. João da Pesqueira e 

Várzea de Trevões) e Sr.ª de Lurdes (Freguesia de Nagoselo do Douro). 

No complexo xisto-grauváquico distinguem-se duas sequências 1) autótone, constituída pelas 

formações das Bateiras (alternância de xistos listrados com metaquartzovaques e 

intercalações de calcários, xistos negros e grauvaques e microconglomerados), Ervedosa do 

Douro (filitos cloríticos, quartzo-cloríticos e metaquartzovaques; com magnetite; 

microconglomerados); e xistos metamorfizados indiferenciados; 2) alóctone, que integra as 

formações Rio Pinhão (metagrauvaques com intercalações de filitos listrados e 

microconglomerados), Pinhão (filitos cloríticos, quartzo-cloríticos e meta-quartzovaques, com 

magnetite), Desejosa (filitos listrados com intercalações de metagrauvaques) e S. Domingos 

(conglomerados, metaquatzarenitos e metaquartzovaques). 

Na zona dos granitóides hercínicos bordeja a norte (S. Salvador do Mundo e Sr.ª de Lurdes) a 

antiforma de Vila Real-Carviçais com granito de grão fino a médio, porfiróide de duas micas, 

essencialmente biotítico. 

A Sul podemos encontrar o granito do maciço de Tabuaço, onde é possível distinguir três 

fácies, Granito de Paredes da Beira-Tabuaço (granito de grão médio, essencialmente 

moscovitico, com scorzalite e trifilite); Granito de Sendim-Laboreira (granito de grão grosseiro) 

e granito da Ariceira (granitos de grão fino a médio biotítico-moscovítico de tendência 

porfiróide); e também o granito do maciço de Penedono com duas representações no concelho; 

granito de Sr.ª da Graça (Granito de grão médio) e o granito de Leomil-Vale Frade (granitos 

biotítico-moscovítico de grão médio). 

Os depósitos de cobertura (aluviões actuais) são muito reduzidos e de significado restrito, as 

poucas manchas encontradas revelam muito pouca extensão e espessura. 

A nível tectónico, o concelho de São João da Pesqueira é atravessado por várias linhas de 

fractura espalhadas por todo o território. As mais importantes linhas de fractura recortam o 

concelho com direções essencialmente SW/NE.  
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Mapa 5. 9 Carta Litológica 
Fonte: Atlas do Ambiente - Agência Portuguesa do Ambiente  

5.11. Recursos, valores naturais e áreas sensíveis 

Na análise que seguidamente é apresentada foram analisados os recursos /valores naturais e 
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urbanos de modo a identificar as potencialidades produtivas do concelho e indicar elementos 
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5.11.1. Recursos Agrícolas 

O concelho de S. João da Pesqueira apresenta características socioeconómicas e culturais 

muito dependentes do sector agrícola que constitui a actividade com maior peso económico.  

A actividade económica mais preponderantes no concelho é a vinha, representando cerca 

32,48% da área total do concelho onde a produção vinícola é de cerca de 14,3% da produção 

da sub-região Douro, ultrapassando assim os 195.000hl em 2013. 
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Uma outra actividade agrícola com peso significativo é a cultura do olival, podendo encontrar-

se em estado de monocultura ou muitas associada à cultura da vinha, sendo neste caso 

utilizado como bordadura da mesma. Esta associação encontra-se nos vinhedos localizados na 

zona oeste do concelho e mais antigos, ao passo que o olival por si só encontra-se na zona 

central e este do concelho a cotas superiores. 

O cartograma seguinte pretende representar as áreas de cultura de olival, com vista à sua 

protecção com base na legislação em vigor sobre esta espécie. 

 

Mapa 5.11. 1 Olivais 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

A cultura da amêndoa também surge muitas vezes como uma cultura complementar à vinha 

e olival, revelando-se essencialmente como uma cultura característica do douro superior. 

Podem ver-se grandes áreas de amendoal essencialmente na União de Freguesias de Vilarouco 

e Pereiros. 
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Na zona sul do concelho encontram-se presentes as culturas de Castanha e Maçã, tendo esta 

ultima uma evolução muito significativa nos últimos anos, sendo impulsionadora da futura 

criação da Cooperativa da Maçã. 

5.11.2.Recursos Florestais  

A floresta é imprescindível para o desenvolvimento das regiões. Contribui para a economia, 

preservação da biodiversidade, ordenamento do território e é um complemento do sistema 

agrário. As vantagens da sua presença em qualquer área poderão variar nas seguintes 

características: 

• Desenvolvimento e protecção do solo; 

• Suporte da vida selvagem; 

• Produção de matérias-primas; 

• Regularização dos cursos de água e protecção dos recursos hídricos em geral; 

• Valorização das paisagens. 

Ao contrário da agricultura, a floresta não tem grande representatividade na economia local, 

existindo poucos povoamentos de área florestal de produção, centrando-se essencialmente no 

eucalipto e sobreiro. As manchas mais representativas de eucalipto estão localizadas na zona 

mais a sul do concelho, nas freguesias de Riodades, União de Freguesias de Trevões e 

Espinhosa e União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros.  

Relativamente ao sobreiro a maior mancha de produção encontra-se na Mata do Sarzedinho, 

existindo ainda diversos núcleos florestais de grande relevância, designadamente as áreas 

envolventes de interesse natural e cultural de S. Salvador do Mundo e Sr.ª de Lurdes. São 

estas áreas que se enquadram no Plano Regional de Ordenamento Florestal em que a principal 

função da Sub-região do Douro, é o recreio, enquadramento e estética da paisagem. 

Na Sub-região Beira Douro a principal função é a protecção no que concerne aos povoamentos 

e espécies existentes com especial destaque para a Castanea sativa, Quercus pyrenaica e o 

Quercus suber. 

5.11.2.1. Unidades da Paisagem 

No sentido de chegar à compreensão da paisagem recorre-se ao estudo efetuado para Portugal 

Continental (Cancela D’Abreu et al., 2002) e à Carta Ecológica de Pina Manique e Albuquerque 

de 1954 (ALBUQUERQUE, J. de Pina Manique e, 1900-1994), adotando-se uma abordagem 

holística, integrando as suas várias dimensões: a ecológica, que inclui as componentes físicas 

e biológicas dos ecossistemas; a cultural, em que são considerados tanto os fatores históricos 

como as questões de identidade e capacidade narrativa da paisagem; a socioeconómica, 

referente aos fatores sociais e às atividades humanas que permanentemente constroem e 
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alteram a paisagem; e finalmente, a dimensão sensorial, ligada ao modo como as paisagens 

são apreciadas por diferentes pessoas ou grupos de pessoas. 

Combinando todas estas vertentes de uma mesma realidade, as unidades de paisagem aqui 

identificadas são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão 

específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes. Os fatores 

determinantes para a individualização das unidades não são sempre os mesmos; podem 

resultar da morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, dos componentes biofísicos e 

climatológicos, ou da combinação equilibrada destes vários fatores. 

Esta abordagem permite um amplo grau de flexibilidade, visto que podem ser considerados 

como fundamentais para a identificação de cada unidade diferentes parâmetros, ou 

combinação de parâmetros. 

Alem das unidades de paisagem individualizadas apresentadas no “Quadro Prévio de 

Ordenamento” (1- Douro Vinhateiro; 2- Montanhas de Granito e Xisto; 3- Policultura 

Submediterrânea; 4- Ribeira Subatlantica; 5- Terra quente transmontana), as sub-regiões 

definidas no Prof (1- Beira-Douro; 2- Douro), são também identificadas “sub-unidades” quando 

uma parte de uma unidade mais “global” tem características especiais de grande significado 

na Paisagem, ou quando na unidade se distinguem áreas com padrões ligeiramente diferentes. 

Desta forma, tendo em conta o estudo efetuado para Portugal Continental de Cancela D´Abreu 

e a Carta Ecológica de Pina Manique e Albuquerque, procede-se ao estudo dos elementos 

determinantes da visualização da paisagem, de forma a definir e fundamentar a definição de 

unidades de paisagem ou “sub-unidades”. 

5.11.2.2. Suporte Biofísico 

Unidade morfológica que se caracteriza por alguma diferenciação climática, resultado do rio se 

desenvolver perpendicularmente ao oceano, verificando-se assim o esbatimento gradual das 

influências atlânticas e o acentuar da continentalidade no interior. Desta forma, ao troço 

inferior do rio (Baixo Douro) corresponde um clima Marítimo. Segue-se-lhe um clima de 

Transição, onde se verifica uma alternância de dias ou períodos francamente atlânticos com 

os de feição continental e mediterrânicos. A partir daí (Douro Vinhateiro e Alto Douro), e 

delimitado pelas massas de relevo da Serra do Marão a norte e a de Montemuro a sul, o clima 

é já continental, significativamente acentuado devido ao facto de se tratar de um profundo 

vale. Aqui verificam-se oscilações altimétricas significativas resultado de se tratar de um vale 

muito encaixado. Desta forma, enquanto que junto ao rio se observam altitudes que variam 

entre o nível do mar na ordem dos 75 m. Já ao nível das vertentes que se consideraram 

incluídas nas unidades de paisagem, as altitudes chegam a máximos na ordem dos 600 a 

990m.  
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Todo o vale e troços inferiores dos afluentes se incluem geologicamente no maciço antigo, 

correspondendo-lhe um substrato geológico essencialmente constituído por rochas 

sedimentares xisto-grauváquicas, ocorrendo ainda, de forma pontual, granitos alcalinos e 

calco-alcalinos. Dominam largamente os Litossolos.  

A paisagem do Douro foi (e ainda é) influenciada pelo regime hidrológico do rio, com enormes 

variações de caudal ao longo do ano e nos diferentes anos. Apesar da construção de barragens 

ter atenuado a amplitude e/ou a visibilidade da oscilação dos caudais, ela continua a existir e 

a marcar fortemente as zonas mais próximas do rio.  

5.11.2.3. Suporte Fitoclimático 

Para a caracterização ecológica, e tendo em vista, particularmente, a definição das grandes 

regiões de arborização, tem-se revelado útil a Carta Ecológica de Pina Manique e Albuquerque, 

a que terá de juntar-se a nível de diferenciação de grupos de espécies a utilizar, a apreciação 

individualizada das cartas sobre os diversos fatores do clima, em particular, da pluviosidade, 

temperaturas e geadas, dentro duma zonagem altimétrica. 

A carta de Pina Manique considera 30 zonas fitoclimáticas e 7 edafo-climáticas, com base na 

existência de 5 polos de diferenciação ecológica: o Atlântico, o termo-atlântico, o oro-atlântico, 

o eumediterrâneo e o ibérico. 

Atlântico – Clima sempre pluvioso e húmido; inverno moderado e estio mesotérmico; área do 

Quercus robur; 

Termo- atlântico – Clima mais ou menos chuvoso, húmido e mesotérmico. Espécie indicadora: 

Myrica faya; 

Oro-atlântico – Clima chuvoso, inverno frio, estio mesotérmico espécie indicadora: Betula; 

Eumediterrâneo – pluviosidade mediana, inverno suave, estio seco e mesotérmico. Espécie 

indicadora: Alfarrobeira e amendoeira; 

Ibérico – Clima pouco chuvoso, estio quente, inverno microtérmico. Espécie indicadora: 

Quercus pyrennaica e Quercus ilex.  

Do jogo de influências destes diversos polos, com auxílio da informação sobre a distribuição 

da vegetação natural, dispõe-se duma zonagem que permite constituir-se num quadro de 

referência indispensável para, além do mais, se desenvolver e utilizar uma linguagem comum. 

Dentro desta orientação, apresenta-se uma carta das “Regiões Fitoclimáticas” ajustada ao 

concelho de São João da Pesqueira. 
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Mapa 5.11. 2 – Regiões Fitoclimáticas 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Agruparam-se as zonas fitoclimaticas iniciais em 12 zonas principais e o concelho de São João 

da Pesqueira é abrangido por 5, mantendo o fundamental da diferenciação como resultado dos 

polos ecológicos, atlântico, mediterrâneo e ibérico, fazendo intervir, depois, a zonagem de 

transição altimétrica. Destaca-se uma transição Norte-Sul do nível basal, desde a influencia 

mais marcadamente mediterrânea até à atlântica e, por outro lado, uma transição altimétrica 

transversa, do nível basal ao montano, o que, em conjunto, é especialmente adaptado ao 

desenvolvimento do recreio, enquadramento e estética da paisagem, da silvopastorícia e da 

produção e proteção das espécies florestais. 
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5.11.2.3.1. Regiões 

REGIÃO BASAL ATLANTE-MEDITERRÂNEA 

Com Intensificação da influência mediterrânea, está-se na área de distribuição do Quercus 

faginea, o qual acompanha o seu interesse como espécie de proteção. 

REGIÃO SUBMONTANA SUBATLÂNTICA 

Marginando a zona Basal Atlântica e Basal Mediterrâneo-atlântica, pelo lado da maior altitude, 

aumentam as possibilidades de diversificação florestal. Nesta região poderá recorrer-se ao 

Pinus pinaster, como espécie rustica e, de certo modo, plástica, à Castanea sativa como 

produtor de fruto, o Fraxinus excelsior como espécie relevante também tem aqui 

possibilidades, na perspetiva de proteção, o Quercus robur. 

REGIÃO MONTANA SUBATLÂNTICA 

Com a região anterior formam o conjunto de áreas de características mais tipicamente 

florestais do nosso país, quer pela natureza das espécies nelas possíveis quer pelas próprias 

potencialidades de produção. 

É a área “Solar” da Castanea sativa, que pelas suas qualidades interessa expandir. Aqui 

começa a área de distribuição do Quercus pyrenaica. Aqui interessará levar até onde for 

possível o Quercus robur, com os objetivos já referenciados, pois será com ele e com outras 

folhosas apontadas no PROF, que se satisfarão funções hidro e edafobiológicas. 

Por outro lado, não deve esquecer-se que, nas muitas áreas planálticas destas regiões o 

destino apropriado é a pastagem silvopastoril melhorada, e convenientemente 

compartimentada e até em soluções de sob-coberto. 

REGIÃO BASAL SUBMEDITERRÂNEA 

É predominantemente a região do Quercus súber, na qual também o Pinus pinaster tem boas 

condições de crescimento, com razoáveis potencialidades, nas condições de mais elevada 

humidade atomosférica., e onde deve ser considerado nalgumas zonas o interesse do Pinus 

pinea. 

REGIÃO MEDITERRÂNEA  

Admitem-se, aqui, ainda, nas cotas mais elevadas, soluções com base no Quercus suber, mas 

na sua maior parte poderá recorrer-se ao Pinus pinea e Pinus halepensis. 

5.11.2.4. Zonas Fitoclimáticas 

Dentro das Regiões anteriormente descritas, estas “subdividem-se” em zonas fitoclimáticas, 

que nos seus domínios de transição uma zona é influenciada por outra ou uma marca a sua 

supremacia sobre a outra. 

Desta forma temos: 
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.  

Mapa 5.11. 3 - Zonas Fitoclimáticas 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

AM – atlante-mediterrânica – zona atlante-mediterrânea (o 2º elento marca a supremacia) 

Dominio fitológico: Arbutus unedo, Quercus faginea,  

AM x SM – atlante-mediterrânica x submediterrânica - qualitativo que dá relevo às suas 

condições mediterrâneas atenuadas (prop.20/80) 

Dominio fitológico: Arbutus unedo, Pinus halepensis, Quercus suber, Quercus ilex, Pinus 

pinaster, Pinus pinea, Castanea sativa, Quercus faginea. 

M x SM – Mediterrânea x Submediterrânea – zona intercalar qualitativo que dá relevo às suas 

condições mediterrâneas (prop.40/60) 

Dominio fitológico: Pinus pinea, Quercus faginea, Pinus halepensis 

SA – subatlântica – zona subatlântica tem larga representação, marca a variação da 

continentalidade 
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Dominio fitológico: Quercus Pyrenaica, Quercus suber, Pinus pinaster, Pinus pinea, Castanea 

sativa, Quercus faginea, Quercus Pyrenaica, Arbutos unedo.  

SA x AM – subatlântica x atlante-mediterrânica - zona intercalar qualitativo que dá relevo às 

suas condições atlânticas (prop.40/60)  

Dominio fitológico: Pinus pinaster, Castanea sativa, Quercus pyrenaica, Arbutus unedo. 

SM – submediterrânica (o 2º elento marca a supremacia) 

Dominio fitológico: Quercus ilex, Quercus suber, Pinus pinaster, Pinus pinea, Quercus faginea, 

Arbutus unedo, Pinus halepensis. 

5.11.2.5. Sobreiro e Azinheira 

O cartograma seguinte pretende ser identificador de áreas a proteger ao abrigo dos Decretos-

Lei abaixo indicados com vista à salvaguarda destas espécies. 

 

Mapa 5.11. 4 Azinheiras e Sobreiros 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 
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Uma espécie com uma classe de representatividade elevada no concelho é a azinheira, 

encontrando-se dispersa um pouco por toda a área geográfica. Esta espécie, tal como o 

sobreiro, é protegida com base no Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho. Decorrente da legislação vigente e das orientações 

expressas no PIOT ADV e no PROF Douro, da importância que os povoamentos destas espécies 

representam na paisagem, do seu contributo para a biodiversidade dos ecossistemas e para a 

sustentabilidade e autenticidade do território, é de inequívoca importância a identificação e 

delimitação destas áreas com o objectivo de ajudar na gestão e fiscalização do território, 

salvaguardando a manutenção e continuidade destas espécies e o seu contributo para o 

mosaico paisagístico e ecológico do território. 

5.11.2.6. Corredores Ecológicos 

De acordo com o artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 4/2007 “os corredores ecológicos 

contribuem para a formação de meta populações de comunidades da fauna e flora, tendo como 

objectivo conectar populações, núcleos ou elementos isolados” e as normas a aplicar são “as 

consideradas para as funções de protecção e conservação, nomeadamente a sub-função de 

protecção da rede hidrográfica, com objectivos de gestão e intervenções florestais ao nível da 

condução e restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, bem como a sub-função de 

conservação de recursos genéticos, com objectivos de gestão da manutenção da diversidade 

genética dos povoamentos florestais e manutenção e fomento dos próprios corredores 

ecológicos”.  

No n.º 3 do referido artigo diz-se ainda que os corredores devem ser objecto de tratamento 

específico e devem contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal no âmbito dos 

PMOT.  

Na área de incidência do plano existe o corredor ecológico denominado “Rios Côa, Tedo, Tua, 

e Ribeiras de Aguiar e Leomil”. Este corredor apresenta pouca representatividade cartográfica 

uma vez que só a área correspondente ao Rio Tua surge integrada, no entanto será 

considerado o contínuo territorial e salvaguardado o seu contributo no equilíbrio dos 

ecossistemas. 

5.11.3. Recursos Hídricos 

Como já foi referido, o concelho de S. João da Pesqueira está inserido na bacia hidrográfica do 

Rio Douro, destacando-se também as sub-bacias do Rio Torto e do Rio Távora, os quais 

desaguam na margem esquerda do Douro.  

Para além destes rios encontram-se também pequenas lagoas espalhadas pelo concelho, 

concentradas na parte sul, servindo essencialmente para apoio ao regadio das culturas 

existentes.  

No concelho de S. João da Pesqueira não existe nenhuma albufeira com o objectivo de 

abastecimento público, sendo este realizado a partir da captação superficial de Ranhados 

(concelho da Meda).  

No ponto de vista do aproveitamento hidroelectrico o concelho beneficia de duas importantes 

infraestruturas hidraulicas as quais proporcionam a existencia de duas albufeiras, a barragem 

da Valeira, no Rio Douro, situada na freguesia de S. João da Pesqueira e a barragem de 
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Bagauste, também situada no rio Douro mas no concelho de Lamego, prolongando-se a 

albufeira até à barragem da Valeira. Estas duas albufeiras de águas públicas de serviço público 

são calssificadas no caso da Rágua como albufeira de utilização protegida, e no caso da Valeira 

como de utilização livre, estando no primeiro caso (albufeira da Régua) sujeita às orientações 

dispostas no POARC, e no segundo caso (albufeira da Valeira) sujeita ao novo regime de 

proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público (de acordo com o Decreto-Lei n.º 

107/2009, de 15 de maio). 

Os graficos n.º 5.11.1 e n.º5.11.2 apresentam a evolução da qualidade da água no rio Douro 

e Torto respectivamente, atraves de dados fornecidos pelas estações do Rio Douro, localizada 

no Pinhão, e da Foz do Torto, localizada no rio Torto.  

As estações da rede de qualidade da água superficial do Snirh permitem obter informação 

sobre a evolução dos usos que potencialmente podem ser considerados nos principais cursos 

de água, constatando-se que de um modo geral a qualidade da água no Douro apresenta uma 

classificação em media superior ou igual a C, já no rio Torto a classificação é maioritariamente 

B ou superior. 

 

Gráfico 5. 11. 1 - Evolução da qualidade da água superficial na estação do Pinhão (Rio Douro) 

Fonte Snirh.pt 

 

Gráfico 5. 11. 2 - Evolução da qualidade da água superficial na Estação Foz do torto (Rio Torto) 

Fonte Snirh.pt 
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Legenda 

A – Excelente: águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer potencialmente 

as utilizações mais exigentes em termos de qualidade 

B – Boa: águas com qualidade ligeiramente inferior a classe A, mas podendo também satisfazer 

potencialmente todas a utilizações  

C – Razoável: águas com qualidade aceitável, suficiente para a irrigação, para usos industriais e produção 

de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos 

exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto directo. 

D – Má: águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e 

navegação. A vida piscícola pode subsistir mas de forma aleatória. 

E – Muito Má: águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 

A abundância dos recursos hídricos subterrâneos de uma região está dependente de diversas 

variáveis, tais como: precipitação, cobertura vegetal, tipo de solo, morfologia do terreno, 

sistemas de fracturas e substrato geológico. Existe também uma interdependência entre as 

águas superficiais e as subterrâneas, uma vez que geralmente os rios e as ribeiras são 

alimentados por nascentes responsáveis pelo caudal que estes apresentam durante todo o ano 

mesmo na ausência de precipitação, sendo que o contrário também é frequente ocorrer.  

A reduzida produtividade média dos aquíferos desta região (50m3/(dia.Km2)) reflecte a 

heterogeneidade do meio. 

O concelho de São João da Pesqueira é abrangido por apenas uma única massa de água 

subterrânea, designadamente o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro, sendo aqui 

constituída pelas rochas metassedimentares e graníticas. Apresenta-se de seguida a 

caraterização do modelo concetual e das principais caraterísticas hidrodinâmicas destas 

litologias. 

Modelo conceptual  

A circulação subterrânea nos tipos litológicos existentes no concelho de São João da Pesqueira 

é, na maioria dos casos, relativamente superficial, condicionada pela espessura da camada de 

alteração e pela rede de fraturas resultantes da descompressão dos maciços. Na área em 

estudo, devido à forte degradação como consequência dos grandes declives, intensidade 

pluviométrica e deficiente coberto vegetal, quer as rochas metassedimentares quer as rochas 

graníticas deram origem a solos delgados e pobres, frequentemente ausentes.  

Na maior parte das situações e devido à intensa rede de fraturação, a espessura com interesse 

hidrogeológico é da ordem de 70 a 100 metros. Alguns acidentes tectónicos de maior 

expressão podem dar origem a circulação mais profunda, mas muitas vezes, esta cai já no 

domínio do hidrotermalismo.  
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Como nas rochas cristalinas a circulação se faz sobretudo numa camada superficial, constituída 

por rochas alteradas ou mais fraturadas, devido à descompressão, os níveis freáticos 

acompanham bastante fielmente a topografia e o escoamento dirige-se em direção às linhas 

de água, onde se dá a descarga. Os níveis freáticos são normalmente muito sensíveis às 

variações observadas na precipitação. 

Os níveis correspondem ao próprio nível freático, já que, do ponto de vista hidráulico, as rochas 

cristalinas têm o comportamento de aquífero livre. Nas zonas de vale a profundidade da zona 

saturada é muito menor que nas zonas mais elevadas: da ordem dos 3-5 metros nas primeiras 

e a mais de 15 metros nas segundas.  

As oscilações sazonais são do mesmo sentido em ambos os casos, mas com valores diferentes: 

nos vales a variação entre os períodos húmidos e secos situa-se entre os 2-5 metros, ao passo 

que nas zonas mais altas a variação é maior, havendo casos que superam os 15 metros. Como 

se sabe, esta variação não depende apenas da recarga infiltrada, pois está muito influenciada 

pela porosidade da formação recetora. As rochas cristalinas apresentam, normalmente, valores 

baixos de porosidade eficaz, embora em áreas de forte tectonização a porosidade secundária 

possa ser já considerável. 

O funcionamento hidráulico é muito simples: recarga pelas precipitações, escoamento 

superficial e hipodérmico importante, armazenamento e fluxo subterrâneo deficiente, quer 

devido à natureza dos terrenos e condições de baixa permeabilidade, quer à delgada espessura 

do manto de alteração. 

As linhas de fluxo direcionam-se a favor da rede hidrográfica, com pequenas exceções muito 

localizadas perto de emergências sem grande expressão. Mesmo nos períodos húmidos, 

quando os níveis nos rios se encontram altos, o efeito de recarga rio/formações do cristalino 

é efémero. 

Contudo, mesmo com algum nível de incerteza, é de supor que as linhas gerais de escoamento 

subterrâneo a nível regional para esta massa de água, mesmo fora dos limites administrativos 

do concelho de São João da Pesqueira, seja o rio Douro, isto é, segundo de S para N.  

Importa ainda referir que a relação entre as formações aquíferas e a rede hidrográfica tem 

variações sazonais, podendo os rios ter o carácter influente ou efluente: influente em período 

de crescimento do caudal da linha de água e em águas altas e efluentes na fase de 

esvaziamento das linhas de água e em águas baixas.   

Parâmetros hidráulicos e balanço hídrico  

Segundo Pereira e Almeida (1997) in Almeida et al. (2000), verificou-se que as captações 

implantadas em granitos, na região Norte do país, apresentavam produtividades inferiores às 

existentes nos xistos e quartzitos. Os xistos apresentam um caudal médio de 1,5 l/s enquanto 

os granitos apenas 0,2 l/s.  

As transmissividades estimadas a partir de 10 ensaios de bombagem são bastante baixas, 

situando-se entre 3,5 e 36 m2/dia.  
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Mais concretamente na zona oriental do Norte de Portugal, de acordo com Costa Pereira 

(1999), os granitos são a litologia menos produtiva, comparativamente com as rochas 

metassedimentares (principalmente xistos e grauvaques), ocorrendo caudais em geral 

inferiores a 1 l/s e, mais frequentemente, inferiores a 0,2 l/s, ou mesmo nulos.  

Ainda de acordo com esta autora, nesta região do país é possível afirmar-se que:  

• A probabilidade de se encontrar água subterrânea nos vales é semelhante à das 

encostas, contudo, os caudais obtidos na primeira são consideravelmente superiores 

relativamente aos da segunda, uma vez que apenas nas zonas de vale se obtêm caudais 

superiores a 3,4l/s;  

• Não existe correlação aparente entre a espessura de alteração dos maciços rochosos e 

a profundidade da captação com os caudais obtidos por estas, uma vez foram 

identificados furos praticamente improdutivos em espessas zonas de alteração, furos 

com bons caudais em zonas sem alteração e furos e poços com caudais semelhantes. 

Na mesma região verificou-se existir uma correlação significativa entre a produtividade das 

captações nos xistos e a presença de filonetes de quartzo. Assim, a ocorrência daqueles 

constitui um bom indicador da probabilidade de obter melhores caudais do que em outras 

situações. 

Salienta-se ainda que neste tipo de meios hidrogeológicos os poços, poços com drenos 

horizontais, nascentes e minas, captam na zona superficial, onde a alteração e a fracturação 

são intensas e, por isso, em meio característico de porosidade dupla, o que justifica que estas 

captações sejam mais produtivas que os furos. Os poços com drenos são as captações mais 

produtivas e a relação caudal/comprimento dos drenos, em regra, apresenta valores mais 

elevados que os dos furos e das minas. As nascentes são locais de afloramento da superfície 

freática e, na grande maioria dos casos, o caudal é inferior a 1 l/s. A importância da fracturação 

e da alteração superficial, no caudal das captações, também se revela, por exemplo, pela 

ocorrência de casos de furos com perfuração de várias dezenas de metros e em que a zona 

aproveitada de captação se limita à primeira dezena.  

Em conclusão, pode-se afirmar que a tendência de maior produtividade dos furos em xistos, 

por comparação com os dos granitos, se verifica num número significativo de áreas diferentes 

o que faz supor que pode ser estendida, pelo menos, a toda a massa de água.  

A recarga nesta massa de água processa-se de forma difusa por toda a sua área, tendo sido 

estimada em ARH Norte (2011) em 968,65 hm3/ano, considerando 10% da precipitação média 

anual (1034mm/ano). 

Em termos de uso público existem 14 captações subterraneas que actualmente estão como 

reserva ao abastecimento público, todas elas situadas na parte sul do concelho e concelhos 

vizinhos de Sernancelhe e Penedono. 
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Quadro 5. 5- Enquadramento hidrogeológico por captação e respectivas características 
técnicas construtivas 

Designação da captação Massa de água 
subterrânea 

Formação aquífera Tipo de 
captação 

Comprimento 
(m) 

Direcção 

Delgados 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Bateiras Mina 3 SSW-NNE 

Rica 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Granito de Paredes da 
Beira 

Nascente - - 

Britelo 1 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Xistos metamorfizados 
indiferenciados 

Mina 30 NW-SE 

Canhoto 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Aluvião Nascente - - 

Britelo 2 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Xistos metamorfizados 
indiferenciados 

Mina 7,5 NNE-SSW 

Britelo 3 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Xistos metamorfizados 
indiferenciados 

Mina 7,5 W-E 

Agrelos 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Granito de Paredes da 
Beira 

Nascente - - 

São Paio 1 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Granito de Paredes da 
Beira 

Mina 2,2 WSW-ENE 

São Paio 2 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Granito de Paredes da 
Beira 

Mina 6 NNW-SSE 

Ribeirada 1 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Granito de Sendim Nascente - - 

Ribeirada 2 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Granito de Sendim Nascente - - 

Ribeirada 3 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Granito de Sendim Nascente - - 

Ribeirada 4 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Granito de Sendim Nascente - - 

Soutelo 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Granito de Paredes da 
Beira 

Mina 15 NW-SE 

Furo das Bateiras 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Bateiras Mina   

Furo dos Casais do Douro 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Bateiras Mina   

Furo dos Casais do Douro 2 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Bateiras Mina   

Furo de Sarzedinho 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Pinhão Mina   

Furo de Ervedosa do Douro 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Ervedosa 
do Douro 

Mina   

Furo de Ervedosa do Douro 2 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Ervedosa 
do Douro 

Mina   

Furo da Meia Légua 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Ervedosa 
do Douro 

Mina   

Furo do Picotto 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Ervedosa 
do Douro 

Mina   

Furo de Soutelo do Douro 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Desejosa  Mina   

Furo de Nagoselo do Douro 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Formação de Desejosa Mina   

Furo de Vale de Penela 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Xistos Metamorfizados 
Indiferenciados 

Mina   

Furo de Vale de Penela 2 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Xistos Metamorfizados 
Indiferenciados 

Mina   

Furo do Canhoto 2 
Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do 
Douro 

Granito Biotitico-
Moscovitico de Grão 

Médio 

Mina   

Fonte – Câmara Municipal de SJP  
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Mapa 5.11. 5 - Captações subterrâneas 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

5.11.4. Recursos Cinegéticos e Piscícolas 

O aproveitamento do potencial cinegético e piscícola, com vista à sua gestão sustentável, pode 

contribuir para a dinamização da economia rural e de cartaz de atracção turística. A exploração 

deve basear-se numa óptica de ordenamento dos recursos, de valorização do exercido por 

associações, sociedades ou clubes de caçadores e pescadores que desenvolvam acções de 

fomento e conservação da fauna cinegética e piscícola, nelas assegurando o exercício 

venatório. As actividades de caça são muito tradicionais na zona existindo vários clubes 

identificados no quadro seguinte. 

Em S. João da Pesqueira existem algumas espécies cinegéticas com especial interesse, sendo 

a caça mais procurada o coelho (Oryctolaqus cuniculos), a lebre (Lepus capensis), a perdiz 

vermelha (Alectoris rufa) e o javali (Sus scrofa). RelativameOs corrente às zonas de caça 

apresenta-se no cartograma seguinte as áreas destinadas a esta actividade. 
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Mapa 5.11. 6 Zonas de caça e de pesca desportiva 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Relativamente à zona de pesca esta localiza-se um pouco por todo a frente do rio Douro e 

parte do Rio Torto. 

Quadro 5. 6 Lista de Associações de Caça e Pesca 
Identificação Nº Processo Designação da ZC 
Clube de Caça e Pesca de Castanheiro do Sul ZCM 5950 ZCM do Castanheiro do Sul 
Clube de Caça e Pesca de Ervedosa do Douro ZCM 3088 ZCM Ervedosa do Douro 

Clube de Caça e Pesca Riba Torto 
ZCA 2567 

ZCA Riba Torto 
ZCM 3185 

Clube de Caça e Pesca S. Salvador ZCM 3091 ZCM Entre Douro e Torto 

Associação de Caçadores da Serra do Reboredo ZCA 77 
ZCA Quinta da Moita da 
Vaca e Outras 

Associação de Caça e Pesca de Soutelo do Douro ZCA 1923 ZCA Soutelo do Douro 
Clube de Caça e Pesca de Valongo dos Azeites ZCM 5552 ZCM de Valongo dos Azeites 
Zona de Caça Turística Quinta de Ventozelo ZCT 3579 ZCT de Ventozelo 
Zona de Caça Turística Quinta das Carvalhas ZCT 1425 ZCT Quinta das Carvalhas 
Valdoeiro – Associação de Caça e Pesca Desportiva ZCA 1518 ZCA Ferradosa 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira   
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5.11.5. Recursos Geológicos 

5.11.5.1. Metálicos 

Presentemente não existem explorações de minérios metálicos no concelho de S. João da 

Pesqueira, contudo são conhecidas ocorrências filonianas de volfrâmio (W), ouro (Au), estanho 

(Sn) e chumbo, cuja exploração mineira teve a sua actividade relevante na época da 2ª Guerra 

Mundial.  

Relativamente às áreas para prospecção mineira e exploração estão abrangidas três zonas no 

concelho. 

NÚMEROº 28856 323 325 

Nº DE CADASTRO MNPCE0708 MNCE00138 MNCE00137 

DENOMINAÇÃO NUMÃO SANTO ANTÓNIO TABUAÇO 

CONCESSIONÁRIO MINAPORT - MINAS DE 
PORTUGAL, LDA. 

COLT RESOURCES, INC./ 
CONTÉCNICA-CONSULTORIA 

TÉCNICA, LDA. 
COLT RESOURCES INC 

SUBSTÂNCIA Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Sb, Sn e W 
Au, Ag, Cu, Zn, Pb, Sb, W, 

Mo, Ta, Nb e Sn 

Sb, As, Be, Bi, Pb, Co, 
Cu, Sn, Li, Mo, Nb, Ni, 

Au, Ag, Ta, W e Zn 
SITUAÇÃO ACTUAL Em publicitação Concedido Concedido 
ÁREA PEDIDO / 
CONTRATO (HA) 4543,0282 3534,1164 4512,8468 

DISTRITO (S) Guarda, Viseu e Bragança Viseu Viseu 

CONCELHO (S) 
Vila Nova de Foz Côa, São João 

da Pesqueira e Torre de 
Moncorvo 

Penedono, S. João da 
Pesqueira, Sernancelhe e 

Tabuaço 

Tabuaço e São João da 
Pesqueira 

DIPLOMA LEGAL Aviso 5056/2015, DR 089, 2ª 
Série de 08-05-2015 

Extrato 311/2013, DR 097, 
2ª Série de 21-05-2012 

Extrato 318/2013, DR 
098, 2ª Série de 22-05-

2012 

Quadro 5. 7 - Áreas para prospecção mineira e exploração 
Fonte – DGEG www.dgeg.pt 
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Mapa 5.11. 7- Carta de recursos geológicos 

Fonte – Direcção Geral de Energia e Geologia, 2015 

Mineralizações de Volfrâmio e Estanho 

Relativamente às mineralizações de volfrâmio e estanho destacam-se as mineralizações de Sn 

das jazidas da Quinta de Roriz e Amoreira (Ervedosa do Douro). A primeira corresponde às 

concessões n.º 254, 3014, 3015 e 3016 e é formada por um sistema de filões quartzosos 

paralelos E/W a NW/SE, subverticais, 0,15 a 0,5 m de espessura. Houve trabalhos importantes, 

com lavaria, e galerias a flanco de encosta (morro da Furada). Há abundante moscovitização 

e turmalinização no contacto dos filões. Na Amoreira (Ervedosa do Douro) houve exploração 

tipo “pilha”, incidindo sobre um sistema de 4 a 5 filões, estreitos, lenticulares, muito próximos, 

de direcção NW-SE, observáveis numa extensão de 100 a 120 metros. 
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Figura 5.11. 1 – “Roriz - Uma quinta no coração do Douro” 
Fonte - Gaspar Martins Pereira (2014) 

Junto a Riodades as explorações contemplaram depósitos de vertente (Sr.ªda Alegria). Os 

filões normalmente têm espessuras reduzidas. 

Mineralizações de ouro 

O jazigo de Paredes da Beira (Dacotim-Vale de Penela) é constituído por três filões 

paralelos,com orientações N45ºE, subverticais encaixado num granito que se encontra muito 

caulinizado e sericitizado. Há greisenização dos contactos. Na mina da Ribeira, na aldeia de 

Sendim os trabalhos incidiram sobre um único filão com orientação N50º-55ºE, 80ºS, com 

espessura média de 0,5m. na década de 50 procedeu-se à exploração industrial deste grupo 

de minas com a produção de 100.800T com um teor médio de 7,0g/T Au. 

Mineralizações de zinco, chumbo e prata 

A única exploração de Zn, Pb e Ag foi a mina de Várzea de Trevões, na freguesia de Trevões. 

Esta mina teve o seu pedido de concessão em 1862 que corresponde ao registo n.º 17 do 

catálogo mineiro (Garcia, 1946). A actividade de exploração foi descontínua e paralisou entre 

1871 e 1883, reactivando-se em 1889. Há ainda registos de actividade entre 1920 e 1928 e 

de 1951 a 1957. Entre 1953 e 1957 extraíram-se 472 toneladas de galena e 2051 toneladas 

de blenda. 
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Figura 5.11. 2 - A Mineralização Zn-Pb-Ag de Várzea de Trevões (NE Portugal) 

Fonte - Ramos, J.M.F, Sousa, M. B. (1990) 

Uma exploração de Pb mais recente corresponde à concessão 2131 (Pojares), junto a S. João 

da Pesqueira. Tratou-se de uma pequena exploração em mina, encerrada à cerca de 55 anos, 

em que os trabalhadores incidiram sobre um filão de direcção N25 a 30E, vertical espessura 

de 0,3 a 0,8 m, quartzoso, brechoide, com fragmentos de xisto. O minério é constituído 

exclusivamente por galena e pirite. A pirite é também frequente nas diaclases e fracturas dos 

xistos encaixantes. 

Recuperação ambiental 

No concelho de S. João da Pesqueira a única área mineira degradada e sujeita a recuperação 

ambiental é a zona de Várzea de Trevões, identificada e caracterizada de acordo com o “Estudo 

Base para a Reabilitação de Áreas Mineiras Degradadas”, realizado em finais de 2001 pela EDM 

e Exmin, o “Estudo de Hierarquização para a Reabilitação de Áreas Mineiras Degradadas" 

(EXMIN, 2002-2003) e ainda o Boletim de Minas que publicou “Diagnostico ambiental das 

principais áreas mineiras degradadas do país” (2002, ex-IGM). Esta área está sob 

responsabilidade da EDM - Empresa de Desenvolvimento; Mineiro, SA. 
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Mapa 5.11. 8- Carta de recursos geológicos – Recuperação ambiental por realizar 
Fonte – Direcção Geral de Energia e Geologia, 2015 

No documento enquadrador do Programa Operacional Temático Valorização do Territorio - Eixo 

Prioritário III - recuperação do passivo ambiental do POSEUR (Portugal 2020), está identificada 

a mina de Várzea de Trevões como obra de recuperação ambiental das áreas mineiras 

degradadas enquadrada nos Projectos e Obras previstos desenvolver no âmbito do POTVT 

(pag. 21) no que se refere ao saneamento de escombreiras para aterros e defesaprotecção de 

património edificado relevante. 

5.11.5.2. Não Metálicos  

Em toda a área geografia do concelho de S. João da Pesqueira, apenas existe uma pedreira 

identificada de acordo com o quadro e mapa abaixo, encontrando-se actualmente inactiva. 
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Quadro 5. 8 Pedreiras 
N.º 

Pedreira 
Denominação 

Entidade 
Registada 

Substância Estado Localização 
Diretor 
Técnico 

6616 Pedreira dos 
Pisões 

LUÍS SILVA 
MADUREIRA, 

UNIPESSOAL LDA  
NIF: 506788482 

Granito Inactiva 

Freguesia: Riodades 
Concelho: São João da 

Pesqueira 
Distrito: Viseu 
NUT II: Norte 

 

Fonte – DGEG www.dgeg.pt 

 

 

Mapa 5.11. 9 Carta de recursos geológicos – Pedreira – 
Fonte – Direcção Geral de Energia e Geologia, 2015 

5.11.6. Recursos Energéticos 

Na área do concelho existem duas infraestruturas energéticas: uma de aproveitamento 

hidroelétrico no Rio Douro desde 1976 (Barragem da Valeira), com tipo de aproveitamento 

de fio de água, albufeira com uma área de 85 395 km2, e com produtibilidade média anual 

610,7 GWh; e uma segunda infraestrutura energética com dois aerogeradores pertencente 

ao Parque Eólico da Serra de Sampaio. 
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Mapa 5.11. 10 Carta de recursos energéticos 
Fonte – Direcção Geral de Energia e Geologia, 2015 

Quadro 5. 9 - Especificações técnicas da Albufeira 

Especificações tecnicas Albufeira da Valeira 
Área da Bacia Hidrográfica (Km2) 85.400 
Precipitação média anual (mm) 582 
Caudal integral médio anual (x 1000m3) 4.755.600 
Caudal de cheia (m3/s) 17.700 
Capacidade total (x1000 m3) 97.000 
Capacidade útil (x1000 m3) 8.000 
Nível pleno de armazenamento – NPA (m) 105 
Nível de máxima cheia – NMC (m) 113 
Superfície inundável ao NPA (m2) 7.950.000 
Período de retorno (anos) 1.000 
Potência total instalada (MW) 216 
Energia produzida em ano médio (GWh) 801 

Fonte - INAG 
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5.11.7. Recursos Naturais e Patrimoniais 

O sector Norte do concelho, mais propriamente nas encostas do rio Douro, está integrado na 

Paisagem Protegida do Alto Douro Vinhateiro (ADV) classificado como Património Mundial. 

Constitui um património paisagístico e cultural de importância mundial caracterizada por uma 

paisagem notável que ilustra diferentes etapas da história humana. É um exemplo excepcional 

de uma relação única entre o Homem e os elementos naturais. Aqui, apesar das condições 

hostis à fixação humana, o Homem adaptou as culturas mediterrânicas, particularmente a 

vinha a oliveira, e plantou-as em socalcos adaptados às encostas rochosas e declivosas. Os 

vários métodos de plantação reflectem a evolução desta relação ao longo dos séculos e ainda 

hoje coexistem lado a lado na paisagem. 

Relativamente a árvores e arvoredos de interesse público, S. João da Pesqueira tem dois 

exemplares da espécie Taxus baccata L., árvore vulgarmente conhecida por teixo. Estes 

exemplares estão presentes no Jardim da Casa do Cabo, no centro de São João da Pesqueira 

e pertencem à Câmara Municipal. Foram classificados com interesse público sob o aviso n.º 

5295/2004, de 28 de Abril de 2004. 

Entre outros valores paisagísticos que encontramos no território, foi recentemente descoberta 

uma espécie de orquídeas denominada Neotinea ustulata que merece especial cuidado e 

atenção dada a sua exclusividade. 

No ano de 2010, junto ao cume da serra de Ervilhaio (coordenadas: 41.144056, -7.446806 ou 

N 41º8’38.6’’, O 7º26’48.5’’), 3 km a SO de S. João da Pesqueira, foi descoberta, pela primeira 

vez em Portugal, a Neotinea ustulata. É uma orquídea, cuja ocorrência é extremamente rara 

no território português. Actualmente, só é conhecida a sua presença neste local. 

Esta pequena população está em perigo. Apesar do sítio, onde se encontra, não estar ocupado 

por vinhas ou amendoeiras, o seu habitat sofre enorme pressão, devido ao pastoreio. 

A existência da Neotinea ustulata, em S. João da Pesqueira, contribui para a valorização do 

Património Natural do concelho. Só na serra do Ervilhaio e Sr.ª do Monte podem ainda ser 

observadas mais nove espécies de orquídeas, nomeadamente Serapias lingua, Serapias 

parviflora, Serapias perez-chiscanoi (endemismo ibérico), Anacamptis picta, Anacamptis 

champagneuxii, Neotinea maculata, Dactylorhiza markusii, Orchis mascula e Orchis langei. É 

um local muito rico em termos de biodiversidade, daí a urgência em tomar medidas no sentido 

da sua preservação. 

5.11.8. Reserva Ecológica Nacional em vigor 

No Plano Director Municipal de S. João da Pesqueira em vigor está identificada a metodologia 

que foi utilizada para definir e delimitar a Reserva Ecológica, de acordo com o “art.º 3º do 

Decreto-Lei n.º 93/90 de 19 de Março”, que para efeitos de integração na REN consideraram 

as seguintes áreas: 

“Nas zonas ribeirinhas, águas interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento: 
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1.  Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias:  

• Dada a grande abundância e pormenorização relativamente a linhas de água que as 

cartas de base utilizadas (cartas militares, na escala 1/250000) apresentam, houve 

necessidade de definir critérios relativos sobre quais as linhas de água a delimitar. Seguiu-

se, assim, o critério de assinalar os cursos de água referenciados na publicação “Índice 

Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água – 2 vols – Direcção Geral dos 

Recursos e Aproveitamento Hidraulicos. Lisboa, 1981”, e outros considerados de 

importância semelhante dada a área da bacia que drenam, o seu comprimento e grau de 

ramificação. Foram, assim, considerados os leitos dos seguintes cursos: Rio Douro, Ribeira 

do Vale da Ervedosa, Ribeira do Vale Frio, Ribeira de Alacram, Ribeira da Macieira, Ribeira 

da Lapa, Ribeira da Aveleira, Ribeira da Quinta da Tranqueira, Ribeira da Quinta do Guichão, 

Ribeira das Laranjeiras, Rio Torto, Ribeira das Meijas, Ribeira do Castanheiro do Sul, Ribeira 

da Arganinha, Ribeira do Soares, ribeira do Bedondezo, Ribeira dos Galegos, Ribeira do 

Britelo, Ribeira do Vale dos Mil, Rio Távora, Ribeira do Tostão, Ribeira das Tabarecas. 

Não foram cartografadas zonas ameaçadas pelas cheias, devido à falta de informação dos 

Serviços de Hidraulica e à situação de encaixe dos leitos dos cursos de água. Também o 

reconhecimento e inquérito de campo mostrou não haver zonas representativas de 

ocorrência de cheias. 

2.  Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e uma faixa de 

protecção delimitada a partir da linha de máximo alargamento: 

• Não existem 

3.  Albufeiras e uma faixa de protecção delimitada a partir do regolfo máximo: 

• Cartografou-se a “Barragem da Valeira” e uma faixa de 100 metros para além da área 

do regolfo máximo. 

4.  Cabeceiras de Linhas de água: 

• Utilizou-se como base a rede hidrográfica referida em 1), limitando-se a cabeceira, 

traçando uma linha pelo festo que envolve a rede primária ou de primeira ordem do curso 

de água segundo a classificação de Strahler até à primeira inserção. 

5.  Áreas de Máxima Infiltração: 

• Não se definiram áreas de máxima infiltração, porque a natureza do solo e do substrato 

geológico e ainda as características morfológicas do terreno, não apresentam condições 

favoráveis à infiltração gravitacional das águas. 

6.  Ínsuas 

• Não existem 

Nas zonas declivosas: 

7.  Áreas com riscos e erosão 

• Cartografaram-se como áreas com riscos de erosão, as que, devido ao declive (na sua 

maior parte declives superiores a 30%) e dimensão da vertente e outros factores 

susceptíveis de serem alterados, tais como, o coberto vegetal, intensa ou inadequada 
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actividade humana, culturas e práticas culturais erradas, apresentam ou estão sujeitas a 

perdas de solo arável, deslizamentos ou quebra de blocos.  

Em relação às zonas incendiadas –que podem ser consideradas áreas com risco de erosão 

– a informação obtida foi devidamente colhida na Direcção Geral de Florestas e 

Universidade de Coimbra. 

8.  Escarpas: 

• Não existem 

Em termos de síntese, interessa referir que a área por nós classificada como REN representa 

cerca de 85% do total da área do território concelhio e na qual as zonas consideradas com 

“riscos de erosão” representam a sua maior parte”. 

In Plano Director Municipal de S. João da Pesqueira 

Assim, a metodologia aplicada em 1994 para o território de S. João da Pesqueira resulta na 

cartografia agora digitalizada e apresentada no mapa seguinte: 

 

Mapa 5.11. 11 Reserva Ecológica Nacional 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira  
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Com base nesta informação será proposta deste plano a digitalização de todos os sistemas 

existentes no território em análise; será realizada uma nova abordagem metodológica aos 

sistemas existentes resultando uma análise comparativa por forma a obtermos uma proposta 

de alteração de acordo com o artigo 16.º do Decreto-Lei nº 166/2008 de 22 de Agosto, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro. 

O resultado será a delimitação de áreas máximo interesse ecológico e integradoras da 

Estrutura Ecológica Municipal. 

5.11.9. Reserva Agrícola Nacional em vigor 

Devido às características climáticas do concelho a maioria dos solos apresentam reduzida 

espessura, apresentando fraca aptidão agrícola. Os solos mais profundos e férteis com maior 

aptidão agrícola localizam-se no fundo dos vales em zonas adjacentes às linhas de água com 

declives brandos. A estrutura maleável do solo e a disponibilidade de água criam condições 

óptimas para a prática de uma agricultura intensiva. Tratam-se de solos aluviais ou coluviais 

geralmente incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN) por apresentarem características das 

classes de solos A, B e C segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo (SROA, 1980). 

No Plano Director Municipal de S. João da Pesqueira essas áreas de solos profundos com grande 

aptidão correspondem às áreas que incorporam a Reserva Agrícola, correspondendo a 530 ha 

na sua totalidade.  
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Mapa 5.11. 12 Reserva Agrícola Nacional 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Para além da RAN, a carta de ordenamento do Plano em vigor, identifica as figuras da Reserva 

de Integração Específica e de Outros solos agrícolas, englobando as três a categoria de espaços 

agrícolas que “são aqueles que estão vocacionados preponderantemente para a actividade 

vitivinícola a agricola (olivicultura, fruticultura), e desenvolvimento pecuário, em virtude da 

qualidade do solo e das condições climáticas e de exposição solar específicas (os espaços 

incluídos na Reserva Agrícola Nacional, já aprovada; e os da reserva de Integração específica), 

bem como as áreas que, através de acções de recuperação ou reconversão, apresentam 

potencialidades de futura utilização agricola (os espaços de uso agrícola complementar que 

não incluídos na RAN e RIE). 
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Mapa5.11. 13 Reserva de Integração Específica 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Com vista à nova delimitação da Reserva Agrícola e por orientação da DRAPN a delimitação da 

RAN deverá ter em consideração as áreas que já integram a Reserva Agrícola Nacional, bem 

como Reserva de Integração Específica e Outros solos agrícolas, com os devidos ajustes e 

actualizações. 

5.11.10. Elementos para a definição da Estrutura Ecológica Municipal 

“A Estrutura Ecológica deve formalizar-se num sistema contínuo que permita o funcionamento 

e desenvolvimento de ecossistemas naturais e dos agrossistemas, garantindo a diversidade e 

regeneração natural do potencial genético (biodiversidade), a conservação e circulação natural 

da água, a conservação do solo vivo, a regulação das brisas locais e do conforto bioclimático, 

a protecção da vegetação natural e semi-natural, em suma, a estabilidade ecológica do 

território, aquilo que genericamente se designa por “presença da Natureza” (Cabral, 1980)”. 
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No artigo 75º do Decreto-Lei 80/2015, um dos objectivos estabelecidos para os planos 

municipais é a definição da Estrutura Ecológica para efeitos de protecção e de valorização 

ambiental municipal, no que diz respeito quer ao solo rural, quer ao solo urbano. Ainda no 

mesmo Decreto-Lei, na alínea c) do número 1 do artigo 96.º prevê-se que o Plano Director 

Municipal estabeleça os critérios de sustentabilidade a adoptar, bem como os meios disponíveis 

e as acçoes propostas, que sejam necessários à protecção dos valores e dos recursos naturais, 

recursos hídricos, culturais, agrícolas e florestais, e a identificação da estrutura ecológica 

municipal. 

A Estrutura Ecologica Municipal (EEM) é entendida como um conjunto de áreas, valores e 

sistemas fundamentais para a protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos. 

Trata-se de um conceito que requer para a sua concretização espacial uma abordagem 

estrutural, com definição de gradientes e polaridades numa perspectiva ecológica – cultural e 

natural. Integra portanto as áreas com maiores potencialidades para a defesa e valorização 

das componentes ambientais, os valores naturais reconhecidos (áreas ou elementos isolados) 

e as áreas onde as actividades humanas se desenvolveram de forma equilibrada com o meio. 

Uma vez que se trata de uma figura de protecção com expressão no solo urbano quebra 

barreiras existentes entre os espaços rurais e urbanos, permitindo a preservação de espaços 

verdes naturais ou artificializados dentro dos aglomerados urbanos essenciais para a melhoria 

da qualidade do ambiente. 

A EEM deverá incluir em parte ou na totalidade áreas já consagradas no planeamento e gestão 

territorial e ambiental, bem como outras que se revelem fundamentais para a definição dos 

sistemas ecológico e ambiental, a saber:   

• Áreas da REN: Cabeceiras de linhas de água; Áreas de máxima infiltração; Zonas 

ameaçadas pelas cheias; Áreas com risco de erosão e Escarpas;  

• Áreas da RAN: solos associados a corredores ribeirinhos localizados na margem dos 

cursos de água e zonas adjacentes; 

• Domínio Público Hídrico: leitos e margens dos cursos de água e áreas contíguas às 

margens; 

• Corredores de conectividade;  

• Floresta de protecção: povoamentos de azinheiras, castanheiros e sobreiros. 

5.11.11. Áreas sensíveis aos incêndios 

Nos últimos anos a área do concelho foi afectada por incêndios que devastaram manchas 

contínuas de povoamentos florestais que levaram ao aumento da área de incultos. A ausência 

de caminhos florestais de acesso às manchas contínuas de floresta e a falta de limpezas de 

terrenos florestais por parte dos proprietários, aumentam a acumulação de materiais 

combustíveis no solo, tornando o risco de ignição e propagação de incêndios maior, situação 

agravada pela imprudência ou acidentes provocados por actividades humanas. A proximidade 

de zonas florestais a áreas edificadas põe em risco a segurança dos seus habitantes, sendo 

necessário definir para estes casos faixas de protecção. Como meio de avaliar a sensibilidade 
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da área do concelho para a ocorrência e propagação de incêndios e definir medidas com vista 

a prevenção e combate dos incêndios florestais foi elaborado pelo Gabinete Técnico Florestal 

o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios que constitui uma base de trabalho 

e auxílio ao planeamento e ordenamento da floresta.  

 
Mapa 5.11. 14 Perigosidade de incêndio florestal 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

A extensão e intensidade dos fogos estão relacionadas com diversos factores, dos quais a 

quantidade e o estado da vegetação combustível são apontados como sendo os mais 

importantes. O mapa de perigosidade de incendio, resulta da combinação da probabilidade 

com a susceptibilidade, apresentando o potencial de um território para a ocorrência do 

fenómeno. Permite responder à questão “onde tenho maior potencial para que o fenómeno 

ocorra e adquira maior magnitude?”. Este mapa é particularmente indicado para ações de 

prevenção. 
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Através do mapa de perigosidade de incêndio florestal podemos verificar que as zonas de maior 

perigosidade, as classes de alta e muito alta, distribuem-se de uma forma bastante homogénea 

ao longo de todo o Concelho. Para o cálculo da carta de perigosidade e como se atendeu ao 

histórico dos incêndios desde 1990, estes tiveram um peso bastante significativo na localização 

da classe de muito alta perigosidade. 

As restantes classes, média, baixa e muito baixa encontram-se mais representadas nas 

Freguesias a Norte do Concelho, nas zonas onde é mais predominante a agricultura. 

5.11.12. Disfunções ambientais 

No concelho de S. João da Pesqueira existem algumas disfunções ambientais que se 

concentram nos seguintes aspetos: atividade agrícola, esgotos, depósitos ilegais de resíduos, 

entulhos e sucatas. 

Resultam da emissão de substâncias poluentes derivadas de actividades agrícolas ou do 

lançamento de águas residuais sem tratamento prévio que provocam a contaminação dos solos 

e das águas superficiais e subterrâneas. 

A contaminação por fertilizantes e pesticidas é provocada pelo uso intensivo destes produtos, 

utilizados em actividades agrícolas que exigem elevadas produções unitárias provocando a 

contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas. Os fertilizantes azotados, 

herbicidas e pesticidas, são os que provocam maiores riscos de contaminação. 

No concelho, as águas residuais constituem um problema devido a alguns aglomerados 

urbanos ainda serem servidos por fossas sépticas colectivas para o tratamento dos efluentes 

produzidos (Sarzedinho, Casais do Douro, Olas e Riodades).   

Os efluentes agrícolas podem ter diferentes origens designadamente os lagares de azeite e as 

adegas de vinho, podendo ser os mais preocupantes do concelho caso não tenha o tratamento 

adequado.  

Actualmente encontramos na União de Freguesias de Trevões e Espinhosa uma unidade de 

extracção de azeite do bagaço da azeitona desactivada, que ainda apresentam águas residuais 

da produção industrial e que constituem ainda um risco acrescido em caso de ruptura para 

linhas de água e terrenos agrícolas a jusante. 

Não obstante todos os trabalhos de limpeza efectuados pela Câmara Municipal e acções de 

sensibilização para o devido encaminhamento dos diversos tipos de resíduos, ainda se continua 

a detectar alguns pontos de deposição clandestina em vários locais do concelho. 
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6. Caracterização Sociodemográfica 

Introdução 

A presente análise sociodemográfica e socioeconómica do concelho de S. João da Pesqueira 

tem como objectivo principal adequar as propostas de ordenamento, no âmbito do PDM, no 

sentido de serem sustentáveis e coerentes com a realidade vigente no concelho de S. João da 

Pesqueira. 

Na análise sociodemográfica tivemos em conta os principais elementos de caracterização da 

população residente em S. João da Pesqueira, bem como as mais importantes alterações 

demográficas verificadas nos últimos 30 anos. Veremos que o despovoamento das aldeias 

originou um envelhecimento de tal forma acentuado que o crescimento natural é hoje negativo 

na maior parte do território e que apenas a Área Urbana de S. João da Pesqueira se constituiu 

como polo de atracão populacional. 

Para a caracterização socioeconómica do concelho tomamos em consideração aspectos 

relacionados com a educação, mercado de trabalho, modo de vida das populações e uma 

caracterização detalhado do tecido empresarial. 

Como a dinâmica demográfica e social está intimamente relacionada com a economia local, 

pareceu-nos importante incluir na análise um estudo sobre os principais recursos endógenos 

do concelho, tendo em conta, que no município de S. João da Pesqueira a vitivinicultura 

desempenha um papel determinante, este sector será objecto de um tratamento mais 

específico, tal como acontece com o turismo, um sector cuja importância poderá ser 

determinante para o desenvolvimento do sector dos serviços e que poderá alavancar o 

desenvolvimento de outros negócios relacionados. Efectivamente poderão aproveitar-se as 

sinergias decorrentes da associação do turismo com a viticultura e a produção de vinhos. 

As estatísticas e os demais dados foram obtidos principalmente recorrendo ao Instituto 

Nacional de Estatística (INE), a inquéritos e junto de outras fontes que serão referenciadas 

oportunamente.  

Convém esclarecer que, durante a elaboração deste estudo, houve uma reorganização 

Administrativa do Território das Freguesias que implicou a junção de 3 freguesias no concelho 

de S. João da Pesqueira, decorrente da Lei nº 11-A/2013 de 28 de Janeiro, e, por isso, uma 

alteração dos limites administrativos dessas freguesias. Apresentaremos um mapa com a nova 

configuração do território, contudo a informação estatística será trabalhada e apresentada sem 

ter em conta esta reorganização para uma melhor comparação das freguesias.Neste capítulo 

trataremos dos principais elementos de caracterização da população residente em S. João da 

Pesqueira, bem como das mais importantes alterações demográficas verificadas nos últimos 

anos.   
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6.1. Evolução da População 

Relativamente à evolução da população, há a considerar o seguinte: 

I. Região Norte 

a. A população residente total cresceu 6,18% entre 1991 e 2001, passando de 3.472.715 

habitantes para 3.687.293 habitantes;  

b. No período intercensitário de 2001 a 2011 o crescimento populacional foi de apenas 

0,07%.  

II. Sub-Região do Douro 

a. Não acompanhou a tendência da Região Norte, sendo a sua população residente, em 

2001, de 221.853 habitantes, o que corresponde a um decréscimo relativamente a 1991, 

de 7,06%;  

b. No período intercensitário 2001-2011, o decréscimo populacional nesta sub-região foi de 

7,17%.  

III. Município de S. João da Pesqueira 

a. Sofreu uma perda populacional ainda superior à da Região e Sub-Região onde se insere, 

de 9,69% (1991-2001) e 7,17% (2001-2011): 

b. Contudo, inferior à da maioria dos concelhos da região. Por exemplo, Carrazeda de 

Ansiães teve um decréscimo populacional de 17,25% no período de 1991 a 2001 e 

17,27% de 2001 a 2011. Já Armamar, Vila Flor e Mesão Frio tiveram um decréscimo 

populacional de 13,66%, 10,36% e 10,74%, de 1991 a 2001, respetivamente e de 

21,88%, 15,46% e 10,21%, de 2001 a 2011, respetivamente.  

c. S. João da Pesqueira, apesar da perda populacional sofrida em 30 anos, conseguiu 

manter uma capacidade de fixação superior à maioria dos concelhos, excluindo concelhos 

de maior dimensão como Régua e Vila Real, por exemplo. 

Outra ilação importante prende-se com o facto de se terem verificado perdas populacionais na 

Sub-Região Douro e, pelo contrário, se ter verificado um aumento no conjunto da Região 

Norte. Retirando da análise a variação populacional que se deveu a óbitos e não foi renovada 

(taxa de mortalidade maior que taxa de natalidade), podemos, num primeiro esboço de 

conclusão, afirmar que as populações se deslocaram de concelhos no interior Norte para o 

Litoral Norte. Os motivos que podem ter originado estas dinâmicas podem ser de ordem vária, 

mas basta pensar que do ponto de vista económico, quando as populações se defrontam com 

escolhas que maximizem a sua utilidade, procurarão deslocar-se para locais onde os padrões 

de vida serão superiores aos que usufruíam noutros locais. Se pensarmos que, por exemplo, 

Porto e Braga são cidades com uma atratividade superior aos demais, pelo menos do ponto de 

vista económico, uma vez que, a sua capacidade de absorver mão-de-obra, principalmente a 

qualificada, era superior às restantes regiões da região Norte pode explicar esta tendência. A 

título de exemplo, o grande porto viu a sua população aumentar cerca de 8% no período entre 

1991 e 2001 e 2,1% no período entre 2001 e 2011. 

Através do mapa 6.1 é possível ver a população residente por freguesia dividida por escalões 

que se ilustram com cores diferentes. Uma cor mais intensa significa que as freguesias em 
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questão têm mais população residente, de forma contrária uma cor mais clara dá indicação 

que a população residente está num escalão populacional menor. 

Tendo em conta que os escalões de população residente são iguais nos três períodos em 

análise, o mapa mostra-nos, de forma simples e rápida, quais as freguesias onde a população 

residente mudou de escalão.  

  

 

 

 

Mapa 6. 1 População residente por freguesia, 1991, 2001 e 2011 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 1991, 2001 e 2011 
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É possível verificar que Ervedosa do Douro, Trevões e Vale de Figueira passaram de um escalão 

superior para um escalão inferior de 1991 para 2001. Isto significa que a população residente 

em 2001 já não é suficiente para que estas freguesias se mantenham no escalão onde se 

encontravam anteriormente. 

 
Mapa 6. 2 Variação da população residente por 

freguesia 

 
Mapa 6. 3 Variação da população residente 

por freguesia 

 
Mapa 6. 4 Variação da população residente por freguesia 

Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 1991, 2001 e 2011 

De 2001 para 2011 é possível verificar que Paredes da Beira desceu na escala populacional, 

visto que passou de uma cor com mais intensidade para uma cor com menor intensidade. As 

restantes freguesias mantiveram-se no mesmo intervalo populacional, contudo, algumas delas 
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estão no limite inferior do intervalo. Os mapas 6.2, 6.3 e 6.4, permitem analisar a variação 

da população (%), por freguesia, para os períodos de 1991-2001, 2001-2011 e 1991-2011, 

respetivamente. Desta forma, analisando a evolução por freguesia pode observar-se que este 

decréscimo foi desigual no território em questão, sendo menor, em regra, nas freguesias 

limítrofes à de S. João da Pesqueira, a única a demonstrar alguma dinâmica populacional 

positiva.  

Deste facto pode retirar-se uma primeira conclusão de que esta relação de proximidade com 

o centro urbano mais importante no município, à priori mais rico em actividades económicas, 

poderá manter, em algum grau, uma atractividade destas freguesias superior às demais. 

Assim, o contributo relativo de cada freguesia para o efectivo populacional sofreu modificações 

no período intercensitário, aumentando de importância a vila de S. João da Pesqueira, que se 

assume como o centro urbano mais importante do concelho. Note-se, Vale de Figueira, 

Castanheiro do Sul, Trevões e Pereiros apresentam uma capacidade de fixação da população 

diminuída. 

Por fim, analisando a variação populacional por freguesia no intervalo temporal de 2001 a 

2011 podemos verificar que Pereiros e Várzea de Trevões foram as freguesias onde se verificou 

um maior decréscimo populacional. Mais uma vez, a freguesia de S. João da Pesqueira registou 

um aumento populacional no período intercensitário. Outro aspeto relevante foi o facto da 

freguesia de Espinhosa também registar uma variação positiva de 2,48% no período de 2001 

a 2011. 
Quadro 6. 1 Evolução da População por freguesias, S. João da Pesqueira (1981-2011) 

 1981 1991 2001 2011 Variação Total (%) 
Castanheiro do Sul 657 603 474 439 -33,18 
Ervedosa do Douro 1738 1629 1424 1294 -25,55 
Espinhosa 259 183 161 156 -39,77 
Nagoselo do Douro 637 560 517 414 -35,01 
Paredes da Beira 768 829 733 629 -18,10 
Pereiros 151 150 116 84 -44,37 
Riodades 719 648 567 462 -35,74 
São João da Pesqueira 2034 1869 1989 2206 8,46 
Soutelo do Douro 601 568 522 459 -23,63 
Trevões 871 795 639 540 -38,00 
Vale de Figueira 664 770 585 462 -30,42 
Valongo dos Azeites 314 267 262 227 -27,71 
Várzea de Trevões 277 252 237 174 -37,18 
Vilarouco 529 458 427 328 -38,00 

Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação - Região Norte,1981, 1991, 2001 e 
2011 

O quadro 6.1 sintetiza a evolução da população por freguesia ao longo dos últimos 30 anos. 

Como tínhamos visto nos mapas anteriores, os casos mais críticos são Pereiros, Espinhosa, 

Trevões, Vilarouco, Várzea de Trevões, Riodades e Nagoselo do Douro, todos com variações 

da população superiores a 35%.  
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Através do mapa 6.5 é possível verificar quais as freguesias onde a densidade populacional é 

mais baixa (cor mais clara) e as freguesias onde a densidade populacional é mais alta (cor 

mais escura). Assim, as freguesias de Pereiros e Vilarouco apresentam a densidade 

populacional mais baixa de todo o concelho e S. João da Pesqueira. Ao invés, S. João da 

Pesqueira, Nagoselo do Douro e Valongo dos Azeites a mais alta, sendo que estas duas últimas, 

não têm densidades populacionais mais elevadas devido à população residente (414 habitantes 

e 227 habitantes, em 2011, respetivamente) mas, principalmente, por terem um território de 

menor dimensão comparativamente com outras freguesias do concelho. Relembramos que a 

freguesia de Pereiros foi agregada à de Vilarouco, aquando da Reorganização Administrativa 

do Território. 

 

Mapa 6. 5 Densidade Populacional 2011 e População Residente 1991, 2001 e 2011, por 
freguesia 

Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 1991, 2001 e 2011 

O quadro 6.2 vem complementar e detalhar a informação contida no mapa 6.5. As freguesias 

onde se verificam as densidades populacionais mais baixas são Pereiros, Vilarouco, Várzea de 

Trevões, Espinhosa e Castanheiro do Sul. Em algumas destas freguesias, nomeadamente: 
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Espinhosa, Vilarouco, Pereiros e Várzea de Trevões verificaram-se as maiores perdas 

populacionais do Concelho de S. João da Pesqueira nos últimos 30 anos. 

Quadro 6. 2 Densidade populacional por freguesia, S. João da Pesqueira, 2011 

 
 2011 Area/Km2 Densidade populacional (hab/km2) 

Castanheiro do Sul 439 20,40 21,5 
Ervedosa do Douro 1294 40,24 32,2 
Espinhosa 156 7,44 21,0 
Nagozelo do Douro 414 7,89 52,5 
Paredes da Beira 629 20,56 30,6 
Pereiros 84 7,55 11,1 
Riodades 462 20,07 23,0 
São João da Pesqueira 2206 43,18 51,1 
Soutelo do Douro 459 17,80 25,8 
Trevões 540 22,69 23,8 
Vale de Figueira 462 16,47 28,1 
Valongo dos Azeites 227 4,56 49,8 
Várzea de Trevões 174 10,10 17,2 
Vilarouco 328 27,20 12,1 

Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2011 

Na prática, a área territorial destas freguesias é elevada face à população que lá habita. Se a 

tendência se mantiver nos próximos anos, vamos assistir a um abandono crescente do 

território, havendo algumas consequências óbvias desta situação: 

a. Abandono de explorações agrícolas; 

b. Maior percentagem de população isolada; 

c. Aumento do rácio custo de infraestruturas públicas/nº de habitantes; 

d. Elevada dependência das populações idosas; 

e. Aumento dos incêndios florestais;  

Estes são apenas alguns exemplos do que pode suceder se as tendências descritas se 

mantiverem nos próximos anos. 

Para que as pessoas se fixem no território, contrariando o declínio que se tem verificado nos 

últimos anos, é necessário levar a cabo políticas objetivas que visem a criação de 

oportunidades de emprego, quer seja através da atração de investimento ou de fomento de 

criação do próprio emprego. Neste caso, sugere-se a criação de fundos municipais e de prémios 

monetários de apoio ao empreendedorismo. 

Políticas com incentivos fiscais às populações que se mantenham em localidades mais 

problemáticas, como sejam; uma devolução de IRS superior à de outros locais, 

redução/isenção do IMI, redução/isenção do imposto de circulação e outros impostos 

municipais, bem como redução das taxas municipais dos vários serviços (água, saneamento, 

resíduos, etc.). 

Nota: Neste ponto há que considerar a legalidade/possibili\dade de conceder tais incentivos. 

Políticas de apoio à natalidade, como sejam prémios monetários e assistência médica para os 

pais que residam nestas localidades. 

Outras propostas podem e devem ser levadas a cabo como forma de atenuar o abandono do 

território que tem vindo acontecer nos últimos anos. Podemos falar em discriminação positiva 

territorial a medidas que favoreçam populações de territórios onde se verifica uma tendência 

crescente de abandono.  
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6.2. Estrutura das Famílias 

De acordo com a figura 6.1, entre 1991 e 2011 verifica-se uma tendência nas unidades 

territoriais em estudo, de diminuição do número de indivíduos por família, havendo um 

aumento relativo de famílias compostas por 1 a 3 indivíduos na Região Norte e na Sub-Região 

Douro. No concelho de S. João da Pesqueira, a tendência verificou-se nas famílias com 1 a 4 

indivíduos. 

REGIÃO NORTE SUB-REGIÃO DOURO S. JOÃO DA PESQUEIRA 

Dimensão das famílias clássicas (%) - ANO 1991 

Dimensão das famílias clássicas (%) - ANO 2001 

 

Dimensão das famílias clássicas (%) - ANO 2011 

Gráficos 6. 1 Dimensão das famílias clássicas 
Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Esta situação pode ter associada o facto de os casais cada vez terem menos filhos e, a 

necessidade de maior independência, aliada ao aumento do rendimento per capita, o que leva 

a que as pessoas procurem ter a sua própria casa.  
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De realçar que, apesar do decréscimo populacional observado no período intercensitário entre 

1991 e 2011, o nº de alojamentos familiares aumentou 17,5%, passando de 4726 alojamentos 

familiares em 1991, para 5555 em 2011. 

6.3. Estrutura Etária 

Os mapas 6.6 e 6.7 relacionam a variação da população entre 1991 a 2001 com o índice de 

envelhecimento em 2001 e a variação da população entre 2001 e 2011 com o índice de 

envelhecimento em 2011, respectivamente. O índice de envelhecimento dá-nos a relação entre 

a população idosa e a população jovem. Além disso, os intervalos de graduação das cores são 

iguais nos dois mapas, sendo que, desta forma, é possível verificar as freguesias onde o índice 

de envelhecimento se agravou nos períodos intercensitários. 

 

Mapa 6. 6 Índice de envelhecimento em 2001 e variação da população entre 91-01 
Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e da Habitação – Região Norte, 1991 e 2001. 
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Mapa 6. 7 Índice de envelhecimento em 2011 e variação da população entre 2001-2011 
Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e da Habitação – Região Norte, 2001 e 2011. 

Através dos mapas, é possível verificar que o índice de envelhecimento, em geral, é superior 

nas freguesias onde se verificou uma maior variação populacional nos períodos 

intercensitários, veja-se o caso de Pereiros, Vale de Figueira, Vilarouco, Várzea de Trevões e 

Castanheiro do Sul. Uma conclusão possível, de acordo com os mapas anteriores, está no facto 

de uma maior variação da população nas freguesias mencionadas não se dever sobretudo a 

possíveis óbitos nas faixas etárias mais elevadas, mas provavelmente ao facto de haver uma 

migração, quer intra-concelho, quer inter-concelho ou mesmo internacional. Esta situação leva 

a que a população em idade ativa tenha um peso relativo menor no total da população, facto 

que pode originar uma baixa taxa de natalidade nestas freguesias e o acentuar dos índices de 

envelhecimento observados. O aumento da esperança de vida também contribui para que o 

peso relativo dos grupos etários mais idosos aumente em relação ao total da população, facto 

que, conjuntamente com outros de cariz económico (falta de oportunidades de emprego, 

baixas qualificações, fraco desenvolvimento da região) expliquem as variações observadas. 
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Quadro 6. 3 Estrutura Etária, S. João da Pesqueira, 2011 

0 - 14 ANOS 15 - 24 ANOS 25 - 64 ANOS 65 OU MAIS ANOS 

HM H M HM H M HM H M HM H M 

1059 564 495 936 475 461 4055 2059 1996 1824 785 1039 

Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2011 

Através do quadro 6.3 chegamos ao valor do índice de envelhecimentos para S. João da Pesqueira 

que está, em 2011, em 172,2, ou seja, a população idosa é quase o dobro da população jovem. Em 

relação à Região Norte e Sub-Região Douro, o valor do índice de envelhecimento é de 106,6 e 160,9, 

respectivamente. Neste caso, S. João da Pesqueira, apresenta índices de envelhecimento da 

população superiores à média da Região e Sub-região onde se insere. 

Através dos mapas 6.8 e 6.9 é possível constatar que, em 2001, haviam bastantes freguesias onde 

as camadas mais idosas (cor laranja) assumiam um peso relativo bastante elevado em relação ao 

total de população da freguesia. Os casos mais críticos se situavam-se em Vale de Figueira, 

Castanheiro do Sul, Espinhosa, Pereiros, Riodades e Vilarouco. Em 2011, além do agravamento da 

situação nestas freguesias, temos um acentuar do envelhecimento em termos gerais, o que pode 

levar a situações críticas em algumas freguesias, nomeadamente Pereiros, Espinhosa e Vilarouco. 

De forma complementar, através dos mapas, é possível analisar a Idade Média da População 

Residente, quer em 2001, quer em 2011. Tendo em conta que os intervalos de graduação são iguais 

para facilitar a comparação inter-temporal, constata-se um escurecimento generalizado do concelho, 

o que denota o aumento da Idade Média em todo o território. Em 2001, a Idade Média da população 

residente era de 40 anos, sendo as freguesias mais críticas Espinhosa (48,15), Pereiros (44,22), Vale 

de Figueira (43,82) e Vilarouco (43,22). Por sua vez, em 2011, a Idade Média da População Residente 

era de 43,95 anos, cerca de 4 anos superior à de 2001, estando os casos mais críticos em Espinhosa 

(52,54), Vilarouco (49,25), Trevões (48,83) e Riodades (48,66). A saída das camadas mais jovens 

em busca de oportunidades de trabalho, aliada às fracas taxas de natalidade deve explicar o 

agravamento generalizado da Idade Média da População Residente no Concelho. De realçar que a 

Idade Média da População Residente na sub-região Douro era ligeiramente superior à verificada em 

S. João da Pesqueira, sendo, em 2001 e 2011, de 40, 58 Anos e de 44,32 Anos, respectivamente. 

Por fim, como seria de esperar, a freguesia de S. João da Pesqueira registava a Idade Média da 

população residente mais baixa, quer em 2001, quer em 2011, com 35,77 Anos e 38,75 anos, 

respectivamente. 
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Mapa 6. 8 Estrutura Etária e Idade Média da População Residente, por freguesia, 2001 
Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e da Habitação, 2001 
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Mapa 6.9 – Estrutura Etária e Idade Média da População Residente, por freguesia, 2011 
Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e da Habitação, 2011 

Outro indicador que é possível calcular é o Índice de Dependência Total, Índice de Dependência dos 

Jovens e dos Idosos. Estas medidas são indicadores de sustentabilidade, ou seja, quantos idosos 

e/ou jovens existem por 100 habitantes da população em idade ativa. Relativamente ao Índice de 

Dependência dos Idosos, o seu valor, em 2011, para S. João da Pesqueira é de 36,4. A Região Norte 

e Sub-região Douro apresentam um índice de Dependência dos Idosos de 25,3 e 36,4, 

respectivamente.  

Em relação ao Índice de Dependência dos Jovens, S. João da Pesqueira apresenta, em 2011, um 

valor de 21,2, sendo que a Região Norte e a Sub-Região Douro apresentam valores de 22,3 e 20,7. 

Nos mapas seguintes é possível ver a desagregação destes indicadores por freguesias do concelho 

de S. João da Pesqueira, para 2001 e 2011. 
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Mapa 6. 9 Índice de Dependência Total, dos idosos e dos Jovens, nas freguesias,2001 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da Habitação e da População, Região Norte, 2001 
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Mapa 6. 10 Índice de Dependência Total, dos idosos e dos Jovens, nas freguesias, 2011 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da Habitação e da População, Região Norte, 2011 

Os mapas 6.9 e 6.10, além de nos permitirem uma fonte importante de análise, também se 

assumem como importantes orientadores de políticas de atuação. 

Como era previsível pelas análises anteriores, houve um agravamento generalizado destes índices, 

de 2001 para 2011. Espinhosa, Pereiros, Riodades e Vale de Figueira assumem-se como os casos 

mais críticos do Concelho, sendo que Espinhosa é o caso mais crítico, com um índice de dependência 

total de 102,60, sendo que, nesta freguesia, a população jovem e a população idosa já são superiores 

à população em idade ativa. 

Nas freguesias do concelho, em geral, a população em idade ativa começa a ser insuficiente para 

cobrir as necessidades das camadas mais jovens e mais idosas. Sendo que em relação às camadas 

mais idosas da população é que se verificam os casos mais graves. Num futuro relativamente 

próximo, pode dar-se o caso de nestas freguesias os idosos ficarem extremamente dependentes e 

não haver capacidade, por parte da população residente, para prestar, por exemplo, cuidados básicos 

de assistência. 
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A nível de atuação, recomenda-se que se avalie se o concelho possuiu infraestruturas com capacidade 

para dar resposta a estas situações, nomeadamente lares de idosos com capacidade de absorção e, 

nas freguesias com mais idosos (em nº), seja necessário ponderar a criação de centros de dia para 

idosos. Além disso, os meios de resposta a emergências juntamente com as juntas de freguesia e 

associações locais devem estar atentos e desenvolver medidas de atuação eficazes e eficientes para 

prestar cuidados de saúde e outros apoios. 

 

Mapa 6 11 População com menos de 18 anos no total da população (2011) 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da Habitação e da População, Região Norte, 2011 

O mapa 6.11 ilustra por escalões percentuais a população jovem nas freguesias, mais 

concretamente a população com 18 anos ou menos. Desta forma, as freguesias com mais população 

jovem em relação à população total, em 2011, são S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões. As 

freguesias mais críticas são Vilarouco, Riodades, e Castanheiro do Sul, freguesias que, em 2001, 

tinham um peso das populações idosas bastante superior à média do Concelho.  
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6.4. Projeções Demográficas 

Fazendo uma projeção demográfica para o concelho de S. João da Pesqueira na sua globalidade 

pode-se observar as tendências já descritas e a previsão, para as próximas décadas (2050) das 

mesmas (quadro 6.4). Claro que, sendo o horizonte temporal muito alargado, maior é a 

probabilidade de desvio em relação às projeções. Uma série de fatores não previstos podem levar 

ao aumento da população ou, a uma tendência decrescente mais acentuada que a projetada. É 

necessário lembrar que as projeções futuras são calculadas com base em valores passados. 

Atualmente, o fraco desenvolvimento dos concelhos do interior do país e o aumento do nível de 

escolarização das populações levam a que estas procurem locais mais atrativos, saindo de zonas 

desfavorecidas com poucas oportunidades para locais com maior atratividade. 

Quadro 6. 4 Projeções1 Demográficas para S. João da Pesqueira 

ANO POPULAÇÃO 
1961 15126 
1971 10219 
1981 10145 
1991 9581 
2001 8653 
2011 7936 
2016 7623 
2020 7337 
2030 6621 
2050 5190 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Por outro lado, as baixas taxas de natalidade consequentes das mudanças ocorridas, quer a nível 

cultural, social e económico vão ter um peso cada vez maior do que há umas décadas atrás. Portanto, 

é possível que estas projeções sejam revistas em baixa. Contudo, uma situação muito excecional, 

como uma profunda crise económica, quer em Portugal, quer no resto da Europa, pode alterar o 

paradigma económico existente com repercussão no atual fenómeno do êxodo urbano, com as 

pessoas a voltarem a deslocar-se para as zonas rurais e se voltarem para uma produção agrícola de 

quase subsistência. O facto de muitos imigrantes portugueses espalhados pelo mundo poderem 

perder os seus empregos também pode originar um regresso à terra natal e levar ao aumento, ou 

diminuição menos acentuada das populações dos concelhos do interior do país. Como este 

acontecimento, apesar de não poder ser descurado por completo, é muito pouco provável, o cenário 

mais realista é uma tendência cada vez maior na diminuição da população face a que se tem 

verificado. 

6.5. Nível Educacional  

Relativamente à qualificação académica da população que sabe ler e escrever (figura 6.2), S. João 

da Pesqueira apresentava, em 2001, uma elevada proporção de efectivos que não tinham qualquer 

qualificação académica (37,30%). Em 2011, esta percentagem fixou-se em 9,38%, menos 27,92 

pontos percentuais, ou, em variação percentual, menos 75%. Contudo, por outro lado, o total 

percentual de efectivos com qualificação académica superior ao Ensino Básico é consideravelmente 

inferior aos valores observados relativamente à da sub-região do Douro e à Região Norte, tanto em 

2001 como em 2011. Este desequilíbrio poderá estar relacionado com a fraca representatividade dos 

                                                 
1
Habitantes = 151898 – 72,5648*Ano  

DW = 2.7  - F (1,3) = 517,64  - R² = 0.989   
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grupos etários activos mais jovens e ser sintoma de uma baixa atractividade concelhia. Noutra 

perspectiva, a estrutura do emprego em S. João da Pesqueira poderá não ser condutora à fixação de 

população com níveis mais elevados de qualificação académica.  

Além disso, em 2011, 68,3% dos efectivos de S. João da Pesqueira possuíam o ensino básico, 14,4% 

o ensino secundário é 7,3% o ensino superior. Verifica-se um aumento global do nível de 

escolaridade, de 2011 para 2011, contudo os valores estão abaixo da média nos níveis mais elevados. 

Gráfico 6. 2 Qualificação académica, 2001 e 2011 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2001 e 2011 
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Comparativamente à Região e Sub-região em que se insere, a população residente do Concelho de 

S. João da Pesqueira (figura 6.3) apresentava em 2001 uma percentagem superior de efetivos sem 

capacidade de ler e escrever. Aproximadamente um sexto (15,2%) da população residente em S. 

João da Pesqueira não sabia ler nem escrever, à data dos últimos Censos. O facto de o concelho ter, 

proporcionalmente, uma população idosa superior a ambos os espaços estatísticos de nível mais 

elevado pode ajudar a explicar as diferenças observadas. 

Contudo, verificam-se algumas melhorias em relação ao ano de 1991, uma diminuição de 9 pontos 

percentuais (ou – 35,5%) na população analfabeta. Note-se ainda que há um maior desequilíbrio 

entre os sexos no concelho em análise face à variável em questão. 

 

Gráfico 6. 3 Taxa de Analfabetismo, 1991, 2001 e 2011 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte 1991, 2001 e 2011 
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O mapa 6.12 evidência a variação da taxa de analfabetismo, entre 1991 e 2011 através da gradação 

de cores e indica a taxa de analfabetismo para os períodos intercensitários de 1991, 2001 e 2011. 

Desta forma, além de podermos ver quais as freguesias onde a taxa de analfabetismo é maior, 

podemos também ver onde se verificaram as maiores variações, no caso todas negativas. 

 
Mapa 6. 12 Taxa de Analfabetismo da População Residente, por freguesia (2011) 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da3 Habitação e da População, Região Norte, 2011 
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7. Caracterização Socioeconómica 

7.1. Tecido Económico e Empresarial  

Introdução 

A valorização, protecção e a utilização dos recursos naturais e dos valores culturais presentes no 

Concelho de S. João da Pesqueira devem tornar este território competitivo face à concorrência de 

mercado, assegurando ao mesmo tempo uma durabilidade ambiental, económica, social e cultural 

baseada em lógicas de rede e de articulação interterritorial. 

A análise da estrutura económica no concelho de S. João da Pesqueira tomará em consideração o 

quadro de recursos humanos, através de taxas de actividade e de desemprego e distribuição da 

população activa por sectores de actividade, e a estrutura empresarial por actividades económicas 

(de acordo com a tipologia CAE), procedendo depois a uma breve caracterização dos principais 

sectores económicos. Como a dinâmica demográfica e social está intimamente relacionada com a 

economia local, a qual assenta, sobretudo, nas fileiras ligadas aos recursos endógenos do Concelho, 

além dos serviços, públicos e privados, de apoio à comunidade residente, o trabalho inclui, em termos 

de evolução nas últimas duas décadas, uma caracterização da população residente, a análise 

genérica da actividade económica (população activa e emprego e sectores primário, secundário e 

terciário) e uma apreciação pormenorizada das actividades económicas predominantes, isto é, da 

vitivinicultura, da olivicultura e do turismo 

A análise será elaborada com base na informação disponibilizada pelo INE, nomeadamente os 

Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, os Anuários Estatísticos Regionais, o 

Recenseamento geral da agricultura, etc., e outras estatísticas e estudos com incidência no concelho 

e sub-região que forem consideradas relevantes para a análise. 

7.2. População Activa e Desemprego 

Através dos gráficos 7.1 e 7.2 temos acesso ao principal modo de vida da população residente na 

Região Norte, em 2001 e 2011. É possível verificar que o trabalho apresenta o maior peso relativo 

neste indicador, apesar de ter diminuído o seu peso relativo, de 2001 para 2011. Para além deste, 

os pensionistas/reformados e as pessoas a cargo da família têm um peso relativo importante, sendo 

que os pensionistas/reformados aumentaram em relação a 2001. Com menos relevância assumem-

se a população com rendimentos da propriedade e da empresa e a população que, de alguma forma, 

estava a receber algum tipo de subsídio. 
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Gráfico 7. 1 População Residente segundo principal modo de vida, Região Norte, 2001 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação - Região Norte, 2001 

 

Gráfico 7. 2 População Residente segundo principal modo de vida, Região Norte, 2011 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação - Região Norte, 2011 

Relativamente à Sub-Região Douro, salienta-se, como os principais modos de vida, o trabalho, 

contudo com menos peso que na Região Norte e a população que vive de pensão/reforma, que 

amentou em relação a 2001 e tem um peso superior à da Região Norte. A estrutura etária da 

população pode justificar o facto de haver menos população a viver do trabalho e mais a receber 

pensões e reformas. 
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Gráfico 7. 3 População Residente segundo principal modo de vida, Sub-Região Douro, 2001 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2001 

 

Gráfico 7. 4 População Residente segundo principal modo de vida, Sub-Região Douro, 2011 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2011 

O concelho de S. João da Pesqueira apresenta algumas especificidades em relação à região e sub-

região em que se insere. No caso do trabalho, pensão/reforma e das pessoas a cargo da família, 

estes indicadores continuam a ter o peso relativo mais importante mas, notam-se melhorias em 

relação à sub-região Douro. Um dado curioso é o facto de a população, em termos relativos, com 

rendimentos da propriedade e da empresa ser superior às da Região e Sub-região analisadas. O facto 

de o sector primário ter um peso importante no concelho, em especial a vitivinicultura, com uma 

parte da população afeta a esta atividade, como produtora e engarrafadora, pode justificar esta 

situação.  
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Gráfico 7. 5 População Residente segundo principal modo de vida, S. João da Pesqueira, 2001 

Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2001 

 

Gráfico 7. 6 População Residente segundo principal modo de vida, S. João da Pesqueira, 2011 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2011 

De acordo com o gráfico 7.7, na Região Norte, é possível verificar que, tanto em 1991, 2001 e 

2011, os homens apresentavam taxas de atividade superiores às das mulheres. Contudo verifica-se 

uma evolução de 4,6 pontos percentuais na taxa de atividade das mulheres, de 1991 para 2001 e 

de 1,8 pontos percentuais, de 2001 para 2011, no caso das mulheres, enquanto a taxa de atividade 

dos homens evoluiu apenas 0,6 pontos percentuais de 1991 para 2001, acabando por diminuir 2,9 

pontos percentuais de 2001 para 2011. A inserção das mulheres no mercado de trabalho e o 

envelhecimento das populações podem ajudar a explicar estas tendências. 
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Gráfico 7. 7 Taxa de atividade, Homens e Mulheres (%), 1991, 2001 e 2011 Região Norte 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação, 1991, 2001 e 2011 

Na Sub-Região Douro (gráfico 7.8) as taxas de atividade eram inferiores às verificadas na região 

norte. Relativamente às mulheres verifica-se que a sub-região apresentava valores bastante 

inferiores aos da região norte, contudo, verificou-se um aumento de 6 pontos percentuais de 1991 

a 2001 e de 5,6 p.p de 2001 para 2011. Uma população mais envelhecida, uma população com 

menos qualificações e fatores culturais podem justificar as diferenças observadas entre a região norte 

e a sub-região Douro. 

 

Gráfico 7. 8 Taxa de actividade, Homens e Mulheres (%), 1991, 2001 e 2011 Sub-Região Douro 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação, 1991, 2001 e 2011 

O concelho de S. João da Pesqueira (gráfico 7.9) apresentava taxas de atividade dos 

homens superiores à da sub-região onde está inserido e ligeiramente inferiores à da região norte. 

A taxa de atividade das mulheres estava bastante abaixo da média da região e sub-região em que 

se insere o concelho, contudo verificou-se uma convergência nos períodos intercensitários, tendo 

esta aumentado 11,9 pontos percentuais. Mais uma vez, uma população com menos qualificações 

que a média da região norte e onde fatores culturais estão muito presentes pode justificar as 

diferenças observadas. É de esperar que nos próximos anos, a taxa de actividade dos homens se 

mantenha constante ou chegue mesmo a diminuir em prol de um aumento das taxas de actividade 

das mulheres. A obtenção de mais qualificações, o abandonar de determinados estigmas culturais e 

as necessidades económicas atuais poderá levar a que mais mulheres entrem no mercado de 

trabalho. 
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Gráfico 7. 9 Taxa de actividade, Homens e Mulheres (%), 1991, 2001 e 2011, S. João da 
Pesqueira 

Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação, 1991, 2001 e 2011 

O peso da população inativa justifica-se, principalmente em função do peso da população idosa no 

concelho e à população doméstica, sendo que, em 2001, 46,68% da população estava reformada e 

63,55% da população era doméstica. Esta ordem verifica-se também a nível regional e sub-regional, 

mas apresentando um peso maior da população reformada e menor da população doméstica. 

Quadro 7. 1 Composição da população sem actividade económica, 2001 

UNIDADE Nº 
REGIÃO NORTE SUB-REGIÃO 

DOURO 
S. JOÃO DA 
PESQUEIRA 

Nº % Nº % Nº % 

Estudante 236851 18,69 16226 16,27 491 12,97 

Domésticas 243119 19,18 21657 21,71 1123 63,55 

Reformada, aposentada ou na reserva 612488 48,33 49380 49,50 1767 46,68 

Incapacitados permanentes para trabalho 62479 4,93 5374 5,39 170 4,49 

Outra situação 112393 8,87 7120 7,14 234 6,18 

TOTAL 1267330  99757  3785  

Fonte: INE – Recenseamento Geral da Habitação e da População, Região Norte, 2001 

 

Gráfico 7. 10 Taxa de desemprego, 1991, 2001 e 2011 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – 1991, 2001 e 2011 

A taxa de desemprego no concelho de S. João da Pesqueira, tanto em 1991 como em 2001 estava 

acima da média regional e sub-regional, estando abaixo destas em 2011. Nos períodos intercensitário 

verificaram-se melhorias na Sub-Região Douro e no concelho de S. João da Pesqueira, sendo que a 

taxa de desemprego, na Região Douro, agravou-se significativamente. 
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No caso do concelho de S. João da Pesqueira e da sub-região onde se insere, o facto de existir menos 

população ativa e, como já referimos anteriormente, muita população estar a sair destes espaços 

territoriais, pode justificar a diminuição da taxa de desemprego, em contraciclo com as tendências 

nacionais. Na Região Norte, os impactos da crise económico-financeira, iniciada em 2007, podem 

justificar o agravamento da taxa de desemprego. 

 

Gráfico 7. 11 População desempregada por nível de qualificação (%), 2001, região norte 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2001 

 

Gráfico 7. 12 População desempregada por nível de qualificação (%), 2011, região norte 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2011 

 

Gráfico 7. 13 População desempregada por nível de qualificação (%), 2001, sub-região Douro 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2001 
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Gráfico 7. 14 População desempregada por nível de qualificação (%), 2011, sub-região Douro 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2011 

 

Gráfico 7. 15 População desempregada por nível de qualificação (%), 2001, S. João da Pesqueira 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2001 

 

Gráfico 7. 16 População desempregada por nível de qualificação (%), 2011, S. João da Pesqueira 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2011 

A população desempregada do concelho de S. João da Pesqueira apresenta maioritariamente baixos 

níveis de qualificação académica. Em 2001, a maior parte da população desempregada tinha apenas 

o 1º ciclo. Situação semelhante pode observar-se tanto na Região Norte como na sub-região Douro. 

Já em 2011, a maior parte da população desempregada possuí o 3º ciclo, à exceção da Região Norte, 

onde a maior parte da população possui apenas o 1º ciclo.  

Em termos gerais, verifica-se que o peso da população desempregada ao nível do 1º ciclo, 2º ciclo 

e 3º ciclo é superior ao peso da população desempregada com maiores níveis de qualificação, em 

todos os espaços estatísticos analisado. 
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Através dos gráficos 7.17 e 7.18 podemos constatar, em termos gerais, que as taxas de atividade 

da população aumentaram ligeiramente de 2001 para 2011 (39,2 vs. 40,04). Deste modo, em 2001, 

as taxas de atividade são superiores à média (39,2%) nas freguesias de S. João da Pesqueira, 

Paredes da Beira e Ervedosa do Douro. Já as freguesias de Espinhosa, Pereiros e Riodades 

apresentam taxas de atividade muito abaixo da média concelhia. Por sua vez, em 2011, apenas as 

freguesias de S. João da Pesqueira, Pereiros, Nagoselo do Douro, Paredes da Beira e Ervedosa do 

Douro apresentavam taxas de atividade superiores à média (40,04), continuando Espinhosa e 

Riodades apresentar valores muito baixos.  

 

Gráfico 7. 17 Taxa de atividade e desemprego, por freguesia, 2001 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2001 

 

Gráfico 7. 18 Taxa de atividade e desemprego, por freguesia, 2011 
Fonte: INE - Recenseamentos Gerais da população e da Habitação – Região Norte, 2011 
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Através do mapa 7.1, em complemento com os gráficos 7.17 e 7.18, relacionamos a taxa de 

atividade com a taxa de desemprego, por freguesia, em 2011. Acrescentar ao já referido 

anteriormente, que nas freguesias onde existe uma maior taxa de atividade, em regra, existe 

também uma maior taxa de desemprego. 

Veja-se S. João da Pesqueira, Ervedosa do Douro e Nagoselo do Douro, com boas taxas de atividade 

e com taxas de desemprego elevadas e, por outro lado, Valongo dos Azeites, Espinhosa e Vilarouco, 

com menores taxas de atividade e de desemprego.  

Na freguesia de Riodades, apesar de haver uma taxa de atividade baixa, apresenta uma taxa de 

desemprego elevada. Por sua vez, Pereiros, é o oposto de Riodades. 

 

Mapa 7. 1 Taxa de Actividade e Taxa de Desemprego, por freguesia (2011) 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da Habitação e da População, Região Norte, 2011 
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7.3. Estrutura Socioeconómica 

Em 2011, o concelho de S. João da Pesqueira contava com 2854 activos empregados, sendo que 

1164 estavam afectos ao sector primário, 461 ao sector secundário e 1229 ao sector terciário. Em 

relação a 2001, houve uma variação negativa da população total empregada nos vários sectores de 

actividade de 12,2%, ou seja, há menos 396 activos empregados. 

Para este facto contribui a população activa empregada no 1º sector, que diminuiu 27% em relação 

ao ano de 2001 e no 2º sector, que diminuiu 23,8%. Apenas no 3º sector houve criação de emprego, 

sendo que a população afecta a este sector aumentou cerca de 17% entre 2001 e 2011. Deste modo, 

o sector terciário, passou a ser o mais importante do ponto de vista do emprego, ultrapassando o 

sector primário, com mais 65 activos empregados, em 2011. 

Quadro 7. 2 População Empregada por Sector de Atividade, S. João da Pesqueira, 2001 e 2011 

POPULAÇÃO EMPREGADA POR SECTOR DE ATIVIDADE 

ANO SECTOR PRIMÁRIO SECTOR SECUNDÁRIO SECTOR 
TERCIÁRIO 

TOTAL 

2001 1596  605 1049 3250 

2011 1164 (-27,1%)2 461 (-23,8%)3 1229 (+17,2%)4 2854 (-12,2%)5 

Fonte: INE – Recenseamento Geral da Habitação e da População, Região Norte, 2001 e 2011 

Para este facto podem ter contribuído diversos factores. O facto de as pessoas terem adquirido mais 

qualificação e, portanto, terem capacidade para trabalhar noutros sectores e, ao mesmo tempo, 

preferirem deslocar-se para outros locais em busca de melhores oportunidades. Por outro lado, 

apesar de o sector primário da região ser mais intensivo em mão de obra do que em capital 

(equipamentos, tractores, etc.), sofreu alterações significativas devido, principalmente, à introdução 

de novas tecnologias e à reorganização das plantações que permitiram reduzir significativamente a 

dependência de mão-de-obra. 

É previsível que nos próximos anos, se os custos da mão-de-obra se mantiverem aos níveis atuais, 

as empresas, na utilização eficiente dos recursos com vista à maximização do lucro, prefiram 

substituir a utilização de mão-de-obra por uma utilização crescente em capital, se inovações 

tecnológicas permitirem que novos equipamentos a preços competitivos possam ser incorporados no 

processo de fabrico. Desta forma, espera-se que o sector primário vá diminuindo o peso relativo da 

população ativa empregada em prol, por exemplo, do terceiro sector. 

Através dos mapas 7.2 e 7.3, podemos detalhar, por freguesia, a informação do quadro 7.2. 

Acrescentar, apenas, que, relativamente a população empregada por sector de atividade, verifica-se 

um diferencial da população empregada por sectores de atividade nas freguesias do concelho. Na 

maioria das freguesias, principalmente no Norte do Concelho, verifica-se um maior peso relativo de 

população ativa empregada no sector primário, de realçar Nagozelo, Soutelo, Ervedosa do Douro, 

Castanheiro do Sul, Vale de Figueira e Vilarouco. Esta situação pode ter a ver com o facto de na zona 

                                                 
2 Variação da População Empregada no Sector Primário entre 2001 e 2011; 

3 Variação da População Empregada no Sector Secundário entre 2001 e 2011; 
4 Variação da População Empregada no Sector Terciário entre 2001 e 2011; 
5 Variação da População Total Empregada entre 2001 e 2011 
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Norte do concelho a vinha ter um papel preponderante na economia local, uma vez que está inserida 

na Região Demarcada do Douro. 

Por sua vez, na parte Sul do Concelho, o sector primário perde peso relativo para os sectores terciário 

e secundário. Realça-se a freguesia de S. João da Pesqueira, onde o sector terciário é o mais 

representativo. 

Além disso, a leitura dos mapas também permite associar a população empregada por sector de 

atividade com a taxa de atividade. Não encontramos uma relação evidente entre a população 

empregada por sector de atividade e a taxa de atividade, que mereça mais esclarecimentos aos que 

já foram referidos aquando da análise das figuras 7.17 e 7.18. 

 

Mapa 7. 2 População empregada por sector de atividade e taxa de atividade 2001 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da Habitação e da População, Região Norte, 2001 
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Mapa 7. 3 População empregada por sector de atividade e taxa de atividade 2001 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da Habitação e da População, Região Norte, 2001 
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7.4. Movimentos Pendulares 

A expressão movimentos pendulares é habitualmente utilizada para designar os movimentos 

quotidianos das populações entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo. O conceito de 

movimento pendular encerra, na sua forma mais simples, duas deslocações de uma pessoa entre 

dois pontos do espaço geográfico: uma de ida para o local de trabalho ou estudo e outra de retorno 

ao local de residência. Deste modo, antes de mais, o movimento pendular é uma questão funcional 

que resulta da organização do território e da não coincidência entre o local de residência e os locais 

de trabalho ou estudo. 

Acresce que este instrumento permite igualmente aprofundar o conhecimento sobre as 

características daqueles movimentos, dado que também se questiona sobre o principal modo de 

transporte utilizado e o tempo despendido na realização do percurso (uma ida). Cruzando esta 

informação específica sobre os movimentos pendulares dos indivíduos com a restante informação 

censitária, é possível caracterizar as populações que se deslocam, de acordo com os diferentes modos 

de transporte utilizados e a duração do trajeto, bem como os diferentes espaços que estes 

movimentos originam. 

 

Mapa 7. 4 Movimento Pendular e Meio de Transporte Utilizado, por freguesia, 2001 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da Habitação e da População, Região Norte, 2001  
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Mapa 7. 5 Movimento Pendular e Meio de Transporte Utilizado, por freguesia, 2011 
Fonte: INE – Recenseamento Geral da Habitação e da População, Região Norte, 2011 

Desta forma, os mapas 7.4 e 7.5 relacionam a duração média do movimento pendular (minutos) 

com o meio de transporte utilizado, por freguesias, para os anos 2001 e 2011, respetivamente. 

Utilizando um intervalo de gradação de cor com a mesma escala para 2001 e 2011 é possível 

observar se houve alterações do tempo médio do movimento pendular de 2001 para 2011, por 

freguesias.  

Em primeiro lugar, o tempo médio do movimento pendular para o concelho de S. João da Pesqueira 

estava fixado em 16,08 minutos em 2011, que contrastado com o tempo médio de 2001 (16,2 

minutos) não denota grandes alterações. Em segundo lugar, em regra, as freguesias limítrofes à 

freguesia de S. João da Pesqueira, centro urbano mais importante do concelho, apresentam durações 

dos movimentos pendulares com tempos médios inferiores às das restantes freguesias. Por fim, de 

2001 para 2011, houve um aumento do tempo médio das freguesias limítrofes á de S. João da 

Pesqueira e uma diminuição do tempo médio do movimento pendular nas freguesias mais afastadas. 

Esta situação pode estar relacionada com o meio de transporte utilizado, como veremos mais adiante. 
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Além disso, segundos dados do INE, em 2001, saiam do concelho de S. João da Pesqueira, através 

de movimentos pendulares 7,9% da população e, em 2011, 8,04%. 

Em relação ao meio de transporte mais utilizado, em 2001, na maioria das freguesias do concelho, 

as pessoas deslocavam-se a pé, sendo que, em 2011, a deslocação é feita principalmente em 

automóvel ligeiro como condutor. De realçar a freguesia de S. João da Pesqueira que, apesar das 

deslocações em automóvel próprio terem aumentado em relação a 2001, continua a prevalecer a 

deslocação a pé, talvez por parte da população trabalhar e estudar perto do local de residência.  

Por outro lado, as freguesias de Espinhosa e Várzea de Trevões apresentam, em 2011, o tempo 

médio de deslocação mais elevado. No caso de Espinhosa, é possível verificar que, em 2001, o tempo 

médio do movimento pendular era bastante mais baixo e a deslocação a Pé sobressaía a qualquer 

outro meio de transporte. A população empregada no 1º sector e o facto de, em 2001, Espinhosa 

ter escola primária, podem explicar esta situação, quando comparada com 2011, onde o autocarro 

é o principal meio de transporte utilizado, a população ativa é bastante reduzida e os índices de 

envelhecimento são elevados.  

A freguesia de Várzea de Trevões manteve elevados os tempos médios dos movimentos pendulares, 

sendo que houve um aumento da utilização do automóvel ligeiro e do autocarro em relação a 2001. 

7.5. Tecido empresarial 

Quadro 7. 3 Empresas com sede no Município, segundo a CAE - Rev. 3 

UNIDADE Nº TOTAL A03 B C D E F G 
Norte 347039 12635 373 33211 313 381 29570 85005 
Douro 18336 2969 41 1000 16 15 1663 4431 
S. João da Pesqueira 796 306 3 53 1 1 55 135 
Total Concelho (%) 100 38.4 0.38 6.66 0.13 0.13 6.91 16.96 
Total Douro (%) 100 16.19 0.22 5.45 0.09 0.08 9.07 24.17 

 
H I J L M N P Q R S 

6503 26406 3501 8566 33279 37089 20406 27510 6882 39706 
518 1716 89 197 1269 1287 939 1091 297 1575 
15 65 2 4 34 57 22 11 7 43 

1.88       8.17 0.25 0.50 4.27 7.16 2.76 1.38 0.88 3.14 
2.83 9.36 0.49 1.07 6.92 7.02 5.12 5.95 1.62 4.35 

 

A03- Pesca e Aquicultura 
B- Indústrias extrativas 
C- Indústrias Transformadoras 
D- Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 
E- Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 
F- Construção 
G- Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 
H- Transportes e armazenagem 
I- Alojamento, Restauração e similares 

J- Atividades de Informação e Comunicação 
L- Atividades Imobiliárias 
M- Atividades de Consultoria, científicas, técnicas e similares 
N- Atividades administrativas e dos serviços de apoio 
P- Educação 
Q- Atividades de saúde humana e apoio social 
R- Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 
S- Outras atividades de serviços 

Fonte: INE – Anuário Estatístico Região Norte, 2013 

Quadro 7. 4 Decomposição das indústrias transformadoras do Concelho de S. João da Pesqueira 

INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS N.º % 

INDÚSTRIAS ALIMENTARES 11  21  

INDÚSTRIA DAS BEBIDAS 28  53  

INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO 1  1,9  

INDÚSTRIA DA MADEIRA, CORTIÇA E SUAS OBRAS, EXCEPTO MOBILIÁRIO 4  7,5  

FABRICO DE OUTROS PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS 1  1,9  

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS, EXCEPTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8  15,1  

Fonte: INE – Anuário Estatístico Região Norte, 2013 
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Quadro 7. 5 Explorações Agrícolas 

 
 NATUREZA JURÍDICA 

TOTAL PRODUTOR SINGULAR SOCIEDADE 
ZONA 

GEOGRÁFICA 
N.º Há N.º ha N.º Há 

NORTE 110266  931928  108912 707943  1318  49418  

DOURO 26068  189550  25535 158252  419  20196  
S. JOÃO DA 
PESQUEIRA 

1852  18145  1781 13721  62  4220  

Fonte: INE – Anuário Estatístico Região Norte, 2010 

Contabilizavam-se, em 2009, 1852 explorações agrícolas, cerca de 7,1% do total da Sub-região 

Douro, das quais 1781 referentes a produtores singulares e 62 a Sociedades. 

Além disso, realça-se que 4,66% dos produtores agrícolas individuais têm atividade a tempo 

completo na exploração e a população agrícola por 100 habitantes é de 57, bastante acima da média 

da região Douro (31,0)  

7.6. Análise do Sector Primário 

O concelho de S. João da Pesqueira é abrangido pela Denominação de Origem “Douro”, 

correspondente à utilizada na produção de vinho do porto, que engloba total ou parcialmente 21 

concelhos, pertencentes principalmente à sub-região Douro6.  

A produção vinícola no concelho de S. João da Pesqueira representa cerca de 14,3% da produção da 

sub-região Douro, ultrapassando assim os 195.000hl em 2013. 

Tanto a sub-região como o concelho de S. João da Pesqueira apresentam um predomínio do vinho 

do porto, classificado como Vinho Licoroso de Qualidade Produzido em Região Determinada 

(VLQPRD), com um total de 91.787 hl produzidos no concelho de S. João da Pesqueira, em 2013. 

Nesse mesmo ano, foram produzidos 71.195 hl de Vinho de Qualidade Produzido em Região 

Determinada (VQPRD). 

Para começar a abordagem ao sector dos vinhos iremos fazer a respetiva definição do mercado. 

Segundo Church & Ware, “um mercado económico é um conjunto de produtores, um conjunto de 

compradores, um conjunto de vendedores, e uma região geográfica, na qual compradores e 

vendedores interagem e determinam preços para cada produto”. Há duas dimensões importantes 

quando se pretende definir um mercado: a dimensão do produto (que pretende concluir se estamos 

ou não perante um mercado de um só produto) e a dimensão geográfica (que visa concluir quais as 

fronteiras do mercado em questão). 

Relativamente à dimensão do produto, não é fácil dizer quais os produtos que fazem parte de um 

mercado, dada a progressiva diferenciação entre eles. Por exemplo, se considerarmos o vinho 

parecido com a cerveja, a cerveja com a sidra e a sidra parecida com os refrigerantes, será então 

                                                 
6 São abrangidos pela Denominação de Origem “Douro” os concelhos de Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada a Cinta, Torre de Moncorvo, Vila Flor, 
Vila Nova de Foz Coa Alijó, Mesão Frio, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta do Penaguião, Vila Real, Armarmar, Lamego, São João da Pesqueira e 
Tabuaço no NUT III Douro; os concelhos de Alfândega da Fé, Mirandela e Murça na NUT III Alto Trás-os-Montes; os concelhos de Meda e Figueira de 
Castelo Rodrigo na NUT III Beira Interior Norte; e o concelho de Resende na NUT III Tâmega 
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importante questionarmo-nos quais destes produtos é que fazem parte do mesmo mercado. Nesta 

secção, procura identificar-se se o vinho constitui um mercado por si só, ou se neste mercado se 

podem incluir também outros tipos de produtos. Isto vai ser feito com recurso à noção de 

elasticidade, que é um instrumento bastante útil, pois permite-nos aferir da substituibilidade entre 

produtos. 

Vários estudos realizados ao sector chegaram às seguintes conclusões: 

a. A elasticidade preço cruzada da procura entre o vinho e a cerveja, entre o vinho e os 

refrigerantes seja próxima de zero7; 

b. As elasticidades preço cruzadas da procura entre a cerveja e o vinho, e entre o vinho e as 

bebidas espirituosas, geralmente são valores negativos e relativamente baixos, sugerindo que 

os produtos não são substitutos próximos, mas sim bens complementares fracos8; 

c. As estimativas da elasticidade preço da procura de vinho dão valores entre 0,7 e 0,9, ou seja, 

uma procura relativamente inelástica9. Isto implica então que, em geral, não haja verdadeiros 

substitutos próximos do vinho. 

A nossa conclusão é, portanto, que este é um mercado unicamente de um produto: o vinho. De 

qualquer forma, isto não significa que as pessoas não substituam o vinho por outro tipo de bebidas 

quando, por exemplo, reagem a subidas ou descidas de preços. 

Não nos podemos esquecer da também fundamental dimensão geográfica, que nos levanta questões 

como o facto de estarmos perante um mercado português ou um mercado muito mais abrangente. 

Há vários métodos para fazer esta delimitação, mas, devido à indisponibilidade de informação, vamos 

utilizar o teste de Elzinga-Hogarty. Convém, no entanto, referir que outro método importante seria 

a análise da correlação dos preços, tal como proposto por Stigler e Sherwin (1985). Assim, duas 

empresas estarão no mesmo mercado se estiverem sujeitas à mesma oferta e à mesma procura. 

Isto implica que, no tempo, os seus preços devam variar no mesmo sentido. Esta análise acarreta, 

contudo, alguns problemas. Com efeito, não sabemos um valor crítico para afirmar que os preços 

estão ou não correlacionados, e também não é menos verdade que esta correlação pode ser espúria, 

dando-se ao acaso, e como tal não significando que estejam no mesmo mercado. 

Há outras formas de analisar a dimensão geográfica do mercado. Para além da referida maneira que, 

como vimos, acarreta alguns problemas, uma outra fonte de informação importante é então o teste 

de Elzinga-Hogarty. Este teste é baseado em dois indicadores (a representatividade das importações 

no total do consumo de uma determinada região e a representatividade da produção realizada na 

região que é exportada) que refletem a intensidade das trocas comerciais entre regiões e, 

consequentemente a intensidade concorrencial que é exercida entre produtores localizados em 

regiões distintas.  

                                                 
7 Isto é, variações no preço do vinho têm um impacto pouco significativo na quantidade procura de refrigerantes e vice-versa. 
8 Os bens são complementares fracos, uma vez que, se o preço do vinho aumentar 1%, isso vai diminuir a quantidade procurada de cerveja num valor percentual 
relativamente baixo. Exemplos disto são o estudo referente ao Reino Unido para o período de 1993 a 1996 (In http://www.ifs.org.uk/bns/bn4.pdf), ou o estudo 
referente à Austrália para o ano de 2002 (In http://www.agrifood.info/review/2002/Chang.html). 
9 A elasticidade preço da procura é uma medida de sensibilidade dos consumidores ao preço do produto, e diz-nos em que percentagem diminuiria a 
quantidade procurada, se o preço do bem subisse 1%. 
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Quadro 7. 6 Indicadores LIFO e LOFI, Portugal  

 PRODUÇÃO EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES LIFO LOFI 

PORTUGAL 2014 6.084.104 3.023.228 1.597.792 65% 50% 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira e IVDP 

Como o valor do indicador LIFO10 não é muito elevado, há algumas importações para a área 

geográfica em questão (neste caso Portugal). Como o indicador LOFI11 é significativamente baixo, 

então a região tem exportações significativas. Como a média dos dois indicadores é inferior a 70%, 

então o teste Elzinga-Hogarty permite-nos concluir que Portugal não deve ser visto como um 

mercado geográfico separado. Desta forma há uma elevada intensidade concorrencial entre os 

produtores localizados em regiões distintas. 

É conveniente salientar que este teste é normalmente aplicado a duas zonas geográficas, sendo que 

neste caso o teste está a ser aplicado a Portugal e ao Resto do Mundo.  

De seguida será efetuada uma breve análise ao vinho do porto, principal qualidade de vinho 

produzido no concelho de São João da Pesqueira (52% da produção total), tendo como principais 

indicadores a exportação de vinho do Porto. Também será feita uma pequena análise ao vinho DOC 

Douro por, também, ter um peso importante no concelho de S. João da Pesqueira (33%). Finalmente 

são apresentadas as principais conclusões do diagnóstico do estudo de Porter para o sector dos 

vinhos em geral. 

Quadro 7. 7 Preço médio do HL, LT e Pipa do vinho licoroso com DOP Porto 

ANO 
Vinho licoroso com DOP 

Porto (HL) 
Vinho licoroso com DOP 

Porto (1000€) 
Preço médio 

HL (€) 
Preço médio 

LT (€) 
Preço médio 

Pipa (€) 
2000 826418 350026 423,6 4,24 2332 

2001 820211 343814 419,2 4,19 2304,5 

2002 797374 357689 448,6 4,49 2470 

2003 806602 348085 431,5 4,32 2376 

2004 798397 337548 422,8 4,23 2326 

2005 807729 341930 423,3 4,23 2326 

2006 785278 331685 422,3 4,22 2321 

2007 814041 342550 446,5 4,47 2459 

2008 767133 316205 412,2 4,12 2266 

2009 725973 301686 415,6 4,16 2288 

2010 663100 280999 423,8 4,24 2332 

2011 726662 307581 423,3 4,23 2327 

2012 728415 311555 427,7 4,28 2354 

2013 696590 316308 454,1 4,54 2497 

2014 682795 314310 460,3 4,60 2530 

Fonte: Ministério da Agricultura – Instituto da Vinha e do Vinho 

Através do quadro 7.7 podemos comparar a evolução do preço do vinho do porto entre 2000 e 

2014. O valor mais alto no período em análise fixou-se no ano de 2014 e o mais baixo no ano de 

2008. Apesar de os preços oscilarem de ano para ano, verifica-se uma ligeira subida do preço de 

vinho licoroso com DOP Porto.  

                                                 
10 LIFO = (Produção – Exportações)/(Produção + Importações – Exportações) 
11 LOFI = (Produção – Exportações)/Produção 
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Quadro 7. 8 Variação acumulada da Exportação de VLQPRD Porto por mercado (%) 

PAÍS 
VARIAÇÃO 
2010-2014 

(%) 
PAÍS 

VARIAÇÃ
O 2010-

2014 
(%) 

PAÍS 
VARIAÇÃ
O 2010-

2014 (%) 
PAÍS 

VARIAÇÃO 
2010-2014 

(%) 

França 
4,8 Letónia 22,1 S. Tomé 

Príncipe 
19,3 Países PT 

N/Determina
do 

6,2 

Reino Unido 2,9 Chipre -24,4 África do 
Sul 

11,5 Federação 
Russa 

26,7 

Bélgica -3,2 Estónia 9,2 Timor 58,9 Emiratos 
Árabes 

44,0 

Alemanha 
9,7 Lituânia 74,0 Cabo 

Verde 
34,8 Suazilândia 13,2 

Países 
Baixos 

1,7 Roménia 0,0 Guiné 
Bissau 

7,3 Nova 
Zelândia 

83,7 

Suécia 1,8 Malta -54,7 Brasil 2,6 México -55,0 

Dinamarca -23,4 Hungria -37,7 EUA 12,1 Venezuela 11,9 

Polónia 7,8 Grécia -36,9 Canadá 0,5 Andorra 16,5 

Espanha 109,4 Rep. Eslovaca -28,3 Suíça 13,2 Outros 
Destinos 

-1,9 

Luxemburgo 17,2 Bulgária 30,0 China -4,7 Total 3,7 

Itália 101,3 Prov/Abast.Bordo UE -22,4 Noruega -1,8   

Finlândia 24,1 Outros Destinos 9,0 Macau 31,7   

Irlanda -4,8 Total Europa 12,3 Japão -0,3   

Áustria 3,6 Angola -1,5 Austrália -19,7   

Rep. Checa -27,6 Moçambique 12,7 Hong-
Kong 

-0,6   

Fonte: Ministério da Agricultura – Instituto da Vinha e do Vinho 

No quadro 7.8 podemos verificar as variações acumuladas ocorridas de 2010 a 2014 na quantidade 

de vinho do porto exportado para os principais mercados. 

A exportação de vinho do porto para a União Europeia sofreu uma variação negativa de 12,3%. 

Contudo, a maioria dos países pertencentes à União Europeia tiverem variações bastantes positivas. 

O caso da Espanha, Malta, Hungria, Bulgária, Grécia, Lituânia e Itália que registaram variações 

positivas acima dos 30%. Como o peso destes países é bastante diminuto em relação à França e ao 

Reino Unido, países que sofreram variações positivas mas baixas, de 4,8% e 2,9% respetivamente, 

não são, por si só suficientes para contribuir para a variação positiva da exportação de vinho do 

porto da EU no seu conjunto.  

Apesar disso, realça-se países como Bélgica/Luxemburgo, Reino Unido e Alemanha que registaram 

variações positivas e que juntos têm uma quota média de 35%. Dos restantes países destacam-se 

a Suíça (19.30%), Brasil (34.25%) e EUA (24.38%) como países com uma quota significativa e que 

registaram variações positivas interessantes. 

  



 

140 

Quadro 7. 9 Comercialização de DOC Douro 2014 

PRINCIPAIS 
MERCADOS 

TOTAL 
MIL 

EUROS 
% ∆% MIL 

CAIXAS 
% ∆% EUROS 

/LITRO 
∆% 

PORTUGAL 65401 57.3 8.4 1911 59.6 13.7 3.80 -4.7 

CANADÁ 6208 5.4 4.6 178 5.5 11.6 3.88 -6.3 

BRASIL 4216 3.7 4.3 131 4.1 5.3 3.57 -0.9 

ANGOLA 7221 6,3 30.9 202 6.3 32.3 3.97 -1.1 

ALEMANHA 4024 3.5 11.7 101 3.2 13.9 4.41 -1.9 

EUA 4810 4,2 33.0 118 3.7 28.7 4.51 3.4 

SUÍÇA 4309 3.8 19.1 98 3.1 30.1 4.88 -8.5 

FRANÇA 1959 1.7 4.3 56 1.8 3.6 3.85 0.7 

BÉLGICA 1931 1.7 22.0 55 1.7 21.5 3.90 0.4 

REINO UNIDO 2550 2.2 20.1 75 2.3 23.4 3.77 -2.7 

MACAU 1078 0.9 35.2 12 0.4 12.1 9.87 20.6 

HOLANDA 941 0.8 -20.4 27 0.8 -26.8 3.93 8.7 

POLÓNIA 1100 1.0 -12.8 38 1.2 -18.2 3.18 6.5 

ESPANHA 978 0.9 601.7 12 0.4 399.7 9,16 40.4 

DINAMARCA 982 0.9 43.7 26 0.8 28.6 4.13 11.7 

RESTANTES 6391 5.6 11.7 166 5.2 7.4 4.29 4.0 

TOTAL 
11409

9 100 11.8 3207 100 14.3 3.95 -2.2 

Fonte: Ministério da Agricultura – Instituto da Vinha e do Vinho 

Além do vinho do porto, o vinho de mesa também tem um peso importante no Concelho de S. João 

da Pesqueira, representado cerca de 32% da produção total. 

O quadro 7.9 dá-nos as quantidades vendidas, variações e preços para os vários mercados. De 

salientar que o mercado interno tem o maior peso na comercialização de vinho (57,3%), seguido da 

Angola, Canadá e Suíça. Os preços mais elevados por litro verificaram-se em Macau e na Espanha, 

9,87 euros e 9,16 euros, respetivamente. Já a Polónia e a Brasil são os mercados onde se verificaram 

os preços mais baixos. 

Relativamente ao tipo/cor de vinho predominante por mercado há uma predominância do vinho tinto 

em todos os mercados, seguido pelo branco e, por fim, o Rosado a ocupar uma pequena 

percentagem. Contudo, Portugal, Bélgica, Polónia, Holanda e Reino Unido são os mercados que mais 

compram vinho Branco. No que diz respeito ao Rosado salienta-se a França e a Bélgica. 

De acordo com o quadro 7.10 verifica-se que o vinho Standard é o mais comercializado em todos 

os mercados. Realça-se o Reserva na Espanha, Suíça, Portugal, Macau, EUA e Holanda. O Grande 

Reserva tem um peso importante em Espanha, Macau e Dinamarca. Em todos os mercados 

predomina a comercialização em garrafa, em quase todos a rondar os 100%. 
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Quadro 7. 10 Comercialização de DOC Douro 2014 

 
PRINCIPAIS 
MERCADOS 

% NA QUANTIDADE TOTAL 

TINTO BRANCO ROSADO STANDARD RESERVA G. RESERVA GARRAFA 

PORTUGAL 71.7 26.9 1.4 67.8 29.1 3.1 99.4 

CANADÁ 96.4 3.5 0.1 86.6 12.6 0.8 100.0 

BRASIL 90.5 8.7 0.8 61.3 16.3 2.8 100.0 

ANGOLA 91.6 8.3 0.1 80.0 18.1 1.9 100.0 

ALEMANHA 94.1 4.4 1.5 80.9 13.6 2.7 100.0 

EUA 95.4 4.3 0.3 71.7 25.7 2.6 100.0 

SUÍÇA 93.2 5.6 1.2 66.0 30.9 3.1 100.0 

FRANÇA 87.1 8.9 4.0 70.7 14.1 1.9 100.0 

BÉLGICA 74.7 23.5 1.8 84.0 20.5 2.1 100.0 

REINO UNIDO 83.8 15.2 1.0 83.8 27.0 2.3 100.0 

MACAU 85.1 13.9 1.1 96.0 28.6 17.5 100.0 

HOLANDA 80.8 18.5 0.7 10.2 24.2 1.2 100.0 

POLÓNIA 81.0 18.9 0.1 77.4 3.3 0.7 100.0 

DINAMARCA 92.7 6.0 1.4 53.9 19.2 7.5 99.4 

ESPANHA 97.4 2.2 0.4 73.3 60.7 29.0 100.0 

RESTANTES 84.7 13.5 1.8 73.9 23.1 3.0 90.8 

TOTAL 79.1 19.7 1.2 71.7 25.3 2.9 98.9 

Fonte: Ministério da Agricultura – Instituto da Vinha e do Vinho 

Angola é o principal mercado para os vinhos engarrafados portugueses em valor e volume. França 

ocupa o primeiro lugar das exportações portuguesas de vinho em valor, resultado que é influenciado 

pelo preço médio do litro de vinho do Porto, logo de seguida a Angola, país que lidera em volume.  

No primeiro semestre de 2014, em termos de volume, as exportações de vinho português para 

Angola caíram globalmente 6,8%, os vinhos com origem protegida subiram 11% e os licorosos 360%. 

A tendência deste mercado é crescer, uma vez que nos últimos dez anos, em valor, a exportação de 

vinhos portugueses para o mercado de Angola cresceu mais de 360% e em valor mais do que 

duplicou. 

Para além da Angola, países como os EUA, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Brasil, China e os países 

nórdicos, são países que na última década se destacaram na compra de vinhos portugueses. França, 

Bélgica e Holanda são mercados que com grande relevância para a exportação de Vinho do Porto. 

Para os vinhos de menor valor acrescentado, países como a França e a Espanha são um ótimo 

destino. 

As exportações portuguesas de vinhos apresentam assim sinais positivos, com o que se poderá 

identificar com uma aposta em produtos de maior qualidade e numa relação preço/qualidade 

equilibrada. Agora, o desafio que se coloca ao sector é manter esta tendência e reforçar a visibilidade 

dos vinhos de Portugal nos mercados externos, enquanto país com tradição e arte na criação do 

vinho, que possui a reconhecida denominação de origem “Porto”- a mais antiga do Mundo. 
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7.7. Análise do Sector Secundário 

O sector secundário (CAE 1-4) apresenta uma dimensão relativamente modesta no contexto 

concelhio, tendo-se registado um decréscimo no emprego de 23,8 pontos percentuais entre 2001 e 

2011. 

Avaliando a estrutura empresarial, verifica-se que se encontram sedeadas, em 2012, 796 empresas 

do sector secundário no concelho de S. João da Pesqueira, distribuídas principalmente pela indústria 

transformadora (53 empresas) e pela construção (55 empresas), já que apenas se regista uma 

empresa de produção e distribuição de eletricidade, gás e água. 

Salienta-se a decomposição da indústria transformadora do concelho (Quadro 3.4), sendo que 

existiam, em 2012, 55 empresas, das quais, a maioria (28), estavam afectas à indústria das bebidas. 

Basta pensar que no concelho existem os mais importantes produtores e engarrafadores de vinho 

da região para perceber que a maioria da indústria sedeada no concelho esteja ligada ao ramo das 

bebidas. 

O sector da indústria alimentar e de fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 

equipamentos registavam 11 e 8 empresas cada um, respetivamente. A indústria da Madeira, Cortiça 

e suas obras, exceto mobiliário com 4 empresas registadas e, por fim, 1 empresa afeta à Indústria 

do Vestuário. 

Alguns dados recolhidos pelo município de S. João da Pesqueira dão conta de 62 empresas produtoras 

e engarrafadoras de vinho com sede no concelho. Já no que diz respeito às empresas produtoras e 

engarrafadoras de vinho que têm atuação no concelho de S. João da Pesqueira, mas com sede noutro 

município, os registos apontam para cerca de 9 empresas. Em comparação com os dados do INE, 

parece haver um desajustamento na contabilização das empresas. Contudo, não havendo dados 

concretos, realça-se o facto da indústria das bebidas ser a mais importante no concelho, 

independentemente de um maior ou menor número que aquele que está contabilizado nas 

estatísticas oficiais.  
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Quadro 7. 11 Unidades Agro-Industriais (ADEGAS) 

ID 
DESIGNAÇÃO SOCIAL DA 

EMPRESA 
LOCALIZAÇÃO/SEDE 

LOCALIZAÇÃO DO 
ESTABELECIMENTO/ 

PRODUTO 

PARA QUE 
ESTÁ 

LICENCIADO 
CAE 

1 
Adega Cooperativa de 

Trevões, CRL 
Av. do Progresso 

5130-421 Trevões 
Av. do Progresso 

5130-421 Trevões 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

2 
Quinta do Pessegueiro-

Sociedade Agrícola e 
Comercial, Lda. 

Av. Marquês de 
Soveral,nº12- apartado 10, 

5130-321 S. João da 
Pesqueira 

Quinta da Teixeira 
5130-114 Ervedosa do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

3 
Manuel António Ladeiras 
Quinta do Frei Estevão 

Ervedosa do Douro 
5130-128 São João da 

Pesqueira 

Quinta do Frei Estevão 
5130-128 Ervedosa do Douro 

Produção de 
Vinhos Comuns 

e licorosos 
11021 

4 
Vinoquel-Vinhos Óscar 

Quevedo, Lda. 

Avª Marquês de Soveral 
5130-321 São João da 

Pesqueira 

Quinta Senhora do Rosário 
5130-326 São João da 

Pesqueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

5 
António Domingos Brites de 

Aguiar 

Várzea de Trevões 
5130-520 São João da 

Pesqueira 

Estrada Municipal 504-3, Nº 
110 5130 - 520 Várzea de 

Trevões 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

6 
Paul Reynolds, Lda. 

Soc. Explor. Agric. e Agro-
Vitivinícolas 

Cerro da Horta, CP 150F-Vale 
Fuzeiros 

8375-082 S.B. MESSINES 

Quinta de Macedos, 
Sarzedinho 

5130-140 Ervedosa do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

7 
Encosta Longa-Sociedade 

Vinícola, LDA 

Lugar de Espinho 
5130-301 São João da 

Pesqueira 

Lugar de Espinho 
5130-301 São João da 

Pesqueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

8 António Emílio Rocha 

Av. Marquês de Soveral, Nº 
30 

5130-321 São João da 
Pesqueira 

Quinta de Fafide, Lugar de 
Espinho, 

São João da Pesqueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

9 
João Reinaldo Gingeira 

Sobral 

Rua do Outeiro, Soutelo do 
Douro, 

5130-400 São João da 
Pesqueira 

Quinta do Penedo do Salto, 
Soutelo do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

10 
Silva Prado, Lda. 

Quinta da Videira Grande 
Nagoselo do Douro 

5130 São João da Pesqueira 
Quinta da Videira Grande, 

Nagoselo do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

11 
Sociedade Agrícola Quinta do 

Soque 
Bairro de S. Eulália 

5130- 272 Paredes da Beira 
Quinta do Soque 

Várzea de Trevões 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

12 Casal dos Jordões 
Casais do Douro 

5130-056 Ervedosa do Douro 
Quinta do Pombal 
Casais do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

13 
Leunam-Sociedade Agrícola e 

Vitivinícola, Lda. 

Quinta de Santa Luzia, 
Vilarouco 

5130 São João da Pesqueira 

Quinta de Santa Luzia 
Vilarouco 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

14 Churchili Graham, Lda. 
Rua da Fonte Nova, nº 5 

4400-156 Vila Nova de Gaia 
Quinta da Gricha 

Ervedosa do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

15 
João Russo Monteiro 
Soc. Unipessoal, Lda. 

Quinta da Fonte Nova, 
Soutelo do Douro 

5130-406 São João da 
Pesqueira 

Quinta da Fonte Nova 
Soutelo do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

16 
António Manuel Madureira 

Mateus 
Bairro Moderno 

5130-406 Soutelo do Douro 
Bairro Moderno 

Soutelo do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

17 Lemos & Van Zeller, Lda. 
Quinta Vale D. Maria 

5130-101 Ervedosa do Douro 
Quinta Vale D. Maria 
Ervedosa do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

18 PRATS & SYMINGTON, Lda. 
Travessa Barão de Forrester, 
86 Apartado 26, 4431-901 

Gaia 

Quinta de Roriz 
5130-113 Ervedosa do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

19 
Sociedade Agrícola Quinta de 

Romarigo, Lda. 
Av. Sacadura Cabral 

5050-071 Pêso da Régua 
Quinta de Santo Amaro 

Soutelo do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

20 Duorum Vinhos S.A. 
Quinta de Castelo Melhor, EN 

222 
5150-146 V.N. Foz Côa 

Lugar de Vale de Fernando 
Ervedosa do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

21 João Brito e Cunha Lda. 
Rua Augusto César, Nº99 

5000-591 Vila Real 
Lugar da Afurada 

Ervedosa do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

22 Quinta do Vale do Pereiro 
Quinta do Vale do Pereiro 

5130-202 Ervedosa do Douro 
Quinta do Vale do Pereiro 

Ervedosa do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

23 
Sociedade Agrícola Ribeiro  

Tanque, Lda. 

Quinta do Ribeiro Tanque 
Lugar de S. Xisto, Vale de 

Figueira 

Quinta do Ribeiro Tanque 
Vale de Figueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

24 
Quinta das Aranhas-Vinhos, 

Lda. 
Rua da Portela 

5130-071 Ervedosa do Douro 
Quinta das Aranhas 
Ervedosa do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 
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ID 
DESIGNAÇÃO SOCIAL DA 

EMPRESA 
LOCALIZAÇÃO/SEDE 

LOCALIZAÇÃO DO 
ESTABELECIMENTO/ 

PRODUTO 

PARA QUE 
ESTÁ 

LICENCIADO 
CAE 

25 
Adega Cooperativa de S. João 

da Pesqueira 

Lugar da Tapada do 
Convento 

5130 S. João da Pesqueira 

Lugar da Tapada do 
Convento 5130 S. João da 

Pesqueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

26 
Mateus & Sequeira Vinhos, 

S.A. 

Lugar do Cadão 
5130-326 S. João da 

Pesqueira 

Lugar do Cadão 
5130-326 S. João da 

Pesqueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

27 
Cabanas do Castanheiro-Casa 

Agrícola, Lda. 
Estrada Municipal 324 

5130-035 Castanheiro do Sul 
Estrada Municipal 324 
Castanheiro do SUL 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

28 Quinta D. Doroteia 
Rua Filipa de Vilhena 268 

4445-437 Ermesinde 
Quinta D. Doroteia 
Ervedosa do Douro 

Produção de 
Vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

29 
Quinta do Sairrão Sociedade 

Agrícola Lda. 
Quinta do Sairrão 

S. João da Pesqueira 
Quinta do Sairrão 

S. João da Pesqueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

30 
SAN-Sociedade Agrícola da 

Nogueira 
Rua do Choupelo, nº 250 

4400-088 Vila Nova de Gaia 
Vilarouco 

S. João da Pesqueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

31 
Macrosucesso-Vinhos, 

Unipessoal, Lda. 
Largo do Adro, Vilarouco 

5130 S. João da Pesqueira 
Lugar da Coelheira, Vilarouco 

5130 S. João da Pesqueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

32 Quinta de Vargelas 
Rua do Choupelo, Nº250 

4400-088 Vila Nova de Gaia 

Quinta de Vargelas, V. de 
Figueira 5130 S. J. da 

Pesqueira 
 11021 

33 
Sociedade Agr. E Comercial 

dos Vinhos Messias, SA 
Quinta do Cachão Vale de Figueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

34 
VDS-Vinhos do Douro 

Superior SA 
Parque Industrial do 

Lameirão  
S. João da Pesqueira 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

35 
Socie dade Agr. Quinta do 

Vale de Açor Lda. 
Quinta do Vale de Açor Nagoselo do Douro 

Produção de 
vinhos comuns 

e licorosos 
11021 

36 Wiese Krhon, Sucrs Lda. Quinta do Retiro Novo  Ervedosa do Douro 
Produção de 

vinhos comuns 
e licorosos 

11021 

37 JF Lurton Portugal Lda. Adega do Malhô Ervedosa do Douro 
Produção de 

vinhos comuns 
e licorosos 

11021 

Fonte:DRAPN –MAMAOT e Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Quadro 7. 12 Unidades Agro-Industriais (AZENHAS) 

ID DESIGNAÇÃO SOCIAL DA 
EMPRESA 

LOCALIZAÇÃO/SEDE 
LOCALIZAÇÃO DO 

ESTABELECIMENTO/ 
PRODUTO 

PARA QUE 
ESTÁ 

LICENCIADO 
CAE 

38 
Cooperativa dos Olivicultores de 

Ervedosa do Douro 
Ervedosa do Douro 

5130 S. João pesqueira 
Rua da Praça 

Ervedosa do Douro 
Produção de 

Azeite 
10412 

39 
Cooperativa dos Olivicultores de 

Vilarouco 

Vilarouco 
5130 S. João da 

Pesqueira 

Vilarouco 
S. João da Pesqueira 

Produção de 
Azeite 

10412 

40 
Cabeça de Casal da Herança de 
Zeferino António Lamas Anciães 

Rua S. Salvador, Nº 35 
5130-272 Paredes da 

Beira 

Rua S. Salvador, nº 35 
5130-272 Paredes da Beira 

Produção de 
Azeite 

10412 

41 
Cooperativa Agrícola de 

Utilidade Popular de Castanheiro 
do Sul 

Largo do Pelourinho, Nº3 
5130-026 Castanheiro do 

Sul 

Largo do Pelourinho, nº3 
5130-026 Castanheiro do 

Sul 

Produção de 
Azeite 

10412 

42 
Cooperativa Agrícola dos 
Olivicultores de Trevões 

Trevões 
5130-421 Trevões 

Trevões 
Produção de 

Azeite 
10412 

43 
Sociedade de Azeites e 

Destilaria Dias Lda. 

Rua Fernanda Maria 
Soares, Nº 28 

3405-016 Bobadela 
Oliveira do Hospital 

Rua da Restauração, nº10 
5130-421 Trevões 

  

Fonte:DRAPN –MAMAOT e Câmara Municipal de S. João da Pesqueira  
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Existem ainda outros vitivinicultores e quintas com as seguintes designações:  

Quadro 7. 13 Outros Viticultores / Quintas 

DESIGNAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 
ADEGA AROMÁTICA QUINTA DE SELORES 
MADUREIRA & LEAL, LDA. QUINTA DE SOUTO BOM 
QUINTA BEIRA DOURO QUINTA DE VENTOZELO 
QUINTA DA ALEMPASSA QUINTA DO CACHÃO 
QUINTA DA ESTEVEIRA QUINTA DO CAÊDO 
QUINTA DA FRAGA GORDA QUINTA DO CALDEIRÃO 
QUINTA DA PERDIZ QUINTA DO CASTELINHO 
QUINTA DA SOALHEIRA QUINTA DO JAVALI 
QUINTA DA VILA VELHA QUINTA DO LODEIRO 
QUINTA DAS BAJANCAS QUINTA DO MONTE BRAVO 
QUINTA DAS CARVALHAS QUINTA DO PICOTO 
QUINTA DAS LAGES QUINTA DO PRADO DE TREVÕES 
QUINTA DAS TECEDEIRAS QUINTA DOS ACIPRESTES 
QUINTA DE ALAÚDE QUINTA DOS NOGUEIRÕES 
QUINTA DE CIDRÔ QUINTA VALE D'AÇOR 
QUINTA DE SANTA BÁRBARA TRÊS RAPOSAS 
QUINTA DE SANTA BÁRBARA QUINTA DO VAU 
QUINTA DE SÃO XISTO  

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 
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7.8. Análise do Sector Terciário 

Com base em dados do Instituto Nacional de Estatística patentes no gráfico seguinte verifica-se que, 

segundo a CAE – Rev.3, a Secção A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca – regista 

o maior número de empresas (306) no concelho, seguida pela Secção G – Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos – com 135 empresas, e, pela Secção I – 

Alojamento, restauração e similares – com 65 empresas. 

 

Gráfico 7. 19 Distribuição do nº de empresas segundo CAE – Rev.312, 2012 

Fonte: INE – Anuário Estatístico Região Norte, 2013 

O sector terciário com o decorrer dos anos vem a assumir-se como um setor preponderante no 

concelho, sendo já o primeiro setor mais representativo em termos de emprego e o primeiro em 

número de empresas sedeadas no concelho de São João da Pesqueira, empregando 40% da 

população residente no concelho e representando 47% (377 empresas) do número de empresas 

sedeadas no concelho em 2012, como se demonstra nos seguintes gráficos. 

                                                 
12 Secção A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; Secção B - Indústrias Extractivas; Secção C - Indústrias Transformadoras; Secção D – Electricidade, 
gás, vapor, água quente e fria e ar frio; Secção E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição; Secção F – Construção; 
Secção G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; Secção H – Transportes e armazenagem; Secção I – Alojamento, 
restauração e similares; Secção J - Actividades de informação e de comunicação; Secção K - Actividades financeiras e de seguros; Secção L - Actividades Imobiliárias; 
Secção M – Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; Secção N – Actividades administrativas e dos serviços de apoio; Secção O - Administração 
Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória; Secção P – Educação; Secção Q – Actividades de saúde humana e apoio social; Secção R – Actividades artísticas, de 
espectáculos, desportivas e recreativas; Secção S – Outras Actividades de serviços; Secção T – Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e 
actividades de produção das famílias para uso próprio; Secção U – Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais 
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Gráfico 7. 20 Distribuição do nº de empresas por setor económico segundo CAE – Rev3, 2012 
Fonte: INE – Anuário Estatístico Região Norte, 2013 

 

Gráfico 7. 21 Pessoas ao serviço das empresas por município da sede por setor, segundo a CAE – Rev.3 

Fonte: INE – Anuário Estatístico Região Norte, 2013 

O sector terciário, num total de 377 empresas é constituído principalmente pelo Comércio (G), num 

total de 135 empresas (36%), seguido pelo Alojamento e Restauração (I), num total de 65 empresas 

(17%), e, Actividades administrativas e dos serviços de apoio (N), com 57 empresas (15%). Importa 

assinalar de igual forma actividades de significância como as Actividades de consultoria, científicas, 

técnicas e similares (M) com 34 empresas (9%), Outras Actividades de serviços (S) com 25 empresas 

(7%) e Educação (P) com 22 empresas (6%). 
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Gráfico 7. 22 Distribuição do n.º de empresas do sector terciário, CAE - Rev.3, 2012 
Fonte: INE – Anuário Estatístico Região Norte, 2013 

Regista-se que 273 pessoas estão ao serviço das empresas da área do comércio, estando 217 

pessoas ao serviço das empresas da área da indústria transformadora. Nesta relação dual verifica-

se que o setor do comércio emprega 56% face à indústria transformadora que emprega 44% do 

conjunto de pessoas envolvidas nos referidos sectores. 

 

Gráfico 7. 23 Pessoas ao serviço das empresas, segundo a CAE – Rev.3 
Fonte: Síntese Estatística da Região NUTSIII Douro – Observatório das Dinâmicas Regionais do Norte 
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Apesar de as empresas na área do comércio assinalarem uma percentagem de emprego superior às 

da indústria transformadora a mesma inverte-se, no que concerne ao volume de negócios daquelas 

empresas. O volume de negócios das empresas da área do comércio registou os 29.642.000 de euros 

(49%) enquanto o volume de negócios das empresas da área da indústria transformadora registou 

31.217.000 de euros (51%). 

 

Gráfico 7. 24 Volume de negócios das empresas, segundo a CAE – Rev.3, 2012 
Fonte: Síntese Estatística da Região NUTSIII Douro – Observatório das Dinâmicas Regionais do Norte 
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Quadro 7. 14 Alojamento Turístico e Alojamento Local: número e capacidade de alojamento 

 NOME UNIDADE CAT FREGUESIA Nº 
Quartos 

Nº 
Camas 

PROCESSO 
TP 

PROCESSO CM PONTO 
SITUAÇÃO 

T
u

ri
sm

o
 e

m
 E

sp
a
ço

 R
u

ra
l 

(T
E
R

) 

Solar o Brasileiro AG ERVEDOSA 
DO DOURO  14 7 TER-AG-

1565 Alvará Utilização nº 89/02 ENCERRADO 

Casa do Adro TH VILAROUCO  5 10 
TER-TH-
4476 Alvará Utilização nº 53/04 ABERTO 

Casa dos Cardenhos CC ERVEDOSA 
DO DOURO  

3 5 TER-CC-
5684 

Alvará Utilização nº 37/07 ABERTO 

Casa de São José do 
Douro 

CC ERVEDOSA 
DO DOURO  

4 8 TER-CC-
4727 

Alvará Utilização nº 50/04 ABERTO 

Casa Azul de São José do 
Douro  CC 

ERVEDOSA 
DO DOURO  2 4 

TER-CC-
7657 Alvará Utilização nº 50/05 ABERTO 

Casa Rosa de São José do 
Douro CC 

ERVEDOSA 
DO DOURO  2 4 

TER-CC-
7657 Alvará Utilização nº 50/06 ABERTO 

Casa Verde de São José 
do Douro 

CC ERVEDOSA 
DO DOURO  

2 4 TER-CC-
7658 

Alvará Utilização nº 50/07 ABERTO 

A
lo

ja
m

e
n

to
 

L
o
ca

l 

Casa Regional Forno da 
Devesa AL PEREIROS 4 4 10500/AL Não aplicável ABERTO 

Casa da Avenida AL 
S. JOÃO DA 
PESQUEIRA 4 4 11509/AL Não aplicável ABERTO 

Douro Vou AL VALE DE 
FIGUEIRA 

3 5 14279/AL Não aplicável ABERTO 

E
st

a
b

e
le

ci
m

e
n

to
s 

co
m

 
a
lv

a
rá

 d
e
 u

ti
li
za

çã
o
 

(s
e
m

 r
e
g

is
to

 n
o
 R

N
E
T
 

o
u

 R
N

A
L
) 

Pesqdouro (Pensão 
Marques) 

AL 
SÃO JOÃO 
DA 
PESQUEIRA 

16 32 HT-PE-1472 Alvará Utilização nº 44/99 (a)  

Convida ao Descanso 
Aldeamento Turístico, Lda 
(Montanha Douro Resort e 
SPA) 

CC PAREDES 
DA BEIRA 

20 35 MCAT-AL-
11417 

Alvará Utilização nº 4/10 (b)  

Quinta do Pessegueiro  AG 
ERVEDOSA 
DO DOURO  6 12   Alvará Utilização nº 7/13 (c)  

Casa do Prior CC TREVÕES 4 8   Alvará Utilização nº 17/15 (c)  

P
ro

ce
ss

o
s 

e
m

 D
e
ci

sã
o
 C

M
 José Manuel Fernandes de 

Cardoso Pina 
CC CASTANHEI

RO DO SUL 
      Alvará de Licença Construção 

54/14 (d) 
 

Associação dos Amigos 
dos Pereiros CC PEREIROS       Alvará de Licença Construção 

95/05 (e)  
 

António Augusto Mendes 
Monteiro CC 

ERVEDOSA 
DO DOURO        

Alvará de Licença Construção 
50/14 (d) 

 

Sebastião Augusto 
Oliveira 

AG ERVEDOSA 
DO DOURO  

      Alvará de Licença Construção 
15/13 (d) 

 

Sociedade Vinhos Borges 
SA AG S. JOÃO DA 

PESQUEIRA       Alvará de Licença Construção 
25/14 (d) 

 

Mateus & Sequeira Douro 
LDA AG VILAROUCO        

Alvará de Licença Construção 
28/14 (d) 

 

P
ro

ce
ss

o
s 

e
m

 
D

e
ci

sã
o
 C

M
/

T
P

 Hotel de Trevões H4* TREVÕES 80 40 HO-14257 Pedido de Informação Prévia 
10/13 (f) 

 

Hotel Rural Solar do Prado 
- Wine Hotel 

HR3
* 

TREVÕES 19 10 HR-9190 Pedido de Informação Prévia 
33/14 (g) 

 

Decanter Douro Hotel H4* 
VALE DE 
FIGUEIRA 62 31 

HT-HO-
13612 

Pedido de Informação Prévia 
8/09 (f) 

 

Hotel H4* 
VALE DE 
FIGUEIRA 100 50 

HT-HO-
13425 

Processo extraviado 
(caducado) (h) 

 

  
Parque Campismo da 
Mata do Cabo PC 

SÃO JOÃO 
DA 
PESQUEIRA 

(i)    6474 Isento  

(a) 
Foi notificado proprietário para reconversão para 
AL 

     

(b) A pedido do interessado, o mesmo, pretende reconverter o estabelecimento de Aldeamento Turístico (não classificado pelo Turismo de 
Portugal) para TER modalidade Casa de Campo 

(c) Processo recente sujeito a comunicação 
(d) Processo de licenciamento dentro do prazo 
(e) Processo de licenciamento fora do prazo 
(f) Processo de Informação Prévia (PIP) caducado 
(g) Aguarda-se pedido de autorização de trabalhos arquelógicos devidamente aprovado pela DRCN/DGPC 
(h) Processo extraviado/ caducado 
(i) Lotação máxima de 200 campistas e 12 autocaravanas/caravanas 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 
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No que se refere ao alojamento turístico, estas unidades de alojamento dizem respeito a três 

empresas de Turismo em Espaço Rural (TER), Casa do Adro, Casa dos Cardenhos e Quinta de S. José 

(4 unidades) encontrando-se três novos estabelecimentos em fase de abertura. A autarquia gere um 

Parque de Campismo e Caravanismo em Espaço Rural (PC) e existem ainda quatro empresas com a 

oferta da tipologia de Alojamento Local (AL), uma das quais encontra-se em fase de reconversão 

(Pesqdouro). 

No total dos estabelecimentos referentes ao alojamento, com base em dados da Câmara Municipal 

e do Turismo de Portugal, podemos concluir que o concelho, no conjunto da sua oferta, tem uma 

capacidade de alojamento de 97 quartos e 124 camas, sendo que o parque de campismo e 

caravanismo tem uma lotação máxima de 200 campistas e 12 caravanas. 

Ainda no setor H, Alojamento e Restauração, no que se refere à restauração existem 14 

estabelecimentos no concelho, no conjunto desta estrutura de oferta existente detêm uma lotação 

máxima de 1602 refeições/pessoa concomitantes. 

Quadro 7. 15 Restaurantes 

NOME LOTAÇÃO (N.º de pessoas) SALAS 
LOCALIZAÇÃO 

FREGUESIA 

ADEGA D’ANA 75 1 S. João da Pesqueira 

AGUIAR 50 1 Paredes da Beira 

A TOCA DA RAPOSA 50 1 Ervedosa do Douro 

CANTIFLAS 75 1 Espinho – S. João da Pesqueira 

CAROCHA 250 2 S. João da Pesqueira 

CEPA VELHA 70 1 S. João da Pesqueira 

COSTA VERDE 150 1 Ervedosa do Douro 

CRUZEIRO 430 2 Paredes da Beira 

O CAIS DA FERRADOSA 60 1 Ferradosa – Vale de Figueira 

O CASARÃO 22 1 Trevões 

O FORNO DA DEVESA 90 2 S. João da Pesqueira 

O NACIONAL 60 2 Valongo dos Azeites 

O SOBREIRO 120 1 Vilarouco 

PIZZARIA PESQUEIRENSE 100 1 S. João da Pesqueira 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Relativamente ao setor do turismo, este representa uma importante atividade económica, atendendo 

que o concelho se situa geograficamente no centro do Douro Vinhateiro, área esta classificada como 

Património Mundial pela UNESCO, sendo que o concelho detém cerca de 20% de toda a área 

classificada. Enquadrado por uma paisagem que varia das altas serranias, estranhamente belas na 

sua aspereza e isolamento agreste, até às encostas do rio Douro, talhadas em socalcos pela mão do 

homem e chão privilegiado de onde brotam os vinhedos, este concelho é possuidor de um vasto 

património natural e arquitetónico. Pelo exposto, S. João da Pesqueira é um concelho muito atrativo 

para os turistas que visitam a região, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento do concelho 

e região. 

Na verdade, não é fácil encontrar noutras zonas do interior do país, um território com tantos e 

diversos monumentos, ilustrando assim um passado recheado de atividade e azáfama construtiva, 
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só possível graças à fervorosa crença religiosa que caracteriza este povo, e à permanência de famílias 

nobres e aristocráticas que, ao longo de séculos, aqui mantiveram residência. 

Neste sentido, o Posto de Turismo Municipal é um importante ponto de referência que dispõe aos 

turistas informações sobre o concelho e a região, tendo, desde Dezembro de 2014, sido alterada a 

sua localização da Praça da República para a Avenida Marquês de Soveral, 67 – no edifício adstrito 

ao Museu do Vinho. Pela análise dos dados estatísticos registados pelas técnicas em funções no Posto 

de Turismo observamos que, no cômputo geral, o ano de 2006 foi aquele em que recebeu mais 

visitantes, 6217, podendo esse registo ser explicado pelos festejos no concelho e na região dos 250 

anos da Região Demarcada do Douro. Note-se que a partir de 2006 iniciou-se uma tendência de 

decréscimo, tendo-se registado em 2009 cerca de apenas um terço das visitas registadas em 2006. 

A partir do ano de 2010 a tendência inverte, registando-se um ligeiro aumento do número de 

visitantes, seguindo-se uma subida acentuada em 2011, tendo os anos de 2012 e 2013 registado 

números muito similares aos de 2011. Em 2014 regista-se um enorme aumento, chegando às 4595 

visitas, acompanhando o aumento de fluxo de turistas a nível nacional e em especial o “boom” 

turístico da região do Douro. 

 

Gráfico 7. 25 Evolução das entradas no Posto de Turismo entre 2004 a 2014 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Em termos de visitantes por países, importa realçar que o Posto de Turismo regista 1938 visitas de 

cidadãos portugueses (42,18%), o que demonstra a importância do mercado nacional para o turismo 

em São João da Pesqueira. Logo de seguida, e com um registo assinalável, verifica-se a entrada de 

1389 visitantes no Posto de Turismo oriundos de França, representando 30,23% do global dos 

visitantes, sendo que neste caso maioritariamente surgem através do turismo fluvial. É igualmente 

importante referir que os cidadãos oriundos da Alemanha surgem como o terceiro país que mais 

visita o nosso Posto de Turismo, registando 451 visitantes (9,82%), perspectivando-se um aumento 

no ano de 2015, sendo estes essencialmente turistas que contratualizam a visita ao Douro nos 
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denominados barcos “Vikings” e em que São João da Pesqueira inclui-se num dos pontos de paragem 

desse roteiro turístico. 

 

Gráfico 7. 26 Totais de visitantes por países – 2014 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Os dois gráficos anteriores são a única informação estatística oficial disponível ao nível do concelho 

de S. João da Pesqueira, visto não existirem dados estatísticos oficiais (INE) da procura turística 

específicamente para o concelho de S. João da Pesqueira (nº dormidas, nº hospedes e estada média). 

Deste modo optou-se por analisar, como referência, os dados referentes à NUT II – Norte e à NUT 

III - Douro, agrupamento de concelhos em que S. João da Pesqueira se inclui. 

Quadro 7. 16 Dados da procura turística em 2014 

ANO - 2014 PORTUGAL REGIÃO NORTE DOURO13 

DORMIDAS 48 711 366 6 061 742 292 164 

HÓSPEDES  17 301 622 3 392 300 180 536 

ESTADA MÉDIA 2,8 1,8 1,6 

Fonte: Anual - INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria., 2015 
Nota: Inclui estabelecimentos hoteleiros, turismo no espaço rural e novas unidades de alojamento local. 

 

Relativamente ao quadro apresentado, de referir que os valores médios de estadia são sempre 

inferiores no Douro face à Região Norte, e no Norte quando comparativamente com a média nacional. 

É importante salientar que se tratam de valores médios anuais e que no Douro a estadia terá um 

carácter de sazonalidade e maior incidência (superior a 37%) entre Julho e Setembro. Ainda assim, 

o tempo de estadia média nos últimos 3 anos na unidade territorial do Douro aumentou no tipo de 

alojamentos classificados como Turismo no Espaço Rural e Turismo de Habitação. De referir que, por 

força de reclassificação das tipologias turísticas, os valores obtidos entre as várias tipologias mostram 

que a Hotelaria e o Alojamento Local registam valores muito similares. 

                                                 
13Inclui os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Penedono, Peso da 
Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz 
Côa, Vila Real. 
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Relativamente ao mercado emissor, em 2014, o mercado brasileiro, espanhol, inglês e italiano foram 

aqueles que apresentaram um maior consumo médio por pessoa e por noite, constituindo-se assim 

mercados relevantes para o aumento do gasto médio no destino do Porto e Norte de Portugal. 

Fonte: INE, Perfil do Turista no Aeroporto Sá Carneiro, 2014) 

Em 2014 a taxa líquida de ocupação por cama foi 45,2%, superior à de 2013 em 2,6 p.p. Como é 

habitual as regiões com taxas de ocupação mais elevadas foram a Madeira (62,7%), Lisboa (54,0%) 

e Algarve (45,9%). Lisboa foi a região com maior crescimento (+4,1 p.p.), seguindo-se o Centro e 

Norte (+3,2 p.p. e +2,9 p.p.), conforme demonstra o gráfico seguinte. 

 

Gráfico 7. 27 Taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos hoteleiros, por NUTS II, 2014 
Fonte: INE – Estatísticas do Turismo, 2014 

Relativamente à taxa de variação média anual da procura turística na região Norte, de 2007 a 2013 

houve uma variação de 4,5 %, sobretudo devido ao aumento do mercado internacional em 5,8% e 

uma diminuição do mercado interno em 0,5 %. 

Segundo o INE, relativamente à tipologia de alojamento, no ano de 2013 as dormidas por tipologia 

de alojamento na região do Norte caraterizavam-se sobretudo por dormidas em hotéis, cerca de 

83.5%, 3% em hotéis/apartamentos, 2,2% em pousadas, 0,4 em aldeamentos turísticos e restantes 

10,9% noutro tipo de alojamento onde se inclui o turismo em espaço rural e alojamento local muito 

característico da região do Douro e do Concelho de S. João da Pesqueira. 

O número de hóspedes na região Norte ascendeu em 2013 aos 2 996 737, sendo que 168 130 

pernoitaram na região do Douro e a maioria (58,30%) é de nacionalidade portuguesa. Os hóspedes 

com nacionalidade estrangeira são maioritariamente provenientes dos Países da União Europeia 

(29,47%), com destaque para Espanha (10.37%) e França (6,20%) e Alemanha (3,27%) – em clara 

expansão. 

Relativamente ao número de dormidas, no ano de 2013 a região Norte contabilizou cerca de 

5.276.137, representando uma subida de 19% face ao ano de 2009, sendo que a região do grande 
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Porto representa a maior percentagem de dormidas (67,7 %) e a região do Douro apenas representa 

4,5% das dormidas da região (292.164 dormidas), conforme mapa seguinte. Estes números 

traduzem que, apesar do aumento do número de estabelecimentos de alojamentos turístico (e outras 

modalidades de alojamento), o Douro ainda demonstra pouca capacidade de oferta turística, quando 

comparado com a região, sendo que, no concelho de S. João da Pesqueira essa oferta de alojamento 

também é ainda diminuta, refletindo também a capacidade média da oferta dos concelhos da região 

do Douro. 

 

Gráfico 7. 28 Dormidas Por NUTS II, em 2013 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2014 

Do total de estabelecimentos contabilizados pelo INE no anuário estatístico da região norte para o 

Douro, verificou-se que os proveitos totais14 ascenderam a 9.862.000 euros. 

É também importante salientar a existência de 5 Rotas Turísticas, a Grande Rota dos Vinhos da 

Europa (GR14), a Rota dos Castanheiros (PR1), a Rota das Vinhas (PR2), a Rota das Amendoeiras 

(PR3) e a Rota das Oliveiras (PR4). 

                                                 
14 Dados de 2008  
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Mapa 7. 6 Rotas pedestres 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

A manutenção destas rotas e da sua divulgação para o desenvolvimento turístico do concelho devem 

ser uma prioridade a ter em conta, pois há cada vez mais interessados em percursos pedestres, 

principalmente oriundos dos países do norte e centro da Europa. 

É de realçar a Aldeia Vinhateira de Trevões, que faz parte do programa das 6 Aldeias Vinhateiras do 

Douro, aldeias onde “(…) vale a pena ver a recuperada arquitetura dos solares das suas Praças 

centrais; visitar os mosteiros e fachadas restituídos da sua dignidade e imponência; descobrir antigas 

receitas resgatadas durante os trabalhos de restauro e fixar os olhos nas renovadas varandas 

características destas aldeias encantadoras.” In http://www.douro-turismo.pt/rota-aldeias-

vinhateiras.php 

O Plano Estratégico Nacional de Turismo define um conjunto de dez produtos estratégicos para 

Portugal. Em S. João da Pesqueira destacam-se dois produtos estratégicos dos dez definidos para o 

desenvolvimento turístico da região, que dado o seu posicionamento lhe confere condições de 

competitividade: Gastronomia & Vinhos e Touring Cultural e Paisagístico. A aposta nestes 
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sectores/produtos encontra-se intimamente ligada, podendo o primeiro ser uma alavanca propulsora 

do segundo numa estratégia de desenvolvimento mais alargada. 

Uma das componentes do touring cultural e paisagístico é o turismo da natureza tratando-se de um 

dos produtos estratégicos que nos incumbe valorizar e promover no concelho de S. João da Pesqueira 

dada a sua condição geográfica de centralidade no Alto Douro Vinhateiro. 

Assim, o concelho é, como facilmente se constata uma marca económica, social e cultural, com 

notoriedade crescente, graças, antes de mais, à sua especificidade, mas também à interação 

harmoniosa que, através dos tempos, o Homem conseguiu estabelecer com a Natureza. A beleza da 

paisagem, natural ou humanizada, o silêncio, a segurança e bem-estar que invade quem visita a 

região, a qualidade dos seus produtos, a sua história, refletida no património, testemunho eloquente 

das civilizações que aqui se cruzaram, são motivos bastantes para uma visita. 

As relevâncias geológicas, fauna e flora, assim como o elevado valor dos miradouros, corredores 

ecológicos, ecossistemas e, ainda, os lugares naturais “imperdíveis” que o concelho oferece são 

características que patenteiam claramente que um dos produtos estratégicos para o turismo em S. 

João da Pesqueira é o Turismo de Natureza.  

7.9. O Mercado 

Definição do sector da Gastronomia & Vinhos 

Quadro 7. 17 - O Mercado 

MOTIVAÇÃO PRINCIPAL MERCADOS 

Usufruir de produtos típicos e aprofundar o 
conhecimento sobre o património enológico e 
gastronómico de um território. 

Viagem de descobrimento - Visitas para conhecer melhor os 
recursos de vinhos e gastronomia de uma área geográfica. 
Nota: Representa 80% do total de viagens de G&V. 

ACTIVIDADES MERCADOS 

Degustação de diversos produtos. 
Aprendizagem dos processos de produção. 
Visitas e atracões turísticos locais. 

Viagens de aprofundamento - Visitas mono temáticas cujo 
objectivo principal consiste em aprofundar o conhecimento sobre 
um tipo de produto específico (e.g. queijos, trufas, champanhe, 
etc.). 
Viagens de aprendizagem.- Viagens para realizar cursos de 
degustação ou de processos de preparação de produtos típicos. 
Nota: Representa cerca de 15% do total de viagens de G&V 

Fonte: Instituto da Vinha e do Vinho 

Volume e evolução 

A procura primária de viagens internacionais de vinhos e gastronomia, ou seja, aquela para as quais 

este é o principal motivo da viagem, são compostas por 600.000 viagens de uma ou mais noites de 

duração. Este volume representa 0.25% do total das viagens de lazer realizadas pelos turistas 

europeus.  

Segundo os profissionais do sector turístico entrevistados para este projecto espera-se uma 

tendência crescente na intenção de realizar viagens desta natureza, justificadas tanto pela crescente 

necessidade das pessoas de descobrir e aprofundar culturas, como pelo novo apelo que assume a 

gastronomia e o vinho na sociedade, que deixem de ser simples alimentos de primeira necessidade 

e passam a ser elementos integrantes da nova cultura do bem-estar. 
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Um censo apresentado na última edição da Vinitaly, em Itália, indicou que no mundo existem 4 

milhões de enoturistas “praticantes” e 2 milhões “ocasionais”, o que supõe um futuro mais optimista 

para o sector nos próximos anos para o sector da gastronomia & vinhos. 

As estimativas dos profissionais prevêem que o sector de G&V cresça entre 7% a 12% ao ano. A 

este ritmo em 10 anos o volume do mercado europeu de terá mais que duplicado. 

Tanto a França como a Holanda têm as maiores taxas de consumidores que realizam viagens de 

G&V, ambos com 0,50% do total de viagens realizadas pelos habitantes desses países. 

Em termos absolutos, os dois mercados somam 180 mil viagens, cerca de 30% do volume de viagens 

de G&V realizadas na Europa. 

A procura secundária de G&V corresponde aos turistas que viajaram por outras razões e realizam 

actividades relacionadas com a gastronomia e os vinhos. 

Estes dados indicam que, embora a procura primária de G&V possa ser considerada limitada, a G&V 

constituem uma boa oportunidade de diversificar a oferta de um destino e atrair/entreter os 

consumidores de outras tipologias de turismo. 

 Segundo a opinião de operadores turísticos e peritos consultados no âmbito deste estudo, o gasto 

efectuado no âmbito das viagens de G&V é geralmente superior ao gasto realizado por outros tipos 

de turismo.  

O gasto diário por pessoa (incluindo todo o tipo de gasto no destino, excepto o transporte para 

chegar) pode variar entre 150 a 450 euros. 

O gasto é mais elevado para as viagens de descobrimento e aprendizagem (pela incursão de 

actividades temáticas como cursos e workshops), do que para as viagens de aprofundamento, que 

incluem unicamente viagens a adegas e vinhas. 

Num inquérito realizado em Janeiro de 2006 aos consumidores nos principais países emissores de 

turismo, a Espanha e Itália mostravam-se como os mercados emissores com mais intenção de 

compra. No entanto, estes resultados não coincidem com os que efectivamente se realizou. A França, 

Holanda e Reino Unido são os principais países emissores de viagens de viagens de G&V 

internacionais. Esta discrepância pode explicar-se com o nível de maturidade turística dos países 

emissores considerados. 
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Perfil do consumidor 

Quadro 7. 18 - Perfil básico dos consumidores de viagens de G&V 

ÂMBITO OS CONSUMIDORES EUROPEUS 
 

QUEM SÃO? 
Adultos entre 35 e 60 anos; 
Elevado poder de compra; 

 Maioritariamente homens; 
 Elevado nível sociocultural; 

 

ATRAVÉS DE QUE MEIO SE INFORMAM? 
Clubes sociais de vinhos e gastronomia; 
Imprensa especializada; 

 Recomendação de amigos e/ou familiares; 
 Internet; 

 

ONDE COMPRAM? 
Portais de internet especializados; 
Agências de viagens especializadas; 

 

QUE TIPO DE ALOJAMENTO COMPRAM? 
Hotéis boutique; 
Hotéis de 3-5 estrelam; 

 Alojamentos rurais de luxo ou charme; 

EM QUE PERÍODO DO ANO COMPRAM? 
Viajam durante todo ano, mas com maior incidência na Primavera e Outono; 
QUEM COMPRA? 
Casais;   Grupos etários reduzidos; 
QUANTOS DIAS DE ESTADA COMPRAM? 
Entre 3 a 7 dias;  
QUANTAS VEZES AO ANO COMPRAM? 
Uma vez ao ano;  Clientes “entusiastas” viajam 3 a 5 vezes ao 

ano; 

 
 

QUE ACTIVIDADES REALIZAM? 
Degustações; 
Compra de produtos típicos; 
Visita a museus e exposições; 
Relaxar e desfrutar as paisagens; 
Atividades de saúde & Bem-estar;  

� Provas de pratos; 
� Visitas a atracões turísticas; 
� Assistir a espetáculos; 
� Passeios; 

Os destinos concorrentes 

Os destinos que competem no sector da Gastronomia & Vinhos são fundamentalmente os que têm 

uma forte tradição na produção e comercialização de vinhos e uma variada oferta de gastronomia 

regional. 

Consideram-se destinos concorrentes de Portugal os que têm uma oferta turística semelhante e que 

atraem um tipo de procura similar e localizada nos mesmos mercados emissores. 

Com o objetivo de identificar os principais destinos concorrentes de Portugal realizou-se um inquérito 

aos consumidores e operadores turísticos europeus, cujos resultados se apresentam em seguida. 

Quadro 7. 19 Os melhores destinos de G&V segundo os consumidores 

MERCADOS EMISSORES 
DESTINOS COM MAIOR GRAU DE PREFERÊNCIAS 

1º 2º 3º 

Alemanha França Itália Alemanha 

Reino Unido França Itália Espanha 

França França Itália Portugal 

Itália Itália França Portugal 

Espanha Espanha França Portugal 

Holanda França Itália Portugal 

Fonte: Instituto da Vinha e do Vinho 

Hábitos de 
informação 

Hábitos de 
compra 

 

Perfil Sócio - 
Demográfico 

Hábitos 
de uso 
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Os resultados deste inquérito mostram que Portugal está entre as preferências dos destinos turísticos 

de G&V, contudo, o seu posicionamento é mais débil que alguns países. Outra conclusão é a óbvia 

preferência dos consumidores em realizar viagens de G&V em regiões do seu próprio país. 

Definitivamente os grandes concorrentes de Portugal em viagens de G&V são a França, Itália e 

Espanha. 

Outros destinos importantes neste sector são os EUA, Austrália e Chile, por possuírem uma oferta 

muito bem estruturada, com várias experiencias de vinhos de muito boa qualidade. Uma vez que 

são destinos Long haul e atraem um segmento de procura diferente, actualmente não competem 

directamente com Portugal. 

No entanto, a médio prazo, esta situação pode mudar uma vez que a diminuição do preço dos voos 

estimula viagens mais longas e faz com que a concorrência entre destinos passe a ser a nível global. 

A intermediação 

As principais tendências em termos de intermediação são: 

� Neste sector assumem especial relevância as agências de viagens incoming, pelo seu grande 

conhecimento do destino e do próprio sector. Estão sedeadas no destino e organizam diversas 

atividades, desde passeios e visitas a vinhas e adegas, cursos específicos de vinhos e 

gastronomia, às vezes oferecem visitas a locais exclusivos e não abertos ao público. 

� São contactadas pelos turistas principalmente através das suas páginas Web. 

� A contratação direta é uma prática corrente nos sectores de G&V, especialmente pelos mais 

aficionados pelos vinhos e gastronomia que contactam diretamente os prestadores do serviço. 

 Observa-se uma tendência para o aumento do papel das associações e clubes sociais como 

organizadores de viagens turísticas de G&V.  

Oportunidades 

O sector das G&V é ainda muito recente, mas atrai cada vez mais consumidores interessados neste 

tipo de produto. É um sector que oferece numerosas oportunidades para Portugal, que deve 

aproveitar e estruturar uma oferta turística competitiva e atraente. 

Tendências do Mercado 

Atualmente, produtos como o vinho e a gastronomia deixaram de ser meros bens de primeira 

necessidade e passaram a ser associados a momentos de lazer e relaxamento. Portugal deve 

aproveitar os recursos existentes neste sector, como a tradição vitivinícola e gastronómica, 

aproveitando o crescimento da procura de produtos gourmet e adaptar-se às preferências dos 

aficionados por estes produtos. 
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Necessidades Emergentes 

Os consumidores desejam aprofundar os seus conhecimentos e, além de aprofundar, também 

querem participar no processo produtivo, aprendendo outras culturas gastronómicas e técnicas de 

produção de vinho. 

De forma a satisfazer estas necessidades Portugal deveria seguir as seguintes diretrizes: 

1. Criar ofertas com um forte conteúdo de experiências para diferenciar-se dos seus concorrentes. 

2. Formar guias e peritos em vinho para que transformem as visitas e as degustações em 

autênticas experiências para os seus visitantes. 

3. Organizar actividades em que o turista participe no processo de produção. 

4. Estruturar escolas onde o turista possa assistir a aulas e possam prepara (e depois comer) as 

refeições. 

Segmentos Novos 

Os viajantes de G&V já não são apenas os chamados gourmets, hoje, há cada vez mais viajantes 

com diferentes graus de especialização. Neste sentido, Portugal deveria ser capaz de estruturar 

ofertas variadas que respondessem às exigências dos vários graus de especialização. 

Erros da Concorrência 

Os concorrentes de Portugal oferecem geralmente produtos tipificados. Esta é uma excelente 

oportunidade para Portugal diferenciar a sua oferta, oferecendo produtos mais personalizados. Neste 

sentido, Portugal deveria: 

• Dar informações sobre as adegas e produtores que acolhem turistas, permitindo a realização de 

viagens independentes. 

• Desenvolver experiências especiais para diferenciar Portugal da concorrência (e.g. passeios a 

cavalo nas vinhas, etc.) 

• Desenvolver as atividades complementar de wellness, atividades ao ar livre, etc. 

Requisitos do sector 

Para que este sector possa competir no mercado deve obedecer a determinados requisitos. Podemos 

distinguir os fatores básicos para se estar no mercado, e os que representam um valor acrescentado 

aos fatores básicos, reforçam as vantagens comparativas e sobre os quais se constroem vantagens 

competitivas e, definitivamente, permitem ter êxito. Requisitos básicos: 

• Abundância de gastronomia e vinhos regionais; 

• Diversidade de empresas que integram as rotas de vinho e gastronomia: adegas, restaurantes, 

lojas especializadas, museus, centros de interpretação, etc. 

• Instalações de produção organizadas e adaptadas para receberem visitas turísticas; 

• Existência de restaurantes com oferta de variada gastronomia regional; 
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• Boas condições de acesso; 

• Sinalização específica, orientadora e informativa das rotas de gastronomia e vinho. 

• Oferta de alojamento variado e com qualidade: hotéis, casas rurais, hotéis de charme, 

alojamento com “personalidade” portuguesa, etc. 

• Recursos humanos especializados: guias conhecedores dos processos de produção e 

engarrafamento do vinho, peritos em castas e degustação de vinhos, empregados com 

conhecimento dos produtos e chefes especializados em gastronomia regional; 

Os requisitos chave podem variar de acordo com o mercado em análise, pelo que se fará a distinção 

no quadro que se segue: 

Quadro 7. 20 Requisitos chave para o desenvolvimento do sector da G&V 

REQUISITOS CHAVE DESCOBRIMENTO APROFUNDAMENTO APRENDIZAGEM 
Variedade de cursos e atividades 
relacionadas com este produto: cursos de 
enologia, provas de vinho, aulas de 
gastronomia regional, degustação, etc.    

Centros de interpretação dotados de 
equipamento tecnológico: áudio-guias e 
equipamentos multimédia, a fim de 
oferecer maior valor às visitas turísticas.    

Excelente manutenção e preservação das 
rotas de G&V e áreas envolventes. 

   

Prestígio internacional dos produtos 
típicos: vinhos de renome internacional, 
produtos locais reconhecidos 
internacionalmente, etc.    

Lojas especializadas em produtos típicos e 
artesanato regionais, com garantia de 
qualidade. 

   

Profissionais capacitados e com clara 
orientação para o cliente, capazes de 
informar contando histórias, e permitir ao 
turista desfrutar enquanto aprende.    

Legenda: 
 

Factor chave imprescindível 

 
 

Factor importante, mas não imprescindível 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira  
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8. Caracterização Património 

8.1. Nota Introdutória 

Critérios e pressupostos técnicos 

O presente documento consiste no relatório da primeira fase da Revisão do Plano Director Municipal 

de S. João da Pesqueira, na componente do descritor Património Cultural. 

O Plano Director Municipal (PDM) é um instrumento que deve apresentar definições das orientações 

estratégicas nas quais devem assentar os modelos de desenvolvimento local, onde a gestão 

integrada do território deve valorizar os seus recursos patrimoniais, integrando-os com equilíbrio e 

ponderação nos processos de transformação da sociedade e do espaço que esta ocupa. Ao nível do 

descritor património cultural importa reflectir sobre a integração de elementos de interesse 

patrimonial nos modelos de desenvolvimento do território e nas políticas de gestão do mesmo. 

A revisão do documento em vigor, tem em consideração a experiência adquirida até ao presente, 

reflecte sobre as opções, as metodologias e os critérios subjacentes à sua elaboração e o modo como 

aborda os recursos patrimoniais. 

A presente proposta considerou como critérios genéricos os previstos no artigo 17º da Lei 

nº107/2001, de 8 de Setembro (Lei de bases da política e do regime de protecção e valorização do 

património cultural), tais como: 

a) O carácter matricial do bem; 

b) O génio do respectivo criador; 

c) O interesse do bem como testemunho simbólico e religioso; 

d) O interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos; 

e) O valor estético, técnico ou material intrínseco do bem; 

f) A concepção arquitectónica, urbanística e paisagística; 

g) A extensão do bem e o que nela se reflecte do ponto de vista da memória colectiva; 

h) A importância do bem do ponto de vista da investigação histórica ou científica e as 

circunstâncias susceptíveis de acarretarem diminuição ou perda da perenidade ou da integridade 

do bem. 

Para cumprimento satisfatório destes pressupostos é fundamental a existência de um 

registo/inventário exaustivo dos recursos patrimoniais locais (em permanente actualização), o 

conhecimento e interpretação do território, e que se preveja a sua adequada salvaguarda e 

valorização, atendendo às especificidades do mesmo, e às relações de proximidade e 

complementaridade com os actuais concelhos limítrofes. 

Presidiram ainda à elaboração do presente documento, um conjunto de outras tipologias de 

Património Cultural definidas no Art.º2 do Título I, da Lei107/2001 de 8 de Setembro, 

“designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, 

artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico” que reflictam “valores de memória, 
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antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade” 

consubstanciadas nos seguintes pressupostos: 

Identificar e registar todos os bens patrimoniais que, pelo seu valor próprio, devem ser considerados 

de interesse relevante para a permanência e a identidade do território de S. João da Pesqueira; 

Contemplar bens patrimoniais que, desprovidos de relevância arquitectónica ou artística, preencham 

requisitos considerados relevantes ao nível da representatividade do meio rural e do território, 

nomeadamente a sua imaterialidade, e estejam relacionados com factos e momentos históricos, 

locais simbólicos, personalidades ou outros recursos intangíveis. 

O conhecimento do território é essencial como instrumento de gestão e como expressão de uma 

estratégia de desenvolvimento do município, constituindo simultaneamente uma oportunidade 

acrescida ao nível da defesa dos valores identitários, de salvaguarda cultural e patrimonial, de 

estratégias de incremento turístico e, sobretudo da qualidade de vida das populações de forma 

integrada e sustentável. A Lei de Bases da Política e do Regime de Protecção e Valorização do 

Património Cultural (Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro) substancia que “o conhecimento, estudo, 

protecção, valorização e divulgação do património cultural constituem um dever do Estado, das 

regiões autónomas e das autarquias locais”. 

O património deve ser assumido como um vector incontornável do desenvolvimento sustentado, não 

só pelo potencial económico inerente, ligado por exemplo às actividades de turismo e lazer, mas 

também como resultado da sua relação com as necessidades sociais mais elementares, enquanto 

garante da memória, da identidade individual e social. 

Metodologia técnica aplicada (considerações gerais) 

A evolução histórica do actual concelho de S. João da Pesqueira, é indissociável da leitura e 

interpretação dos espaços urbanos e rurais, dos edifícios e monumentos, da paisagem que a definem 

e ao mesmo tempo é indissociável da dinâmica do território no qual se insere, e com o qual interage 

e se integra. A metodologia geral de caracterização do património cultural existente neste território 

consiste na sistematização da informação disponível, o que permite reconstituir os estratos deste 

território de forma coerente, fundamentada em bases científicas, e devidamente actualizada. 

Na implementação da metodologia de pesquisa foram considerados distintos elementos patrimoniais, 

nomeadamente: 

Património abrangido por figuras de protecção, compreendendo imóveis, sítios e áreas classificados 

ou em vias de classificação e incluídos noutros planos de ordenamento e gestão territorial; 

Sítios e estruturas de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que não estando abrangidos 

pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação creditados, em inventários e registos 

locais, regionais e nacionais, e aqueles cujo valor se encontra adstrito a normas convencionais; 

Estruturas singulares representativas dos processos de organização da paisagem e exploração dos 

seus recursos naturais em moldes “tradicionais”, definidos como património vernacular. 
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Na metodologia utilizada para a realização deste trabalho técnico são consideradas as seguintes 

etapas: 

1-Recolha de informação:  

A recolha de informação incide sobre registos de natureza distinta: 

• Suportes bibliográficos: documentação específica, técnica, geral e local; 

• Suportes cartográficos: pesquisa em elementos cartográficos na escala 1:25.000 da CMP 

(1948 a 2005), ortofotomapas IGP (2004 e 2010) e Carta Geológica de Portugal da DGGM na 

escala 1:50.000 (1987). 

• O levantamento bibliográfico baseou-se nos inventários patrimoniais de organismos públicos 

(Portal do Arqueólogo-Endovélico e base de dados do património, ambos do Instituto de Gestão 

do Património Arquitectónico e Arqueológico, actual Direcção Geral do Património, base de 

dados do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana – SIPA, Sistema de Informação do 

Património Arquitectónico, Direcção Regional de Cultura do Norte, registos e inventários da 

Câmara Municipal de S. João da Pesqueira e ainda no domínio da arqueologia, listagem 

realizada pela Arqueohoje), na pesquisa de bibliografia especializada, técnica e académica, 

assim como projectos de investigação e relatórios/registos técnicos de impactes existentes no 

território. A pesquisa sobre documentação cartográfica e geológica incidiu sobre a identificação 

de informação toponímica e as características próprias do meio, que muitas vezes determinam 

a especificidade e a implantação de alguns valores patrimoniais e o desenvolvimento de 

actividades produtivas. 

• A pesquisa bibliográfica permite definir um enquadramento histórico para este território, 

procurando-se uma leitura integrada da sua constante ocupação, apresentando os valores e 

testemunhos que permitem ponderar o potencial ciêntífico e valor patrimonial de incidência do 

Plano Director Municipal e o seu entorno imediato. 

2-Trabalho de campo;  

• Os trabalhos de campo realizados abrangem e incluem o território de S. João da Pesqueira 

(todo o seu espaço administrativo consubstanciado nas suas freguesias). Esta acção visa a 

complementar/substituir os registos/inventários constantes na 1ª alteração ao Plano Director 

Municipal, devido a uma nova exaustividade da abordagem do território, que permitirá 

constituir um registo final mais operativo, nomeadamente na inclusão de outras realidades 

patrimoniais e identificadoras, como o património vernacular e a sua implantação no mosaico 

da paisagem cultural deste território. 

• Uma condicionante nesta acção, e de acordo com as especificidades do relevo e implantação 

de algumas estruturas, são os acessos e o abandono a que muitas foram sujeitas, proliferando 

nessas áreas extenso matagal que impossibilita o acesso às mesmas. 

3-Registo (cartográfico e fotográfico);  

• A organização da informação de forma sintética e sistemática permite reunir toda a informação 

patrimonial disponível sobre este território. Pretende-se que esta acção seja uma primeira 
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etapa do manancial informativo do território, que de forma planeada e sistemática, possa ser 

futuramente revisto e actualizado, através de trabalho de campo complementar. 

• Foi criada uma ferramenta operativa que sintetiza num conjunto de campos, a informação 

sobre cada sítio, estrutura ou imóvel. Esta ferramenta pode também permitir o eventual 

tratamento estatístico e a hierarquização qualitativa das ocorrências patrimoniais, bem como 

uma estratégia futura de valorização. 

• A informação constante nesta ferramenta é organizada e sistematizada, nomeadamente ao 

nível da identificação, tipologia, categoria, localidade, período cronológico, datação (quando 

possível) e protecção (quando exista), dando origem a registos individuais referenciados 

geograficamente por um ponto. Assim, o critério rigor da localização resulta da fiabilidade das 

fontes disponíveis. 

4-Elaboração do documento final:  

• Redacção das peças escritas finais com a identificação/descrição das várias ocorrências de 

valor patrimonial presentes na área de incidência do Plano Director Municipal. Atendendo às 

características do património identificado, as peças escritas apresentadas consagram as 

seguintes categorias, abordando uma diversidade de realidades: 

• Património Classificado: património classificado e em vias de classificação, ordenado 

hierarquicamente por categoria de classificação; 

• Património Mundial: território classificado em 2001 e integrado no Alto Douro Vinhateiro; 

• Património Arqueológico: estruturas funerárias/religiosas, arte rupestre, manchas de 

ocupação, achados isolados, recintos castrejos, rede viária e elementos de simbologia 

mágica/imaterial; 

• Património Arquitectónico: solares e casas solarengas, casas de câmara, pelourinhos, pontes, 

fontes e fontanários, igrejas, capelas, alminhas, cruzeiros e outros elementos de interesse 

patrimonial; 

• Património Industrial: complexos e estruturas mineiras, lagares de azeite e outros 

equipamentos industriais; 

• Património Vernacular: elementos vernaculares identificadores do território; 

• Sítios e Conjuntos com Interesse: conjuntos edificados com interesse patrimonial; 

• Património Imaterial: referência a lendas, a lugares mágicos, gastronomia, a práticas do 

saber fazer; 

• Património Móvel: referência a elementos do domínio das artes decorativas. 
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8.2 Panorâmica Histórica: Um percurso pelo Território de São João da 
Pesqueira 

O actual território de S. João da Pesqueira, foi ao longo de cerca de seis mil anos um espaço de 

diversas comunidades, vivências, vicissitudes, ambiências sociais e económicas, dentro de um 

percurso histórico do qual resultou diverso património, que importa estudar, interpretar, proteger e 

divulgar. 

Para a interpretação deste território, deve-se entender a substância das diversas “camadas 

estratigráficas” o elo de ligação entre elas, interpretar a História deste território. 

Ocupando uma área de 267,56 km2 e constituído por 14 freguesias, o actual concelho de S. João da 

Pesqueira, localiza-se no Interior do país, pertencendo administrativamente ao distrito de Viseu; a 

agricultura tem uma grande importância no concelho, principalmente ao nível da cultura da vinha, 

sendo a cultura permanente com maior destaque, surgindo em maior quantidade nas freguesias mais 

próximas do rio Douro, onde o declive é mais acentuado e a vinha se instala em socalcos. Paralela à 

cultura da vinha, surge o olival e os frutos secos, nomeadamente a amêndoa. O concelho está quase 

na sua totalidade, integrado na Região Demarcada do Douro e consequentemente cerca de 20% da 

sua área total, está incluído na área classificada como Património Mundial pela UNESCO, na categoria 

de Paisagem Cultural Evolutiva e Viva. 

O território de S. João da Pesqueira, a sua definição, características e composição é o resultado de 

um processo histórico contínuo, em que o Homem foi procurando e encontrando nos seus espaços 

áreas para a prática da caça, construindo e erigindo espaços funerários, ocupando e construindo 

recintos amuralhados no cume das elevações, foi dominando as técnicas de trabalhar e utilizar 

diversos materiais como o ferro, bronze e cobre, foi constituindo pequenas “villa” e personificou uma 

nova mentalidade religiosa, edificou muralhas, fortificações, e pequenas igrejas, procura na 

agricultura o seu sustento económico criando toda uma panóplia de pequenas unidades de produção, 

idealiza a construção de uma paisagem do vinho, estabelece lugares de culto, lugares mágicos e de 

romaria, procura viver num território cujo eixo estruturante é o rio Douro e para o qual, 

recentemente, direccionou a construção de uma paisagem cultural e da qual resultou todo um 

conjunto de práticas sociais, económicas e culturais. 

As primeiras manifestações de contacto entre o Homem e o território de S. João da Pesqueira, 

aconteceram, à cerca de seis mil anos, território de comunidades recolectoras, com expressividade 

no Abrigo com Pinturas Rupestres da Fraga D’Aia e a Necrópole de Areita em Paredes da Beira, com 

um vasto espólio funerário votivo/religioso, para que durante o III milénio a.c., se assista à 

construção de pequenos povoados, em locais de boa visibilidade estratégica, no Calcolítico assiste-

se a uma proliferação de pequenos povoados, em locais ermos, protegidos por sólidas fortificações, 

o que permitia o controlo das vias de comércio (Nossa Senhora de Lurdes, S. Salvador do Mundo, 

Castelos Velhos, Castelinhos, Reboledo, Chã do Murganho, Quinta da Abelheira). Alguns 

monumentos megalíticos foram reutilizados no Calcolítico/Idade do Bronze, sendo aplicados rituais 

votivos/funerários diferentes (Cista da Senhora de Lurdes). Neste período, apesar de ter sido mantida 

alguma actividade de recolecção associada a alguns frutos, desenvolve-se a agricultura, a pecuária, 
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a produção e o comércio de metais. Da ocupação romana há a destacar o aparecimento de pequenas 

granjas “villae” em locais que terão sido explorações agrárias, troços de estradas que permitiam a 

ligação a Sul para Viseu e a Norte pelo Vale do Douro, marcos mileários, elementos arquitectónicos 

(Paredes da Beira) e votivos (ara de Paredes da Beira e “cupae” de Trevões), numismática e cerâmica 

romana datada entre o século I e o século IV. 

Território de transição, fronteira entre a invasão árabe de 711, de sul, e o período de reconquista 

cristã, de norte, este território a partir do século XI, foi dividido em distritos ou circunscrições 

administrativas, vivendo as modificações operadas ao longo das diversas dinastias e seus reinados, 

sendo que em alguns reinados não há referência ao julgado da Pesqueira, mas apenas a julgados 

vizinhos. Da época medieval conhecem-se as ruínas do castelo de S. João da Pesqueira que se situava 

no actual núcleo histórico, a Igreja Matriz de S. João (S. João da Pesqueira) datada do século XIV, e 

a Igreja de Santa Marinha (Trevões) datada do século XIII, para além de inúmeras sepulturas 

medievais e fragmentos cerâmicos. 

Contudo a Pesqueira terá tido origem num núcleo de pescaria, situado num local próximo do Rio 

Douro, onde existia pesca abundante. Com a instituição de paróquias, passou a ser S. João “Sancti 

Johanes de Piscaria”, recebeu o seu primeiro foral entre 1055 e 1065, concedido por Fernando I, o 

Magno, que foi sendo posteriormente outorgado, já pelos reis portugueses, até á última confirmação, 

de D. Manuel I em 1510. Do território que viria a ser Portugal, S. João da Pesqueira é o território 

que possui a 1ª Carta de Foral atribuída a uma comunidade… 

Em todos estes diplomas se constata a importância económica da “pesqueira” do Douro, cujo 

rendimento, desde o século XII e por disposição de Pedro Ramires, foi partilhado em meação pelo 

novo concelho e pelo mosteiro local de S. Pedro das Águias. 

Manteve-se a vila na coroa por mais um século (XIII), passando então, por doação de juro e herdade, 

à família Távora, que aqui teve o seu espaço de domínio político e económico. Quatro séculos, durou 

este exercício de donatoria, sem prejuízo de algum desenvolvimento, lento e paulatino, sustentado 

pelas magras receitas de uma actividade agrícola insubsistente e de um posicionamento mais ou 

menos estratégico na rede local de comunicações. Neste período existiram três e depois quatro 

paróquias que hoje correspondem à freguesia sede do concelho – S. Tiago, S. João, S. Pedro e Santa 

Maria – as três últimas com a respectiva matriz inserida na estrutura urbana da vila.  

Na 1ª metade do século XV (entre 1441 e 1445) foram autorizadas pelo poder régio, Cartas de 

Contrato a artesãos (exercício de um ofício e colecta do seu trabalho) seguidores da Lei de Moisés, 

em S. João da Pesqueira. A toponímia do actual Centro Histórico de S. João da Pesqueira (Rua dos 

Gatos, Travessa dos Gatos, Rua Nova) aponta para a probabilidade de existência de uma pequena 

judiaria, ou uma simples rua (comuna) onde habitava um grupo de seguidores da Lei de Moisés. 

Com a fixação das fronteiras e a restauração do reino em 1668, a situação geoestratégica de S. João 

da Pesqueira perdeu alguma importância no plano defensivo da fronteira, e a velha muralha, 

obsoleta, foi-se desfazendo para aproveitamento de alguma pedra ou foi mesmo absorvida pelas 

próprias construções. 
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A criação da Região Demarcada do Douro, em 1756 pelo Marquês de Pombal bem como a Companhia 

Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, inicia um processo de regulamentação e criação de 

uma zona económica, que se foi transformando até á actualidade, onde o comércio de vinhos e a 

criação de toda uma estrutura adjacente e paralela a esta actividade, serviu de base para a criação 

de uma paisagem cultural que se foi adaptando ao devir tecnológico e às transformações sociais e 

económicas. 

Em 1779, por avisos régios de D. Maria I, a Junta da Companhia de Alto Douro conseguiu que se 

cobrassem 40 reis por pipa transportada por rio até ao Porto, por forma a pagar a obra de demolir o 

Cachão de S. Salvador da Pesqueira, local onde mais tarde viria a falecer o Barão de Forrester). As 

obras duraram doze anos, de 1780 a 1792, onde para além de permitir a navegabilidade para 

montante deste local, iria paulatinamente “abrir” e alargar a região vitícola, a criação da terceira 

unidade classificativa de vinhos, o Douro Superior.  

A partir da 2ª metade do século XVIII, assistimos ao aparecimento de uma nova linguagem 

arquitectónica e decorativista (Barroco) nos edifícios deste território, impulsionada pela emergência 

económica do sector vinícola. Ao aparecimento de diversos solares (Casa do Cabo em S. João da 

Pesqueira, Solar Corte Real no Vilarouco, Solar dos Caiado Ferrão em Trevões) complementa-se o 

decorativismo de diversos espaços religiosos (Santos Mártires em Paredes da Beira e Paço Episcopal 

de Trevões).  

No início do século XIX, a Região Demarcada do Douro já tinha o dobro da área inicial. As invasões 

francesas, a guerra civil (1820/1834), a filoxera (1868 e 1890) e a praga do míldio (1893) 

comprometeram por diversas vezes as produções, contribuindo para graves crises na região. Como 

complementaridade económica, chega-se a plantar tabaco e a cultivar sumagre. 

Em 1762, S. João da Pesqueira constava da correição de Pinhel – uma das cinco correições da 

província da Beira – conjuntamente com outras 53 vilas. Já em 1798, e de acordo com o Censo de 

Pina Manique, as povoações que hoje pertencem a S. João da Pesqueira, estavam espalhadas por 

mais concelhos, que perderam o estatuto de concelho no Liberalismo, formando-se o actual, a partir 

das reformas iniciadas no Liberalismo. 

Consubstanciando que este território não foi, nem é, só o território do vinho, o território de S. João 

da Pesqueira possui variadíssimos recursos patrimoniais, diversas categorias de património, 

resultante da ocupação e vivências que ocorreram neste território desde pelo menos à seis mil anos 

atrás (período do Neolítico Final), pode-se dizer que existe, e à luz da interpretação do território, um 

“corte estratigráfico” que evidencia os diversos momentos da ambiência cultural e patrimonial do 

seu território, e que hoje se enquadram na sua área administrativa. 

É um património de diversas escalas, localizações, paisagens, propriedade, ambiências legais e 

vulnerabilidade, associado a percursos, a gostos, a mudanças sociais, culturais e económicas, 

reflectindo o “modus vivendi” das comunidades. São momentos da História Local e 

consequentemente da História de um território e do País. 
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8.3 Evolução cronológica: espaços e momentos no Território de S. João 
da Pesqueira 
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8.4 Património Classificado 

Além de ter parte da sua área geográfica classificada como Património da Humanidade, o concelho 

de S. João da Pesqueira possui um património muito variado, reflexo das suas vivências ao longo do 

seu percurso histórico, sendo de destacar alguns imóveis classificados ou com classificação em 

estudo.  

A importância histórica, artística e evocativa dos imóveis classificados como monumentos nacionais 

justifica a existência de medidas de protecção que visam não só a conservação e valorização dos 

próprios edifícios, mas também da sua envolvente. A estrita comunhão entre os imóveis a proteger 

e as suas zonas envolventes torna extremamente delicada qualquer intervenção que nelas se faça. 

Daí que em redor dos edifícios se estabeleçam zonas de protecção (50 metros) ou a instituição Zona 

Especial de Protecção ou non aedificandi. 

Assim, o património que se encontra classificado no concelho de S. João da Pesqueira é o seguinte16: 

Igreja de Santa Marinha de Trevões, Monumento Nacional (Decreto n.º 7586, publicado no Diário do 

Governo, n.º 168, de 8 de Julho de 1921);  

Pelourinho de Soutelo do Douro (Decreto n.º 23 122, publicado no Diário do Governo, n.º 231, de 

11 de Outubro de 1933), Solar dos Caiado Ferrão, incluindo a capela com o seu recheio (Decreto n.º 

251/70, publicado no Diário da República, n.º 186, de 3 de Junho de 1970) e Paço Episcopal (Portaria 

n.º 1159/2009, DR, 2.ª série, nº 212, de 2 de Novembro de 2009) ambos em Trevões, na categoria 

de Imóvel de Interesse Público; 

Praça da República em S. João da Pesqueira (Portaria n.º 223/2013 de 12 de Abril de 2013, Diário 

da República, 2ª série – N.º 72 – 12 de Abril de 2013), classificação como Conjunto de Interesse 

Público (CIP) e à fixação da respectiva zona especial de protecção (ZEP). 

Solar dos Azevedos em Paredes da Beira (Decreto n.º1029/77, publicado no Diário da República, n.º 

219, de 29 de Setembro de 1977) como Imóvel de Interesse Municipal;  

Igreja Matriz de Santa Marinha de Trevões 

Classificado como MN - Monumento Nacional 

Decreto n.º 7 586, DG n.º 138, de 08-07-1921 

Zona Especial de Protecção (ZEP), Portaria n.º 222/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-03-2010; 

Despacho de homologação de 7-10-2009 do Ministro da Cultura; 

Parecer favorável de 16-05-2007 do Conselho Consultivo do IGESPAR, I.P.; 

Proposta de 20-03-2007 da DRPorto (ZEP conjunta do Solar do Paço Episcopal, do Solar da família 

Caiado Ferrão e da Igreja Matriz de Santa Marinha de Trevões). 

Elevada a sede paroquial no século XIII, a Igreja de Santa Marinha de Trevões é um edifício ecléctico 

derivado de uma campanha de obras seiscentista que soube integrar harmoniosamente os elementos 

medievais. De nave única, o templo desenvolve-se em planimetria rectangular, apresentando junto 

                                                 
16A informação descrita neste capítulo, foi transcrita da página do IGESPAR, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP. 
(actual Direcção Geral do Património Cultural), no dia 23 de Novembro de 2011. Foi também consultada neste dia, a página electrónica da Direcção 
Regional da Cultura do Norte. 
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à fachada, do lado direito, uma grande torre sineira, edificada já no século XVIII. Ao centro do 

frontispício foi rasgado o portal de arco quebrado, cujas arquivoltas assentam sobre capitéis 

vegetalistas estilizados. É precedido por conjunto de degraus e encimado por janela gradeada. 

O interior é coberto por tecto de madeira de caixotões de talha dourada de estilo nacional, executado 

na mesma época em que foi executada a maior parte dos retábulos que decoram o templo. Do lado 

da Epístola foi edificada a Capela dos Melos, uma obra tardo-maneirista edificada cerca de 1628, que 

alberga um retábulo e apresenta vestígios do primitivo túmulo dos seus fundadores, Fernão da Luz 

Seixas e sua mulher Isabel de Anciães da Fonseca.  

Na parede fundeira, atrás do retábulo-mor, foi executado um conjunto de pinturas murais em trompe 

l'oeil, representando um tabernáculo com sacrário e a imagem de Santa Marinha. 

Pelourinho de Soutelo do Douro 

Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 

Decreto n.º 23 122, DG n.º 231, de 11-10-1933 

A povoação de Soutelo foi, na Idade Média, parte integrante do senhorio do Cabido da Sé de Lamego, 

que lhe deu primeiro foral no século XIV, na pessoa do Bispo D. Paio Furtado. Em finais da centúria, 

o concelho pertencia já à Coroa. Teve foral novo manuelino, outorgado em 1514. O município foi 

extinto em 1830, e integrado em S. João da Pesqueira, do qual é actual freguesia. Conserva ainda o 

seu pelourinho, levantado no pequeno largo que tomou o seu nome.  

O pelourinho assenta numa plataforma de quatro degraus quadrangulares, de parapeito boleado, 

bastante desgastados. O degrau superior, de dimensões reduzidas, assume a feição de plinto da 

coluna. Esta possui fuste que arranca de base cúbica, com os topos chanfrados, seguindo num troço 

octogonal e liso com cerca de 50 cm de altura, que a partir daí diminui de secção e se eleva para 

constituir o fuste propriamente dito. É encimada por capitel quadrangular, formado por molduras 

sobrepostas, com as arestas ligeiramente chanfradas. O remate é composto por um bloco cúbico 

saliente, com colunelos fusiformes nas esquinas, e faces decoradas com largos relevos gravados. Os 

motivos representados são dois florões quadrifoliados, em faces contíguas, uma meia esfera armilar, 

e um escudo de armas nacional. Este bloco é finalmente sobrepujado por um pináculo quadrangular 

com as arestas chanfradas, rematado por pequena moldura circular rebordante, e uma meia esfera.  

O monumento terá sido construído na sequência do foral manuelino, como atesta a presença da 

esfera armilar, emblema pessoal de D. Manuel, conjugada com o escudo das quinas. Merece ainda 

destaque a (tímida) presença dos colunelos cantonais do bloco de remate, compondo ferroneries de 

feição italianizante.  
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Solar da família Caiado Ferrão, incluindo a Capela com o seu recheio, em Trevões 

Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 

Decreto n.º 251/70, DG n.º 129, de 03-06-1970 

Zona Especial de Protecção (ZEP) Portaria n.º 222/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-03-2010; 

Despacho de homologação de 7-10-2009 do Ministro da Cultura;  

Parecer favorável de 16-05-2007 do Conselho Consultivo do IGESPAR, I.P.; 

Proposta de 20-03-2007 da DRPorto (ZEP conjunta do Solar do Paço Episcopal, do Solar da família 

Caiado Ferrão e da Igreja Matriz de Santa Marinha de Trevões). 

O solar da família Caiado Ferrão é um dos edifícios mais imponentes de Trevões, destacando-se pela 

sua longa fachada, aberta por uma série de vãos, que termina na frontaria da capela, bastante mais 

elevada e profusamente decorada. As mais antigas referências que se conhecem relativamente a 

este imóvel, remontam a 1674, época em que terá sido edificada a parte mais antiga do conjunto, e 

que corresponde ao corpo mais baixo, de linhas depuradas. A reedificação setecentista, responsável 

pelo corpo seguinte e pela capela, datam da década de 1760, devendo-se a iniciativa desta campanha 

de obras a Francisco Xavier de Almeida Caiado Melo e Vasconcelos. O ano de 1768, inscrito na 

portaria (TOTA PVL / CRA ESTA MARJA), e o de 1771 (Francisco Xavier d'Almeida caiado de Melo e 

Vasconcelos mandou fazer esta obra. Anno de 1771), na capela, permitem balizar mais precisamente 

o período desta intervenção.  

A fachada do imóvel divide-se em três corpos, o primeiro com uma escada paralela ao alçado, de 

acesso à porta do piso superior. O intermédio, mais alto e rematado por cornija, apresenta três 

janelas no andar nobre, decoradas com enrolamentos e acantos, a que correspondem, no piso térreo, 

duas portas e uma janela, ao centro, todos com lintel em arco abatido. O corpo da igreja é o que 

mais se destaca, encontrando-se ligeiramente avançado em relação à fachada do edifício, sendo 

delimitado por duas pilastras e elevando-se bastante acima da linha do telhado. Ao centro, abre-se 

o portal, definido por pilastras que suportam o entablamento e o frontão curvo, interrompido pela 

janela superior. Esta, é ladeada por pináculos, e decorada por acantos e outros enrolamentos, 

terminando numa cornija curva que acompanha o desenho do entablamento do edifício. O frontão 

contracurvado, no remate, é flanqueado por dois pináculos assentes sobre plintos, e uma cruz ao 

centro, exibindo, no tímpano, o brasão de armas dos Almeida, Caiado e Coutinho. No interior, muitas 

das divisões apresentam tecto de maceira, mas é a capela que mais se destaca, com as pinturas 

executadas por Pascoal Parente 

Este artista italiano, natural de Resina, Nápoles, chegou a Portugal em data desconhecida, sabendo-

se que em 1756 estava já a trabalhar em Coimbra (DIAS, 1976). É bastante extensa a obra que lhe 

é atribuída na região de Coimbra, de Viseu, e das Beiras.  

Em Trevões, na casa Caiado Ferrão, a sua actividade centrou-se na capela, dedicada a Nossa Senhora 

da Conceição, onde executou o retábulo, o tecto da nave, e os frescos das paredes. As pinturas do 

forro de algumas salas do edifício de habitação eram, também, da sua autoria, mas infelizmente, 

não se conservaram até aos nossos dias (CRAVEIRO, 1982, p. 12).  
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A tela do retábulo invoca Nossa Senhora da Conceição, numa composição e iconografia tradicionais 

(IDEM). Nas paredes da nave, representam-se arquitecturas fingidas que sugerem profundidade, 

com nichos e medalhões com anjos. Já no tecto, mantêm-se as arquitecturas simuladas e ilusórias 

e, ao centro, Nossa Senhora assiste à luta de São Miguel Arcanjo com um animal alado. O vocabulário 

decorativo rococó, utilizado por Pasquale Parente nesta obra, denota a época avançada do século 

XVIII em que foi executada, testemunhando, ainda, "o nível artístico na pintura portuguesa provincial 

da segunda metade do século XVIII" (IDEM, p. 14). 

Solar do Paço Episcopal do Largo da Igreja de Trevões 

Outras Designações: Solar do Paço Episcopal de Trevões 

Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público 

Portaria n.º 1159/2009, DR, 2.ª série, nº 212, de 02-11-2009; 

Despacho de homologação de 25-07-2007 da Ministra da Cultura; 

Parecer favorável de 4-10-2006 do Conselho Consultivo do IPPAR;  

Proposta de 9-11-2004 da DRPorto para a classificação como IIP;  

Despacho de abertura de 26-11-2001. 

Zona Especial de Protecção (ZEP) Portaria n.º 222/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-03-2010;  

Despacho de homologação de 7-10-2009 do Ministro da Cultura;  

Parecer favorável de 16-05-2007 do Conselho Consultivo do IGESPAR, I.P; 

Proposta de 20-03-2007 da DRPorto (ZEP conjunta do Solar do Paço Episcopal, do Solar da família 

Caiado Ferrão e da Igreja Matriz de Santa Marinha de Trevões). 

O Paço Episcopal de Trevões foi edificado a partir de 1777 por iniciativa do bispo de Lamego D. 

Manuel Vasconcelos Pereira, ao que tudo indica sobre um anterior edifício vinculado ao bispado, ao 

qual os prelados se deslocavam sazonalmente para proceder a actos jurídicos e administrativos da 

diocese. Este anterior conjunto estaria arruinado por 1758, conforme se depreende das Memórias 

Paroquiais, facto que motivou a sua reconstrução. 

É um característico solar neoclássico que integra ainda elementos rococó ao nível da decoração de 

vãos. A fachada principal ocupa um dos lados menores e, aproveitando o declive do terreno, possui 

dois andares. A disposição das portas e janelas adapta-se a uma concepção tripartida hierarquizada, 

ocupando a entrada principal o eixo axial, sendo ladeada por duas janelas. Esta solução repete-se 

no piso superior, onde dois amplos janelões enquadram uma espécie de nicho preenchido com o 

brasão dos Pereiras e Vasconcelos, acompanhado pelas borlas episcopais. 

Juntamente com o edifício, havia uma extensa propriedade de carácter rural, com assinalável 

produção de vinho, horta e pomar.  

O conjunto tem ainda a particularidade de integrar, junto ao cunhal poente da fachada lateral Sul, 

um curioso óculo circular, que a tradição associou aos bispos lamecenses, só se deslocando estes à 

igreja, para rezar missa, depois de, por esse óculo, se certificarem da afluência de paroquianos. 

A partir de 1875, o conjunto arquitectónico conheceu vários proprietários, começando pelo visconde 

de Fragosela, José Pereira Loureiro, que o adquiriu nessa data. Algum tempo depois, foi vendido a 

Francisco Xavier de Melo e, ainda depois, a Óscar Magalhães, mudanças de titularidade que, todavia, 
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não foram suficientes para obstar à progressiva decadência da estrutura, que se prepara agora para 

entrar numa fase da sua vida, eventualmente como equipamento de turismo de habitação. 

Praça da República, S. João da Pesqueira 

Portaria n.º 223/2013 de 12 de Abril de 2013, Diário da República, 2ª série – N.º 72 – 12 de Abril 

de 2013), classificação como Conjunto de Interesse Público (CIP) e à fixação da respectiva zona 

especial de protecção (ZEP). 

Projecto de decisão relativo à classificação como Conjunto de Interesse Público (CIP) da Praça da 

República, e à fixação da respectiva zona especial de protecção (ZEP) - Anúncio n.º 13654/2012 de 

26 de Outubro de 2012, Diário da República, 2ª série – N.º 213 – 5 de Novembro de 2012 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura) Procedimento prorrogado até 31 de Dezembro 

de 2011 pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30 de Dezembro; 

Parecer favorável de 12-11-2008 do Conselho Consultivo do IGESPAR, I.P;  

Proposta de 1-07-2008 da DRCNorte para a classificação como IIP; 

Despacho de abertura de 1-06-2006 da Vice-Presidente do IPPAR; 

Proposta de abertura de 22-10-2003 da DRPorto. 

Zona Especial de Protecção (ZEP) Parecer favorável de 12-11-2008 do Conselho Consultivo do 

IGESPAR, I.P;  

Informação favorável de 27-08-2008 da DRCNorte;  

Proposta de alteração de 27-03-2008 da CM de S. João da Pesqueira;  

Proposta de 1-07-2008 da DRCNorte. 

Localizada junto às margens do Douro, a povoação da Pesqueira foi inicialmente um castro 

romanizado, onde durante a primeira Reconquista foi edificado um castelo no reinado de D. Afonso 

III de Leão. A partir de então, estabeleceu-se um núcleo urbano em redor do castelo, uma pequena 

póvoa de pescadores, que deu origem à toponímia do local pela abundância de pescado que aí se 

encontrava.  

Com a instituição da primeira igreja paroquial, dedicada a São João Baptista, o nome do padroeiro 

passou também a designar a localidade. Entre 1055 e 1065, durante a segunda Reconquista, 

Fernando Magno de Leão e Castela concedeu o primeiro foral a Pesqueira, sendo este considerado o 

mais antigo documento de concessão régia no território português.  

D. Afonso Henriques renovou o foral concedido na centúria anterior à povoação, e a documentação 

da época atesta a importância da pesqueira do Douro, que então gerava grandes rendimentos e 

integrava o couto do Mosteiro de São Pedro das Águias.  

Nos reinados seguintes o foral de Pesqueira foi sendo sucessivamente confirmado pelos vários 

monarcas da dinastia de Borgonha, e no tempo de D. Fernando o castelo e as suas muralhas foram 

reformados, embora desta estrutura subsista apenas uma porta. Na mesma época, o monarca doou 

o senhorio de São João da Pesqueira aos irmãos Rui e Pedro de Távora.  

Nos séculos seguintes seria a família Távora que, através do seu estabelecimento na região e da sua 

acção enquanto senhores locais, marcaria de forma determinante o urbanismo da vila, 

nomeadamente depois de em 1611 receberem o título de condes de São João da Pesqueira.  
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A Praça da República constitui o principal centro urbano de São João da Pesqueira, formando um 

rectângulo irregular no qual se destaca o solar dos Távoras. Edificada no século XVII, esta casa 

apresenta uma estrutura dividida em dois pisos, cujo ritmo é marcado pela disposição regular das 

janelas.  

Fronteira a este edifício está a Capela da Misericórdia e o edifício do antigo hospital da irmandade, 

um opulento complexo edificado junto a um arco quebrado que integrava uma das muralhas do 

castelo, sobre o qual foi construída uma torre sineira, com coruchéu e integrando uma imagem de 

Nossa Senhora da Conceição.  

Junto ao arco da muralha fernandina prolonga-se uma arcada, que culmina num torreão com relógio, 

onde funcionava a antiga cadeia. No topo da praça encontram-se os antigos Paços do Concelho. Todo 

este conjunto é pontuado pelo casario da vila, edificações dos séculos XVII e XVIII de dois e três 

registos, algumas delas com loggia no piso térreo.  

A riqueza decorativa e arquitectónica que marca o urbanismo desta praça é tradutora de uma época 

de grande desenvolvimento económico da vila de São João da Pesqueira, ligada à produção de vinho 

do Porto entre meados do século XVII e finais do século XVIII, que incentivou a fixação de famílias 

nobres da região e a consequente construção de edifícios que personificavam a nobreza de linhagens 

e a riqueza das famílias locais e dos grupos sociais mais distintos da urbe. 

Casa de Azevedo e Capela, Paredes da Beira 

Outras Designações: Casa da Torre das Pedras / Quinta da Corredoura e Capela  

Classificado como IM – Imóvel de Interesse Municipal 

Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-1977  

A antiga Casa da Torre das Pedras e a capela de Nossa Senhora da Assunção constituem, 

respectivamente, um importante testemunho arquitectónico com cerca de 9 séculos de história, e 

250 anos de culto e tradição religiosa por parte dos habitantes da região.  

Estudos recentes sobre o edifício habitacional permitiram identificar cinco fases construtivas, a 

primeira das quais remonta ao século XI e a última ao século XIX (PINTO, 1997, p. 48). Tal como a 

sua designação indica, este imóvel teve início numa torre, que foi o primeiro modelo de casa nobre, 

e o mais utilizado na época medieval, no nosso país. De acordo com os dados disponíveis, teria sido 

edificada por D. Rozendo (neto de Ramiro II de Leão), responsável pela conquista de Paredes aos 

muçulmanos, que aí depositou as três chaves do castelo, inaugurando uma iconografia que não mais 

abandonaria a casa. A esta primeira fase, com a torre e um edifício anexo de dimensão reduzida, 

seguiu-se a construção de um outro corpo, na continuação do primeiro, muito possivelmente, no 

decorrer dos séculos XII e XIII. Nas centúrias seguintes, assistiu-se ao prolongamento deste volume, 

e à eventual demolição da zona superior da antiga torre. 

No século XVII, o imóvel expandiu-se para o lado oposto, formando uma planta mais quadrangular. 

Remonta a esta época a transferência da entrada para a escadaria da fachada principal, tal como 

hoje a conhecemos. 

 A centúria de Setecentos trouxe consigo a substituição do antigo oratório pela capela, dedicada a 

Nossa Senhora da Assunção, que se liga à casa por um corpo construído também nesta época, tal 

como a casa do capelão, ao lado do templo. Por fim, no século XIX foi acrescentado um volume de 
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dimensão reduzida. Acede-se à propriedade através de um portão com as armas dos Azevedos e 

com as iniciais que devem corresponder ao casal que, à época, detinha a quinta - António de Lemos 

e Azevedo e D. Priscila de Albuquerque Barata (IDEM, p. 46). 

Se o edifício, primeiro ligado aos Távoras e depois aos Azevedos, conforme se pode observar nos 

vários símbolos heráldicos da casa, é importante por toda a tradição histórica que encerra, a capela 

é o espaço arquitectónico que mais se destaca, pelo barroquismo das suas formas, cujo traçado tem 

vindo a ser atribuído a Nicolau Nasoni. Os argumentos apontados para a defesa desta ideia partem 

das características do templo, do trabalho escultórico observado quer no exterior quer na capela-

mor, e ainda das relações existentes entre o proprietário da casa, José António de Azevedo Vieira, e 

o bispo do Porto com o qual Nasoni desenvolveu estreitos laços, D. Jerónimo de Távora e Noronha. 

Paralelamente, nos anos em que o edifício foi erguido - 1738 e 1745 -, o artista italiano executou 

várias obras na região, onde se deslocou por diversas vezes (IDEM, p. 65 e ss.). Da mesma forma, 

a execução, ou a direcção dos trabalhos, é imputada ao mestre António Pereira, cuja ligação a Nasoni 

é também conhecida (IDEM, p. 66).  

A fachada, mais depurada, é aberta pelo portal, rematado por frontão com as armas da família, no 

tímpano. No interior, ganha especial importância a capela-mor, com os seus três altares a ocupar a 

totalidade deste espaço, num trabalho realizado em pedra da região, e de um lavor de extraordinária 

execução, onde o horror ao vazio, próprio do barroco, está bem presente. O retábulo-mor, é de talha 

policromada, e nos dois restantes encontram-se os túmulos dos mártires S. Félix e S. Paulo, cuja 

presença motivou o culto neste templo, e a instauração de privilégios e indulgências, dependendo a 

capela directamente do Papa Benedito XIV, que enviou, ainda e entre outras oferendas, 1017 

relíquias, colocadas em relicários.  

No que concerne à legislação aplicável no âmbito do património classificado, são de referir os 

seguintes diplomas: 

Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de Maio – Criação e competências da Direção Geral do Património 

Cultural; 

Decreto-Lei n.º 114/2012 de 15 de Maio – Atribuições e competências das Direções Regionais de 

Cultura; 

Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho, Ministério da Cultura – Indicação da Zona Especial de Protecção 

do Alto Douro Vinhateiro; 

Decreto-Lei 309/2009 de 23 de Outubro - Procedimento de classificação dos bens imóveis de 

interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de protecção e do plano de pormenor de 

salvaguarda; 

Decreto-Lei 140/2009 de 15 de Junho - Aprova o regime jurídico dos estudos, projectos, relatórios, 

obras ou intervenções sobre bens culturais móveis e imóveis classificados ou em vias de classificação 

de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal; 

Portaria n.º 373/2007 de 30 de Março - Estrutura nuclear das Direcções Regionais de Cultura e as 

competências das respectivas unidades orgânicas;  

Lei 107/2001 de 8 de Setembro - Lei de bases da política e do regime de protecção e valorização do 

Património Cultural; 

Decreto-Lei n.º 23122 de 11 de Outubro de 1933 – Classificação dos pelourinhos. 
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8.5 Património Mundial 

A maior singularidade do Alto Douro Vinhateiro “é sem dúvida a totalidade da paisagem construída, 

mais do que cada elemento tomado per si, ainda que nestes possamos distinguir casos privilegiados 

que, na impossibilidade de tudo preservar, sirvam de paradigmas para a evocação metonímica de 

realidades em algum momento mais vastas e complexas”17. No ano de 2000, é preparado dossier de 

candidatura18 para proposta técnica de classificação do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial 

por parte da UNESCO. Neste dossier de candidatura, na identificação do bem proposto, é proposta 

uma zona para inscrição na lista do património mundial, como “paisagem evolutiva e viva… e 

representativa das três unidades de paisagem (Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior) …”19; 

são propostos nesta área representativa, cerca de 10% (25.000 hectares) do total da Região 

Demarcada do Douro. 

A proposta para a “inscrição do Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património Mundial, como paisagem 

cultural, baseou-se nos seguintes critérios: 

O Alto Douro testemunha uma importante troca de influências durante um determinado período e 

numa área culturalmente determinada; 

O Alto Douro é um exemplo notável de paisagem que ilustra diferentes etapas da história humana; 

O Alto Douro constitui um exemplo distinto duma paisagem representativa de uma cultura sob uma 

certa vulnerabilidade”20. 

Construída e modelada ao longo de centenas de anos, ela continua viva mas em mutação acelerada, 

sobretudo por um assinalável acréscimo da capacidade mecânica empregue para a transformar. 

A 14 de Dezembro de 2001, a UNESCO classificou a região do Alto Douro Vinhateiro como Património 

Mundial segundo três critérios: (iii) há perto de 2000 anos que a produção vinícola nesta região tem 

moldado a paisagem; (iv) esta área geográfica apresenta na sua paisagem diversas componentes - 

socalcos, quintas, aldeias, capelas e caminhos - associadas à produção vinícola; (v) a paisagem 

cultural do Alto Douro Vinhateiro constitui um exemplo extraordinário de uma região europeia de 

produção de vinho, reflectindo, inclusivamente, a evolução desta actividade humana ao longo do 

tempo.  

A paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro associa, a uma área natural de encostas íngremes e 

solos acidentados, a acção ancestral do Homem na adaptação do recurso solo às suas necessidades 

agrícolas. Assim resultou uma paisagem única, produto da modelação da paisagem em socalcos com 

vista à sua protecção relativamente à acção da erosão e permitindo o cultivo da vinha que se tem 

assumido, desde a ocupação romana, segundo técnicas diferentes, como o grande vector de 

desenvolvimento desta região, dinamizando não só a economia, como a tecnologia, a cultura ou a 

tradição local.  

                                                 
17 SOEIRO, Teresa; ROSAS, Lúcia; FAUVRELLE, Natália (2002), O património vernacular construído do Alto Douro Vinhateiro: ritmos e valores; Porto: 
Douro, Estudos e Documentos. GEHVID, vol. II (14), p. 147  
18 Processo de Candidatura do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial (2000), Porto: Fundação Rei Afonso Henriques 
19 Idem, p. 4 
20 www.igespar.pt/patrimóniomundial/altodourovinhateiro, página consultada a 20 de Setembro de 2011 
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A área classificada está distribuída administrativamente por 13 concelhos (Mesão Frio, Peso da 

Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Alijó, Sabrosa, Carrazeda de Ansiães, Torre de 

Moncorvo, Lamego, Armamar, Tabuaço, S. João da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa), o que 

corresponde a 10% da Região Demarcada do Douro. É representativa de três unidades de paisagem 

– Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. O concelho de S. João da Pesqueira é aquele que possui 

maior área classificada como património mundial, conforme peça cartográfica em anexo. 

No que concerne à legislação aplicável no âmbito do património mundial, sendo que alguns diplomas 

são referenciáveis no domínio da categoria património, são de referir os seguintes diplomas: 

Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de Maio – Criação e competências da Direção Geral do Património 

Cultural; 

Decreto-Lei n.º 114/2012 de 15 de Maio – Atribuições e competências das Direções Regionais de 

Cultura; 

Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho, Ministério da Cultura – Indicação da Zona Especial de Proteção 

do Alto Douro Vinhateiro  

Decreto-Lei 309/2009 de 23 de Outubro - Procedimento de classificação dos bens imóveis de 

interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de protecção e do plano de pormenor de 

salvaguarda; 

Decreto-Lei 140/2009 de 15 de Junho - Aprova o regime jurídico dos estudos, projectos, relatórios, 

obras ou intervenções sobre bens culturais móveis e imóveis classificados ou em vias de classificação 

de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal; 

Lei 107/2001 de 8 de Setembro - Lei de bases da política e do regime de protecção e valorização do 

Património Cultural. 

 

Figura 8. 1 Limites da Região Demarcada do Douro 
Fonte: IVDP  
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Figura 8. 2 Área classificada Património Mundial e limites do PIOT-ADV 

Fonte: PIOT-ADV 2003 

De referir ainda, os seguintes documentos: 

Plano Intermunicipal do Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (2001), Vila Real: 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. 

Processo de Candidatura do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial (2000), Porto: Fundação 

Rei Afonso Henriques. 

Região Demarcada do Douro - Fonte: IVDP 

Área classificada Património Mundial - Fonte: PIOT (UTAD) 

8.6 Património Arqueológico 

O património arqueológico constitui uma mensagem viva das comunidades desaparecidas no tempo, 

e como tal, a inserção dos valores arqueológicos, como herança cultural, é essencial no âmbito do 

ordenamento do território. 

Integram o património arqueológico e paleontológico “todos os vestígios, bens e outros indícios da 

evolução do planeta, da vida e dos seres humanos: a) Cuja preservação e estudo permitam traçar a 

história da vida e da humanidade e a sua relação com o ambiente; b) Cuja principal fonte de 

informação seja constituída por escavações, prospecções, descobertas ou outros métodos de 

pesquisa relacionados com o ser humano e o ambiente que o rodeia ” (Lei n. 107/2001). O património 

arqueológico integra “depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos 

arquitectónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o 

respectivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio 

submerso, no mar territorial ou na plataforma continental” (Lei 107/2001). 

Os sítios arqueológicos refletem a história de uma comunidade anterior, independentemente do seu 

valor científico e do seu estado de conservação, pelo que é importante que se aposte na prevenção 

contra a destruição desta herança cultural. Existe cada vez mais uma preocupação crescente em 

preservar os lugares onde se sabe, ou suspeita, a existência de ruínas ou objetos arqueológicos. Esta 
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informação acerca da existência de sítios arqueológicos, resulta da realização de trabalhos 

arqueológicos, sendo que são “considerados trabalhos arqueológicos todas as acções que visem a 

detecção, o estudo, a salvaguarda e valorização de bens do património arqueológico usando métodos 

e técnicas próprios da arqueologia, independentemente de se revestirem ou não de natureza 

intrusiva e perturbadora, nomeadamente prospecções, acções de registo, levantamentos, estudos 

de espólios de trabalhos antigos guardados em depósitos, sondagens e escavações arqueológicas, 

acções de conservação ou de valorização em sítios arqueológicos” (Decreto-Lei 270/99). Obras em 

aglomerados urbanos, beneficiação de espaços religiosos e em santuários, bem como a sua 

envolvência, a lavoura mecânica, os projectos de reconversão agrícola, a florestação intensiva, a 

abertura incontrolada e o alargamento de estradas e caminhos rurais, podem trazer efeitos 

prejudiciais para os sítios arqueológicos. Embora por vezes salvaguardados os materiais 

arqueológicos e constituindo sempre um importante testemunho, perdem grande parte do seu valor, 

enquanto conhecimento para o estudo e para a compreensão da evolução das sociedades humanas, 

passando apenas a peças de museu. Daí a importância das cartas arqueológicas, e da sua realização, 

que devem ser previamente consultadas e por sua vez estas devem estar em constante processo de 

atualização. 

Para além desta questão de ordenamento do território, consulta e análise dos conteúdos cartográficos 

de localização dos sítios arqueológicos, uma das medidas mais importantes, é sem dúvida, a 

sensibilização da população para a importância de todo um espólio móvel e imóvel, que constitui a 

memória desta comunidade. A Câmara Municipal poderá e deverá desempenhar um importante papel 

na defesa deste património, e na construção e preservação da integridade histórica do seu território, 

evitando que interesses especulativos provoquem não só demolições e revolvimentos, mas também 

a construção de edifícios de qualidade duvidosa e, portanto, com impacte negativo, e por outro lado 

acções de sensibilização, de sua iniciativa, ou impulsionar o associativismo, a comunidade escolar, 

particulares, entidades religiosas, a desenvolver actividades/acções de sensibilização, com o apoio 

técnico da Câmara Municipal, para a vulnerabilidade deste património. 

O atual concelho de S. João da Pesqueira (no domínio do património arqueológico, temos que realizar 

uma abstracção das actuais unidades administrativas) possui um elevado número de sítios 

arqueológicos inventariados. A documentação existente, os estudos e os diversos registos, permitem 

desde já ter um conhecimento razoável da evolução e fixação das diversas comunidades no actual 

território, para além de nos indicar as diferentes escalas, localizações e cronologias desse património, 

favorecendo uma base inicial de trabalho para a temática do património arqueológico. 

Para o actual concelho de S. João da Pesqueira, estão identificados os sítios constantes da listagem 

do IGESPAR, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico21 (actual Direcção 

Geral do Património Cultural), designadamente: 

Listagem dos sítios arqueológicos (34) constantes no IGESPAR, Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico 

I. Anta 1 de Nossa Senhora do Vencimento - Monumento Megalítico - Neo-Calcolítico - Soutelo 

do Douro. 

                                                 
21 A informação descrita neste capítulo, foi transcrita da página do IGESPAR, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP., no 
dia 23 de Novembro de 2011. A pedido da Câmara Municipal, esta entidade enviou em shapefile a localização de 27 sítios arqueológicos, não estando 
mencionado a anta 1 e 3 da Nossa Senhora do Vencimento, o local da Barra, as três referências ao Cachão da Valeira e a Cista da Senhora de Lurdes. 
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Localizada no extremo de uma curva de nível, na linha e cumeada de um patamar situado quase no 

sopé do Monte da Senhora do Vencimento, a Mamoa apresenta cerca de 10 metros de diâmetro e 

cerca de 80 cm de altura. É composta por blocos de xisto. Deve tratar-se de um dólmen de câmara 

simples.  

II. Anta 2 de Nossa Senhora do Vencimento - Monumento Megalítico - Neo-Calcolítico - Soutelo 

do Douro 

Monumento oval com cerca de 10,5 metros, no eixo N-S, 13,5 metros, no eixo E-W, e 1 metro de 

altura. É composto por blocos de xisto e de quartzo. Os seus limites encontram-se danificados pelos 

trabalhos agrícolas e pela proximidade de um estradão de terra batida. É possível observar-se uma 

depressão central onde são visíveis os topos de três esteios em xisto, pertencentes à câmara e a um 

provável esteio de corredor. O esteio de maiores dimensões aflora à superfície em 0,80 cm e tem 

1,20 m de largura.  

III. Anta 3 de Nossa Senhora do Vencimento - Monumento Megalítico - Neo-Calcolítico - Soutelo 

do Douro 

Mamoa bem conservada de forma oval com 12,5 metros, no eixo N-S, 15 metros, no eixo E-O, e 1m 

de altura. É composta por blocos de xisto e calcário. À superfície é possível observar-se um conjunto 

de oito esteios em xisto. Três destes esteios, largos e espessos, pertencem certamente à câmara 

mortuária. Os restantes, mais estreitos e finos, serão do corredor de acesso. Tratar-se-á de um 

dólmen de corredor, provavelmente o único da necrópole. Um conjunto de estruturas complexas 

parece associar-se a este monumento, sendo impossível precisar a sua cronologia e função 

IV. Barra – Tesouro de moedas – Romano – Trevões 

Tesouro de moedas de cobre. 

V. Berrão de Paredes da Beira – Berrão – Idade do Ferro (?) – Paredes da Beira 

Porco de pedra, esculpido em granito, não tem base (peanha), e apresenta mutilações no focinho na 

parte posterior direita e nas patas posteriores. Dos membros anteriores resta-lhe apenas parte. Tem 

de comprimento 134 cm por uma largura máxima de 44 cm. Apresenta na cabeça 4 covinhas 

simétricas, que devem representar os ouvidos e os respectivos olhos. No plano médio ventral, (nas 

virilhas) contém um saliente granítico, interpretado por alguns como órgão sexual, encontrando-se 

parcialmente mutilado. No dorso, no lado direito, paralelamente à crista raquidiana encontra-se uma 

inscrição de tradução e significado ainda por decifrar. Não foi possível identificar o lugar original onde 

se encontrava, embora próximo do sítio onde foi encontrado existam restos de um castro. 

VI. Cachão da Valeira I – Naufrágio – Contemporâneo – S. João da Pesqueira 

Referência escrita ao naufrágio do Barão de Forrester, quando seguia da Quinta das Figueiras para 

a Régua. 

VII. Cachão da Valeira II – Naufrágio – Contemporâneo – S. João da Pesqueira 

Referência escrita a naufrágio de barco fluvial com carga de cereais. 

VIII. Cachão da Valeira III – Naufrágio – Contemporâneo – S. João da Pesqueira 

Referência escrita a naufrágio de barco fluvial com carga de cereais e aguardente. 

IX. Castelinhos – Povoado – Neolítico, Calcolítico e Idade do Bronze – Paredes da Beira 

Povoado sobranceiro ao rio Távora que ocupa preferencialmente a base oeste do maciço localmente 

denominado por Castelinhos ou Castelos Velhos. Trata-se de uma plataforma com cerca de 50 m de 
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comprimento a 30 m de largura com acesso facilitado por este e sudoeste. A sua peculiar localização 

só se compreende se se pensar que a principal função deste povoado era a de vigiar o fluxo de 

pessoas e de bens que se fazia pelo rio Távora, não descurando a hipótese da exploração dos recursos 

mineiros da zona. A dispersão dos achados leva a crer que o povoado se estendesse pela encosta a 

este. Uma espessa linha de muralha envolve o morro. A muralha é constituída por blocos informes 

de granito de consideráveis dimensões, sendo possível observarem-se alguns elementos de mós de 

rolo reaproveitadas na sua edificação. Não são visíveis quaisquer faces da muralha. Pelas 

observações feitas no terreno, parece possível, que o povoado possui-se uma acrópole na plataforma 

superior, que, a dado momento, foi amuralhada. Existiram, muito provavelmente, várias fases de 

expansão e de recuo dos limites do povoado. 

X. Castelo Velho – Mancha de Ocupação – Indeterminado – Paredes da Beira 

Mancha de dispersão com baixa densidade, observando-se pequenos fragmentos de cerâmica pré-

histórica. A densidade do coberto vegetal dificulta muito a observação, tendo em conta o topónimo 

e as ocorrências registadas ao longo da cumeada este local dever ter ocupação pré-histórica. 

XI. Castelo Velho 222 – Mancha de Ocupação – Indeterminado – Paredes da Beira 

Foram detectados fragmentos de cerâmica com baixa densidade e um fragmento de mó plana em 

granito com 0,83mx0,39mx0,15m. Por todo o esporão e ao longo da cumeada deste foi possível 

observar pequenos fragmentos de cerâmica, de características pré-históricas, em pequenas chãs 

entre os cabeços graníticos, dando a entender que toda esta área terá tido ocupação. 

XII. Castelo Velho 323 – Arte Rupestre – Indeterminado – Paredes da Beira 

Covinha com 6 cm de diâmetro por 2cm de profundidade, em afloramento granítico a cerca de 0,6m 

do solo. 

XIII. Castro da Senhora da Assunção – Povoado Fortificado – Idade do Ferro – Paredes da Beira 

Povoado onde é visível junto ao topo, uma antiga linha de muralha, voltada à zona mais acessível. 

Conserva-se na área mais escarpada alguns 'fossets' inscritos em penedos graníticos. A sua 

atribuição à Idade do Ferro, resulta de ter sido descoberto próximo o Berrão de Paredes da Beira. É 

hoje lugar de culto e romaria, na capela dedicada a Nossa Senhora da Assunção. 

XIV. Cerro da Cruz – Mancha de Ocupação – Romano – Nagoselo do Douro 

Junto ao cemitério de Nagoselo, no sítio localmente designado "Cerro da Cruz", encontram-se 

vestígios de um assentamento romano. Estes referem-se, sobretudo a fragmentos de cerâmica de 

construção e comum e ocupam uma área com cerca de 1 ha. 

XV. Chã do Murganho – Povoado – Calcolítico, Idade do Bronze/Final e Idade do Ferro – Paredes 

da Beira 

Imponente povoado situado numa extensa plataforma irregular à cota de 684 m. Embora a mancha 

de dispersão dos achados de superfície seja ampla, abrangendo todo o espaço da plataforma, existe 

uma maior concentração de materiais arqueológicos no centro desta. No relevo supracitado, 

encontra-se uma linha de muralha que se desenvolve linearmente pelo seu topo numa extensão de 

cerca de 100 m. Esta linha de muralha foi edificada propositadamente de modo a "cortar" o topo do 

relevo dos 684 m. A sua posição particular sobre uma vertente acidentada, de difícil acesso, faz 

                                                 
22 No relatório técnico de Levantamento e Prospeção Arqueológica na área de incidência do Parque Eólico da Serra de Sampaio, Trevões (2008), está 
referenciado como Castelo Velho 4. 
23 No relatório técnico de Levantamento e Prospeção Arqueológica na área de incidência do Parque Eólico da Serra de Sampaio, Trevões (2008), está 
referenciado como Castelo Velho 6. De salientar, que neste relatório, é registada a ocorrência Castelo Velho 2 (marca de termo). 
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questionar a sua utilidade. Existe, por outro lado, locais de fácil acesso que não se encontram 

defendidos por muralhas. 

XVI. Cista da Senhora de Lurdes – Cista – Calcolítico, Idade do Bronze e Idade do Ferro – Nagoselo 

do Douro 

A cista está localizada quase no topo do monte da Senhora de Lurdes. A ermida da Senhora de 

Lurdes encontra-se localizada no ponto mais alto de um morro granítico o qual, através de uma 

pequena plataforma, se une a um outro maciço de menor altitude, estando ambos rodeados de 

abrigos rochosos. Na ala norte, escarpada e íngreme, encontra-se voltada para o rio Douro. A encosta 

sul, de pendor mais suave, ostenta uma linha de muralha e/ou talude que se prolonga até ao topo 

de maciço localizado a Este. 

XVII. Cruzeiro – Mancha de Ocupação – Romano – Paredes da Beira 

Encosta suave com terrenos arados, ocupados por castanheiros. Por toda a encosta se observam 

materiais de superfície com baixa densidade, nomeadamente, materiais de construção (Tegulae e 

lateris) de grande dimensão. A meia encosta, junto de afloramento granitico, identificou-se uma 

mancha de concentração com material de construção (tegulae, imbrices e lateris) e cerâmica comum. 

Os materiais apresentam facetas pouco roladas pelo que devem ter sido levantados do subsolo pelo 

arado em época recente. 

XVIII. Cruzeiro 2 – Arte Rupestre – Indeterminado – Paredes da Beira 

Bloco de granito alongado que se encontra integrado num muro de divisão de propriedade. A face 

virada para cima encontra-se integralmente gravada por abrasão, não aparentando ser originada por 

arado. Maioritariamente composta por traços e formas aparentemente aleatórias, possui algumas 

gravações que poderão ser cruzes e letras. 

XIX. Cruzeiro 3 – Mancha de Ocupação – Romano – Paredes da Beira 

Terrenos lavrados com cerejeiras. Diversidade geológica predominando o quartzo e o granito. A 

encosta localiza-se numa área de vale fertil com abundantes linhas de água. Mancha de dispersão 

com média densidade de materiais de superfície, nomeadamente cerâmica de construção (tegulae, 

imbrices e lateres) e cerâmica comum (fundos, bordos, bojos). Identificou-se também um fragmento 

de fundo de terra sigillata sem decoração e ainda um fragmento de fundo de dolia. Misturado com 

os materiais de cronologia romana encontrou-se um fragmento de sílex branco com retoques 

indicando uma possível ocupação pré-histórica. 

XX. Cruzeiro 4 – Arte Rupestre – Indeterminado – Paredes da Beira 

Bloco de granito enterrado junto a muro de vivenda. Mede cerca de 1m de largo e observa-se acima 

do solo 0,9m, tem a forma cilíndrica e torna-se pontiagudo para o topo. Poderá tratar-se de um 

menir, ainda que seja difícil confirmá-lo dada a localização em que se encontra. São observáveis 

quatro covinhas na parte frontal mas existe pelo menos mais uma já soterrada o que indica a 

possibilidade de haver outras. 

XXI. Cruzeiro 5 – Mancha de Ocupação – Romano – Paredes da Beira 

Dispersão de materiais com baixa densidade de fragmentos de cerâmica romana (tegulae e 

imbrices). 

XXII. Dólmen da Areita 2 – Dólmen – Neo-Calcolítico – Paredes da Beira 

A necrópole de Areita seria constituída por 5 monumentos, dos quais apenas o monumento 1 e o 

monumento 3 se conservam. A anta nº 2, foi demolida em 1980 ou 1981 (Ferreira, 1990:221) 
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restando, actualmente apenas vestígios da mamoa e cratera central, jazendo alguns esteios do 

dólmen em seu redor24. Pelas observações feitas in loco e pelas fotografias e desenhos de A. de 

Campos Ferreira, este sepulcro provavelmente seria um dólmen de câmara poligonal simples, com 

cerca de 3 metros de diâmetro. 

XXIII. Dólmen de Areita 3 – Dólmen – Paredes da Beira 

Também conhecido por "Mamoa do Umbigo". A necrópole de Areita seria constituída por 5 

monumentos, dos quais apenas este (monumento 3) e o monumento 1 (Anta da Bouça da Senhora 

Berta) se conservam. Trata-se de um sepulcro em bom estado de conservação, podendo ser 

observados o topo de dois esteios no centro de um tumulus com cerca de 15 m de diâmetro e 1,5 m 

de altura. Pode tratar-se de um dólmen de câmara simples. 

XXIV. Dólmen de Areita 4 – Dólmen – Neo-Calcolítico – Paredes da Beira 

A necrópole de Areita seria constituída por 5 monumentos, dos quais apenas o monumento 1 e o 

monumento 3 se conservam. O sepulcro nº 4 foi totalmente demolido em 1943 ou 1944 com o fim 

de aproveitarem os monólitos graníticos numa eira (Ferreira, 1990:221). A localização deste 

monumento foi fornecida a A.C. Ferreira pelas pessoas que desmancharam o sepulcro pré-histórico. 

XXV. Dólmen de Areita 5 – Dólmen – Neo-Calcolítico – Paredes da Beira 

A necrópole de Areita seria constituída por 5 monumentos, dos quais apenas o monumento 1 e o 

monumento 3 se conservam. Do sepulcro nº 5 restam parcos vestígios da mamoa (Ferreira, 

1990:221). 

XXVI. Dólmen de Areita 1 – Dólmen – Neolítico – Paredes da Beira 

Também conhecido por "Anta da Bouça da Senhora Berta". A necrópole de Areita seria constituída 

por 5 monumentos, dos quais apenas este (monumento 1) e o monumento 3 (Mamoa do Umbigo) 

se conservam. Trata-se de um dólmen de corredor, medindo cerca de 7,96 m de comprimento, 

orientado a Nascente e bem diferenciado da câmara em planta e altura. A câmara poligonal alargada 

(3,80 x 4,40 x 3,70), é composta por 7 esteios sobrepostos à lage central. Em 4 esteios foram 

identificados motivos gravados. O tumulus, de tipo "cairn", possui contraforte e "fecho" de mamoa. 

Foi identificado material osteológico na câmara em desconexão anatómica e dispostos em ossário, 

num número mínimo de seis indivíduos. Em Vias de Classificação (Homologado como IIP - Imóvel 

de Interesse Público). 

XXVII. Feiticeiras – Necrópole – Idade Média – Paredes da Beira 

Necrópole constituída por 3 sepulturas escavadas na rocha, localizadas numa encosta exposta a NO, 

onde proliferam afloramentos graníticos. A sepultura 1, não antropomórfica, apresenta uma forma 

sub-rectangular e um rebordo na zona dos pés com altura média de 0,13 m. A sepultura 2 foi 

escavada num bloco granítico que se apresenta fracturado em duas partes que distam 3 m uma da 

outra. Assim, a sepultura 2 apresenta a forma trapezoidal com 1,67 m de comprimento total. A 

sepultura 3 também se apresenta fracturado em dois elementos que distam cerca de 0,50 m um do 

outro, apresentando cada uma dessas partes 0,55 m de comprimento. 

XXVIII. Fraga D’Aia – Abrigo - Neolítico Antigo e Neo-Calcolítico (Inicios do IV milénio a.c.- III 

milénio a.c.) – Paredes da Beira 

Pequeno abrigo granitico formado por um amontoado de blocos da mesma rocha, e constituído por 

dois elementos principais: uma "parede de fundo", que contém diversas pinturas em tom vermelho; 

                                                 
24 Foram retirados o esteio n.1 em Agosto de 2010 e os esteios n. 2,3 e 4 em Abril de 2011. 
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e uma estreita plataforma com depósito sedimentar preservando materiais pré-históricos. É 

localmente designado por "Penedo dos Macacos". Datas de radiocarbono escalonam as ocupações 

pré-históricas entre o Neolítico antigo e o Calcolítico. 

XXIX. Gabriel – Achado (s) Isolado(s) – Indeterminado – Vale de Figueira 

Mó manual em granito. 

XXX. Paredes da Beira – Via – Romano – Paredes da Beira 

Via de sentido NO_SE. Via lajeada com grandes lajes de granito e alguns blocos de quartzo 

apresentando algum desnivelamento entre algumas lajes. Possui cerca de 3,30 m de largura, é 

murada do lado NE e possui muro de sustentação de nivelamento na zona de maior declive, do lado 

SO. Possui marca de trilhos de carroça com largura máxima de 1,90m, num afloramento aproveitado 

como pavimento da via. Encontra-se numa zona de encosta acentuada ligando dois caminhos 

localizados a SE e a NO. 

XXXI. Povoado da Cocheira – Povoado – Idade do Bronze (?) – Soutelo do Douro 

Próximo do ponto mais alto do monte denominado de Cocheira, foram recolhidos alguns fragmentos 

cerâmicos de fabrico manual, provavelmente integráveis, cronológicamente do Bronze final. O monte 

apresenta-se geomorfológicamente estratégico, contudo a recente construção de uma capela na 

plataforma superior do monte, bem como o plantio de vinhedos nas encostas, podem ter arrasado o 

possível povoado. 

XXXII. Quinta dos Cónegos I – Habitat – Romano – Vilarouco 

No local foram identificados vestígios de cerâmica de construção (tégula) e cerâmica comum de 

cronologia romana. Segundo testemunhos orais, um pouco a montante deste local teria existido uma 

"igreja" em tempos remotos. 

XXXIII. Reboledo – Povoado – Calcolítico e Idade do Bronze – Paredes da Beira 

Inserido no ponto mais alto do maciço montanhoso da Serra do Reboledo, trata-se de um povoado 

que pelas suas características, imponência e estado de conservação, poderá corresponder a um 

povoado central. Conserva vestígios de muralhas, em pedra seca, tendo proporcionado a exumação 

superficial de inúmeros fragmentos cerâmicos, por vezes decorados, moinhos manuais, em granito 

e alguns artefactos metálicos. 

XXXIV. S. Salvador do Mundo – Povoado – Neolítico Final, Romano e Medieval Cristão 

Povoado ou santuário rupestre, com ocupação documentada pelo menos desde o Neolítico Final. As 

encostas da elevação, possuem numerosos abrigos que podem conter ocupação. No topo, encontra-

se uma capela em cuja fachada principal se encontra embutida uma lápide de granito com a superfície 

epigrafada quase rectangular de 74cmx38,2cm. 

Para além desta listagem, foi realizada em 1999 prospecção arqueológica pelo território do actual 

concelho de S. João da Pesqueira, um inventário dos sítios arqueológicos (O concelho de São João 

da Pesqueira – Testemunhos do tempo e do Homem)25, com listagem pormenorizada dos sítios 

(alguns enunciados e descritos anteriormente), os diversos períodos cronológicos e tipologia de 

achados, sendo que a localização dos sítios é apontada em coordenadas geográficas, não permitindo 

a determinação do ponto de forma objectiva e imediata, não tendo sido confirmada a sua existência 

e localização.  

                                                 
25  Trabalho realizado no seguimento das escavações arqueológicas do Dólmen de Areita (no prelo). 
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Assim, apresenta-se de seguida, a listagem dos 52 sítios arqueológicos constantes do estudo 

anteriormente indicado:  

Quadro 8. 1 Listagem dos sítios arqueológicos inventariados (52) 

DESIGNAÇÃO DO SÍTIO TIPO DE ESTAÇÃO PERÍODO ATRIBUÍVEL LOCALIZAÇÃO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE 
(M) 

Mamoa 2 de S. 
Domingos 

Sepultura Neolítico / Bronze 
S. Domingos (Castanheiro 

do Sul) 
41º08'18''N 01º36'40''E 710 

S. Salvador do 
Mundo Povoado/ Castela 

Neolítico (?) / Calcolítico Bronze / 
Ferro / Romano Idade Média 

Ermo – Castelo Velho 
S. Salvador do Mundo (S.J. 

Pesqueira) 
41º09'03''N 01º46'59''E 502 

Mamoa 3 de S. 
Domingos 

Sepultura Neolítico / Calcolítico Bronze 
S. Domingos (Castanheiro 

do Sul) 
41º08'03''N 01º36'44''E 720 

Mamoa 4 de S. 
Domingos 

Sepultura Neolítico / Calcolítico Bronze 
S. Domingos (Castanheiro 

do Sul) 
41º07'44''N 01º36'42''E 714 

Quinta do Caldeirão Assentamento Romano 
Quinta Caldeirão; Telheiras 

(Castanheiro do Sul) 
41º09'03''N 01º36'42''E 180 

Mamoa 1 da Sr.ª do 
Vencimento 

Sepultura Neolítico / Calcolítico (?) 
Sr.ª Vencimento ou Sr.ª do 
Monte (Soutelo do Douro) 

41º00'43''N 01º41'28''E 690 

Mamoa 2 da Sr.ª do 
Vencimento 

Sepultura Neolítico / Calcolítico 
Sr.ª Vencimento ou Sr.ª do 
Monte (Soutelo do Douro) 

41º09'35''N 01º41'35''E 770 

Mamoa 3 da Sr.ª do 
Vencimento 

Sepultura Neolítico / Calcolítico 
Sr.ª Vencimento ou Sr.ª do 
Monte (Soutelo do Douro) 

41º09'43''N 01º41'34''E 758 

Cocheira Povoado Bronze Final (?) Cocheira (Soutelo do Douro) 41º10'43''N 01º42'13''E 688 

N. Sr.ª Lurdes Povoado Calcolítico / Bronze Final 
N. Sr.ª Lurdes (Nagoselo do 

Douro) 
41º09'43''N 01º43'58''E 370 

Cerro da Cruz Assentamento Romano 
Cerro da Cruz ou Chão do 
Clero (Nagoselo do Douro) 

41º12'31''N 01º43'31''E 320 

Fraga d'Aia Abrigo Rupestre Neolítico / Calcolítico 
Penedo dos Macacos 
(Paredes da Beira) 

41º03'43''N 01º38'06''E 592 

Dólmen de Areita Sepultura Neolítico 
Areita ou Bouça de Santa 
Berta (Paredes da Beira) 

41º02'39''N 01º39'40''E 723 

Dólmen 2 de Areita Sepultura Neolítico ? (Paredes da Beira) 41º02'36''N 01º39'42''E 717 
Dólmen 3 de Areita 

ou Mamoa do Imbigo 
Sepultura Neolítico 

Lameira das Pereiras - 
Imbigo (Paredes da Beira) 

41º02'27''N 01º39'46''E 717 

Dólmen 4 de Areita Sepultura Neolítico ? (Paredes da Beira) 41º02'28''N 01º39'49''E 710 

Dólmen 5 de Areita Sepultura Neolítico ? (Paredes da Beira) 41º02'09''N 01º39'58''E 710 

Reboledo Povoado Bronze Final 
Penela da Beira - Reboledo 

(Paredes da Beira) 
41º02'16''N 01º40'53''E 995/972 

Castelinhos Povoado Neolítico / Calcolítico Bronze (?) 
Castelinhos e Castelos 

Velhos (Paredes da Beira) 
41º03'11''N 01º37'49''E 486 

Chã do Murganho Povoado Neolítico / Bronze Final Ferro 
Chã do Murganho - Carvas 

(Paredes da Beira) 
41º04'32''N 01º38'06''E 684 

Nossa Sr.ª Assunção Povoado Bronze Final / Ferro Medieval Castelo (Paredes da Beira) 41º03'55''N 01º38'06''E 834 

Paredes da Beira Povoado Romano Castelo (Paredes da Beira) 41º03'55''N 01º38'06''E 834 
Via Romana de 

Paredes da Beira 
Via/Estrada Romano Cruzeiro (Paredes da Beira) 41º03'72''N 01º37'46''E 730 

Lameira das Pereiras Casal Romano ? (Paredes da Beira) 41º02'28''N 01º39'49''E 710 

Feiticeiras Granja Romano 
Feiticeiras (Paredes da 

Beira) 
41º03'45''N 01º38'13''E 635 

Cemitério Rupestre 
das Feiticeiras 

Sepulturas Idade Média 
Feiticeiras (Paredes da 

Beira) 
43º03'45''N 01º38'13''E 635 

Acheira Granja Romano Acheira (Paredes da Beira) 41º03'52''N 01º40'47''E 769 
Cemitério rupestre da 

Acheira 
Cemitério rupestre Medieval Acheira (Paredes da Beira) 41º03'52''N 01º40'47''E 769 

Carapito Povoado Bronze Final Carapito (Riodades) 40º59'55''N 01º39'34''E 840 

Salgueiro 
Pedra com 
insculturas 

Idade do Bronze (?) Salgueiro (Riodades) 41º02'07''N 01º38'16''E 595 

Vale das Mós 
Penedo 

insculturado 
Indeterminado Vale das Mós (Riodades) 41º01'43''N 01º38'58''E 643 

Cemitério rupestre 
do Vale das Mós Sepulturas Idade Média Vale das Mós (Riodades) 41º01'45''N 01º38'39''E 590 

Gravuras rupestres 
da Fraga do 
Sapatinho 

Gravuras rupestres Indeterminado 
Fraga do Sapatinho 

(Riodades) 
41º01'12''N 01º38'05''E 580 
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DESIGNAÇÃO DO SÍTIO TIPO DE ESTAÇÃO PERÍODO ATRIBUÍVEL LOCALIZAÇÃO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE 
(M) 

Cemitério medieval 
de Riodades 

Estela funerária Idade Média ? (Riodades) 41º01'12''N 01º38'05''E 580 

S. João da Pesqueira Vicus Romano 
Adega Cooperativa de S. J. 
Pesqueira (S. J. Pesqueira) 

41º08'42''N 01º44'00''E 615 

Campo de Futebol 
de S. João da 

Pesqueira 
Villa Romano 

Campo de Futebol (S. J. 
Pesqueira) 

41º10'58''N 01º43'57''E 560 

Castelos Velhos de 
Trevões 

Povoado Calcolítico / Bronze Final Castelos Velhos (Trevões) 41º44'15''N 01º41'11''E 690 

Pinheiro Aldeia Romano Pinheiro (Trevões) 41º04'55''N 01º41'31''E 570 

Devesa Cupa Romano Devesa (Trevões) 41º05'02''N 01º41'34''E 595 

Barra Casal Romano Barra (Trevões) 41º05'03''N 01º42'20''E 634 

Estrada Romana de 
Pinheirais das 

Bandas 
Via romana Romano 

Pinheirais das Bandas 
(Trevões) 

41º04'09''N 01º41'33''E 680 

Quinta da Abelheira Povoado Bronze final 
Quinta da Abelheira 
(Vale de Figueira) 

41º08'38''N 01º46'46''E 237 

Vale de Vila Casal Romano 
Vale de Vila (Vale de 

Figueira) 
41º07'24''N 01º45'58''E 230 

Cerro do Carlos Aldeia Romano 
Cerro do Carlos (Vale de 

Figueira) 
41º07'06''N 01º46'59''E 145 

Ponto do Vale Granja Romano 
Vale de Vila-Ponto do Vale 

(Vale de Figueira) 
41º07'25''N 01º47'06''E 135 

Vinha do cemitério 1 Villa Romano 
Vale de Vila - Vinha do 

cemitério (Vale de Figueira) 
41º06'43''N 01º46'10''E 225 

Vinha do cemitério 2 Granja Romano 
Vale de Vila - Vinha do 

cemitério (Vale de Figueira) 
41º06'57''N 01º46'46''E 210 

Lagar do Diabo 
Casal e lagar 
escavado? 

Romano 
Devassa (Valongo dos 

Azeites) 
41º04'40''N 01º44'23''E 511 

Chões de Vilela Villa Romano 
Chões de Vilela (Valongo dos 

Azeites) 
41º05'07''N 01º44'33''E 435 

Cemitério rupestre 
de Chões de Vilela 

Sepulturas Medieval 
Chões de Vilela - Cama da 

Moura 
(Valongo dos Azeites) 

41º05'07''N 01º44'33''E 435 

St.ª Eufêmea Casal Romano Santa Eufémia (Vilarouco) 41º06'05''N 01º46'18''E 458 

Santa Luzia Granja Romano 
Santa Luzia - Vilarinho 

(Vilarouco) 
41º04'40''N 01º45'55''E 500 

Fonte: Arqueohoje, Lda. – 1999 

De referir ainda, que em 200326, foram referenciados três locais passíveis de ocupação humana, dois 

na freguesia de S. João da Pesqueira (Cerro do Bastião e Quinta do Castelinho) e um na freguesia 

de Vale de Figueira (Santa Bárbara). 

Paralelamente, e a título informativo, são descritos seguidamente a tipologia de trabalhos 

arqueológicos realizados no concelho de S. João da Pesqueira:  

Trabalhos arqueológicos realizados em S. Salvador do Mundo27 

Prospeção e Acompanhamento Arqueológico na Requalificação do Miradouro de S. Salvador do Mundo 

(2007); 

Levantamento e Sondagem Arqueológica do Alpendre de Receção aos Peregrinos em S. Salvador do 

Mundo (2007); 

Prospecção e Sondagem Arqueológica do Alpendre de Receção aos Peregrinos em S. Salvador do 

Mundo (2008); 

Escavação Arqueológica do Alpendre de Receção aos Peregrinos em S. Salvador do Mundo (2009). 

  

                                                 
26 COIXÃO, António Nascimento Sá (2003), A Ocupação Humana na Pré-História Recente na Região de Entre Côa e Távora, edição da Associação 
Cultural, Desportiva e Recreativa de Freixo de Numão. 
27 Aprovados pelo IGESPAR, I.P sob a direcção técnica do Dr. Joaquim Gonçalves Guimarães. 
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Estudos de Impacte Ambiental (descritor património cultural) 

Levantamento e Prospeção Arqueológica na área de incidência do Parque Eólico da Serra de Sampaio, 

Trevões (2008)28; 

Linha Foz Tua – Armamar, Estudo Prévio (2011)29 

De referir, a existência de espaços arqueológicos nas divisões administrativas e periferias do actual 

concelho de S. João da Pesqueira, e objecto de referência nos diversos planos de ordenamento e 

planeamento dos concelhos limítrofes, a saber: 

Referências em Cartas Arqueológicas dos concelhos periféricos a S. João da Pesqueira 

Espaços arqueológicos localizados nas actuais divisões administrativas e áreas periféricas 

Carta Arqueológica de Vila Nova de Foz Côa30 

Gabriel II – Pré-História Recente (Mó manual em granito, dormente) Custôias – P. 109, 85/CFC 

Senhora do Viso – Pré-História Recente (materiais em cerâmica e quartzo) Custôias – P.165, 178/CFC 

Gabriel I – Romano (mancha ocupação romana, materiais cerâmicos, lagareta) Custôias – P. 276, 

82/CFC 

Lameira I – Romano (mancha de ocupação romana, materiais cerâmicos) Custôias – P. 276, 83/CFC 

Lameira II – Romano (mancha de ocupação romana) Custôias – P. 277, 84/CFC 

Carta Arqueológica de Penedono - referência em PDM, Património Arqueológico 

LX. Serra do Reboledo - Povoado (Penela da Beira) 

Carta Arqueológica de Sernancelhe31 

Carapito – Povoado (Macieira) 

Carta Arqueológica de Tabuaço32  

S. Domingos – Necrópole Megalítica – Neolítico/Calcolítico – Desejosa e Castanheiro do Sul 

Uma referência ao espaço museológico de tutela municipal, o Museu Eduardo Tavares, onde se 

encontram em exposição na sala de arqueologia, e em depósito, diversos materiais arqueológicos, 

resultantes de: 

Escavação Arqueológica:  

Fraga D’ Aia (1988)33; 

Dólmen de Areita (1997 e 1998)34; 

Cista do Povoado da Senhora de Lurdes (2002)35; 

S. Salvador do Mundo - Alpendre de Recepção aos Peregrinos (2009)36. 

                                                 
28 Trabalhos de levantamento sob a direção técnica do Dr. Francisco Henriques e Dr. João Caninas. 
29 Trabalhos realizados sob a direção técnica do Dr. Alexandre Canha, Dr. João Teixeira e Dr.ª Luciana de Jesus. 
30 COIXÃO, António Nascimento Sá (2000), Carta Arqueológica de Vila Nova de Foz Côa. 
31 COSTA, António (2007), Carta Arqueológica de Sernancelhe, edição PROGRIDE – Projecto Viver Melhor e Câmara Municipal de Sernancelhe, p. 96 e 
97. 
32 CARVALHO, Pedro Sobral et alli (1999) Tabuaço, um Passado bem Presente, edição Arqueohoje e Câmara Municipal de Tabuaço. Também 
referenciada por HEITOR, António Fernandes (2002) Pré-História Recente no Douro Sul: um ensaio de arqueologia espacial, Porto, FLUP. 
33 Sob a direcção técnica do Prof. Dr. Victor Oliveira Jorge. 
34 Trabalhos realizados sob a direcção técnica do Dr. Pedro Carvalho e Dr. Luís Filipe Coutinho (Arqueohoje, Lda.). 
35 Idem. 
36 Trabalhos realizados sob a direcção técnica do Dr. Joaquim Gonçalves Guimarães. 
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Prospecção Arqueológica: 

Prospeção Arqueológica do Concelho de S. João da Pesqueira (1999)37. 

Acompanhamento Arqueológico: 

Acompanhamento Arqueológico da Requalificação do Miradouro de S. Salvador do Mundo (2007)38. 

Sondagens Arqueológicas: 

S. Salvador do Mundo - Alpendre de Recepção aos Peregrinos (2007 e 2008)39. 

Durante os trabalhos de monitorização do território, foram ainda visualizados e referenciados os 

seguintes achados arqueológicos, elementos simbólicos e de produção, que apareciam inseridos em 

diversos contextos: 

Quadro 8. 2– Achados arqueológicos 
TIPO DESIGNAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Marca impressa Marca de cruz 
Parede de lagar de vinho, Rua de S. Pedro, S. João da 

Pesqueira 
Elemento arquitectónico Fuste de coluna Em arruamento, junto ao cemitério do Vale da Vila 

Elemento simbólico Fraga da Moura Em caminho carreteiro em Ôlas, Vale de Figueira 

Elemento arquitetónico 
Marca de termo da 
Universidade de Coimbra 

Em frente do edifício da Junta de Freguesia de Pereiros 

Elemento simbólico Fraga da Moura 
Localizada na margem esquerda do rio Torto, em 

afloramento de xisto direcionado para Este e no meio de 
densa vegetação - Valongo dos Azeites 

Elemento simbólico Fraga da Pena 
Afloramento localizado a Oeste da Espinhosa, na margem 

esquerda da ribeira da Carriça (afluente do rio Távora) 
Elemento funerário Sepultura medieval Junto ao Pombal no local do Pinheiro, Trevões 

Elemento funerário Sarcófago No átrio do Museu de Trevões 

Elemento funerário Estela funerária Em muro de propriedade habitacional, Trevões 

Elemento simbólico 
Marca de termo 

Cruz / Marca de termo da 
Universidade de Coimbra 
(dupla) 

Serra de Reboledo, Paredes da Beira 

Elemento simbólico S. Caetano 
Local situado junto a caminho carreteiro a sul de Paredes 

da Beira 
Elemento simbólico Marca 
de termo 

Cruz impressa nas 
Feiticeiras 

Afloramento com marca de cruz impressa junto a caminho 
carreteiro em Paredes da Beira 

Elemento simbólico Fontinha de Belém 
Fossete? em afloramento na Senhora da Assunção, 

Paredes da Beira 

Elemento simbólico Calvário 
Afloramento com cruz impressa, junto a caminho 

carreteiro, Paredes da Beira 
Elemento simbólico Marca 
de termo 

Cruz impressa em Vale 
Parente 

Afloramento com marca de cruz e fossetes impressos, em 
souto próximo de caminho carreteiro, Paredes da Beira 

Elemento simbólico 
Outeiro do Pregão Buraca da 
Moura 

Afloramento localizado em pleno núcleo histórico de 
Paredes da Beira 

Elemento simbólico Altar dos Mouros I 
Afloramento granítico localizado em zona de floresta, a 

Norte de Vale de Penela, Riodades 

Elemento simbólico Altar dos Mouros II 
Rocha granítica, localizada a cerca de 50 m Noroeste, do 

Altar dos Mouros I, Vale de Penela, Riodades 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

No que concerne à legislação aplicável no âmbito do património arqueológico, sendo que alguns 

diplomas são referenciáveis no domínio da categoria património, são de referir os seguintes 

diplomas: 
Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de Dezembro – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos; 

Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de Maio – Criação e competências da Direção Geral do Património 

Cultural; 

                                                 
37 Trabalhos realizados sob a direcção técnica do Dr. Pedro Carvalho e Dr. Luís Filipe Coutinho (Arqueohoje, Lda.). 
38 Trabalhos realizados sob a direcção técnica do Dr. Joaquim Gonçalves Guimarães. 
39 Idem. 
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Decreto-Lei n.º 114/2012 de 15 de Maio – Atribuições e competências das Direções Regionais de 

Cultura; 

Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho, Ministério da Cultura – Indicação da Zona Especial de Protecção 

do Alto Douro Vinhateiro; 

Decreto-Lei 140/2009 de 15 de Junho - Aprova o regime jurídico dos estudos, projectos, relatórios, 

obras ou intervenções sobre bens culturais móveis e imóveis classificados ou em vias de classificação 

de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal; 

Decreto-Lei 309/2009 de 23 de Outubro - Procedimento de classificação dos bens imóveis de 

interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de protecção e do plano de pormenor de 

salvaguarda; 

Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro – Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental; 

Lei 107/2001 de 8 de Setembro - Lei de bases da política e do regime de protecção e valorização do 

Património Cultural; 
Lei nº 121/99 de 20 de Agosto - Utilização de Detectores de Metais.  

8.7 Património Arquitectónico 

O concelho de S. João da Pesqueira possui variadíssimos recursos patrimoniais, diversas categorias 

de património, resultante da ocupação e vivências que ocorreram neste território. 

Encontram-se diversos edifícios de arquitectura nobre, marcantes em escala numa paisagem rural, 

uma vasta rede de igrejas, capelas e edifícios de ordens monásticas, núcleos históricos identitários 

da realidade onde se inserem estas comunidades, inúmeras formas identificadoras de património, 

cruzeiros, alminhas, fontanários, que nos exprimem a ocupação e a transformação que este território 

teve sucessivamente. 

Seguidamente são identificadas, localizadas e interpretadas as diferentes categorias e tipologias de 

património que melhor identificam este território, nomeadamente Civil; Religioso e Arquitetura da 

Água. 

8.7.1 Civil 

Neste domínio do património arquitetónico, apresentam-se de seguida, as diversas tipologias 

arquitetónicas de património arquitetónico civil, nomeadamente: 

• 8.7.1.1 Imóveis edificados por iniciativa privada (a partir da 2ª metade do século XVIII); 

• 8.7.1.2 Imóveis edificados por iniciativa pública; 

• 8.7.1.3 Elementos isolados com função comemorativa; 

• 8.7.1.4 Imóveis do período do Estado Novo; 

• 8.7.1.5 Imóveis característicos da Arquitectura Moderna; 

• 8.7.1.6 Imóveis com interesse que de forma isolada ou inseridos em núcleos habitacionais, 

representam este território. 

8.7.1.1. Imóveis edificados por iniciativa privada (a partir da 2ª metade do século 

XVIII) 

Assim, no domínio do património arquitetónico civil, de iniciativa privada, foram identificados os 

seguintes imóveis: 
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Casa do Barão, em Casais do Douro. O edifício da Quinta do Barão destaca-se do aglomerado pela 

sua volumetria e imponência, marcando a estrutura urbana e assumindo-se como um ponto de 

referência; 

Casa do Brasileiro, Ervedosa do Douro. Localizada junto à EN 222, esta casa possui uma linguagem 

arquitectónica brasileira, com uma arquitectura imbuída de materiais e técnicas de construção muito 

utilizadas durante as primeiras décadas do século XX; 

Casa dos Savedras (Casa do Cão), Ervedosa do Douro. Casa brasonada com pedra de armas ao 

centro da empena circular que remata a fachada de pequenas dimensões. Foi pertença da família 

Savedra, e deve o seu nome à representação zoomórfica patente no seu brasão; 

Casa de João Sobral, Soutelo do Douro. Casa solarenga de grandes dimensões com dois pisos, cujas 

fachadas são rasgadas por diversos vãos, sendo de destacar as varandas de sacada, as janelas de 

verga em arco abatido e os óculos. Foi pertença da família Seixas e Morais Frias. Faz ainda parte 

deste conjunto a capela do mártir S. Sebastião; 

Casa da Fonte, Soutelo do Douro. Situada na Praça 25 de Abril, voltada para o pelourinho, constitui 

um exemplar de arquitectura civil privada da segunda metade do século XIX (1857). Com 

revestimento exterior a azulejo, é um edifício de 3 pisos, sendo que no terceiro – recuado – existe 

uma varanda de sacada em ferro forjado;  

Casa dos Soverais, Nagoselo do Douro. Situada num pequeno pátio, esta casa é atribuída ao século 

XVIII. Com dois pisos e varanda alpendrada, possui volutas nas guardas e janelas de saial decorado. 

O edifício chegou a ser utilizado como escola no século XX, sendo hoje casa de habitação; 

Casa de Humberto Paulo, Nagoselo do Douro. Perfeitamente integrada no aglomerado, numa rua 

relativamente inclinada, é uma casa de dois pisos, com janelas de guilhotina e de verga curva. Do 

lado esquerdo, existe um espaço que permite o acesso à Casa Soveral; 

Casa de Manuel Pereira, Nagoselo do Douro. Casa de dois pisos, cuja fachada principal é revestida a 

pedra e rasgada por uma sucessão de vãos, de que se destacam as janelas de guilhotina. Está situada 

junto à Igreja Paroquial de Nagoselo do Douro; 

Casa do Cabo, S. João da Pesqueira. Solar campestre do século XVIII, cuja fachada cenográfica se 

desenvolve numa perspectiva horizontalista em três corpos divididos por pilastras. As janelas 

apresentam padieiras com motivos rocaille. No corpo central destaca-se o balcão recortado assente 

sobre pilares prismáticos, onde se abre uma portada de molduras trabalhadas. Destaque ainda para 

o remate da fachada feito por um brasão joanino sobre empena circular. O jardim está situado a 

Nascente relativamente ao corpo do edifício, sendo de tipo francês ornamentado por esculturas e 

repuxos; 

Casa dos Sarmentos, S. João da Pesqueira. Situada no Largo 25 de Abril, é uma casa de fachada 

corrida, com dois pisos. Apresenta a data de 1851 numa das portas. O seu alçado Norte, confina 

com o Adro de Santa Maria. A fachada é marcada por uma varanda corrida em ferro forjado, rasgada 

por seis janelas separadas por uma porta de verga em arco abatido. 

Solar dos Pintos, S. João da Pesqueira. Localizado na Rua Direita, o seu alçado Norte prolonga-se 

pela rua Joaquim Augusto Figueiredo. Solar de frontaria barroca com janelas de saial (século XVIII) 
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decoradas por concheados e florões que não se repetem. Ao centro destaca-se uma varanda 

ondulada com gradeamento em ferro forjado; 

Casa dos Veloso, S. João da Pesqueira. Casa com piso térreo e dois pisos de fachada corrida; planta 

rectangular e sistema de cobertura de duas águas, possui janelas e portas de verga, varanda com 

gradeamento de ferro forjado e dois pináculos no sistema de cobertura. 

Palácio de Sidrô, S. João da Pesqueira. Este imóvel do século XIX apresenta um enquadramento 

perfeitamente rural, A casa está estruturada em torno de um pátio interior, onde se destaca o pórtico 

ameado que lhe dá acesso. A frontaria tem pilastras de granito e as varandas são em ferro forjado. 

Acima da porta está a pedra de armas dos Soverais. Nas traseiras do edifício existe um jardim. 

Antigo Hotel, S. João da Pesqueira. Conjunto edificado de tronco comum, com diversos 

compartimentos e nichos, destacando-se desde logo a galilé muito decorada existente no alçado 

principal. Possui uma morfologia arquitectónica muito decorativista (cornijas, janelas e portas), com 

a utilização e implantação da lousa em espinha como forma de revestir o exterior do imóvel. Possui 

espaço ajardinado e cultivado que circunda o imóvel, em que é utilizado o granito e o ferro. Casa de 

habitação característica da arquitectura brasileira do século XX (1920-1930). Implantada em zona 

de declive, neste espaço habitacional funcionou serviço de hotelaria, pelo que esta função ficou 

associada na memória da população local, que ainda hoje denomina este imóvel de Hotel; 

Solar do Corte Real, Vilarouco. Este solar foi pertença de António Cardoso Corte Real e Serpa. É um 

edifício de 2 pisos que, no andar nobre, tem em destaque um balcão sustentado por duas colunas, 

sobre o qual está o brasão com as armas e divisas dos Serpa, Corte Real e Cardoso, que é rematado 

com coroa de conde. A capela é dedicada a Santa Teresa. As janelas são de guilhotina na sua 

totalidade, com molduras de granito; 

Casa dos Donas Boto, no Vidigal. Localizado no lugar de Vidigal, freguesia de Vilarouco, Esta casa 

possuía um brasão pintado no tecto de um dos seus salões. Alterado o espaço arquitectónico devido 

a más intervenções, ainda conserva as janelas de verga em arco abatido. Possui escadaria e balcão 

de acesso ao imóvel; 

Fachada da Casa da Praça (ou dos Braga), Vilarouco. Situada no Largo da Praça, pertenceu a D. 

Cláudia Braga. É uma casa de tipo conventual, com um só piso, que no brasão apresenta as armas 

dos Braga e de outras famílias próximas. O edifício é propriedade de várias pessoas, correndo-se o 

risco de o perder, como sucedeu com a capela em honra de Nossa Senhora da Conceição; 

Solar dos Sousa Azevedo, Várzea de Trevões. Este solar brasonado está situado no centro do 

aglomerado, na periferia da Igreja Paroquial. Os cunhais e molduras são em granito. O piso nobre é 

marcado por uma varanda de sacada, central relativamente ao corpo do edifício. Destaque ainda 

para o remate da fachada feito por um brasão sobre empena circular. 

Casa do Adro, Espinhosa. Localizada no extremo Sul da povoação, junto à igreja Paroquial, e no 

prolongamento da Casa dos Calheiros, esta casa apresenta dois pisos e varanda alpendrada. Possui 

jardim e espaço agrícola; 

Casa dos Calheiros, Espinhosa. Casa oitocentista (possui a data de 1799 na cartela), de dois pisos 

com varanda alpendrada ao centro e janelas de verga curva. Constituí um imóvel bastante 

interessante e em bom estado de conservação; 
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Solar dos Melos, Espinhosa. Este imóvel do século XVII, circundado por campos de cultivo, foi o solar 

do 1º visconde de Espinhosa, tendo sido o local de nascença de D. Lopo da Conceição, cónego regular 

que faleceu com fama de santo. É uma casa de fachada corrida, com 1 piso, evidenciando-se a capela 

privativa que ostenta a pedra de armas da família. Em virtude de ter sido alvo de partilhas, pelo que 

é motivo de discórdia, este imóvel é hoje pertença de várias pessoas que têm efectuado intervenções 

desajustadas, contribuindo para o seu mau estado de conservação. Sem qualquer interferência, irá 

por certo perder-se o valor histórico e patrimonial deste solar. 

Solar dos Pintos, Trevões. Situada no largo da Igreja Matriz, esta casa foi já alvo de intervenções 

que a alteraram substancialmente, sendo que, de facto, se encontra dividida em duas casas de 

habitação. Dos poucos traços que conserva são de destacar as janelas em arco canopial ao gosto 

manuelino, que parecem reproduzir um gosto anterior. Nas traseiras existe um pátio com diversas 

construções de apoio à agricultura. Foi pertença dos Sarmentos, Viscondes de Moimenta da Beira. 

Solar dos Almeida Coutinho, Trevões. Também conhecida por Casa do Adro, situa-se junto da Igreja 

Matriz e do Paço Episcopal. Este edifício foi mandado erigir em 1605 por Baltasar de Almeida Camelo, 

o que só deve ter acontecido entre os séculos XVIII e XIX. Apesar da envolvente rural e agrícola 

(vinha, olival) e de possuir diversas antigas estruturas de apoio e complemento à agricultura, 

nomeadamente, eira, pombal, esta casa apresenta características marcadamente habitacionais. A 

fachada principal é rasgada por oito janelas, sendo as do piso nobre de sacada com gradeamento 

em ferro forjado e as do piso térreo de guilhotina gradeadas em peito de rola. As duas volutas 

centrais sustentam o brasão com as armas dos Almeida, Coutinho e Camelo. Destaque ainda para 

balcão que se situa no alçado Oeste do imóvel, de onde deriva caminho carreteiro ao longo da 

propriedade. 

Casa dos Seixas, Trevões. Localizada no prolongamento do adro da Igreja Matriz, apresenta um átrio 

empedrado, ladeado por duas colunatas, onde se desenvolve o corpo principal do imóvel. Destaque 

para o seu alçado principal, onde apresenta janelas de verga em arco abatido; 

Casa de Maria Irene Fernandes, Trevões. Localizada em frente à Casa dos Seixas, e próxima da 

Capela de Santa Bárbara, a leitura deste imóvel torna-se de difícil percepção, em virtude de possuir 

coberto vegetal em frente ao seu alçado principal.  

Solar do Dr. Caiado, Trevões. Situado entre a Rua dos Gatos e a Rua da Restauração, este edifício 

do século XVII, de planta longitudinal, é constituído por três corpos, o primeiro dos quais com janelas 

gradeadas, ritmado por pilastras. No corpo central destaca-se uma varanda alpendrada com colunas 

de granito. Finalmente, o último corpo do edifício apresenta o brasão da família sob empena circular 

com concheados, flanqueado por varandins de ferro. 

Casa dos Anciães, Paredes da Beira. Localizada na rua da Prova, este imóvel do século XVIII/XIX 

possui sensivelmente a meio do seu alçado principal a capela de Santo António; 

Casa dos Nunes, Paredes da Beira. Localizada na rua do Caminho Novo, este imóvel destaca-se pela 

sua escala e volumetria arquitectónica, à qual se enuncia todo um espaço agrícola delimitado por 

muro de bom talhe e volumetria. No seu alçado Norte, destaque para a sua imponente chaminé. 
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Casa do Cruzeiro, Paredes da Beira. Este imóvel localiza-se na rua do Santo, no prolongamento de 

um fontanário e na periferia da Casa dos Azevedos. Destaque para a sua escala arquitectónica e para 

a área do espaço verde e espaço agrícola que a circundam. 

Casa da Praça, Paredes da Beira. Localizado em frente á Igreja Paroquial, este imóvel (século XX) 

foi a antiga Casa do Clube e destaca-se pela sua escala arquitectónica. 

Casa dos Pimentel Botelho, Riodades. Na artéria que deriva para o núcleo do aglomerado 

populacional, subsiste, em razoável estado de conservação, casa com capela anexa no seu 

prolongamento (Senhora da Assunção) com pedra de armas, com ascendências aos Pimentéis 

Botelho.  

8.7.1.2. Elementos isolados com função comemorativa  

No domínio do património arquitectónico civil, de iniciativa pública, foram identificados os seguintes 

imóveis: 

1.Casa de Câmara, Soutelo do Douro. O edifício correspondia à Casa da Câmara e cadeia (no piso 

térreo), sendo de destacar a varanda de sacada rematada pelo brasão de D. Maria I, situado no 

centro do frontão triangular. Do lado esquerdo do edifício existe ainda uma sineta usada para 

anunciar as assembleias; 

2.Casa de Câmara, S. João da Pesqueira. Casa de dois pisos de fachada corrida com portal decorado 

por cornija ondulante e janelas de verga em arco abatido com saial de recorte triangular. Ostenta o 

brasão real. Mandado edificar por D. Maria I, possui a data de 1794 na frontaria do edifício; 

3.Paços do Concelho, S. João da Pesqueira. Localizado na Avenida Marquês de Soveral, o edifício da 

actual Câmara Municipal, tem uma planta rectangular simples, sistema de cobertura de 4 águas; 

destaque para a cornija sobrepujada pela pedra de armas, molduras de granito e sacada com varanda 

de ferro. No átrio destaque, para os azulejos, representativos das fases da vinha e do vinho, 

provenientes da fábrica Aleluia, em Aveiro. 

4.Pelourinho de Várzea de Trevões. Pelourinho de fuste octogonal assente sobre 4 degraus, ornado 

pelas armas de Portugal e rematado por um pináculo. Os dois degraus que lhe servem de base 

pousam num maciço de cimento. 

5.Pelourinho de Paredes da Beira. Situa-se num largo com arruamentos a Este e a Sul, possui uma 

plataforma de cinco degraus quadrangulares, lisos, de esquinas vivas, estando os dois primeiros 

parcialmente enterrados no pavimento do passeio, no lado Norte. É um pelourinho de arquitectura 

civil, revivalista, neo-manuelina. A base é em tambor cilíndrico; o fuste é de secção quadrilobada, 

formado por quatro colunas embebidas, sem decoração, onde assenta directamente o remate, 

esculturado com quatro peças ovalóides, em taça, estriadas, salientes relativamente ao prumo das 

quatro colunas do fuste, e que intercalam com quatro máscaras em relevo (peça de remate do 

pelourinho manuelina). Sobre cada uma das peças salientes existe um remate piramidal de base 

côncava com rebordos também salientes. Ao centro há uma peça tronco-piramidal de faces côncavas 

encimada por rebordo quadrangular onde assenta uma esfera. 
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6.Ponte rodoviária no rio Douro, Bateiras. Ponte rodoviária da EN 222, constituída por 3 pilares sob 

os quais assenta o tabuleiro rodoviário. Presença da arquitectura do ferro. Localiza-se no rio Douro, 

servindo de ligação entre o concelho de S. João da Pesqueira e o concelho de Alijó.  

7.Ponte rodoviária no rio Torto, Bateiras. Ponte rodoviária da EN 222, com arco de volta perfeita, no 

qual assenta tabuleiro rodoviário. Localiza-se na foz do rio Torto, estando em área periférica o rio 

Douro. Serve de ligação entre o concelho de S. João da Pesqueira e o concelho de Tabuaço. 

8.Ponte rodoviária na Ribeira de Soares, Trevões. Ponte rodoviária que liga o lugar do Ferrado 

(concelho de Penedono) a Trevões. Possui arco de volta perfeita, no qual assenta o tabuleiro 

rodoviário. 

9.Ponte rodoviária na Ribeira de Galegos, Trevões. Ponte rodoviária com arco de volta perfeita que 

serve de ligação entre Trevões o território a Oeste do concelho de S. João da Pesqueira; 

10.Ponte rodoviária no Rio Távora, Riodades. Ponte rodoviária que liga Riodades, a Sendim e 

Guedieiros (concelho de Tabuaço). Possui um arco de volta quase perfeita, sob qual assenta o 

tabuleiro rodoviário. 

8.7.1.3. Elementos isolados com função comemorativa  

Para o património arquitectónico civil comemorativo, foram identificados os seguintes elementos 

isolados com funções comemorativas: 

1.Inscrição do antigo Cachão da Valeira, Rio Douro – S. João da Pesqueira. Esta inscrição 

memorial setecentista (1792), está situada na margem esquerda do rio Douro (a pouca altura do 

nível médio das águas do rio), 1 Km a montante da Barragem da Valeira, em frente ao túnel 

ferroviário da Valeira, sendo que o acesso só é possível por barco. Com letras latinas, capitulares, 

embutidas de bronze dourado, a inscrição é encimada pela inscultura de uma coroa fechada. Leitura 

epigráfica: IMPERANDO DONA MARIA PRIMEIRA/ JA SE DEMOLIU O FAMOZO ROCHEDO / QUE 

FAZENDO AQUI/ UM CACHAM INACCESSIVEL/ IMPOSSIBILITAVA A NAVEGAÇÃO/ DESDE O 

PRINCIPIO DOS SECULOS/ DUROU A OBRA/ DESDE 1780 ATE 1791/ PATRIAM AMAVI FILIOS QUE 

DILEX. A inscrição está, então, situada no local onde existiu o Cachão da Valeira - uma cascata numa 

garganta rochosa do rio, que impedia a navegabilidade completa do rio Douro. Este estrangulamento 

do rio Douro resultava da existência de enormes fragas abruptas que faziam precipitar as águas 

numa queda de água de 7 m de altura, formando inferiormente um poço. Segundo se conta, o cachão 

da Valeira ficou conhecido por aqui ter falecido o Barão de Forrester após o naufrágio do barco rabelo 

onde viajava na companhia de Dona Antónia Ferreirinha que se salvou graças às suas saias de balão. 

A sua destruição ficou a dever-se ao secretário de Estado de D. Maria I, José de Seabra, sendo que 

a obra foi da responsabilidade do padre António Camelo e do engenheiro hidráulico José Maria Yola. 

As obras duraram 12 anos, custaram 50 contos e nelas se gastaram centenas de barris de pólvora; 

2.Busto do Padre João, S. João da Pesqueira. No centro do perímetro urbano do Adro de Santa 

Maria, encontra-se um espaço de formato quadrangular, com calçada constituída por blocos 

quadrangulares de calcário, de duas cores: branca e azul, delimitado por 10 tílias. Ao centro, 

encontra-se um busto em bronze, erigido em 1941, assente num pináculo e dois degraus de granito, 

a necessitar de restauro, dedicado ao Padre João (João Manuel Fernandes de Oliveira (Padre João) 
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Nascido a 23 de Março de 1878, o Padre João, frequenta o seminário, exercendo posteriormente o 

magistério na sede de concelho, por onde lhe passaram muitos alunos, mas sem nenhum deles ter 

reprovado. O Padre João, pai do Dr. Paradela de Oliveira, teve o reconhecimento dos seus alunos, e 

da população, pela sua dedicação ao ensino, quando em 1941, lhe erigiram um busto na Praça de 

Santa Maria, perpetuando o seu nome e a sua memória. Faleceu a 29 de Março de 1932). 

8.7.1.4. Imóveis do período do Estado Novo 

Património Arquitectónico civil, do período do Estado Novo 

No domínio do património arquitectónico civil, do período do Estado Novo (1926-1974), sobressaem 

sobretudo edifícios escolares construídos no âmbito do Plano do Centenário. Em 1940, esta 

preocupação com a infra-estrutura escolar foi intensificada e ganhou forma com a determinação do 

«Plano do Centenário», que previa a construção a nível nacional de 6.809 edifícios. A sua arquitectura 

não foi deixada ao acaso, sendo determinado um traçado comum, com adaptações de cariz local, e 

a existência de pormenores como a separação dos alunos por sexos, como era costume, patente na 

existência de portas de entrada separadas. Na década de cinquenta, nas diversas freguesias de S. 

João da Pesqueira, o Plano do Centenário adquiriu grande visibilidade. 

Destaque ainda para dois abrigos construídos junto à EN 222, nas proximidades da freguesia dos 

Pereiros (no passado existiram mais exemplares) que serviam de apoio logístico para a reparação 

desta via rodoviária.  

É ainda durante este período que se inicia a construção da Barragem de Aproveitamento 

Hidroeléctrico da Valeira, que fica concluída em 1976.  

Assim, nesta temática foram identificados os seguintes imóveis: 

• Escola Primária de Casais do Douro; 

• Escola Primária de Ervedosa do Douro; 

• Escola Primária de Soutelo do Douro; 

• Escola Primária de Nagoselo do Douro; 

• Escola Primária de S. João da Pesqueira (hoje edifício da Esprodouro-Escola Profissional do 

Alto Douro); 

• Escola Primária de Espinho; 

• Escola Primária do Vilarouco; 

• Escola Primária dos Pereiros; 

• Escola Primária de Valongo dos Azeites; 

• Escola Primária de Trevões; 

• Escola Primária de Várzea de Tevões; 

• Escola Primária da Espinhosa; 

• Escola Primária do Castanheiro do Sul; 

• Escola Primária de Paredes da Beira; 

• Escola Primária de Vale de Penela; 

• Escola Primária de Riodades; 

• Abrigo da Santa Luzia, Pereiros; 

• Abrigo da Senhora do Viso, Pereiros; 

• Aproveitamento Hidroeléctrico da Valeira, S. João da Pesqueira. 
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8.7.1.5. Imóveis característicos da Arquitectura Moderna 

Para o património arquitectónico civil moderno, foram identificados os seguintes imóveis: 

1. Casa dos Magistrados, em S. João da Pesqueira; 

2. Grémio dos Vitivinicultores, em S. João da Pesqueira; 

3. Casa na Avenida D. Antónia Adelaide Ferreira, em S. João da Pesqueira; 

4. Casa na Avenida Fernando Magno (Casa do Souto), em S. João da Pesqueira. 

8.7.1.6. Imóveis com interesse que de forma isolada ou inseridos em núcleos 

habitacionais, representam este território 

Outros imóveis com interesse: 

No decorrer da realização dos trabalhos de cam, foram identificados vários imóveis, que de forma 

isolada, ou inseridos em núcleos habitacionais, são representativos do local onde se encontram. 

Assim, numa referência a estas diversas práticas construtivas, ambiências e intenções, foram 

identificados os seguintes imóveis: 

1.Casa na rua do Arrabalde, Ervedosa do Douro; 

2. Casa na EN 222, Ervedosa do Douro; 

3. Casa da Quinta da Portela, Soutelo do Douro; 

4. Casa junto ao novo edifício da Junta de Freguesia de Nagoselo do Douro; 

5. Casa no Adro da Igreja Paroquial de Nagoselo do Douro; 

6. Casa no Largo Emídio Ribeiro, Nagoselo do Douro; 

7. Casa Castro Pereira, na Avenida Marquês de Soveral, S. João da Pesqueira; 

8. Casa na Avenida Marquês de Soveral, S. João da Pesqueira; 

9. Casa do Dr. Sequeira, Espinho – S. João da Pesqueira; 

10. Casa n.1 na rua Visconde de Assêca, S. João da Pesqueira; 

11. Casa n.2 na rua Visconde de Assêca, S. João da Pesqueira; 

12. Casa das Conchas, Vilarouco; 

13. Casa do Abade Teixeira, Vilarouco; 

14. Casa dos Sá Menezes, Vilarouco; 

15. Casa na rua do Fundo do Povo, Vilarouco; 

16. Casa dos Leões, Senhora da Estrada – Vilarouco; 

17. Ruínas da Agorreta, Pereiros; 

18. Ruínas de Covas (Casario, estruturas vernaculares – eira, casa da eira, forno e igreja?), 

Pereiros; 

8.7.2. Religioso 

Para além dos imóveis que se encontram classificados ou em vias de classificação, salientam-se 

exemplos que constituem importantes testemunhos da arquitectura religiosa do concelho: Igrejas, 

Capelas, Alminhas e Cruzeiros. 
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8.7.2.1 Igrejas 

Para a realização deste trabalho, foram identificadas as seguintes igrejas: 

Igreja de Casais do Douro – sobrelevada em relação à principal via de atravessamento do 

aglomerado, EN 222, esta igreja sofreu já algumas alterações. Está situada junto a um pequeno 

largo; 

Igreja Paroquial do Castanheiro do Sul – Enquadrada num adro com cruzeiro, esta Igreja possui 

pórtico com cornija saliente modelada, sobrepujada por um janelão gradeado com torre sineira do 

lado esquerdo; 

Igreja do Sarzedinho – Enquadrada em área de construção recente do aglomerado populacional, é 

um imóvel de construção recente; 

Igreja de S. Vicente, Ervedosa do Douro - Situada num pequeno adro, o portal desta Igreja é de 

volta perfeita, sendo ladeado por um disco solar e por uma cruz de Cristo. O fecho do arco apresenta 

uma voluta saliente, sendo que sobre o pórtico se rasga um janelão rectangular de moldura lisa. A 

torre sineira está situada do lado esquerdo do corpo da Igreja. No seu interior conserva o retábulo e 

um trono em talha dourada, sendo que no baptistério existem duas imagens de S. Miguel e de S. 

Sebastião; 

Igreja de Nossa Senhora das Neves, Soutelo do Douro – Esta Igreja do século XVII/XVIII, está 

situada num ponto alto do aglomerado. Possui um portal que é encimado por um janelão gradeado 

concluído por um frontão curvilíneo com cruz ao centro e fogaréus nos extremos. No interior, é de 

destacar o retábulo-mor e dois laterais em talha dourada e marmoreada, e um outro em talha 

barroca, bem como uma pia baptismal caliciforme; 

Igreja de Santa Maria Madalena, Nagoselo do Douro – Este imóvel situa-se no núcleo do aglomerado 

principal, possui a data da sua reedificação (1906) junto da sua torre sineira. Acima da porta 

principal, possui um pequeno janelão ovalado. 

Igreja Matriz de S. João, S. João da Pesqueira – Igreja de fachada simples do século XIV, possui arco 

ogival interrompido, rematado por torre sineira de dupla ventana. São de destacar no seu interior 

quer o retábulo-mor barroco, quer o tecto apainelado do século XVII. No seu interior, ainda são 

visíveis diversas lápides funerárias; 

Igreja de Santo António, Espinho – Implantada no início do lugar de Espinho, na face da via que dá 

acesso ao lugar, esta igreja possui planta rectangular, sistema de cobertura de duas águas, um 

pequeno escadório que permite o acesso ao imóvel; de destacar no seu átrio envolvente a colocação 

recente de um cruzeiro, que se encontrava numa encruzilhada de caminhos carreteiros. Possui a 

data de 1954; 

Igreja de S. Bartolomeu, Vilarouco – Enquadrada pelo Solar do Corte-Real, apresenta fachada lisa 

com portal de cornija em arco abatido sobrepujado por um janelão de saial com inscrição. A torre 

sineira está adossada à esquerda do corpo da Igreja. No interior destacam-se dois retábulos em 

talha policromada com as imagens de Nossa Senhora e de Cristo. Já o retábulo-mor é em talha 

dourada que se prolonga pelos caixotões do tecto com composições vegetalistas. Do lado direito da 

nave, é de salientar a existência de uma capela com um retábulo em talha com telas representado 

a Adoração dos Reis Magos e com um presépio da escola de Machado de Castro. O frontal do altar 
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desta capela é revestido a azulejo (séc. XVII) com decoração vegetalista que no centro tem um 

círculo com a representação da Fuga para o Egipto. Destaque ainda para a existência de lápides 

funerárias no seu interior, assim, como no seu exterior de cemitério com lápides e jazigos funerários; 

Igreja de Vale de Figueira – Localizado a Sul do aglomerado populacional, este imóvel de planta 

rectangular, possui um pequeno janelão acima da porta principal, e no seu interior, altares laterais 

dedicados a S. Sebastião e S. Gonçalo; 

Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Vila – Dedicada a Nossa Senhora de Fátima, este imóvel 

de inícios do século XX, possui uma pequena torre sineira no seu alçado lateral direito; 

Igreja de S. Salvador, Pereiros – Do século XVII/ XVIII, esta igreja possui fachada lisa, com portal 

de volta perfeita, e dos valores que guarda no interior são de destacar o trono em talha dourada, as 

imagens do padroeiro, o retábulo da capela de N. Sr.ª do Rosário e uma sepultura seiscentista); 

Igreja de Santa Catarina, Valongo dos Azeites – Situada no centro do aglomerado, esta Igreja possui 

um arco de volta perfeita, sobrepujado por um janelão de moldura recortada. A torre sineira surge 

do lado direito em relação ao corpo. O púlpito e os retábulos são em talha dourada e policromada; 

Igreja do Divino Espírito Santo, Várzea de Trevões – O portal da frontaria tem arco abatido rematado 

por cornija ladeada por duas pequenas volutas. O remate é estabelecido por uma cornija saliente 

sobre um óculo quadrilobado com cruzes nos remates, sobre o qual existe uma inscrição coroada por 

um concheado, e a data de 1765. A fachada é terminada por um frontão triangular, com óculo ao 

centro, sendo ladeada pela torre sineira. No interior da igreja, o chão é lajeado de granito e o tecto 

é revestido a madeira pintada. O púlpito, o arco-cruzeiro e o retábulo-mor são em talha policromada; 

Igreja Paroquial da Espinhosa - esta igreja de enquadramento rural está situada a Sul do aglomerado 

populacional, nas proximidades da Casa do Adro. Edifício de planta rectangular, sistema de cobertura 

de duas águas, com torre sineira adossada do lado direito. No exterior, e na extremidade do alçado 

esquerdo, junto ao altar mor, uma lápide funerária. 

Igreja de S. Bartolomeu, Paredes da Beira - Situada em adro sobrelevado em relação à praça, esta 

Igreja apresenta uma fachada lisa, com portal de arco de volta perfeita encimado por um óculo 

quadrilobado e com sineira de dupla ventana do lado direito. Interiormente destaca-se a qualidade 

da sua talha patente na capela-mor. O corpo, de grandes dimensões apresenta 4 altares de talha. O 

coro alto está assente em 2 colunas de granito com pias de água benta. De salientar na área de 

acesso à porta principal e porta lateral direita, de diversas lápides funerárias, e às quais era atribuída 

uma numeração; 

Igreja de S. Gonçalo, Vale de Penela – Construída aproximadamente entre 1968/70 do século XX, 

após a desactivação do primitivo templo, adaptado a casa de habitação, dando origem à travessa de 

S. Gonçalo. Localiza-se na entrada do aglomerado populacional; 

Igreja de S. Miguel (a Velha), Riodades – Localizada no centro da povoação, esta Igreja tem fachada 

despojada, com a torre sineira a rematar do lado esquerdo. No interior existe uma inscrição que se 

supõe constitua a data da sua fundação (1072) e uma estela medieval junto a pia baptismal, e altar-

mor em talha. No exterior, e ao longo do aparelho construtivo dos diversos alçados, é possível 

visualizar diversas cruzes de simbologia do espaço religioso. 
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Igreja Paroquial de Riodades – Construída na 2ª metade do século XX, foi inaugurada em 1973. 

Localiza-se a sudeste do aglomerado populacional. 

8.7.2.2 Capelas 

Para a realização deste trabalho, foram identificadas as seguintes capelas 

Localizadas nos aglomerados populacionais, na sua periferia ou em sítios isolados e ermos, 

nomeadamente em locais com uma forte simbologia cenográfica, visual, estratégica e simbólica, e 

em alguns casos reflexo de anterior ocupação humana, existem ao longo deste território um conjunto 

de pequenas capelas, também conhecidas por ermidas em virtude da simbologia do ritual da 

procissão do aglomerado a esse local, que pontilham diversos locais. De arquitectura modesta e em 

muitas vezes recente, elas definem uma estratégia simbólica de ocupação e contemplação do 

território, daí, muitas vezes estes locais sejam também designados de miradouros, ou associado a 

estas capelas, ao local onde se implantam, se atribua muitas vezes a designação de miradouro 

associado a um santo venerado nesse local. 

Assim, para este domínio do património arquitectónico religioso, foram identificadas as seguintes 

capelas: 

Capela do Senhor do Bom Caminho, Casais do Douro – Localizada no extremo Oeste de Casais do 

Douro, em direcção ao cemitério local, paralela à EN 222; 

Capela de Santa Bárbara, Sarzedinho – Localizada a Este do Sarzedinho, no cume de uma elevação, 

a cerca de 360 m de altitude, a capela está ladeada por muretes de xisto e inserida em adro de terra 

batida. Possui a data de 1977, e tem romaria a 25 e 26 de Junho.  

Capela de S. Domingos, Castanheiro do Sul – A Capela de S. Domingos localiza-se no cume do monte 

com o mesmo nome e tem romaria a 3 de Maio. É um edifício de planta quadrangular, com sistema 

de cobertura de duas águas e um pequeno púlpito na fachada da mesma. Deste local, têm-se um 

vasto alcance visual; 

Capela do Mártir S. Sebastião, Castanheiro do Sul – Localizada na periferia da Capela de Nossa 

Senhora de Belém e da Igreja Paroquial; 

Capela de Nossa Senhora de Belém, Castanheiro do Sul – Implantada numa zona em que se verifica 

um pequeno declive em relação ao patamar superior, este monumento de pequenas dimensões, 

possui uma planta quadrangular ao nível do corpo principal, e um portal decorado, avançado em 

relação ao resto do corpo principal 

Capela da Senhora do Socorro, Ervedosa do Douro – Este imóvel localiza-se junto ao edifico da atual 

Escola Primária; 

Capela de Santa Bárbara, Ervedosa do Douro – localizada na rua de Santa Bárbara, inserida entre 

habitações. Possui pequeno adro, e situa-se a cota inferior do referido arruamento; 

Capela de Santa Marinha, Soutelo do Douro – Implantada no extremo Oeste da povoação de Soutelo 

do Douro, esta capela dedicada a Santa Marinha, é um imóvel que possui uma planta rectangular e 

sistema de cobertura de duas águas; possui quatro pináculos nas extremidades da cobertura, bem 

como dois óculos na fachada principal, distanciados entre si pela entrada da capela; verifica-se 

também a existência de duas cruzes no sistema de cobertura, nomeadamente nas extremidades 
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Norte e Sul do imóvel. A sua estrutura é em granito nos cunhais, ombreiras, padieiras e na cornija, 

sendo a ligação entre estes elementos elaborada pelo aparelhamento do xisto, agora revestido. 

Possui pequeno átrio na zona envolvente. Tem romaria na 2ª feira de Páscoa; 

Capela de S. Sebastião, Soutelo do Douro – Implantada no seguimento da residência dos Seixas / 

Morais Frias, este imóvel de planta rectangular, com sistema de cobertura de duas águas, localiza-

se á face do arruamento. Na sua fachada verifica-se a existência de um óculo acima da porta de 

acesso ao imóvel, bem como de uma cruz no sistema de cobertura; 

Capela de Santo Amaro, Soutelo do Douro - Localizada a Este da povoação de Soutelo do Douro e 

na periferia da Quinta da Portela; 

Capela de Nossa Senhora das Neves, Soutelo do Douro – Implantada num miradouro paralelo às 

povoações de Soutelo do Douro e Nagoselo do Douro, a cerca de 670 m de altitude com domínio 

visual sobre o vale do rio Douro, esta capela de construção recente (05.08.1994), possui uma planta 

rectangular com sistema de cobertura de duas águas e no seu interior as imagens de Nossa Senhora 

das Neves e Cristo Crucificado; 

Capela de Santo António, Nagoselo do Douro – Localizada a Este do aglomerado populacional, a 

cerca de 342 m de altitude, este imóvel foi edificado na 2ª metade do século XVIII, possuindo no 

seu interior retábulo de talha dourada e policromada (Maneirismo/Barroco); 

Capela de S. Sebastião, Nagoselo do Douro – Imóvel localizado num pequeno largo, na periferia do 

edifício da Escola Primária; 

Capela de Nossa Senhora de Lurdes, Nagoselo do Douro – Localizada a Norte da povoação, numa 

elevação, a cerca de 390 m de altitude e panorâmica sob o rio Douro, é um edifício de planta 

quadrangular, sistema de cobertura de duas águas, com altar a imitar talha dourada decorado por 

uvas, pelicanos e volutas. Na Segunda-Feira de Páscoa, realiza-se romaria a este local; 

Capela de São Martinho, Nagoselo do Douro – Localiza-se junto ao rio Douro, rodeada por vinhas e 

quintas. De reedificação recente; 

Capela da Senhora do Monte, S. João da Pesqueira – Localizada a Oeste de S. João da Pesqueira, 

esta ermida possui um pequeno adro que circunda a capela, e nas suas imediações está localizado 

um marco geodésico. É uma estrutura de planta rectangular, com sistema de cobertura de duas 

águas; ao nível do espaço interno, possui as imagens de S. Gonçalo de Amarante e a da Senhora do 

Monte. Esta capela também é conhecida por Capela da Senhora do Vencimento; 

Capela da Mata do Cabo, S. João da Pesqueira – Localizada no actual Complexo Desportivo da Mata 

do Cabo, este imóvel de reduzidas dimensões, e de construção recente, possui no seu interior, 

retábulo de talha dourada (a necessitar de intervenção). Supõe-se que este altar seria de alguma 

das antigas igrejas paroquiais de S. João da Pesqueira, ou algum altar existente na Casa do Cabo; 

Capela da Senhora do Rosário, S. João da Pesqueira – Localizada a Este da povoação, esta capela 

de planta rectangular e com sistema de cobertura de duas águas, é um edifício da 2ª metade do 

século XVI (1574), de culto á Senhora do Rosário. No espaço interior, destaca-se um pequeno altar 

em madeira, com várias figuras litúrgicas. Tem um pequeno adro, onde se celebra romaria na 

Segunda-Feira de Páscoa; 

Capela do Sr. dos Aflitos, Espinho – Implantada á entrada do lugar de espinho, á face da via que dá 

acesso ao lugar, esta capela possui planta rectangular, sistema de cobertura de duas águas, um 
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pequeno escadório que permite o acesso entre o caminho carreteiro e o imóvel. O imóvel é de 

dimensões reduzidas; 

Capela de Santa Bárbara, Vale de Figueira – Localizada num cume a Norte do aglomerado 

populacional, e com perspectiva para o rio Douro, em adro de terra batida, possui uma planta 

longitudinal de corpo único com torre sineira e escada de acesso a Este. Possui retábulo com imagem 

de Santa Bárbara; 

Capela de S. Xisto, S. Xisto – Localizada a meio do lugar de S. Xisto, este imóvel de reduzidas 

dimensões, possui imagem do padroeiro da capela (de reduzidas dimensões) e no retábulo do altar 

algumas características barrocas; 

Capela de Santo António, Ôlas – Imóvel intervencionado recentemente (1992) e que se situa a meio 

do aglomerado populacional. Existem referências desta capela em 1703; 

Capela de Nosso Senhor dos Passos, Ôlas – Localizada a Oeste de Ôlas, é um imóvel de construção 

recente; 

Capela de Santa Luzia, Pereiros – Este imóvel localiza-se no extremo Oeste de Pereiros, na periferia 

da Quinta de Santa Luzia, o seu acesso faz-se pela EN 222; 

Capela da Senhora da Cabeça, Pereiros – De planta rectangular, este monumento possui sistema de 

cobertura de duas águas; ostenta um altar de talha dourada e piso cimentado de onde sobressai a 

tampa do túmulo da filha do seu edificador. Tem tecto de masseira, pintado de azul; 

Capela de Santo António, Pereiros – De planta quadrangular, este monumento possui sistema de 

cobertura de duas águas; ostenta na fachada principal, uma águia em granito lavrado. No frontão 

do altar destacam-se o relevo do Presépio em madeira pintada. O tecto é em caixotões com pintura 

hagiológica; 

Capela de Santa Eufémia, Pereiros – Localizada na periferia do aglomerado populacional, no interior 

alguns ex-votos e imagem da padroeira; 

Capela de Santa Eufémia, Vilarouco – Este imóvel localiza-se ao fundo do aglomerado populacional 

do Vilarouco; 

Capela de Santo António, Vilarouco – Implantada no cemitério de Vilarouco, esta estrutura de planta 

rectangular e com sistema de cobertura de duas águas, possui uma imagem em honra de Santo 

António; 

Capela de S. Miguel, Vidigal – Implantada á face do arruamento principal do lugar de Vidigal, a capela 

de S. Miguel foi mandada construir em 1707, por António da Fonseca e Azevedo, conforme inscrição 

gravada na fachada do edifício. É um pequeno imóvel, de planta rectangular, com sistema de 

cobertura de duas águas, com dois pináculos implantados no frontão da fachada principal. Existe 

ainda um pequeno nicho no frontão, onde se encontra o sino da capela de S. Miguel; 

Capela da Senhora da Estrada, Senhora da Estrada – Localizada numa plataforma inferior em relação 

á principal via de acesso ao lugar da Sr.ª da Estrada, EN 222, a Capela da Senhora da Estrada, possui 

uma pequena torre sineira e dois pináculos, no sistema de cobertura de duas águas. Na sua fachada 

principal, existem dois óculos laterais e outro acima da porta principal (circular), que se encontra 

decorada por motivos vegetalistas; possui ainda uma cruz na decorada. No interior a capela-mor 

possui um retábulo em talha dourada; 
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Capela de Santa Bárbara, Senhora da Estrada – Capela com dois óculos circulares na fachada 

principal, com dois pináculos e cruz no sistema de cobertura de duas águas; possui planta rectangular 

e conserva no seu interior uma imagem de Santa Bárbara; 

Capela de S. Luís, Valongo dos Azeites – Implantada a Oeste da freguesia de Valongo dos Azeites, 

este imóvel apresenta-se em zona de campos agrícolas. Possui planta quadrangular, com sistema de 

cobertura de duas águas, e com um óculo rectangular na fachada principal. No espaço interior, existe 

um pequeno altar com a imagem de S. Luís; 

Capela de Santa Bárbara, Valongo dos Azeites – Implantada a Este da freguesia de Valongo dos 

Azeites, paralela á Estrada Nacional 229, este imóvel apresenta-se em zona de campos agrícolas. 

Possui planta rectangular, com sistema de cobertura de duas águas, e com dois óculos inseridos na 

fachada principal. No interior destaca-se a presença de imagens litúrgicas, nomeadamente a 

padroeira da capela – Santa Bárbara -. Em área anexa, e no perímetro da mesma, encontra-se o 

cemitério local (século XIX); 

Capela de Santo António, Trevões – Situada a Sul de Trevões, este imóvel de planta quadrangular 

com sistema de cobertura de duas águas, possui no seu exterior a data de 1597. Conserva portal de 

arco quebrado com intradorso chanfrado – gótico tardio -; do lado direito do portal sobressai uma 

pequena cruz sobre peanha, idêntica á da capela de S. Sebastião. Possui sineira no alçado lateral 

direito. O acesso ao seu interior é feito por uma pequena escadaria; 

Capela de Nossa Senhora da Graça, Trevões – Com uma localização inicialmente isolada da povoação, 

esta capela implanta-se no lado Este da localidade, no enquadramento de novos bairros. Reedificada 

no século XVIII, pelo desembargador Jerónimo de Lemos Monteiro, possui na frontaria a data de 

1773. É um imóvel com portal ladeado por óculos quadrilobados, que reflectem o recurso a modelos 

eruditos. Com planta rectangular, e sistema de cobertura de duas águas, possui ainda quatro 

pináculos nas extremidades do sistema de cobertura, bem como duas cruzes na frontaria Este e 

Oeste; 

Capela de S. Sebastião, Trevões – Situada na extremidade Norte de Trevões, este imóvel de planta 

quadrangular com sistema de cobertura de duas águas, é tradicionalmente referida como primitiva 

matriz. O edifício sofreu uma grande remodelação, mas manteve o portal, em arco quebrado, com 

intradorso decorado por pontas de diamante; a confirmar a antiguidade do edifício, com capela-mor 

destacada e amplo interior, estão os poiais que correm nas paredes laterais do corpo da capela; 

Capela da Senhora da Piedade, Trevões – Situada no lugar da Devesa, no interior do cemitério local, 

este imóvel de planta rectangular com sistema de cobertura de duas águas, tem retábulo de talha 

dourada e policromada rocaille. Na frontaria está inscrita a data de 1835, datando alguma reforma. 

Este imóvel foi reedificado em 1700. 

Capela de Santa Bárbara, Trevões – Esta capela situa-se no fundo da vila, para Oeste; imóvel de 

planta quadrangular com sistema de cobertura de duas águas, possui no seu exterior as palmas do 

martírio e inscrita a data de 1686. Tem bancos exteriores no lado esquerdo, junto dos quais há uma 

inscrição bastante apagada. Ainda no exterior, possui uma torre sineira e portal ladeado por dois 

reduzidos óculos paralelepípedos; 

Capela de S. Paio, Trevões – Implantada no cume da Serra de Sampaio, esta capela é dedicada a S. 

Paio – mártir cordovés do século X – a quem o povo pede auxílio quando está com febres. Com uma 
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planta rectangular e sistema de cobertura de duas águas, o actual imóvel é uma reedificação do 

século XIX (1875). De salientar o alcance visual e o domínio territorial deste local; 

Capela de S. Sebastião, Várzea de Trevões – Localizada no fundo da povoação de Várzea de Trevões, 

em direcção ao cemitério e às minas desactivadas, encontra-se a capela de S. Sebastião, primeiro 

local de culto da freguesia, sendo posteriormente substituída pela Igreja principal. Possui uma planta 

quadrangular, sistema de cobertura de duas águas, e no seu interior encontra-se um pequeno altar 

dedicado ao culto de S. Sebastião; 

Capela de Santa Cruz, Várzea de Trevões – Implantada num morro com vista panorâmica para a 

povoação de Várzea de Trevões, a capela de Santa Cruz, tem romaria a 3 de Maio. É um imóvel de 

planta quadrangular, com sistema de cobertura de duas águas, com um pequeno átrio murado e 

com gradeamento. É uma capela de romaria, onde é celebrada anualmente o dia da padroeira; 

Capela de Santo António, Espinhosa – Edifício de planta rectangular, sistema de cobertura de duas 

águas, com pequena torre sineira e retábulo; 

Capela de Nossa Senhora da Assunção, Paredes da Beira – De planta quadrangular, e com sistema 

de cobertura de duas águas rematado por quatro pináculos. Possui na fachada principal, dois óculos 

em granito. O acesso a este monumento faz-se por uma pequena escadaria; interiormente tem um 

altar com retábulo formado por quatro colunas de madeira, decoradas com elementos vegetalistas; 

possui as imagens de N. Sr.ª da Assunção, Santa Quitéria e Santa Eufémia, bem como ex-votos de 

invocação às imagens referidas anteriormente; 

Capela de Santa Eulália, Paredes da Beira – De planta rectangular, este monumento possui sistema 

de cobertura de duas águas; na fachada possui duas cruzes de pedra sobre a porta e no interior 

possui uma escadaria com degraus para o altar; 

Capela de S. Sebastião, Paredes da Beira – De planta quadrangular, este monumento possui sistema 

de cobertura de duas águas com quatro pináculos nas extremidades; na fachada possui dois óculos 

guarnecidos a granito. Interiormente tem um altar com retábulo formado por duas colunas; 

Capela de S. Salvador, Paredes da Beira – De planta rectangular, este monumento possui sistema 

de cobertura de duas águas; na fachada possui um óculo; 

Capela da Nossa Senhora da Alegria, Riodades – Localizada numa plataforma sobranceira para 

Riodades, um dos acessos a esta capela, é realizado através de um escadório. Tem romaria no mês 

de Agosto; 

Capela de Nossa Senhora da Conceição, Riodades – Localizada no prolongamento da Casa dos 

Pimentéis Botelho; 

Capela de S. Salvador, Riodades – Imóvel localizado a Este do aglomerado populacional, a cota 

inferior da actual estrada que atravessa o aglomerado populacional. 

8.7.2.3 Alminhas 

Para a realização deste trabalho, foram identificadas as seguintes Alminhas 

Fruto da religiosidade e da superstição (nalguns casos) popular, as alminhas aí estão, nos 

cruzamentos das aldeias, vilas ou cidades; são pintadas em madeira ou azulejo e representam as 

almas do purgatório. Encontram-se em nichos próprios, engalanados com flores campestres. 

Despertam a atenção daqueles que passam e há frases que fazem meditar e convidam à oração: “ó 
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vós que ides passando, lembrai-vos dos que estão penando”. A superstição, o sentimentalismo 

religioso, a fé ou o conjunto de todos estes factores, levaram a que as alminhas apareçam à beira 

das estradas e caminhos, nos cruzamentos ou nos locais onde tenha havido um crime de morte. Diz 

Luís Pinheiro que “as alminhas surgem no século XVI”, mas Leite de Vasconcelos diria que são a 

continuação do uso romano e pagão de levantar nas encruzilhadas dos caminhos, entradas das 

pontes e junto das habitações, aedicullas ou aras em honra dos Lares compitales e Lares viales. 

Estas sentinelas humildes a apontar a eternidade, surgem à beira de caminhos, estradas, ruas e 

praças; há arte e beleza na arquitectura de algumas, apesar de, muitas vezes, se recorrer apenas 

ao mestre de obras ou simples pedreiro. Estes pequeninos monumentos, velhos ou novos, humildes 

ou toscos, esbeltos ou artísticos, ou até de pedra bem lavrada, pincelam a paisagem, atestam a fé, 

a piedade e a crença de gerações passadas. 

Assim, no desenvolvimento deste trabalho, foram identificadas as seguintes alminhas: 

• Alminhas do Castanheiro do Sul; 

• Alminhas das Fontelas/ou Caminho das Alminhas, S. João da Pesqueira; 

• Alminhas do cruzamento da rua de Cabanas/rua do Forno da Telha/rua do Pinheiral, S. João 

da Pesqueira; 

• Alminhas junto ao cruzamento da Fonte de Cima, Vilarouco; 

• Alminhas na Ponte do Vale da Vila, Vale da Vila, Vale de Figueira; 

• Alminhas junto ao cruzamento de caminho que acede à Capela de S. Luís, Valongo dos 

Azeites; 

• Alminhas em Trevões; 

• Alminhas na rua dos Gatos em Trevões; 

• Alminhas na antiga Capela de S. Domingos, Trevões; 

• Alminhas na rua de S. Domingos, Trevões; 

• Alminhas em Várzea de Trevões; 

• Alminhas do Rebordinho, Paredes da Beira; 

• Alminhas do Largo do Rossio, Paredes da Beira; 

• Alminhas da Quinta da Moita da Vaca, Paredes da Beira; 

• Alminhas no Fundo do Povo, Riodades. 

8.7.2.4 Cruzeiros 

Para a realização deste trabalho, foram identificados os seguintes Cruzeiros 

Tal como as alminhas ou nichos também os cruzeiros são o reflexo de uma religiosidade declarada; 

existem alguns mais rebuscados que revelam um gosto mais requintado e que, muitas vezes, se 

inspiram nos mais diversos modelos. Muitas vezes encontramos cruzeiros que, na base, também 

aparecem as almas do Purgatório; por isso os cruzeiros possuem certas afinidades com as alminhas, 

oratórios de madeira ou de pedra colocados nas povoações e áreas rurais para invocação das almas, 

que tinham uma estrutura bem distinta, mas as suas funções simbólicas eram paralelas. 
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Através dos tempos as alminhas e os cruzeiros constituem um património popular de grande 

relevância; executados por artífices regionais, integram-se nos modelos estéticos da arte e da 

iconografia populares. Muitos dos cruzeiros observados “estão ao ar livre”, outros sob alpendres, 

numa arquitectura cuidada, pensados e desenhados com mais preceito. Daí que cruzes, paragens, 

encontros e pequenos episódios da narração evangélica tornaram-se precisamente as “estações” da 

Via-Sacra, a famosa prática devocional já existente no tempo das Cruzadas e que, nos nossos dias, 

ainda é representada ao vivo nalgumas localidades. 

Os cruzeiros marcam locais e acontecimentos, encontram-se à saída de povoações, ou junto a 

caminhos e descampados, em jardins ou praças… apresentam as mais variadas formas e tipologias 

de materiais. Isolados, ou em conjunto, os cruzeiros testemunham uma cultura, uma época, estilos… 

“marcos de fé e história de vida de um lugar, ou país”. 

Em 1940, assiste-se por todo o território nacional, à edificação de cruzeiros representativos de 

“símbolos de felicidade do nosso génio colonizador aos princípios eternos do evangelho, erguidos por 

todos os cantos do país, por ocasião das comemorações centenárias de 1940. Foi o Padre Moreira 

das Neves quem lançou a ideia da construção dos cruzeiros da independência, aproveitando para tal 

iniciativa patriótica o espírito de respeito que o povo português tinha pelos muitos padrões de fé 

existentes por todo o país”. 

Os cruzeiros tinham a função de padrão paroquial, padrão funerário, de assinalar as estações da Via 

Sacra e, acima de tudo, são padrões de fé. 

Ao longo do território objecto de estudo, foram identificados os seguintes cruzeiros: 

• Cruzeiro de Castanheiro do Sul (a base seria do pelourinho?); 

• Cruzeiro do Valado, Castanheiro do Sul; 

• Cruzeiro de Soutelo do Douro (1940); 

• Cruzeiro do Cerro da Cruz, Nagoselo do Douro; 

• Cruzeiro do Senhor do Alívio, Nagoselo do Douro; 

• Cruzeiro da Avenida Marquês de Soveral, S. João da Pesqueira; 

• Cruzeiro do Jardim de S. Tiago (1940), S. João da Pesqueira; 

• Cruzeiro de Espinho; 

• Cruzeiro do Senhor da Aflição, Vilarouco; 

• Cruzeiro de Vale de Figueira; 

• Cruzeiro de Ôlas; 

• Cruzeiro do Senhor dos Aflitos, Valongo dos Azeites; 

• Cruzeiro de Valongo dos Azeites; 

• Cruzeiro da Devesa, Trevões; 

• Nicho do Senhor da Boa Passagem, Trevões; 

• Cruzeiro de Várzea de Trevões (1940); 

• Cruzeiro do Senhor dos Aflitos, Espinhosa; 

• Cruzeiro de Santa Eulália, Paredes da Beira; 

• Cruzeiro da Restauração, Paredes da Beira (1940); 
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• Cruzeiro do Largo do Rossio, Paredes da Beira (1940); 

• Cruzeiro da Independência, Paredes da Beira; 

• Cruzeiro da Independência, Riodades (1940). 

8.7.2. Arquitetura da Água 

Neste domínio do património arquitectónico, apresentam-se de seguida os diversos valores e 

elementos da arquitectura da água que se encontram em espaço urbano, em pontos estratégicos de 

linhas de água, cuja principal função era o abastecimento de água às populações que foram 

habitando neste território, assim como, serviam de apoio à agricultura, e eram em alguns destes 

locais, que os “animais saceavam a sede” durante as rotinas e o quotidiano agrícola. 

Desde pequenas fontes e fontanários construídos de forma simples e funcional, a chafarizes de 

arquitectura mais elaborada, a tanques para lavagem, a fontes de mergulho, estas estruturas 

procuraram ao longo de muito tempo, responder às necessidades de um factor essencial neste 

território: a água. Assim, para este território, foram identificadas diversas estruturas da arquitectura 

da água, das quais se destacam: 

A. .Fontanário na EM 504, Castanheiro do Sul; 

B. .Fonte da Cancela, Castanheiro do Sul; 

C. .Fonte de mergulho da Azinheira (1730), Castanheiro do Sul; 

D. .Fonte do Ribeiro (1877-78), Ervedosa do Douro, com pia de rebordo curvo, de espaldar rico, 

rematado por três floreiras. A decoração central consiste numa cartela oval sobrepujada por um 

brasão com as armas nacionais; 

E. .Fonte Nova, Ervedosa do Douro; 

F. .Fontanário paralelo à EN 222, Ervedosa do Douro; 

G. .Poço de S. João / Poço Santo, Ervedosa do Douro; 

H. .Fonte e tanque na Amoreira, Ervedosa do Douro; 

I. .Tanque da Meia Légua, paralelo à EN 222 entre S. João da Pesqueira e Ervedosa do Douro; 

J. .Fonte da Praça, Soutelo do Douro; 

K. .Fonte de mergulho na rua da Fonte, Espinhosa; 

L. .Fonte na rua Oliveira do Bical, Espinhosa; 

M. .Fonte junto à Junta de Freguesia, Espinhosa; 

N. Fonte na rua do Barreiro, Nagoselo do Douro; 

O. Fonte do Concelho, Pereiros; 

P. Bica da Devesa, S. João da Pesqueira; 

Q. Fonte de Baixo da Devesa (1826), S. João da Pesqueira; 

R. Fonte de mergulho da Devesa, S. João da Pesqueira; 

S. Tanques da Devesa, S. João da Pesqueira; 

T. Fonte do Convento, S. João da Pesqueira; 

U. Nora da Quinta das Andorinhas, S. João da Pesqueira; 

V. Reservatório de Ôlas; 

W. Fonte de Ôlas; 
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X. Fonte de Vale de Figueira; 

Y. Fonte da rua da Escola, Valongo dos Azeites; 

Z. Fonte do Concelho, Valongo dos Azeites; 

AA. Fontanário do Largo da Ramada, Valongo dos Azeites; 

BB. Fonte de mergulho de Várzea de Trevões; 

CC. Fonte do Adro da Igreja Paroquial, Várzea de Trevões; 

DD. Fonte da Máquina, Vidigal; 

EE. Fonte de S. Domingos, Vidigal; 

FF. Fonte junto à Capela de S. Miguel, Vidigal; 

GG. Fontanário e Tanques do Vidigal; 

HH. Fontanário junto à Igreja Paroquial do Vilarouco; 

II. Fontanário da Senhora da Estrada; 

JJ. Fonte das Bicas (1949), Vilarouco; 

KK. Fonte e Tanques das Bicas (1879), Vilarouco; 

LL. Fonte das Fontaínhas, Vilarouco; 

MM. Fonte do Negrilho, Vilarouco; 

NN. Fonte da Devesa (1908), Trevões; 

OO. Fonte do Concelho (1851), Trevões; 

PP. Fonte de mergulho de Santo António, Trevões; 

QQ. Fonte e tanques da Curtinha, Paredes da Beira; 

RR. Fonte na rua do Santo, Paredes da Beira; 

SS. Fonte da Maria da Fonte, Paredes da Beira; 

TT. Fonte de mergulho junto à Capela de S. Sebastião, Paredes da Beira; 

UU. Fonte junto ao atual edifício da Junta de Freguesia de Paredes da Beira; 

VV. Conjunto de 5 picotas (2 apenas com o apoio em granito), junto ao atual edifício da Junta de 

Freguesia de Paredes da Beira; 

WW. Fonte do Bonelho, Paredes da Beira;   

XX. Fonte na Capela da Senhora da Alegria, Riodades;  

YY. Fonte na Ladeira da Alegria, Riodades; 

ZZ. Fonte n.1 na rua Cónego Amaral, Riodades; 

AAA. Fonte n.2 na rua Cónego Amaral, Riodades; 

BBB. Fonte n.1 na rua da Fonte, Riodades; 

CCC. Fonte n.2 na rua da Fonte, Riodades; 

DDD. Fonte na Rua das Flores, Riodades; 

EEE. Fonte e tanque de Vale de Penela; 

De mencionar que os diversos imóveis mencionados neste capítulo do Património Arquitectónico, e 

identificados para Vale de Figueira e Casais do Douro, são os que foram mencionados e estão 

contemplados para a área de abrangência do respectivo Plano de Pormenor para aqueles locais. 

No que concerne à legislação aplicável no âmbito do património, são de referir os seguintes diplomas: 
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Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de Maio – Criação e competências da Direção Geral do Património 

Cultural; 

Decreto-Lei n.º 114/2012 de 15 de Maio – Atribuições e competências das Direções Regionais de 

Cultura; 

Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho, Ministério da Cultura – Indicação da Zona Especial de Protecção 

do Alto Douro Vinhateiro; 

Decreto-Lei 309/2009 de 23 de Outubro - Procedimento de classificação dos bens imóveis de 

interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de protecção e do plano de pormenor de 

salvaguarda; 

Lei 107/2001 de 8 de Setembro - Lei de bases da política e do regime de protecção e valorização do 

Património Cultural; 

Decreto-Lei n.º 23122 de 11 de Outubro de 1933 – Classificação dos pelourinhos. 

8.8 Património Industrial 

Em Portugal o património industrial começou a ser estudado, salvaguardado e divulgado de um modo 

mais científico e sistemático, com base num corpo teórico e / ou conceptual, essencialmente a partir 

dos anos oitenta do século XX.  

O património industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, 

tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, 

oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros 

de produção, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e 

infra-estruturas, assim como os locais onde se desenvolveram actividades sociais relacionadas com 

a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação. O património industrial associa-se 

comummente a uma época cronológica precisa – Revolução Industrial. Deve, no entanto, entender-

se este património num tempo longo, sendo a Revolução Industrial o momento de mudança, 

transformação e sincretismo das fases pré-industriais, proto industriais, manufactureiras e 

industriais. 

Constituem o universo de estudo do património industrial os bens imóveis e móveis integrados ou 

deslocados, os bens arquivísticos, iconográficos, fotográficos, fonográficos ou cinematográficos 

associados ou produzidos directa ou indirectamente no seio da empresa, como expressão estrutural 

da industrialização. É nesta interacção da diferente documentação que se obtém o entendimento 

global do património industrial, vivificando os valores culturais a transmitir às gerações seguintes. O 

património industrial integra, igualmente, edificações isoladas, conjuntos ou sítios, definidos pelos 

diversos programas construtivos ou pelas diferentes funções em articulação com o território, 

incorpora uma arquitectura, um urbanismo e uma paisagem de cariz industrial. 

O estudo do património industrial, por meio da arqueologia industrial − e não só − possibilitará e 

facilitará a “entrada” na história do povo anónimo, de objectos do quotidiano, de tecnologia, de 

processos de trabalho, de saber-fazer, de artigos diversos, de meios de transporte e comunicações 

ou mesmo de utensílios e equipamento doméstico. 
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Neste capítulo serão evidenciados exemplos de patrimónios industriais, um património construído 

neste território, nomeadamente: Complexos mineiros, Lagares de azeite, Ruínas de equipamentos 

industriais (Fábrica da Amêndoa e Fábrica de Sabão) e Linha de caminho-de-ferro do Douro. 

8.8.1 Complexos mineiros 

A procura de minérios foi ao longo dos tempos, um factor para a fixação das primeiras comunidades 

neste território. A metalurgia e a exploração mineira dos diversos recursos minerais, proporcionou 

uma mais-valia económica para estas comunidades, assim como o conhecimento de outras 

características deste território, nomeadamente ao nível dos seus recursos existentes no subsolo. 

Mais recentemente, e especialmente a partir da década de 40 do século XX, surgem-nos documentos 

de registo de minérios em diversos locais do actual concelho de S. João da Pesqueira, indicação e 

registo de minérios por parte de particulares e empresas, bem como da existência de locais onde 

existiam explorações mineiras e áreas concessionadas para a prospecção e exploração de minério. 

Na freguesia de Várzea de Trevões, junto à Ribeira da Carriça, subsistem as estruturas do Complexo 

Mineiro das Minas de Várzea de Trevões, onde eram explorados os minérios da galena e da blenda. 

Junto à linha de água (Ribeira da Carriça) é possível visualizar um conjunto de estruturas e casario 

de apoio ao complexo mineiro, sendo que mais a montante, subsiste o malacate e casa em ruínas 

sobre a escombreira. 

No limite da freguesia de Paredes da Beira e da freguesia da Espinhosa, na encosta Norte das Chãs 

de Murganho, subsiste casario do que poderia ser uma antiga exploração mineira. Este local é 

conhecido como as Minas do Ameal. Mais a sul, na estrada de acesso ao lugar de Vale de Penela, 

subsistem alguns elementos arquitectónicos na paisagem de pequena escala, casario, escombreiras 

e apoios para maquinaria, resultantes de exploração mineira, nomeadamente o ouro. 

8.8.2 Lagares de Azeite 

Ao longo do século XIX, o processo de industrialização de muitos lagares de azeite é alterado com a 

introdução da força motriz mecânica, ou muitos são construídos de raiz. A tecnologia utilizada nesta 

tipologia de lagar de azeite corresponde a uma tipologia difundida a partir da década de 50 do século 

XX: a força motriz era constituída por motor, sendo a azeitona moída em moinho com mós, a pasta 

obtida era posteriormente prensada em prensas hidráulicas, sendo depois centrifugada nascendo 

assim o azeite. 

A maquinaria existente nestes lagares, o tom azul muito difundido e característico desta marca, era 

proveniente da Metalúrgica Duarte Ferreira, empresa portuguesa com sede no Tramagal, que iniciou 

a sua actividade nos finais do século XIX/XX e se vocacionou na produção de equipamentos para 

lagares de azeite, lagares de vinho, moagens e alfaias agrícolas… 

Estes espaços funcionavam muitas vezes 24 h por dia, em períodos de três turnos, iniciando a sua 

laboração em Dezembro, podendo prolongar-se até Fevereiro, dependendo da produção e quantidade 

de fruto a moer.  
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Espaço de rotinas sazonais, onde diariamente se assistia à transformação e produção de um bem, 

existe ainda toda a componente imaterial e social associada a estes espaços, expressa pelas 

memórias de quem aqui trabalhou, produziu o azeite ou simplesmente vinha a este espaço como 

acto de convívio social. 

Como exemplo deste património industrial, enunciam-se os seguintes lagares de azeite: 

Lagar de azeite situado junto ao Pelourinho em Soutelo do Douro; 

Lagar de azeite na rua de acesso à Praça de Soutelo do Douro; 

Lagar de azeite do Vale da Vila. 

8.8.3 Ruínas de equipamentos industriais (Fábrica da Amêndoa e Fábrica de Sabão) 

Existem dois espaços, que se referenciam neste trabalho, na freguesia de Ervedosa do Douro e na 

freguesia do Vilarouco, que nos indicam a presença de outros equipamentos industriais, 

nomeadamente uma Fábrica de Sabão, e onde também funcionou um lagar de azeite (de acordo com 

informações obtidas e da memória das pessoas) do qual subsiste o espaço arquitectónico e uma 

chaminé industrial em tijolo. O outro espaço, de construção mais recente, inícios da década de 80 

do século XX, que laborou durante um curto espaço de tempo para o descasque da amêndoa, e que 

foi posteriormente desactivado. 

8.8.4 Linha de caminho-de-ferro do Douro 

Em 1873 inicia-se a construção da linha de caminho-de-ferro do Douro; no concelho de S. João da 

Pesqueira a construção desta via-férrea, passa pelo lugar da Ferradosa e Vargelas. Este percurso faz 

parte do troço da Linha do Douro Tua-Pocinho inaugurado a 10 de Janeiro de 1887, passando a via-

férrea neste troço a localizar-se na margem esquerda do Douro, depois de atravessar uma 

importante ponte metálica, no lugar de Ferradosa (Vale de Figueira). Posteriormente, com a 

conclusão das obras da Barragem da Valeira em 1976, esta ponte metálica é desmantelada e a 

estação de caminho-de-ferro fica inativa, procedendo-se á construção de nova ponte de caminho-

de-ferro (1980) e respectiva estação mais a montante do local original. A ponte actual apresenta, 

aproximadamente, 375 metros de extensão e 7 metros de largura. 

No que concerne à legislação aplicável, são de referir os seguintes diplomas: 

Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de Maio – Criação e competências da Direção Geral do Património 

Cultural; 

Decreto-Lei n.º 114/2012 de 15 de Maio – Atribuições e competências das Direções Regionais de 

Cultura; 

Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho, Ministério da Cultura – Indicação da Zona Especial de Protecção 

do Alto Douro Vinhateiro; 

Lei 107/2001 de 8 de Setembro - Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do 

Património Cultural.  

8.9 Património Vernacular 

O território é o suporte físico do património, e ao sê-lo vai também sendo moldado pelas práticas 

culturais, sejam elas actividades de subsistência, representações sociais ou marcações simbólicas. 
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Enquanto se mantém vivo, este património necessita de mudar e de se adaptar constantemente para 

continuar a responder às necessidades sociais, sob pena de ser abandonado por obsoleto ou mesmo 

eliminado por recordar vivências menos dignificadoras. 

A arquitectura vernacular é um tipo de património arquitectónico pouco objecto de protecção por ser 

património não monumental, de utilização diária e tende a não ser valorizado pelas comunidades 

locais, mesmo pelo facto de estar frequentemente ligado a condições de vida difíceis num passado 

próximo.  

Para além da arquitectura da paisagem, da modelação e construção de geios, aos pequenos 

aglomerados populacionais, encontram-se unidades de produção vitícola de pequena e média 

dimensão, as quintas, com todas as suas construções habitacionais, os espaços de produção e em 

alguns casos o espaço religioso. Existem ainda outras construções emergentes na paisagem 

construídas como forma de dar resposta a uma determinada função, nomeadamente os moinhos, 

azenhas de cereal e de azeite que usavam a água ou a tracção animal como força motriz, de fornos 

para secar figos, de lagares de vinho, de currais, abrigos e telheiros isolados junto das terras de 

cultivo, eiras, pombais…. 

Apresentada dia 26 de Julho, no Peso da Régua, a Plataforma I-Douro, reúne numa base de dados, 

diversos elementos paisagísticos e patrimoniais vernaculares da Região Demarcada do Douro. Com 

a designação de Inventário do Douro Vinhateiro – vinhas pré-filoxéricas, mortórios e construções 

rurais - este Inventário reveste-se de elevada utilidade na óptica da gestão do território, decorrente 

da acção da ELA-ITI-DV, atendendo especialmente a que esta tem como principal objectivo a 

“promoção de uma gestão dos sistemas agrícolas e florestais adequada à conservação de valores de 

biodiversidade e de manutenção da paisagem na Região Demarcada do Douro” (ELA-ITI-DV sd.). O 

Inventário tem como objectivo o levantamento das áreas de vinha instaladas em terrenos com 

armação típica do período pré-filoxera, na Região Demarcada do Douro; das áreas de mortório, com 

muros de suporte em pedra posta, e construções rurais (cardenhos, casebres e pombais), no Alto 

Douro Vinhateiro Património da UNESCO. Estes trabalhos julgam-se fundamentais, não só como 

forma de minimizar os erros possíveis, mas sobretudo com vista a promover a participação pública 

e melhor divulgar os resultados obtidos (visualização do inventário no endereço web: 

http://idv.drapn.min-agricultura.pt:880/IDV/). Assim para o actual concelho de S. João da 

Pesqueira, foram registados e inventariados os seguintes elementos paisagísticos e patrimoniais: 

Vinhas pré-filoxéricas: 70 registos na área classificada do Alto Douro Vinhateiro e de intervenção do 

PIOT (PIOT/Área classificada), e 110 registos na restante área integrada da Região Demarcada do 

Douro (RDD/excluindo PIOT); 

Mortórios: 310 registos (várias culturas: matos, pomares, bosques) na área classificada do Alto 

Douro Vinhateiro e de intervenção do PIOT (PIOT/Área classificada); 

Construções Rurais: 759 registos na área classificada do Alto Douro Vinhateiro e de intervenção do 

PIOT (PIOT/Área classificada). 
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Ainda nesta temática, de referir o catálogo disponibilizado online pelo Museu do Douro, onde na 

categoria do Património Imóvel, aparecem referenciadas quatro manchas de socalcos para o concelho 

de S. João da Pesqueira (http://museudodouro.dyndns.org/docbweb/). 

Neste capítulo serão evidenciados exemplos de patrimónios que de certa forma correspondem a uma 

interpretação desta paisagem, a um património construído neste território, nomeadamente: 

 8.9.1 Quintas; 

 8.9.2 Manchas de socalcos; 

 8.9.3 Caminhos carreteiros; 

 8.9.4 Lagares e armazéns de vinho; 

 8.9.5 Lagares de azeite; 

 8.9.6 Moinhos; 

 8.9.7 Atafonas; 

 8.9.8 Pombais; 

 8.9.9 Fornos para secar figos; 

 8.9.10 Fornos para cozedura de telha; 

 8.9.11 Eiras; 

 8.9.12 Colmeais; 

 9.13 Pesqueiras. 

8.9.1 Quintas 

A produção de vinho do Porto tem início no século XVII, altura em que a Inglaterra e a França 

(grandes produtores de vinho) se encontravam em guerra, razão pela qual os portos Franceses foram 

bloqueados conduzindo a um decréscimo da quantidade de vinho em circulação. Portugal tornou-se 

uma alternativa aos vinhos franceses, passando a ser procurado, especialmente, pelos ingleses que 

aqui se instalaram por forma a poder supervisionar o trabalho de produção. As particularidades do 

vinho produzido nas encostas do rio Douro, mais escuro, impulsionaram a fixação das casas de vinho 

na região. De facto, por volta do século XVIII, já estavam estabelecidas várias casas de comércio de 

Vinho do Porto. O Marquês de Pombal acabaria por criar a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas 

do Alto Douro e a Região Demarcada do Douro (1756), de modo a regular e disciplinar a qualidade 

dos vinhos produzidos nesta área.  

Nesta construção da paisagem, especialmente vinhateira, vão surgindo por este território diversas 

unidades de exploração agrícola, as quintas, que vocacionadas para a vitivinicultura, integram a casa 

de habitação do proprietário e estruturas de apoio agrícola. Algumas são o reflexo e continuidade de 

pequenas unidades de produção que se foram instalando durante a Idade Média, dependentes de 

diversas ordens monásticas que se foram estabelecendo no território do Douro e nos seus afluentes 

mais importantes. 

 Esta unidade de exploração agrícola “é uma forma de organização do território, cuja estrutura traduz 

uma estratégia implementada pelo Homem, ao longo dos séculos, em harmonia com o meio 

ambiente…composta por terras maioritariamente vinha, com casa de habitação e construções anexas 



 

224 

indispensáveis às tarefas agrícolas nela desenvolvidas… é um fenómeno territorial, histórico, social 

e patrimonial.”40 

No total, contam-se sensivelmente 70 quintas espalhadas pela área do concelho de S. João da 

Pesqueira, com tipologias, implantações e época construtiva diferente, mas que marcam o olhar de 

quem o percorre pelos seus socalcos cultivados de vinha com uma vivência e cultura muito próprias. 

Seguidamente serão evidenciados alguns exemplos deste património construído, sempre associado 

ao cultivo da vinha. 

1.Quinta de Ventozelo, Ervedosa do Douro 

Esta quinta (séc. XIX e XX) está integrada na Região Demarcada do Douro, na sub-região do Cima 

Corgo, estando implantada na encosta do vale do Douro, com o núcleo construído em rechã próxima 

do rio, a meia encosta. Fronteira à Quinta da Roeda, confina com a Quinta das Carvalhas, a Oeste, 

e com a Quinta da Teixeira, a Este. Na margem Norte do Douro passa a linha de caminho-de-ferro, 

à qual a quinta se ligava por barca de passagem. Pela localização e dimensão, está isolada das 

povoações vizinhas, sendo atravessada por um caminho público murado, que ligava Ervedosa do 

Douro à barca do Pinhão, e por um ribeiro também murado. 

A quinta está implantada num monte com declives acentuados e ondulantes e solos cascalhentos de 

xisto, mais férteis nas linhas de água. As vinhas estão plantadas em fiadas, de tamanho e número 

variável, em patamares com taludes de terra interligados por caminhos de terra. Subsistem áreas 

consideráveis de muros pós-filoxéricos (construídos a partir de finais do século XIX), situadas na 

vertente da cozinha e na encosta das Carvalhas, caracterizadas por muros largos que geometrizam 

as encostas. Nos caminhos subsistem bordaduras de oliveiras. A encosta voltada a poente conserva 

zonas de mato nas linhas de cumeada e junto ao ribeiro, constituído pela tradicional flora arbustiva 

mediterrânea (esteva, urze, etc.), possuindo também algumas árvores (carvalhos). No festo ergue-

se um pombal de xisto com forma circular, em ruínas. A veiga abaixo da cozinha é compartimentada 

por muros de xisto com pomares e hortas.  

O núcleo construído situa-se numa rechã a meia-encosta, onde se concentram os diversos edifícios, 

adaptados ao desnível do terreno, articulados por pátios e caminhos de terra e de xisto metido a 

cutelo. Voltados ao pátio principal, fechado ao caminho público por portão, estão a antiga casa do 

proprietário, a oficina vinária e a capela. Ao centro existe uma taça de cimento onde se juntava água 

para regar as hortas. A antiga casa do proprietário, readaptada para apoiar a actividade agrícola, 

tem planta rectangular, dois pisos desnivelados com orientação Nascente/Poente, rasgados por vãos 

distribuídos de forma ritmada. O interior do edifício, já bastante alterado e compartimentado, 

conserva uma adega, com pipas de madeira, e quatro lagares e uma lagareta, de cimento, tendo o 

restante espaço sido destinado a arrumos. A oficina vinária, a Oeste da casa, tem planta rectangular 

composta por dois corpos justapostos, com pisos desnivelados e orientação Sul/Norte. A capela, 

situada no seguimento da oficina vinária, mas destacada dos restantes edifícios, é de planta 

longitudinal, simples, de pequenas dimensões. A fachada principal é terminada em empena, telhada, 

truncada por sineira, e rematada por cruz, com portal de verga recta ladeado por óculos gradeados. 

                                                 
40 FAUVRELLE, Natália (2001), Quintas do Douro. As Arquitecturas do Vinho do Porto, edição GEHVID e Câmara Municipal de S. João da Pesqueira, p. 
23. 
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No interior, existe um retábulo de talha branca e dourada, de um eixo, com nicho central entre duas 

mísulas. Nas margens do Douro subsistem as ruínas do núcleo primitivo da quinta (Casas da 

Raposeira), constituídas por casa, adega e lagares, e, mais a montante, uma casa destinada a 

Turismo de Habitação (Quinta Nova de Ventozelo). Nas margens do ribeiro, no sítio da Abelheira, 

encontra-se um moinho descativado mas bem conservado. 

2.Quinta de Cedovim - Sarzedinho, Ervedosa do Douro 

Quinta situada junto a Sarzedinho, mas na margem direita do rio Torto. A vinha está 

maioritariamente armada em calços pós-filoxéricos com bordaduras de oliveira, embora existam já 

algumas zonas de vinha ao alto. Possui uma vasta área de mata, com plantas arbustivas tradicionais 

da região duriense e um mortório, recolonizado por olival. 

O núcleo construído, localizado num cabeço junto ao rio Torto, é formado pela casa do proprietário 

(século XIX), pela casa do caseiro, por cardenhos e por diferentes anexos como a casa do macho, as 

pocilgas ou a destilaria, que se distribuem em torno de um pátio de grandes proporções. Destaca-se 

o armazém pelas suas dimensões. Conserva uma adega de estrutura tradicional, com varandim de 

madeira. A casa dos lagares guarda quatro lagares de cantos circulares, dois dos quais em granito 

de cuidada silharia, e uma prensa industrial de cincho.  

3.Quinta de Chanceleiros - Sarzedinho, Ervedosa do Douro 

A vinha implanta-se em calços pós-filoxéricos, mas existem diversas áreas de patamares e vinha ao 

alto. Possui uma vasta área de mata com sobreiros e castanheiros, além da tradicional flora arbustiva 

duriense. Num dos cabeços existe um pombal circular, sem cobertura, mas com saídas de voo. 

O núcleo de construções, ao qual se acede por uma álea de eucaliptos e cedros, é formado pela casa 

do proprietário (meados século XX), pela casa do caseiro e por alguns anexos. Destaca-se o armazém 

adossado a um afloramento rochoso, que constitui uma das paredes da adega que ainda conserva o 

varandim de madeira. Os lagares, em granito, apresentam prensa de cincho. 

4.Quinta de Roriz, Ervedosa do Douro 

De enquadramento rural, esta quinta (XVIII, XX) está integrada na Região Demarcada do Douro, na 

sub-região do Cima Corgo. Com acesso feito através da EN222, esta quinta está implantada a meia-

encosta do vale do Douro, com um núcleo construído em rechã próxima do rio. Fronteira às Quintas 

do Roncão e da Romaneira, confina com a Quinta da Teixeira (Oeste) e com a Quinta da Gricha 

(Este). Na margem Norte do Douro passa a linha de caminho-de-ferro do Douro, à qual a quinta se 

ligava por barca de passagem. Pela localização e dimensão, está isolada das povoações vizinhas, 

sendo atravessada por caminho público murado que, seguindo a margem do rio Douro, ligava Soutelo 

do Douro a Pinhão. A área da quinta é sobremaneira marcada pela presença das vinhas, de baixo 

porte, plantadas em fiadas de tamanho e número variável, conduzidas por arames sustentados por 

poios (esteios) de xisto, armadas ao alto. 

A vinha é plantada segundo as linhas de maior declive e em patamares com taludes de terra, com 

desenho cuidado seguindo as curvas de nível, interligados por caminhos de terra diagonais. Muito 

embora não possua jardim, todo o núcleo construído apresenta zonas com revestimento vegetal 
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(glicínias), árvores de fruto (limoeiros, toranjeiras e diospireiro), plantas em vasos, latadas, tílias e 

chorões. A parte superior da quinta, de cotas muito elevadas, é ocupada por mato constituído pela 

tradicional flora arbustiva mediterrânea (urze, esteva, etc.). A meio da escarpa permanecem os 

restos de uma mina de estanho. Mais próximo do núcleo construído, na linha de água, estende-se o 

laranjal em socalcos.  

O núcleo construído é de grandes dimensões, sendo composto por diversos edifícios adaptados ao 

desnível do terreno, articulados por pátios e caminhos. À saída do pátio principal está situada a 

capela, de planta longitudinal, sendo que a frontaria alta, de cunhais apilastrados, sobrepostos por 

fogaréus sobre acrotérios rectangulares de faces decoradas, é terminada em frontão triangular 

coroada por cruz de braços decorados. À saída dos lagares, assente num socalco, ergue-se o pombal, 

amplo e octogonal. A Este da capela organizam-se, à face do caminho que segue para o laranjal, 

uma série de estruturas de apoio à actividade agrícola (forno, estábulo, loja dos bois com casa para 

o moço, casa para o azeite, arrumos, etc.), de arquitectura vernacular, em parte desactivadas. 

5.Quinta do Cachão - Ferradosa, Vale de Figueira 

A Quinta do Cachão (séc. XIX, XX) está integrada na Região Demarcada do Douro, na sub-região do 

Douro Superior, junto ao lugar de São Xisto, ficando-lhe sobranceiro o monte de Santa Bárbara, 

onde se situa a povoação sede de freguesia de Vale de Figueira. A Norte confina com o rio Douro e 

com a linha de caminho-de-ferro do Douro, sendo servida pela estação da Ferradosa. A Oeste avista-

se o Ermo de São Salvador do Mundo e a Barragem da Valeira. A vertente voltada ao rio Douro é 

marcada por mortórios recolonizados por olival e vegetação arbustiva nas zonas de cumeada, 

interrompidos, pontualmente, por parcelas de vinha, de baixo porte, plantada em fiadas de tamanho 

e número variável, conduzida por arames sustentados por esteios de xisto, e que se concentra na 

vertente do monte de Santa Helena voltada à foz de um pequeno ribeiro.  

A encosta foi surribada sendo as vinhas maioritariamente armadas em patamares com taludes de 

terra. Junto à fachada Este da casa do proprietário foi criado um pequeno jardim murado, com portão 

em ferro forjado, marcado por canteiros com plantas de bolbo e por uma árvore central. Já a Oeste 

da casa, em plano inferior, uma veiga foi aproveitada para horta, plantada em socalcos que formam 

uma ferradura. A área virada para o caminho apresenta muros com canais de drenagem. O núcleo 

construído, é composto por diversos edifícios adaptados ao desnível do terreno, articulados por 

pátios, escadas e caminhos empedrados, ficando a oficina vinária na margem do rio. A casa do 

proprietário, de planta rectangular, simples, com 2 pisos, tem cunhais apilastrados e vãos com 

janelas de guilhotina e molduras de granito pouco salientes, distribuídos de modo bastante regular, 

sendo a do 2º piso centrada por uma janela de sacada. O alçado Oeste é marcado por uma escada 

de dois lanços, com guardas em ferro. O interior encontra-se já bastante adulterado, sendo ocupado 

por lojas de arrumos e alojamento de pessoal. Adossada ao alçado Sul, existe a casa de azeite, de 

planta rectangular, simples, que tem no interior, ainda com forro e asnas visíveis, o lagar mecânico 

de carrinho, a estrutura diferenciada com tulhas e o espaço para acomodar o lagareiro. A Este deste 

conjunto, voltado a um caminho lajeado, ergue-se um outro conjunto edificado constituído por 

cozinha de fora, com casa do forno e cinzeiro, cardenhos, refeitório, telheiros e casas para animais, 
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estando algumas destas estruturas desactivadas. Mais afastado do conjunto edificado encontramos 

um armazém de grandes dimensões, composto por dois corpos justapostos e adaptados ao declive, 

que, no seu interior albergam tonéis e balseiros de madeira.  

6.Quinta de Vargelas, Vale de Figueira 

Situada nas imediações da povoação de Vale de Figueira, junto ao lugar de São Xisto, esta quinta 

(séc. XIX e XX) está integrada na Região Demarcada do Douro, na sub-região do Douro Superior. A 

Norte confina com o rio Douro e com a linha de caminho-de-ferro, sendo servida por estação própria. 

Confina com as quintas do Cachão, a Oeste, e do Arnozelo, a Este. O acesso é feito por caminhos 

públicos desde Vale Figueira ou de Ferradosa. 

As vinhas, de baixo porte, plantada em fiadas de tamanho e número variável, são conduzidas por 

arames sustentados por esteios de xisto, e estão maioritariamente mecanizadas, sendo armadas ao 

alto (plantadas segundo a linha de maior declive) e em patamares com taludes de terra. Na vertente 

fronteira à casa e ao rio Douro, conserva-se uma área razoável de socalcos pós-filoxéricos 

(construídos a partir de finais do século XIX), de muros largos e altos de construção sólida, criando 

uma paisagem de desenho rectilíneo. A ligação entre os muros é feita por escadas embutidas nos 

muros, criando linhas oblíquas na paisagem murada, acentuadas por caiação para permitir a sua 

identificação durante a vindima. Toda a área envolvente das construções conserva zonas de olival e 

amendoal, bem como laranjal e hortas em socalcos, que aproveitam as zonas mais férteis. As linhas 

de cumeada, em cota mais elevada, mantêm mato de flora arbustiva mediterrânica. O perímetro da 

casa do proprietário, fechado por um portão alto de ferro ladeado por pilares de granito, coroados 

por pináculos, é ajardinado com canteiros de flores. Junto à entrada Poente subsiste um pombal, 

circular, com telhado cónico, embora desactivado.  

O núcleo construído divide-se em dois aglomerados: o primeiro, a meia encosta, é composto pela 

casa do proprietário, e o segundo, junto ao rio, engloba as oficinas vinárias, as construções ligadas 

aos funcionários e as demais construções de apoio à actividade agrícola, todos eles adaptados ao 

desnível do terreno, com coberturas diferenciadas em telhados de 2, 3 e 4 águas, articulados por 

pátios, escadas e caminhos. A casa do proprietário, muito remodelada nos anos 80 do séc. XX, com 

pórtico "pseudo-georgeano" na fachada principal, revela influência das casas inglesas ou americanas, 

aludindo às origens inglesas dos proprietários (“Taylor Fladgate & Yeatman”). Na casa dos lagares 

conservam-se os lagares de granito, adaptados às exigências de higiene e actuais condições de 

trabalho, e a adega evidencia uma estrutura construtiva tradicional. 

Para além das quintas enunciadas, destaque ainda para um conjunto de outras quintas, não só pela 

sua envolvente natural já que, na generalidade dos casos, se situam junto do rio Douro ou dos seus 

afluentes (rio Torto), mas pela sua importância em matéria de produção vinícola e, 

consequentemente, na composição da paisagem, nomeadamente: 

7.Quinta das Carvalhas – Bateiras, Ervedosa do Douro - propriedade da Real Companhia Velha, 

onde está incluída a Quinta da Cruz. Situada na margem esquerda do rio Douro, que a delimita a 

Norte e Oeste, sendo que do lado Este, confina com a Quinta de Ventozelo. 
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8.Quinta do Vale de D. Maria, Ervedosa do Douro – localizada na margem direita do rio Torto, em 

frente ao lugar de Sarzedinho, nas proximidades da Quinta de Cedovim. 

9.Quinta do Retiro Novo – Sarzedinho, Ervedosa do Douro – localizada à entrada do lugar de 

Sarzedinho, na margem esquerda do rio Torto. 

10.Quinta da Várzea Redonda – Sarzedinho, Ervedosa do Douro – localizada junto à ponte do rio 

Torto. 

11.Quinta Nova do Rio Torto – Sarzedinho, Ervedosa do Douro – localizada a Oeste da Quinta da 

Várzea Redonda, na margem direita do rio Torto. 

12.Quinta de Santa Maria Madalena – Sarzedinho, Ervedosa do Douro – localizada no 

prolongamento da Quinta Nova do Rio Torto, na margem direita do rio Torto. 

13.Quinta das Lajes – Sarzedinho, Ervedosa do Douro – localizada na margem esquerda do rio 

Torto, relativamente próxima do lugar de Sarzedinho. 

14.Quinta da Perdiz – Sarzedinho, Ervedosa do Douro – localiza-se na proximidade da Quinta do 

Monte Bravo e também na margem direita do rio Torto, entre o lugar de Sarzedinho e Ervedosa do 

Douro. 

15.Quinta do Monte Bravo, Ervedosa do Douro – localizada na margem esquerda do rio Torto, 

entre o lugar de Sarzedinho e Ervedosa do Douro. 

16.Quinta Nova das Lages – Sarzedinho, Ervedosa do Douro – localizada na margem esquerda do 

rio Torto. 

17.Quinta dos Macedos – Sarzedinho, Ervedosa do Douro – localizada no prolongamento da Quinta 

Nova das Lages, margem esquerda do rio Torto. 

18.Quinta do Dr. Figueiredo, Ervedosa do Douro – localizada na margem direita do rio Torto, em 

frente da Quinta de Cabanas e Quinta do Caldeirão. 

19.Quinta do Caldeirão, Castanheiro do Sul – localizada na margem esquerda do rio Torto, no 

prolongamento Oeste da Quinta de Cabanas, 

20.Quinta de Cabanas, Castanheiro do Sul – localizada na margem esquerda do rio Torto, em 

frente à Quinta do Dr. Figueiredo. 

21.Quinta das Tecedeiras, Ervedosa do Douro – localizada na margem direita do rio Douro, no 

prolongamento a Oeste da Quinta de S. José. 

22.Quinta de S. José, Ervedosa do Douro – localiza-se na margem direita do rio Douro, na 

proximidade da Quinta de Roriz. 

23.Quinta da Afurada, Ervedosa do Douro – localizada entre o Alto de Roriz e a Teixeira, em 

Ervedosa do Douro. 

24.Quinta da Gricha, Ervedosa do Douro – localizada a Este da Quinta de Roriz. 
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25.Quinta da Esteveira, Ervedosa do Douro – localizada na margem direita do rio Torto. 

26.Quinta do Vau, Soutelo do Douro – localizada na margem direita do rio Douro, no prolongamento 

Este da Quinta da Gricha. 

27.Quinta da Vila Velha, Soutelo do Douro – localizada na margem direita do rio Douro, no 

prolongamento Este da Quinta do Vau. 

28.Quinta dos Acipestres, Soutelo do Douro – inclui a Quinta da Barreira. Localiza-se na margem 

ao longo da margem direita do rio Douro, sendo propriedade da Real Companhia Velha. Em frente, 

a foz do rio Tua, o aglomerado populacional e a estação ferroviária do Tua.  

29.Quinta do Mileu, Soutelo do Douro – localiza-se entre a Quinta da Barreira (a Oeste) e a Quinta 

do Vale de S. Martinho e a Quinta do Banco (a Este). 

30.Quinta das Fontainhas, Soutelo do Douro – localiza-se a Norte da Capela de Santo Amaro. 

31.Quinta do Banco, Nagoselo do Douro – localiza-se próximo da margem direita do rio Douro, 

num vale que deriva da povoação de Nagoselo do Douro em direcção ao rio Douro (Vale de S. 

Martinho). 

32.Quinta do Vale de S. Martinho, Nagoselo do Douro – localiza-se na margem direita do rio 

Douro, na proximidade da Quinta do Banco. 

33.Quinta do Lodeiro, S. João da Pesqueira – passando o aglomerado populacional de S. João da 

Pesqueira, em direcção a Norte, ao longo do ribeiro do Vale das Hortas. 

34.Quinta da Tranqueira, Vilarouco – localizada entre Vilarouco e o lugar de Vale de Vila, a meio 

de vale que deriva em direção ao rio Douro. 

8.9.2 Manchas de socalcos 

Uma das formas de armação do terreno no território do Douro, foi a construção de socalcos em xisto, 

respeitando o sentido da curva de nível do local onde seriam construídos. Numa primeira fase, os 

socalcos, ou geios, são mais estreitos e compreendem no seu interior um ou dois bardos de vinha 

(socalcos pré-filoxéricos), enquanto os construídos após a invasão da filoxera (1867), têm mais 

volumetria em escala construtiva, compreendem mais bardos de vinha, 8 a 10, e são os que existem 

em maior expressividade neste território. 

Associada a esta arquitectura vernacular, aparece um conjunto de práticas construtivas, que de 

forma funcional, procurava responder a questões do quotidiano e prática agrícola: escadarias, 

pilheiros… para além de diversas técnicas de aparelhamento do xisto. 

Paralelamente, também aparecem os denominados mortórios, antigos socalcos que foram 

abandonados e onde foi posteriormente proliferando a flora mediterrânea. 

Numa abordagem ao território, para além de identificadas manchas de socalcos em quintas 

enunciadas anteriormente, são também referenciadas manchas que aparecem de forma isolada na 
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paisagem, ou incluídas em quintas de construção recente. Para além da vinha, são também 

identificadas manchas de socalcos para o olival e amendoal. 

Assim, foram visualizadas e referenciadas, as seguintes manchas de socalcos para o concelho de S. 

João da Pesqueira: 

A. Mancha de socalcos na Quinta de Santa Bárbara, Bateiras; 

B. Mancha de socalcos na periferia de Casais do Douro e paralelos ao rio Torto; 

C. Mancha de socalcos localizados entre Casais do Douro e o cruzamento de acesso ao Sarzedinho; 

D. Mancha de socalcos na Quinta do Retiro Novo, Sarzedinho; 

E. Socalcos localizados do lado esquerdo da estrada de acesso ao Sarzedinho; 

F. Mancha de socalcos na Quinta do Vale de D. Maria, Ervedosa do Douro; 

G. Mancha de socalcos na Quinta de Cedovim, Sarzedinho; 

H. Mancha de socalcos na Quinta da Várzea Redonda, Sarzedinho; 

I. Mancha de socalcos a seguir à ponte sobre o rio Torto em direcção ao Sarzedinho (lado 

esquerdo); 

J. Mancha de socalcos no Ferrador, rio Torto entre a Quinta Nova das Lages e a Quinta dos Macedos, 

Sarzedinho; 

K. Mancha de socalcos de olival na Quinta de Ventozelo, Ervedosa do Douro; 

L. Mancha de socalcos de vinha e oliveiras no Frei Estevão (paralelos á EN 222), Ervedosa do Douro; 

M. Mancha de socalcos de olival na periferia Oeste do aglomerado populacional de Ervedosa do 

Douro; 

N. Mancha de socalcos de vinha e olival na Amoreira, Ervedosa do Douro; 

O. Mancha de socalcos na Quinta do Lodeiro, S. João da Pesqueira; 

P. Mancha de socalcos de olival ao longo dos Lameiros, S. João da Pesqueira; 

Q. Mancha de socalcos de olival no Marinheiro, S. João da Pesqueira; 

R. Manchas de socalcos de olival à entrada do Vale da Vila; 

S. Mancha de socalcos de amendoal à entrada do Vale da Vila; 

T. Mancha de socalcos de olival, Vale de Figueira; 

U. Mancha de socalcos de amendoal e olival, Vale de Figueira; 

V. Mancha de socalcos e aparelho construtivo na Quinta do Ribeiro Tanque, Vale de Figueira; 

W. Mancha de socalcos de vinha e olival na Quinta de Vargelas, Vale de Figueira; 

X. Muro circular em xisto (vinha) próximo da Quinta dos Cónegos, Pereiros; 

Y. Mancha de socalcos com vinha e olival em Valongo dos Azeites; 

Z. Mancha de socalcos de olival e amendoal na margem esquerda do rio Torto e paralelos à Estrada 

Municipal; 

AA. Mancha de socalcos da Ribeira de Cima, Várzea de Trevões. 

8.9.3 Caminhos carreteiros 

Andar, circular, atravessar, percorrer… Um território possui ao longo do seu espaço inúmeras 

travessias, caminhos e percursos com inúmeras finalidades, construídos em diferentes épocas e em 

diversas tipologias de solo. Desde a actividade comercial, a funções militares, passando por permitir 
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o acesso a determinados locais, e povoações, foram construídos ao longo dos tempos, diversos 

caminhos que ainda hoje são utilizados, ou em alguns casos, permanece a memória de antigos rituais 

de passagem e travessia do território. 

No decorrer do trabalho de campo, foram identificados os seguintes caminhos carreteiros: 

• Troço de caminho carreteiro entre Sarzedinho e Castanheiro do Sul; 

• Caminho carreteiro e ponte no rio Torto, S. João da Pesqueira – Várzea de Trevões; 

• Caminho carreteiro do Lodeiro/Boca do Lodeiro, S. João da Pesqueira; 

• Caminho carreteiro do Cerro, S. João da Pesqueira; 

• Caminho carreteiro da Quelha da Bogalha, S. João da Pesqueira; 

• Caminho carreteiro da Valeira, S. João da Pesqueira; 

• Troço de caminho carreteiro de S. João da Pesqueira a S. Salvador do Mundo e Valeira 

(Vergadas), S. João da Pesqueira; 

• Troço de caminho carreteiro da Quelha do Caga Fogo, S. João da Pesqueira; 

• Troço de caminho carreteiro na Senhora da Estrada, Vilarouco; 

• Troço de caminho carreteiro para a Fonte de S. Domingos, Vidigal; 

• Troço de caminho carreteiro na Quinta da Abelheira, Vale de Figueira; 

• Troço de caminho carreteiro da Ponte do Vale da Vila, Vale de Figueira; 

• Troço de caminho carreteiro na entrada de Pereiros; 

• Troço de caminho carreteiro no rio Torto I, Pereiros; 

• Troço de caminho carreteiro no rio Torto II, Pereiros; 

• Troço de caminho carreteiro e antiga ponte no rio Torto, Pereiros; 

• Troço de caminho carreteiro do Pinheiro, Trevões; 

• Troço de caminho do Pinheiral das Bandas, Trevões; 

• Troço de caminho na vertente Noroeste da Serra de Sampaio, Trevões; 

• Caminho carreteiro da Grade, Paredes da Beira; 

• Caminho carreteiro da Gândara, Paredes da Beira; 

• Caminho carreteiro nas Feiticeiras/Pinheiral das Bandas, Paredes da Beira; 

• Caminho carreteiro da Cabeça da Porca, Paredes da Beira; 

• Caminho carreteiro da Ribeira, Paredes da Beira; 

• Caminho carreteiro das Tintureiras, Vale da Vila e Vale Parente, Paredes da Beira; 

• Caminho carreteiro no Vilarouco. 

8.9.4 Lagares e armazéns de vinho 

Construídos na periferia dos aglomerados populacionais, ou em artérias específicas desse 

aglomerado (veja-se por exemplo a antiga toponímia de S. João da Pesqueira, Rua da Tulha), ou 

junto a caminhos principais ou a cursos de água para permitir um fácil escoamento do vinho por via 

fluvial, ou ainda, fazendo parte da estrutura agrícola das quintas, o lagar de vinho, também atribuída 

por vezes a designação de oficina vinária, pode ter diversas tipologias de implantação (geralmente 

neste território acompanha o sistema de socalcos, onde através da gravidade se procura uma melhor 

funcionalidade no posterior armazenamento do vinho), ter diversas volumetrias internas (diversos 

lagares) e sistemas de prensagem que vão desde o lagar com vara e fuso de madeira, ao lagar de 
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fuso, cabeça e cincho em ferro… para além de possuírem sistema de cobertura em asnas de madeira, 

técnica muito utilizada para estas construções neste território. 

A sua localização compreende aspectos funcionais como o transporte do vinho, a aspectos de 

preservação do mesmo, humidade e luz, a aspectos de higiene, desde os cheiros, á caiação do seu 

aparelho construtivo externo e por vezes interno,  

No decorrer do trabalho de campo, foram identificados os seguintes lagares e armazéns de vinho 

(isolados de quintas), sendo que os identificados para os lugares de Vale de Figueira e Casais do 

Douro, são os que foram mencionados e estão contemplados para a área de abrangência dos 

respectivos Planos de Pormenor para aqueles dois locais: 

A. Lagar de vinho n.1 em Casais do Douro; 

B. Lagar de vinho n.2 em Casais do Douro; 

C. Lagar de vinho n.3 em Casais do Douro; 

D. Lagar de vinho n.4 em Casais do Douro; 

E. Lagar de vinho n.5 em Casais do Douro; 

F. Lagar de vinho n.6 em Casais do Douro; 

G. Lagar de vinho n.7 em Casais do Douro; 

H. Lagar de vinho n.8 em Casais do Douro; 

I. Lagar e armazém de vinho na Cruz, Ervedosa do Douro; 

J. Armazém de vinho no Cerro da Cruz, Nagoselo do Douro; 

K. Armazém de vinho no Vale de S. Martinho, Nagoselo do Douro; 

L. Armazém de vinho junto ao polidesportivo, Nagoselo do Douro; 

M. Lagar de vinho junto ao edifício da actual junta de freguesia, Nagoselo do Douro; 

N. Lagar de vinho na rua da Cruz, S. João da Pesqueira; 

O. Lagar de vinho n.1 no Torrão, S. João da Pesqueira; 

P. Lagar e armazém de vinho na Av. Marquês de Soveral, S. João da Pesqueira; 

Q. Lagar e armazém de vinho em Cabanas, S. João da Pesqueira; 

R. Lagar de vinho n.1 na Rua de S. Pedro, S. João da Pesqueira; 

S. Lagar de vinho n.3 na Rua de S. Pedro, S. João da Pesqueira; 

T. Lagar de vinho n.1 na Rua Dr. Sousa Costa (antiga rua da Tulha), S. João da Pesqueira; 

U. Lagar de vinho da Rua General Humberto Delgado (antiga rua Fora de Vila), S. João da 

Pesqueira; 

V. Lagar e armazém de vinho da Carranca de Cidrô (Real Companhia Velha), S. João da 

Pesqueira; 

W. Lagar de vinho n.1 em Vale de Figueira; 

X. Lagar de vinho n.2 em Vale de Figueira; 

Y. Lagar de vinho n.3 em Vale de Figueira; 

Z. Armazém de vinhos da Quinta do Cachão, Vale de Figueira; 

AA. Armazém de Chões de Vilela, Vilarouco; 

BB. Lagar de vinho em Várzea de Trevões; 

CC. Lagar e armazém de vinho em Várzea de Trevões; 

DD. Armazém em Trevões (Casa da Eira); 
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8.9.5 Lagares de Azeite 

A cultura mais importante depois da vinha, era e é, a da oliveira. Bem adaptada às características 

mediterrâneas do Douro, estas árvores eram pouco exigentes em granjeios, o que facilitava a 

organização dos serviços do campo, muito condicionados pelo ciclo da vinha. Os olivais podiam ser 

armados em socalcos contínuos, à semelhança da vinha, ou em socalcos individuais, em que cada 

árvore se via rodeada por um muro circular de protecção, ou pés individuais em bordadura pela 

vinha. Em média, uma oliveira produz cerca de 20 kg de azeitonas, sendo necessárias cerca de 5 a 

6 kg para produzir 1 L de azeite. 

A colheita e transformação das azeitonas, a safra (a apanha da azeitona), realizam-se geralmente, 

entre os meses de Dezembro e Janeiro (é variável). 

Depois de limpos, os frutos eram lançados para as tulhas, espaços destinados a juntar a azeitona 

para a moagem. 

O local onde se processava a transformação da azeitona, o lagar de azeite, muitas vezes também 

designado por azenha (denominação também atribuída a construções temporárias no caudal do rio 

Douro, especialmente durante os meses em que o nível da água era mais reduzido), foi durante 

séculos, em época anterior à industrialização, o espaço em que a principal força motriz utilizada era 

a força por tracção animal, por força da água – azenha – ou por prensagem em sistema de fuso e 

varas.  

No interior do lagar de azeite, existiam em alguns casos a zona de armazenamento da azeitona, as 

tulhas, o moinho composto por pio e mós onde era triturado o fruto e a área de prensagem e 

extracção do “tesouro”.  

Estes foram os processos utilizados até meados do século XIX em Portugal para a extracção do 

azeite, iniciando-se ao longo do século XIX, o processo de industrialização destes espaços com a 

introdução da força motriz mecânica. O processo de obtenção do azeite é o mesmo, é alterada a 

tipologia de força utilizada para a sua obtenção; em muitas áreas do Interior do País e mesmo em 

muitas localidades, estes espaços foram os primeiros espaços com sinal de processo de 

industrialização. 

No decorrer do trabalho de campo, foram identificados os lagares de azeite seguidamente 

enunciados, sendo que os identificados para Vale de Figueira, são os que foram mencionados e estão 

contemplados para a área de abrangência do respectivo Plano de Pormenor para aquele local: 

• Lagar de azeite de tracção animal na Espinhosa; 

• Lagar de azeite de tracção animal no Vidigal; 

• Lagar de azeite de tracção animal n.1, Vale de Vila; 

• Lagar de azeite de tracção animal n.2, Vale de Vila;  

• Lagar de azeite n.1 de Vale de Figueira; 

• Lagar de azeite n.2 de Vale de Figueira; 

• Lagar de azeite dos Caiados, Trevões. 
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8.9.6 Moinhos 

Neste domínio, vão ser referenciadas as estruturas de moagem tradicional que subsistem ao longo 

da paisagem deste território, e todo um conjunto de arquitecturas que lhes serviam de suporte, 

nomeadamente:Moinhos de vento, Moinhos, Manchas de levadas de água e açudes. 

8.9.6.1 Moinhos de vento  

Um moinho de vento, em sentido restrito, é um moinho que usa as hélices como elemento de 

captação e conversão da energia eólica para outro tipo de energia apropriada para movimentar 

outros mecanismos. O moinho de vento tipo mediterrânico, grupo ao qual pertence a maioria dos 

moinhos de vento portugueses, tomou uma forma particular, distinta da do norte da Europa. De 

menor dimensão, são, geralmente, compostos por uma estrutura cilíndrica construída em pedra, com 

cúpula cónica de madeira (denominada capelo) e um número variável de velas de pano cuja origem 

se pode associar ao velame das embarcações. 

No decorrer do trabalho de campo, visualizou-se e registou-se na freguesia de Vilarouco, na 

proximidade da vertente Este do aglomerado, isolada de qualquer habitação e linha de água, uma 

estrutura cilíndrica construída em xisto, com porta de entrada direccionada para Este, que poderá 

ser a estrutura cilíndrica de um moinho de vento, sob a qual apoiava a cúpula.  

Esta estrutura aparece referenciada na carta militar 1/25000, na cota 623 m, servindo como ponto 

geodésico. É de tradição local, a existência destas estruturas nesta freguesia. 

8.9.6.2 Moinhos  

Localizado no Fundo do Povo, em Riodades, na margem esquerda da ribeira de Tabarela, e próximo 

de linha de água que circunda a Este o aglomerado de Riodades e que desagua nesta linha de água 

de maior importância (ribeira de Tabarela), percorrendo troço de antigo caminho carreteiro ao longo 

da ribeira de Tabarela (recentemente intervencionado), encontramos casario constituído por diversas 

construções, nomeadamente arrumos, as cortes dos animais e casa de habitação (do moleiro).  

Logo á entrada, e circundada por campos agrícolas em ambas as margens da ribeira de Tabarela, 

podemos encontrar ruínas de uma antiga ponte sobre esta linha de água, e olhando para a margem 

direita da ribeira, percebe-se a existência do antigo caminho que por aqui passava. Junto ao casario 

e junto às ruínas dessa antiga ponte, na margem direita, subsistem umas alminhas em granito, 

recentemente colocadas em suportes de madeira. Junto ao alçado Norte do casario, subsiste o 

complexo moageiro, com diversas mós onde se localizavam os rodízios (duas descargas de água 

para a ribeira de Tabarela) vendo-se a Este a linha de levada que a montante, direccionava a água 

para este moinho.  

Da análise de carta militar da década de 40 (sem possibilidade de a datar correctamente), este 

moinho era denominado de Moinho do Ângelo. É de supor, que tanto a montante como a jusante 

deste moinho possam existir ruínas/edifícios de antigas unidades moageiras (possibilidade de 

actualmente existirem mais – vegetação muito densa - sendo percetível através de ortofotomapa, 

nomeadamente o Moinho do Malhão a montante, e o Moinho do Gravielo, Moinhos das Portinhas e o 

Moinho das Fráguas a jusante). 
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De referir que no lugar de Vale de Penela, pertencente a Riodades, poderá existir, junto ao rio Távora, 

estrutura de antigo moinho, nomeadamente o Moinho do Moroal (segundo a terminologia da carta 

militar dos anos 40), sendo percetível através de ortofotomapa (vegetação muito densa).  

 

Figura 8. 3 Carta militar nº 139 (1940) 
Fonte: Instituto Geográfico do Exército 

Na margem direita do rio Torto, na freguesia de Vilarouco, a Oeste da Ponte de Vilela (visível a partir 

do local da Fraga da Moura, em Valongo dos Azeites) subsistem ruínas de moinho e casario anexo, 

bem como ruinas de pombal de grande volumetria (Moinho no rio Torto I). 

Junto ao curso de água do rio Torto, foram ainda identificados os seguintes moinhos: 

Moinho no rio Torto II, na freguesia de Pereiros, onde subsiste o casario em xisto, a levada e a 

entrada para os dois rodízios existentes no moinho (não se visualizam as respectivas mós); 

Moinho no rio Torto III, na freguesia de Pereiros (conhecido pelo Moinho Tintureiro em carta militar 

da década de 40, sem possibilidade de a datar correctamente), composto por casario de apoio para 

animais, casa do moleiro com forno e levada de água a Este em muito mau estado (vegetação muito 

densa). Ao localizar-se muito próximo do rio Torto, estar sujeito às variações de caudais, e ao seu 

posterior abandono, a área onde se localizava o rodizio estava em ruinas, não sendo possível 

visualizar qualquer elemento de moagem desta unidade moageira; 

Moinho no rio Torto IV, na freguesia de Valongo dos Azeites, em muito mau estado de conservação, 

sendo apenas perceptível a sua configuração, em virtude de também no seu interior existir muito 

coberto vegetal); 

Moinho no rio Torto V, na freguesia de Valongo dos Azeites, onde é perceptível um imóvel sem 

sistema de cobertura, podendo visualizar-se no seu interior um conjunto de três saídas de água e 

respectivas mós onde funcionavam os rodízios. No exterior a respectiva levada de água em direcção 

ao rio Torto, onde subsistem ruinas de antiga ponte de ligação entre as duas margens deste curso 

de água. Em área anexa, casario em ruinas, que serviria de apoio a esta estrutura moageira. 
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8.9.6.3 Manchas de levadas de água e açudes  

Na periferia do aglomerado urbano de Riodades, e junto a uma linha de água que deriva do sentido 

Este/Oeste e circunda o mesmo aglomerado na sua vertente Norte, aparece ao fundo da Rua das 

Flores, e sob um pontão que atravessa essa linha de água, um conjunto de levadas em granito, que 

ainda hoje são utilizadas para o regadio de pequenas culturas.  

Mais a montante, e na entrada do aglomerado, e sob um pequeno pontão da Estrada Municipal, 

subsiste um açude e um conjunto de levadas de água ao longo de um pequeno caminho carreteiro. 

No final da década de 40 do século XX, aparecem cartografados nesta linha de água, que desagua a 

montante na Ribeira de Tabarela (afluente do Távora), diversos engenhos de moagem, 

nomeadamente de azeite (Moinho de Azeite, Moinho da Ponte e Casas da Ponte). 

Na freguesia de Pereiros, no curso de água do rio Torto, foi possível observar um açude. 

8.9.7 Atafonas 

Para além da cultura do vinho e do azeite, nas zonas em que não era praticada a agricultura, era 

comum a exploração do sumagre, arbusto espontâneo que aparece principalmente na zona de 

transição do Cima Corgo e/para o Douro Superior, que depois de triturado nas atafonas, engenhos 

movidos por força da tracção animal, resulta um pó para utilização nos curtumes.  

Ao longo do século XVIII, existem várias referências á existência de atafonas em S. João da 

Pesqueira, sendo que actualmente persiste um exemplar de engenho de atafona em Vale de Figueira. 

Os elementos que ainda são visíveis desta atafona constituem-se pela mó em granito e o empedrado 

em xisto onde os ramos eram triturados. 

Este engenho foi mencionado e está contemplado para a área de abrangência do respectivo Plano de 

Pormenor para aquele local. 

8.9.8 Pombais 

Percorrendo este território, aparecem-nos, na periferia dos aglomerados populacionais, ou inseridos 

na estrutura de agrícola de apoio às quintas, estruturas de planta circular ou em ferradura, com 

saídas de voo direccionadas para Sul (exposição solar mais favorável).  

Os pombais, construídos em espessas paredes de xisto, e caiados a branco no seu exterior (melhor 

identificação do local), possuem no seu interior pequenos nichos para a nidificação dos pombos, para 

além da respectiva saída de voo. Para além de fornecerem estrumes para as terras, eram um 

complemento alimentar para os seus proprietários.  

No decorrer do trabalho de campo, foram identificados os pombais seguidamente enunciados, sendo 

que os pombais identificados para Vale de Figueira e Casais do Douro, são os que foram mencionados 

e estão contemplados para a área de abrangência dos respectivos Planos de Pormenor para aqueles 

locais: 

• Pombal em Casais do Douro; 

• Pombal da Quinta de Ventozelo; 
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• Pombal da Quinta de Roriz; 

• Pombal localizado na periferia da Quinta da Portela, Soutelo do Douro; 

• Pombal das Alminhas, S. João da Pesqueira; 

• Pombal do Montenegro, S. João da Pesqueira; 

• Pombal do Marinheiro, Quinta do Lodeiro, S. João da Pesqueira; 

• Pombal em Pojares/Av. João do Nascimento Costa, S. João da Pesqueira; 

• Pombal da Quinta das Andorinhas, S. João da Pesqueira; 

• Pombal da Aveleira, S. João da Pesqueira; 

• Pombal do Vilarinho, S. João da Pesqueira; 

• Pombal na Senhora do Rosário, S. João da Pesqueira; 

• Pombal da Senhora da Estrada; 

• Pombal n.1 em Vilarouco; 

• Pombal n.2 em Vilarouco; 

• Pombal n.3 em Vilarouco (rio Torto); 

• Pombal da Quinta do Rei, na Ferradosa; 

• Pombal de Vale de Figueira; 

• Pombal da Quinta de Vargelas, Vale de Figueira; 

• Pombal n.1 em Ôlas; 

• Pombal n.2 em Ôlas; 

• Pombal n.3 em Ôlas; 

• Pombal dos Pereiros; 

• Pombal n.1 em Valongo dos Azeites; 

• Pombal n.2 em Valongo dos Azeites; 

• Pombal n.3 em Valongo dos Azeites; 

• Pombal n.1 em Trevões; 

• Pombal n.2 em Trevões. 

8.9.9 Fornos para secar figos  

Uma outra estrutura ainda visível nesta paisagem, é o forno para a secagem do figo. De escala 

reduzida, estas estruturas aparecem-nos de forma isolada, ou inseridas em muros. Após a apanha 

do figo, a sua secagem era realizada com recurso a estes fornos, construídos em xisto, formando 

falsa cúpula no interior. Em alguns casos, o barro é usado como ligante no interior da estrutura e 

entre o lajeado (borralheira - xisto de maiores dimensões). Possuem uma boca que permitia o acesso 

ao seu interior para se colocar o figo, sendo posteriormente fechado com tampo de madeira ou ferro.  

No decorrer do trabalho de campo, foram identificados os seguintes fornos para a secagem de figos: 

Forno de secar figos do Marinheiro, S. João da Pesqueira; 

Forno de secar figos da Quinta do Lodeiro, S. João da Pesqueira; 

Forno de secar figos de Espinho; 

Forno de secar figos de Várzea de Trevões; 

Forno de secar figos dos Pereiros; 
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Forno de secar figos dos Pereiros II; 

Forno de secar figos em Trevões; 

Forno de secar figos em Ôlas. 

Forno de secar figos nas Feiticeiras, Paredes da Beira. 

8.9.10 Fornos para cozedura de telha 

Existem ainda, e associada ao termo de forno, alguns topónimos com a denominação Forno da Telha, 

locais onde após a extração barro e a sua moldagem e secagem, eram colocadas nestas estruturas, 

as telhas para cozedura e posterior colocação nos telhados do casario.  

Em Paredes da Beira, junto ao local da Ribeira, e aproveitando a passagem desta linha de água, 

existiam dois fornos para a cozedura da telha, e em área anexa o Terreiro, onde o barro eram pisado 

e moldado, para a posterior cozedura. Após a cozedura, as telhas eram colocadas junto a casario em 

área contígua, onde eram posteriormente vendidas e transportadas “à carga” por animais para 

diversos locais.  

Dessas duas estruturas, subsiste uma, conhecida como o Forno da Telha da Ribeira, assim como o 

casario anexo. 

Forno da Telha da Ribeira, Paredes da Beira 

8.9.11 Eiras 

Ao longo desta paisagem, é possível encontrar elementos que nos relembra a sua transformação 

(recente) agrária, social e económica. Onde hoje subsiste a cultura da vinha, no passado existiu uma 

outra cultura que servia de complemento económico a estas populações: o cereal, nomeadamente o 

centeio.  

Existem muitas parcelas de vinha, que num passado recente, eram terras de cultivo do centeio, e 

que entretanto foram reutilizadas para esta nova cultura. A cultura dos cereais, pressupunha a 

existência de elementos arquitectónicos na paisagem, as eiras, onde o cereal era malhado com 

malhos ou manguais com a finalidade de separar o grão da palha, sendo posteriormente levado para 

os moinhos (rio Douro ou na parte sul do concelho, como veremos) onde era triturado e obtida a 

farinha para o fabrico do pão. Junto á eira, geralmente existia a casa da eira, que servia de apoio a 

esta estrutura. As eiras, possuem diferentes escalas, materiais de construção, implantações e a 

composição do seu lajeado pode ser de granito, xisto, ou quartzo.  

No decorrer do trabalho de campo, foram identificadas as seguintes eiras: 

Eira do Agro, Quinta do Lodeiro, S. João da Pesqueira; 

Eira da Afonsa, S. João da Pesqueira; 

Eira do Montenegro, S. João da Pesqueira; 

Eira do Convento, S. João da Pesqueira; 

Eira de Várzea de Trevões; 

Eira n.1 de Chões de Vilela, Vilarouco; 

Eira n. 2 de Chões de Vilela, Vilarouco; 

Eira de Trevões;  
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Eira n.1 do Pinheiro, Trevões; 

Eira n.2 do Pinheiro, Trevões; 

Eira da Quinta dos Cónegos, Pereiros; 

Eira n.1 de Ôlas; 

Eira n. 2 de Ôlas; 

Eira das Feiticeiras, Paredes da Beira; 

Eira das Tintureiras, Paredes da Beira; 

Eira em Vale de Penela, Riodades. 

8.9.12 Colmeais 

Uma outra construção funcional, é a existência de colmeais e respectivos muros apiários. Existiam 

colmeais em zonas com abundância de flora indicada para a produção melífera, onde nos respectivos 

socalcos eram colocados os cortiços, e posteriormente, opta-se pelas colmeias. Em alguns locais 

estes colmeais, são acompanhados por muros apiários, que delimitam o espaço onde se realiza a 

produção de mel.  

No decorrer do trabalho de campo, foram identificados os seguintes colmeais: 

Colmeal da Quinta de Ventozelo, Ervedosa do Douro; 

Colmeal em Nagoselo do Douro. 

8.9.13 Pesqueiras 

“De tantas e tão variadas obras construídas no leito e margens do rio Douro para apoio da actividade 

piscatória, existe apenas um exemplar bem preservado entre Tua e Soutelo do Douro e outro 

bastante destruído, a montante, junto da Alegria. Todas as demais foram derrubadas ou ficaram 

submersas nas albufeiras dos aproveitamentos hidroeléctricos.  

A pesqueira do Tua/Soutelo pode exemplificar plenamente este tipo de estrutura, constituída por 

uma espessa parede lançada de cada margem para o veio, em posição algo oblíqua, com a 

extremidade inclinada a poente, formando conjunto, mas levemente desencontradas e deixando ao 

centro o canal de navegação (…) Como outras desta área, a pesqueira pertencia a uma quinta, e 

podia ser directamente explorada ou arrendada a troco de uma percentagem das capturas”41. 

No que concerne à legislação aplicável são de referir os seguintes diplomas: 

Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de Maio – Criação e competências da Direção Geral do Património 

Cultural; 

Decreto-Lei n.º 114/2012 de 15 de Maio – Atribuições e competências das Direções Regionais de 

Cultura; 

Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho, Ministério da Cultura – Indicação da Zona Especial de Proteção 

do Alto Douro Vinhateiro; 

Lei 107/2001 de 8 de Setembro - Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do 

Património Cultural. 

                                                 
41 SOEIRO, Teresa (2003), Viver e Saber Fazer. Tecnologias Tradicionais na Região do Douro. Douro, um rio de vida, edição Museu do Douro, Peso da 
Régua, p. 372 e 373 
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8.10 Sítios e conjuntos com interesse 

Distinguem-se alguns espaços (sítios) que, por constituírem uma associação equilibrada entre obras 

do homem e da natureza, com valor histórico, arqueológico, natural ou social, se assumem como 

uma mais-valia do ponto de vista patrimonial. Destacam-se também alguns conjuntos notáveis de 

imóveis arquitectónicos que pela sua unidade, pela sua integração na paisagem ou pelo seu valor 

histórico se julgam de suma importância. São, então, de referir, como detentores de bons exemplos 

da arquitectura tradicional e popular, assim como pela conservação de núcleos urbanos que 

apresentam ainda alguma coerência original, no seu traçado e edificado. 

Assim, foram referenciados os seguintes conjuntos e sítios com interesse: 

8.10.1 Praça da República, S. João da Pesqueira; 

8.10.2 Convento de S. Francisco, S. João da Pesqueira; 

8.10.3 Santuário de S. Salvador do Mundo, S, João da Pesqueira; 

8.10.4 Quinta da Abelheira, Vale de Figueira; 

8.10.5 Ferradosa, Vale de Figueira; 

8.10.6 S. Xisto, Vale de Figueira; 

8.10.7 Núcleo de Pereiros; 

8.10.8 Núcleo de Várzea de Trevões; 

8.10.9 Núcleo Histórico de Trevões; 

8.10.10 Ribeira de Galegos, Trevões e Ribeira, Paredes da Beira; 

8.10.11 Núcleo de Paredes da Beira; 

8.10.12 Ribeira de Tabarela, Riodades. 

8.10.1 Praça da República, S. João da Pesqueira 

O conjunto arquitectónico da Praça da República (Séculos XIV, XVI, XVIII e XXI), desenvolve-se 

segundo um eixo Este/Oeste. Já foram referidos inúmeros imóveis com interesse que fazem parte 

deste conjunto (no capítulo do património classificado) designadamente: o Solar dos Távoras (antigo 

Hospital da Misericórdia), a Capela da Misericórdia, o arco quebrado da muralha Sul do castelo 

medieval, a galeria com arcada de 9 arcos que culmina, a Este, na Torre do Relógio, os três edifícios 

de habitação a Este, o edifício da antiga Cadeia e Paços do Concelho, e as casas de habitação de 2 e 

3 pisos, sendo que a da esquerda possui escadaria transversal com patamar e uma "loggia" com 

acesso por arco pleno, e a da direita possui um piso superior com mansarda com varandim corrido 

gradeado de ferro.  

Destaque ainda para a rua dos Gatos, que tinha ligação com a Praça da República, junto à Torre do 

Relógio.  

Iniciando a rua do Arco, junto ao arco medieval, existe uma porta no início desta artéria, no lado 

direito, onde se percepciona a existência de uma artéria entre as habitações e o alçado Sul da galeria 

com 9 arcos, diluindo-se junto da Torre do Relógio. A rua dos Gatos, de perfil estreito e orgânico, 

com casas de traça popular em xisto, está ligada à existência de uma antiga judiaria em S. João da 

Pesqueira.  

No prolongamento Sul da Praça da República, existe a rua Direita (ou directa: directa da principal 

estrada que servia o aglomerado, onde persiste a Igreja de S. João e existiu a Igreja de S. Tiago, ao 

núcleo/aglomerado populacional). Constitui um dos eixos mais antigos do aglomerado, tendo, 
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inclusivamente, sido uma das bases do seu desenvolvimento. Nela estão implantadas algumas das 

casas nobres do aglomerado, conforme referenciado no capítulo do património arquitectónico. 

8.10.2 Convento de S. Francisco, S. João da Pesqueira 

Localizado a Este da povoação, e já no perímetro urbano da mesma, o Convento de S. Francisco foi 

mandado edificar por Belchior de Sousa em 1581, sob licença do bispo D. António Teles de Meneses 

e do conde Luís Álvares de Távora, que posteriormente o doou à Ordem Terceira da Penitência de S. 

Francisco.  

Do Convento de S. Francisco, apenas resta uma arcada que fazia parte do claustro, bem como várias 

lápides que se encontram no quintal do edifício. Do convento também faz parte o espaço agrícola 

que o envolve. Este edifício foi convertido em casa de lavoura, onde foram introduzidos estruturas 

de apoio á agricultura, nomeadamente um lagar de azeite, tulhas para depósito da azeitona e casa 

do proprietário. 

Em 1587, Belchior de Sousa recebe carta de brasão, outorgada por D. Filipe I; em 1615 morre D. 

Maria de Braga, que com o seu marido, D. Sebastião de Carvalho, cavaleiro de Santiago, instituiu a 

capela do capítulo no claustro.  

É da tradição local, que neste espaço terá passado o futuro Marquês de Pombal, onde na sua 

juventude teria frequentado as aulas conventuais. Outra figura ligada a este convento é Frei Baltasar 

da Piedade, o iniciador do futuro Santuário de S. Salvador do Mundo, que terá falecido com fama de 

santo. 

8.10.3 Santuário de S. Salvador do Mundo, S. João da Pesqueira 

Situado no Monte da Fraga, que permite desfrutar de uma vista magnífica sobre o rio Douro e o local 

do antigo Cachão da Valeira, o Santuário de S. Salvador do Mundo constitui um conjunto de 9 

pequenas ermidas construídas a partir do século XVI, que se distribuem desde a base do monte até 

ao topo, simbolizando algumas estações da via-sacra, com esculturas representativas das cenas da 

Paixão de Cristo.  

No núcleo principal, existe a Casa do Ermitão, a denominada Cova de Frei Gaspar, o alpendre de 

recepção aos peregrinos e a Capela de S. Salvador (a de maiores dimensões) representando o 

Calvário. Foi intenção de Frei Gaspar da Piedade fazer do Ermo uma réplica do Monte Calvário (de 

Jerusalém).  

Local com ocupação desde o Neolítico Final, e forte presença romana (Lápide funerária do século III, 

numismática, cerâmicas), aparecem-nos associadas a este espaço várias lendas e rituais, como a 

Fraga do Diabo, a Praça dos Mouros, a ritualidade de dar o nó na giesta. Neste conjunto, destaque 

para a primeira capela, que desde 1725 estava entregue aos Franciscanos da vila.  

De salientar todo o património móvel existente neste local, onde para além da simbologia 

representativa das figuras e imagens existentes no interior destas capelas, o número de ex-votos 

existentes na Capela principal, resultantes de inúmeras promessas.  

Tem romaria no dia do Corpo de Deus, e em anos passados existia o ritual religioso de realização 

de procissão de S. João da Pesqueira em direcção a S. Salvador do Mundo. 

8.10.4 Quinta da Abelheira, Vale de Figueira 

Localizada entre o Santuário de S. Salvador do Mundo e a Ferradosa, cerca de 300 m abaixo do 

cruzamento para o Vale da Vila, e tomando um caminho carreteiro que ali existe para o lado 
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esquerdo, em direcção ao rio Douro, este espaço situa-se na margem esquerda e paralelo ao rio 

Douro. 

Rodeado por vinhas novas, olival e mato mediterrâneo a Sudoeste, Sul e Sudoeste, sobressai espaço 

habitacional e de cariz agrícola, com sinais de abandono.  

A localização deste espaço, a sua ambiência natural e a amplitude visual para o rio Douro, sobressai 

como uma referência para a sua sinalização neste trabalho. 

8.10.5 Ferradosa, Vale de Figueira 

Situada na margem esquerda do rio Douro, a Ferradosa foi em tempos uma estação de caminho-de-

ferro da linha do Douro e, simultaneamente, um importante porto fluvial, servindo para o 

abastecimento e escoamento de mercadorias, produtos agrícolas, onde se inclui o vinho. 

Construída em finais do século XIX, a estação ferroviária da Ferradosa, foi durante anos local de 

passagem de mercadorias e pessoas para o Porto e Barca D’Alva.  

Mas para além de espaço de circulação de bens e pessoas, foi também local de embarque do vinho 

do Porto que aqui é produzido, e posteriormente transportado ao longo do rio Douro, através do 

barco rabelo para Vila Nova de Gaia – a última viagem aconteceu em 1962. 

Existia neste local barca de passagem, que realizava a travessia fluvial de quem necessitasse de 

atravessar para a outra margem do rio Douro. Neste porto de embarque, também era transportado 

um outro produto: o sumagre, planta que depois de triturada numa atafona (existe ainda uma em 

Vale de Figueira, e enunciada no capítulo do património vernacular), podia ser aplicada em 

coloramento dos têxteis. Existem relatos do transporte desta planta para a Inglaterra, Porto e Vale 

do Ave. Espaço de memórias e de constante ritualidade com o seu passado, que por vezes se 

transforma para adquirir novas funções sociais e culturais, o complexo turístico, aqui existente, 

pretende ritualizar a proximidade destas comunidades com o rio Douro, não só através da conversão 

do armazém de mercadorias da estação da Ferradosa em restaurante, como também com a criação 

de actividades lúdicas: remo, vela, passeios de barco. 

8.10.6 S. Xisto, Vale de Figueira 

Povoado sobranceiro ao rio Douro que mantém as suas características tradicionais, o que é visível 

nas construções em xisto e madeira. As habitações, na sua generalidade térreas, são geralmente 

voltadas à rua e apresentam pequenos cortelhos destinados aos animais ou à reserva de aprestos 

agrícolas. As casas sobradadas têm varanda com balaustradas de madeira e lojas no piso térreo. 

Existe uma pequena capela dedicada a S. Xisto no centro do povoado (referenciada no capítulo do 

património religioso). 

8.10.7 Núcleo de Pereiros 

Localizado a Este de S. João da Pesqueira, o aglomerado de Pereiros possui uma frente edificada 

situada entre campos agrícolas, que mantém as suas características construtivas e arquitectónicas 

bem conservadas. Ao percorrer o pequeno aglomerado, facilmente se encontra o típico casario de 

rés-do-chão e 1º piso, construções de apoio agrícola e pequenos cortelhos, sendo que a matéria-

prima utilizada é o xisto, existindo pormenores arquitectónicos em que se utiliza o granito.  

Existe casario de intervenção recente, e que procurou utilizar essa matéria-prima no seu aparelho 

construtivo.  
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8.10.8 Núcleo de Várzea de Trevões 

Inserido em pleno espaço agrícola, e na margem esquerda do rio Torto, o aglomerado de Várzea de 

Trevões, possui um conjunto de casario de diversas tipologias que definem a sua estrutura original.  

Tendo como ponto de referência o início do aglomerado, o cimo da rua dos Palhais, a rua Cimo do 

Povo e descendo por essas artérias em direcção à rua Direita (das quais derivam a, rua Chão da 

Azenha, o largo do Casarão, a travessa Cimo do Povo, o adro da Igreja e o largo do Cruzeiro) 

encontramos um conjunto de imóveis que caracterizam este aglomerado, desde pequenas estruturas 

para arrumos, os palheiros, a casario habitacional de diferentes volumetria, que conjugam a 

utilização de diversos materiais, a uma função habitacional e social. 

8.10.9 Núcleo Histórico de Trevões 

O adro da Igreja de Santa Marinha de Trevões (Monumento Nacional), centro do aglomerado, reúne 

diversos imóveis com interesse de que se destacam a Casa do Adro, a Casa dos Sarmentos e o Paço 

Episcopal. Todavia, há também que assinalar a Casa dos Caiado Ferrão e o Solar da Família Caiado 

Ferrão.  

Em conjunto, estes imóveis comprovam a importância que Trevões teve ao longo dos tempos 

(imóveis referenciados ao longo deste trabalho). 

Com uma história que demonstra a sua relevância, Trevões foi couto episcopal com jurisdição 

renovada por vários monarcas, sendo durante vários séculos território de disputa entre a Sé de 

Lamego e a Coroa. Ao sabor das diferentes divisões administrativas, Trevões foi parte integrante de 

diversas comarcas ao longo dos tempos, como Pinhel, Trancoso, Lamego, S. João da Pesqueira ou 

Tabuaço. O concelho de Trevões viria a ser extinto a 24 de Outubro de 1855. 

Tendo como ponto de referência a actual praça (espaço que possuía Pelourinho e Casa de Câmara) 

onde se realizaram recentemente obras de requalificação, no âmbito do Projecto das Aldeias 

Vinhateiras, e tomando a direcção Norte, é possível encontrarmos em artérias, como a rua da 

Restauração, rua dos Gatos, rua da Albergaria, um conjunto de imóveis de diferentes escalas, usos 

e materiais, e várias datas inscritas nos alçados dos imóveis. Destaque ainda para o arruamento da 

rua dos Gatos com o seu lajeado em granito. 

A sul da atual praça, e subindo a rua de S. Domingos, a rua do Moreiral, observam-se edifícios 

habitacionais, vernaculares e de cariz assistencial e religioso. 

8.10.10 Ribeira de Galegos, Trevões e Ribeira, Paredes da Beira 

Localizada na vertente Oeste da Serra de S. Paio, esta linha de água percorre um vale encaixado, de 

granitos, e de vegetação densa, especialmente junto das suas margens e mesmo no seu interior. Ao 

longo das suas margens foi-se instalando uma pequena comunidade de moleiros, que construiu 

diversos moinhos, levadas e açudes, onde através do aproveitamento da força motriz da água, era 

triturado cereal para a obtenção da farinha. A atribuição da denominação de Ribeira de Galegos, está 

associada a esta actividade económica, ao conjunto de moleiros que aqui residia com a sua família, 

e local para onde os “galegos”, expressão então muito utilizada, embora no termo depreciativo, 

transportavam o grão de cereal e trabalhavam durante horas junto aos seus moinhos. O acesso a 

este local pode-se realizar por duas opções: via Paredes da Beira, onde a ribeira (nesta freguesia a 

linha de água é conhecida como Ribeira) inicia o seu percurso descendente, em zona de planalto, ou 

através de caminho que se inicia junto ao nicho do Senhor da Boa Passagem, passando a ponte sob 

a Ribeira de Galegos, em Trevões.  
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Tanto no seu extremo Norte como Sul, e face á agricultura ainda ali praticada, consegue-se 

deslumbrar o curso de água; á medida que se avança no terreno a vegetação é muito mais densa, 

conseguindo-se contudo ainda ver e perspectivar a existência de mais estruturas moageiras. 

Contudo, e partindo do seu extremo Norte, e no limite da condensação vegetal, é possível visualizar, 

um conjunto de três moinhos, com levadas, açude e casa do moleiro, de intervenção recente, mas 

que actualmente indica sinais de abandono. Localizados junto á linha de água, dois na sua margem 

esquerda, e um na margem direita, e inseridos e circundados pelo inicio de uma paisagem beirã, 

num vale encaixado, estas estruturas utilizam o granito como elemento primordial na sua construção. 

É possível ver as levadas que derivam da linha de água e a conduziam para o moinho, onde em 

queda livre, o rodízio movimentava as mós, resultando a farinha para a produção do pão, assim 

como o açude que represava a água, e de onde deriva outra linha de levada para outro moinho 

situado a cota inferior. 

Por uma carta militar, datada da década de 40 (sem possibilidade de a datar correctamente), pode-

se entender a quantidade de estruturas moageiras existentes ao longo desta ribeira (possibilidade 

de actualmente existirem mais – vegetação muito densa - é perceptível através de 

ortofotomapa), assim como o número de campos de cereal e eiras onde o cereal era malhado.  

 

Figura 8. 4 Carta militar nº 139 
Fonte: Instituto Geográfico do Exército 

Pela análise desta carta, pensa-se que os moinhos identificados corresponderão aos moinhos do 

Augusto e do Ferreira. Para além das estruturas enunciadas, as de mais fácil acesso, foram 

identificadas e referenciadas ao longo deste curso de água, a Ribeira de Galegos ou Ribeira, um 

conjunto de diversos moinhos, que para uma melhor identificação, foi utilizada a carta militar citada 

anteriormente, assim como se atribuiu a denominação então utilizada para cada um deles. De 

salientar que alguns, já se encontram na área administrativa de Paredes da Beira. 

Assim, para além dos moinhos do Augusto e do Ferreira, no total de 3, foram identificados e 

referenciados os seguintes moinhos (seguindo a orientação de norte para sul): 

Moinho do Aguiar, Trevões – localizado a cerca de 300 m, na direção Noroeste, do moinho do 

Elitério, é possível ver junto ao espaço habitacional alguns elementos móveis do moinho, sendo 
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que adossado a Norte deste espaço, subsiste uma pequena estrutura onde se localizaria o moinho 

(é possível observar onde se localizaria o rodizio e a saída da água, entretanto revestido com 

pedrame). 

Moinho do Elitério, Trevões – localizado a jusante da ponte rodoviária da Ribeira de Galegos, este 

espaço encontra-se em ruinas; 

Moinho da Ribeira, Trevões – espaço constituído por uma unidade moageira, localizado na periferia 

da ponte rodoviária da Ribeira de Galegos (a sul). Inserido em espaço agrícola, apresenta casario 

anexo e levadas; 

Moinho do Albertino I e II, Trevões – em virtude da densa vegetação e da dificuldade de acessos, 

é apenas percetível através de ortofotomapa, onde se visualiza casario na margem esquerda, e 

possível açude? (II) a norte (estrutura sob a ribeira de Galegos); 

Moinho da Ribeira de Galegos, Trevões – denominação assim atribuída em virtude de não ter 

qualquer designação, sendo que em virtude da densa vegetação e da dificuldade de acesso, é 

impossível aceder ao mesmo (visível no caminho de acesso para os moinhos do Augusto e do 

Ferreira); 

Moinhos do Augusto e do Ferreira, Trevões – três unidades moageiras com casario, açude e levadas 

(descritas anteriormente); 

Moinhos do Magalhães, Trevões – localizados a cerca de 500 m a sul dos enunciados anteriormente, 

podem-se visualizar duas unidades moageiras, casario, forno e açude. De abandono recente, o 

acesso a este local é difícil, em virtude do declive do relevo. 

Moinhos do Gago e do Morgado, Paredes da Beira – a cerca de 300 m, a sul do anterior, encontra-

se um conjunto de três unidades moageiras, com açude, levadas, poldra, espaço habitacional (tem 

a data de 1952 e as inicias do proprietário ou construtor) uma eira e um forno (tem a data de 

1954). Neste espaço foram realizadas ações de limpeza do espaço envolvente; 

Moinho do João dos Santos, Paredes da Beira – situado a cerca de 600 m a sul do anterior, para 

além de casario, forno e lagar de vinho, possui duas unidades moageiras; 

Moinho do José Augusto, Paredes da Beira – espaço constituído por unidade moageira com casario 

anexo, levada e pequeno açude. Possui coberto vegetal muito denso no seu interior e na periferia 

(100 m a sul do anterior); 

Moinho da Ribeira, Paredes da Beira – estrutura localizada em terrenos agrícolas, junto ao 

cruzamento de caminhos agrícolas para Britelo (Penela da Beira) e Paredes da Beira, e caminho 

florestal para a serra de Sampaio. Espaço em estado de abandono com vegetação no seu interior, 

sendo ainda possível visualizar elementos do rodizio e as mós para a moagem do cereal. Subsistem 

vestígios de forno para cozedura do pão. 

Moinho da Ribeira II, Paredes da Beira – estrutura localizada em terenos agrícolas, com muita 

vegetação no seu interior, sendo possível observar a levada a cota superior e o cubo por onde 

entrava a água para a unidade moageira. Uma parte da levada faz de passagem aérea, sendo que 

abaixo dela se encontra troço de acesso ao moinho. Em área anexa, casario e cardenho para guarda 

de animais. Localiza-se na margem esquerda da Ribeira. 
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De referir, que apenas cinco dos moinhos enunciados, se localizam na margem direita deste curso 

de água (o moinho do Elitério, o moinho da Ribeira de Galegos, o moinho do José Augusto, um dos 

moinhos do Augusto e do Ferreira, o moinho do Augusto e o moinho da Ribeira). 

8.10.11 Núcleo de Paredes da Beira 

O aglomerado de Paredes da Beira está situado na margem direita do rio Távora, já em região beirã, 

a Sudoeste de S. João da Pesqueira. As casas mais antigas (em pedra à vista, baixas, encostadas 

umas às outras e com vãos muito pequenos) evidenciam ainda o aproveitamento dos materiais 

locais, designadamente do granito, retirado do maciço sobre o qual a povoação original está assente.  

A dimensão considerável do núcleo antigo, associada à existência de um património arqueológico 

(destaque para as Pinturas da Fraga d’Aia e Necrópole Megalítica de Areita, referenciadas 

anteriormente neste trabalho) e arquitectónicos ímpares, evidenciam a importância que Paredes da 

Beira terá tido no passado42, nomeadamente a ocupação de povoados nos limítrofes do aglomerado, 

e no seu extremo Norte, como é o caso da Nossa Senhora da Assunção, e da ocupação romana (é 

perceptível a utilização e o uso de muitos materiais da época romana e medieval em muitos imóveis). 

O sustentáculo de desenvolvimento a partir do núcleo histórico terá sido o eixo Rua do Santo/Rua 

da Corredoura/ Adro da Igreja/Rua da Portela, de que se destaca a Praça, centro do aglomerado e 

espaço de estadia da população, bem como as estruturas de apoio e algumas habitações nobres dos 

séculos XVII e XVIII. 

Tendo como referência este eixo no sentido Este/Oeste, e percorrendo as artérias que se localizam 

a Norte, até á elevação da Senhora da Assunção, conseguem-se visualizar ruas, becos e artérias de 

cariz remota e evidenciadora do passado do aglomerado, ruas estreitas, onde apenas se circula a 

pé, e imóveis de diversas volumetrias e função habitacional, sendo que, como se referiu 

anteriormente existe o reaproveitamento de muito material de diferentes épocas no seu aparelho 

construtivo. Para além desse aspecto, podem-se encontrar elementos arquitectónicos, especialmente 

romanos, utilizados no aparelho construtivo ou nos acessos às habitações. 

Nos actuais arruamentos como a rua da Corredoura, rua da Portela, largo do Rossio, rua dos 

Conselheiros, rua do Castelo (existem habitações com bom talhe do granito) rua João Ilídio Morgado, 

são vários os vestígios de época romana visíveis, nomeadamente bases de colunas, fustes de 

colunas, tambores, mós, marcas de forfex… A orografia deste local, possibilitou o aparecimento de 

referências toponímicas nos limites do atual aglomerado, como o Castelo, a Grade, as Tintureiras, a 

Portela, Curtinha, Vale da Vila, Moitas…  

Na rua do Castelo, é possível observar uma pequena casa escavada na rocha, sendo que percorrendo 

a rua da Curtinha e a rua do Forno, encontram-se pequenas habitações tipicamente serranas.  

                                                 
42 Destaque para a lápide esculpida, encimada por três chaves, que se encontra junto ao portão de entrada da Casa da Torre das Pedras (Rua da 
Corredoura) e que testemunha o valor histórico deste aglomerado: “OS DIREITOS REAIS DA VILA DE PAREDES DE RIODADES E DE TODO ESTE 
CONCELHO QUE CONSTAM DO SEU FORAL DADO PELO SANTO REI D. AFONSO HENRIQUES E REFORMADO PELO SENHOR REI DOM MANUEL 
PERTENCEM POR DOAÇÃO REGIA, DE JURO E HERDADE, FORA DA LEI MENTAL VINCULADOS EM MORGADO AOS SENHORES DESTA CASA CHAMADA 
DE ANTIGAMENTE TORRE DAS PEDRAS E AGORA QUINTA DOS AZEVEDOS CUJOS ASCENDENTES E PRIMEIROS POSSUIDORES CONQUISTARAM ESTA 
DITA VILA AOS MOUROS CONSERVANDO-SE, NAQUELE TEMPO, AS CHAVES DO ANTIGO CASTELO NESTA CASA E SOLAR”. 
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Uma referência, já enunciada anteriormente, ao caminho da Grade e das Tintureiras, á sua 

localização (entre o morro granítico a Norte e o limite de propriedade da Casa do Cruzeiro) materiais 

utilizados, e a simbologia de ligação entre a Nossa Senhora da Assunção e o actual aglomerado. 

Ainda neste núcleo, a rua da Azenha, onde subindo uma rua estreita, visualiza-se um imóvel que 

teve a função de lagar de azeite.  

Destaque ainda, no limite da rua da Portela, e na rua da Água Levada (perto da Capela de S. 

Sebastião) de conjunto habitacional, e no oposto do aglomerado (a Este, na proximidade da Capela 

de S. Sebastião) conjunto habitacional da rua do Nagarelho. 

8.10.12 Ribeira de Tabarela, Riodades 

Localizada entre Riodades e Paredes da Beira, a ribeira de Tabarela, desenvolve o seu curso, no 

concelho de S. João da Pesqueira, no sentido Este/Oeste. Ao localizar-se numa área serrana, onde 

persistia a cultura do centeio, ao longo das suas margens é possível encontrarmos diversas 

estruturas de moagem, moinhos.  

O complexo de moinhos da ribeira de Tabarela localiza-se a montante da atual Ponte Coimbra (ponte 

rodoviária) que liga as povoações de Riodades a Paredes da Beira. A montante desta ponte, é possível 

observar um açude e levadas de água, de construção recente, circundado por antigas construções 

em granito localizadas no topo de afloramentos graníticos. 

A montante deste açude, e numa área de planalto, encontramos ruínas de antigas habitações, de 

arrumos, muros de quintais, muros de divisão de propriedade, arrumos e cortes para o recolher do 

gado, assim como uma ponte em lajes de granito, conhecida por Ponte Coimbra, por onde passa 

troço de caminho carreteiro sob a ribeira de Tabarela (antiga travessia). A montante desta ponte, 

encontramos um moinho, com a levada de água localizada a Este. 

Por uma carta militar, datada da década de 40 (sem possibilidade de a datar correctamente), pode-

se entender a quantidade de estruturas moageiras existentes ao longo desta ribeira (possibilidade 

de actualmente existirem mais a Este, sendo percetível através de ortofotomapa, 

nomeadamente o Moinho do Pisão), assim como o número de campos de cereal e eiras onde o cereal 

era malhado. 

Pela análise desta carta, os moinhos identificados, corresponderão aos Moinhos da Ponte Coimbra, 

sendo que a Este existirá o Moinho do Pisão.  
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Figura 8. 5 Carta militar nº 139 
Fonte: Instituto Geográfico do Exército  

No que concerne à legislação aplicável são de referir os seguintes diplomas: 

Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de Maio – Criação e competências da Direção Geral do Património 

Cultural; 

Decreto-Lei n.º 114/2012 de 15 de Maio – Atribuições e competências das Direções Regionais de 

Cultura; 

Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho, Ministério da Cultura – Indicação da Zona Especial de Proteção 

do Alto Douro Vinhateiro; 

Lei 107/2001 de 8 de Setembro - Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do 

Património Cultural. 

8.11 Património Imaterial 

O património cultural imaterial, é o conjunto de práticas, representações, expressões, conhecimentos 

e aptidões – bem como os instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais que lhes estão 

associados – que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como 

fazendo parte integrante do seu património cultural: tradições e expressões orais, incluindo a língua 

como vector do património cultural imaterial; expressões artísticas e manifestações de carácter 

performativo; práticas sociais, rituais e eventos festivos; conhecimentos e práticas relacionadas com 

a natureza e o universo; competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais. O património 

cultural imaterial enquanto factor essencial para a preservação da identidade e memória colectivas 

das comunidades e grupos, bem como da relevância do papel desempenhado por estes nos processos 

de representação e transmissão do conhecimento. 

No actual território de S. João da Pesqueira, aparece-nos todo um conjunto de expressões, práticas 

e conhecimentos que representam a ligação das comunidades com o território em que se inserem; 

território rural, onde a ligação com a Natureza e com a terra (território agrícola) foi proporcionando 

uma panóplia de fragmentos imateriais que ao serem suportes muito frágeis da sua identidade, 

correm o risco de se perder. 
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Podemos classificar e enunciar do conjunto de todas essas práticas, as seguintes: 

 Oralidade, práticas e dizeres; 

 A festa e a romaria; 

 Lendas e mitos; 

 Gastronomia; 

 Práticas construtivas; 

 Quotidiano agrícola. 

Valoriza-se, assim, o papel que a vivência e reconhecimento do património cultural imaterial 

desempenha na sedimentação das identidades colectivas, a nível local e nacional, ao mesmo tempo 

que se propicia um espaço privilegiado de diálogo, conhecimento e compreensão mútuos entre 

diferentes tradições.  

Constituem especiais deveres das entidades públicas: cooperar institucionalmente na salvaguarda 

das manifestações do património cultural imaterial; promover o uso de meios gráficos, sonoros, 

audiovisuais, ou outros mais adequados, na identificação, documentação, estudo e divulgação de 

manifestações do património cultural imaterial para efeitos da sua salvaguarda. 

No que concerne à legislação aplicável no âmbito do património imaterial, são de referir os seguintes 

diplomas: 

Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de Maio – Criação e competências da Direção Geral do Património 

Cultural; 

Decreto-Lei n.º 114/2012 de 15 de Maio – Atribuições e competências das Direções Regionais de 

Cultura; 

Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho, Ministério da Cultura – Indicação da Zona Especial de Proteção 

do Alto Douro Vinhateiro; 

Decreto-Lei n.º 139/2009 de 15 de Junho – Regime Jurídico de Salvaguarda do Património Cultural 

Imaterial; 

Lei 107/2001 de 8 de Setembro - Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do 

Património Cultural. 

8.12 Património Cultural Móvel 

Consideram-se bens culturais móveis integrantes do património cultural aqueles que representem 

testemunho material com valor de civilização ou de cultura, constituam obra de autor português ou 

sejam atribuídos a autor português, hajam sido criados ou produzidos em território nacional, 

provenham do desmembramento de bens imóveis aí situados, tenham sido encomendados ou 

distribuídos por entidades nacionais ou hajam sido propriedade sua, representem ou testemunhem 

vivências ou factos nacionais relevantes a que tenham sido agregados elementos naturais da 

realidade cultural portuguesa, se encontrem em território português há mais de 50 anos ou que, por 

motivo diferente dos referidos, apresentem especial interesse para o estudo e compreensão da 

civilização e cultura portuguesas.  

Os bens culturais móveis constituem espécies artísticas, etnográficas, científicas e técnicas, bem 

como espécies arqueológicas, arquivísticas, audiovisuais, bibliográficas, fotográficas, fonográficas… 
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Numa referência ao património móvel deste território, e especialmente no caso do património 

religioso, destaque para todo o seu património móvel, nomeadamente nas artes decorativas, a arte 

sacra, a presença do barroco (amplamente difundido neste território a partir da 2ª metade do século 

XVIII) nos estilos arquitectónicos e decorativistas de diversos imóveis e na linguagem programática 

decorativa do seu interior. 

No que concerne à legislação aplicável no âmbito do património cultural móvel, é de referir o seguinte 

diploma: 

Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de Maio – Criação e competências da Direção Geral do Património 

Cultural; 

Decreto-Lei n.º 114/2012 de 15 de Maio – Atribuições e competências das Direções Regionais de 

Cultura; 

Aviso n.º 15170/2010 de 30 de Julho, Ministério da Cultura – Indicação da Zona Especial de Proteção 

do Alto Douro Vinhateiro; 

Lei 107/2001 de 8 de Setembro - Lei de bases da política e do regime de protecção e valorização do 

Património Cultural.  
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8.13 Categorias Patrimoniais 

Quadro 8. 3 - Categorias Patrimoniais no concelho de S. João da Pesqueira 

CATEGORIA TIPOLOGIA CONCENTRAÇÃO 
ESPACIAL 

CONTEXTO TUTELA TOTAL 
IDENTIFICÁVEL 

Património Classificado 
Arquitetura civil e 

Religiosa 

Trevões (3) 
Soutelo do Douro (1) 
Paredes da Beira (1) 

S. João da Pesqueira (1) 

Urbano Pública e Privada 6 

Património Mundial Paisagem Cultural 
Área norte do concelho 

(Margem esquerda do rio 
Douro) 

Agrícola, Rural e 
Natural 

Privada 4 751 ha 

Património Arqueológico 
Estações arqueológicas 
Manchas de ocupação 
Achados de superfície 

Área sul do concelho 
(Paredes da Beira) 

Urbano, Agrícola e 
Natural Pública e Privada 143 

Património Arquitetónico 
(arquitetura da água) Fontes e Fontanários Disperso Urbano e Agrícola Na maioria Pública 57 

Património Industrial Equipamentos Industriais 
e Mecânicos 

Disperso Urbano e Natural Privada 8 

Sítios e conjuntos com 
interesse 

Espaços culturais, 
agrícolas e naturais Dispersa 

Urbano, Natural e 
Agrícola Pública e Privada 12 locais 

Património Arquitetónico (civil) 

Privado S. João da Pesqueira e 
Trevões 

Urbano Pública e Privada 31 

Público Disperso Urbano e Natural Pública 10 

Comemorativo S. João da Pesqueira Urbano e Natural Pública 2 

Estado Novo Disperso Urbano e Natural Pública 22 

Contemporâneo S. João da Pesqueira Urbano Pública e Privada 4 

Outros com Interesse Disperso Urbano Privado 18 

Património Arquitetónico 
(religioso) 

Igrejas Disperso Urbano Privada 19 

Capelas Disperso 
Urbano, Agrícola e 

Natural Privada 50 

Alminhas Disperso Urbano, Agrícola e 
Natural Pública 15 

Cruzeiros Disperso Urbano e Agrícola Pública 22 

Património Vernacular 

Quintas Ervedosa do Douro Agrícola Privada 34 

Manchas de socalcos Ervedosa do Douro Agrícola Pública 27 

Caminhos e carreteiros Disperso Agrícola e Natural Privada 26 

Lagares/armazéns de 
vinho 

Ervedosa do Douro Agrícola Privada 29 

Lagares de azeite (tração) Disperso Urbano Privada 7 

Moinhos (vento e açudes) Riodades Natural Privada 15 

Atafonas Vale de Figueira Rural Privada 1 

Pombais S. João da Pesqueira Agrícola Privada 27 

Fornos para secar figos S. João da Pesqueira e 
Pereiros 

Agrícola Privada 9 

Fornos para cozer telha Paredes da Beira Agrícola Privada 1 

Eiras S. João da Pesqueira Agrícola Privada 16 

Colmeais Disperso Agrícola Privada 2 

Pesqueiras Soutelo do Douro Natural Pública 1 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 
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9. Rede Urbana dos Aglomerados 

9.1. Análise da evolução dos aglomerados urbanos 

Neste sub-capítulo pretende-se fazer uma análise da estrutura urbana concelhia, assim como da 

dinâmica construtiva e da evolução dos aglomerados à luz do Plano Director Municipal em vigor, 

tendo ainda em atenção o desenvolvimento dos sistemas construtivos e da linguagem arquitectónica. 

Desta forma, a componente seguinte constituirá, essencialmente, uma comparação entre a situação 

descrita no PDM em vigor e a avaliação que se fez no trabalho de levantamento. 

O relevo influenciou decisivamente o estabelecimento da população, tanto por razões estratégicas e 

culturais, como pela existência de terrenos férteis localizados na proximidade de importantes linhas 

de água, base da sua subsistência. O povoamento é claramente concentrado, sendo que só nas zonas 

de ocupação mais recente existe alguma tendência para a dispersão. 

A população do concelho distribui-se por 21 aglomerados43, sendo que a vila de São João da 

Pesqueira em conjunto com o núcleo de Ervedosa do Douro, concentram praticamente 40% da 

população residente. 

A perda de população continuada a que se tem assistido, contrariada apenas pela freguesia de São 

João da Pesqueira na última década censitária, tem afectado sobremaneira os aglomerados rurais, 

provocando a sua desertificação progressiva e o abandono de diversos edifícios que detinham funções 

habitacionais ou que suportavam as actividades de subsistência da população.  

A disposição dos aglomerados não obedece a nenhuma regra de estruturação urbana específica, 

desenvolvendo-se geralmente em torno de igrejas ou de praças, tanto de forma radial como 

concêntrica, e com características orgânicas. Os aglomerados são, à excepção da sede de concelho, 

bastante ruralizados, apresentando todos eles aspectos comuns que se podem resumir numa 

estrutura desordenada, que resultou de um desenvolvimento espontâneo, ora em torno do largo 

principal, ora em torno da igreja, ora ao longo da via de acesso principal. A sua expansão fez-se 

assim sobre as vias de comunicação, ou, noutras situações, materializou-se sobre os vales de encosta 

suave. As habitações, são, maioritariamente unifamiliares, e os edifícios, nas zonas mais antigas, 

surgiram de forma espontânea e linear, desencadeando arruamentos, alguns estreitos e sinuosos, e 

adaptados ao cadastro e à topografia, embora salvaguardando os terrenos com melhor aptidão 

agrícola. 

As zonas de expansão, desenvolveram-se na periferia dos aglomerados, em torno dos conjuntos 

urbanos originais ou ao longo dos arruamentos mais importantes. No entanto, parte das construções 

novas, surgem no interior da estrutura urbana, associadas ao processo de renovação urbana, o que, 

em algumas situações, contribuí para a descaracterização dos aglomerados, tanto pela introdução 

de linguagens arquitectónicas importadas e distintas das locais, como pela utilização de materiais 

desadequados.  

  

                                                 
43 Castanheiro do Sul, Ervedosa do Douro, Casais do Douro, Sarzedinho, Espinhosa, Nagoselo do Douro, Paredes da Beira, 
Pereiros, Riodades, Vale de Penela, São João da Pesqueira, Espinho, Soutelo do Douro, Trevões, Vale de Figueira, Vale de Vila, 
Olas, São Xisto, Valongo dos Azeites, Várzea de Trevões e Vilarouco/ Vidigal/ Senhora da Estrada. 
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9.2. Dinâmica Construtiva e Estado de Conservação 

O estado de conservação dos aglomerados não depende somente das condições de habitabilidade 

dos edifícios, mas também da qualidade estética do conjunto em que se inserem. Paradoxalmente, 

a melhoria nas condições de habitabilidade conduz, por vezes, à destruição arquitectónica de alguns 

núcleos primitivos dentro dos aglomerados. No concelho de São João da Pesqueira, esta situação 

assume algum significado em alguns aglomerados sujeitos a maior pressão construtiva. 

Como já se referiu, em alguns casos, os núcleos mais antigos têm vindo a ser abandonados, ficando 

os edifícios votados ao abandono. É necessário implementar medidas que permitam inverter esta 

tendência, promovendo a recuperação destes imóveis, à luz dos parâmetros e das necessidades 

actuais, pois só assim se poderá evitar o abandono das zonas antigas e a redução da ocupação em 

áreas periféricas. 

Parte das edificações novas localizam-se, tendencialmente, nas zonas envolventes ao conjunto 

urbano, ao longo dos eixos viários, ou em alguns raros casos, como já se mencionou, em zonas 

centrais, correspondendo a operações de renovação urbana. 

Em geral, os aglomerados do concelho de São João da Pesqueira encontram-se em razoável estado 

de conservação, no entanto, de um modo transversal deverá referenciar-se que em quase todos os 

aglomerados de dimensão territorial mais reduzida ou periférica, os edifícios urbanos mais nucleares 

e representativos de património vernacular encontram-se em avançado estado de degradação, em 

alguns casos ameaçando ruína. 

9.3. Evolução Urbanística dos Aglomerados e Tipologias Arquitectónicas 

A este nível far-se-á uma análise da estrutura urbana dos aglomerados, particularmente da sua 

evolução recente, identificando a posição de cada núcleo face às redes urbana e viária e identificando, 

sempre que possível, as áreas preferenciais de ocupação. 

A estrutura urbana dos diversos aglomerados que constituem o concelho é, geralmente, semelhante, 

possuindo todos eles um núcleo antigo perfeitamente identificável e uma malha urbana bastante 

característica da época da sua formação e da região em que se inserem.  

Em geral, as habitações são moradias unifamiliares, implantadas em lotes de pequenas dimensões, 

o que dificulta o processo de requalificação dos núcleos originais, pelo facto de não possuírem áreas 

compatíveis com as necessidades actuais.  

No concelho encontram-se, essencialmente, quatro tipologias de construção distintas. A primeira, 

correspondente à casa tradicional, característica de uma arquitectura popular. Neste aspecto, o 

concelho apresenta duas situações distintas, resultado da existência de duas áreas no que se refere 

à formação litológica. Assim, na zona Norte, que se estende até à bacia do Douro, a casa tradicional 

aplica o xisto, sendo, habitualmente de dois pisos, destinando o R/C aos animais e o andar sobrado 

à habitação. O acesso é feito através de escadas exteriores em pedra. O telhado, de telha caleira ou, 

por vezes, de placas de lousa dispostas um pouco desordenadamente, é de duas ou quatro águas, 
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raramente com chaminé. O material de construção é o xisto (mais raramente a lousa), raramente 

aparelhado e, quase nunca, com argamassa ou reboco. Nas freguesias a Sul, mais concretamente 

em Paredes da Beira e em Riodades, a casa tradicional é de arquitectura beirã, aplicando a pedra de 

granito, por vezes aparelhada com argamassa ou reboco. São edifícios de planta quadrada, 

compreendendo, geralmente, dois pisos, sendo o de baixo destinado a guardar os animais e alfaias 

agrícolas e o outro à habitação.  

Como segunda tipologia, tem-se a moradia unifamiliar, correspondente, na maioria dos casos, a 

construções recentes, localizadas nas zonas envolventes ao núcleo antigo, ou mesmo, no centro das 

povoações, resultantes de um processo de renovação urbana e/ou de preenchimento. Esta tipologia 

está associada ao crescimento dos aglomerados, conduzindo, em alguns casos, à sua 

descaracterização, tanto por empregarem materiais dissonantes, como por utilizarem linguagens 

arquitectónicas distintas das do local em que se inserem. A escala das construções também é uma 

característica que assume um caracter fortemente dissonante nos aglomerados onde se inserem. O 

sistema construtivo utilizado é o betão armado, e são, na generalidade, edifícios inestéticos quanto 

à sua forma, volumetria e imagem. Estes edifícios, que começaram a surgir, sensivelmente, a partir 

de 1960, correspondem, em alguns casos, à típica “casa de emigrante”. 

São de referir também os edifícios de habitação colectiva. Com 3 ou mais pisos, surgem na sede 

de concelho, associados a intervenções recentes. 

Por último, uma referência às diversas casas senhoriais, solarengas e brasonadas, que surgem 

espalhadas um pouco por todo o território concelhio, algumas integradas na estrutura urbana dos 

aglomerados, outras disseminadas pelo espaço rural, em quintas. Estas são características de uma 

arquitectura tradicional mais erudita, e correspondem a moradias de famílias nobres ou importantes. 

Distinguem-se pela sua dimensão, pelo acabamento, pelos materiais que empregam e pela forma 

como são trabalhados, por exemplo pelo trabalho da pedra nas cantarias, nos cunhais, nos 

embasamentos e nas cornijas. Actualmente, parte destes imóveis encontra-se sem qualquer tipo de 

uso, situação de que são exemplos a Casa do Cão, em Ervedosa do Douro, e a Casa da Praça, em 

Vilarouco, ou em situação precária devido às intervenções que têm sido levadas a cabo (por exemplo, 

o Solar dos Melos, em Espinhosa). A dinâmica turística, assim como outros tipos de uso, poderá 

constituir uma forma de promover a sua salvaguarda e o desenvolvimento turístico do concelho. De 

uma forma ou de outra, é importante que se intervenha, caso contrário perder-se-ão valores 

patrimoniais importantes. 

Concluindo, pode-se dizer que os aglomerados, na generalidade, apresentam uma imagem de 

contraste entre a casa tradicional e a moradia unifamiliar de linguagem muitas vezes dissonante face 

ao contexto em que se insere. É importante focar, uma vez mais, o gradual abandono a que têm 

sido votados alguns edifícios tradicionais e nobres destes núcleos. 

De seguida, e em resultado das visitas de campo efectuadas, pretende-se efectuar uma breve 

abordagem dos principais aspectos que caracterizam a estrutura urbana de cada aglomerado, assim 

como identificar as alterações mais significativas verificadas nestes últimos anos, sob a vigência do 

PDM.   



 

255 

Castanheiro do Sul 

Castanheiro do Sul está situada a Sudoeste de São João da Pesqueira, na margem esquerda do rio 

Torto e à direita do Távora, junto à EM 504, que permite o acesso a Tabuaço. A aldeia de Castanheiro 

do Sul já foi vila e sede de concelho, pelo que usufruiu de magistratura própria – Câmara, Pelourinho, 

Cadeia – gerindo também as aldeias de Pereiro (concelho de Tabuaço) e Espinhosa (actualmente 

sede de freguesia, em São João da Pesqueira).  

Quadro 9. 1 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 12 4 5 4   8  1  4 

2002 14 5 6 5 1  9   1 6 

2003 7 4  3   4  1  3 

2004 2 1  1   1   1  

2005 2 1  1 1  1  1   

2006 4 2 1 1 1  2    2 

2007 7 4 2 2   5    2 

2008 5 2 1 1 1  1 1  1 2 

2009 2 1 1 1   2     

2010 4 3   1  4     

2011 1 1     1    1 

2012            

2013 1 1       1   

2014 1 1       1   

Total 62 30 16 19 5 0 38 1 5 3 19 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

O núcleo antigo do aglomerado, de traçado orgânico, está situado junto à EM 504, sendo que a sua 

expansão ocorreu naturalmente ao longo desta via e nas imediações do Caminho Municipal que serve 

a povoação, a Norte. Os edifícios têm na generalidade 2 a 3 pisos, constituindo moradias unifamiliares 

em banda. 

Este aglomerado não tem verificado grande dinâmica construtiva. Em matéria de licenças, de um 

total de 62, foram atribuídas 30 para Construção Nova, entre 2001 e 2014, sendo que em matéria 

de reconstrução foram licenciadas no mesmo período 16 intervenções, 19 ampliações e 5 

remodelações. Das 62 operações urbanísticas, 38 foram para habitação. 
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Ervedosa do Douro 

Em termos populacionais, Ervedosa do Douro é a segunda maior freguesia do concelho, sendo apenas 

suplantada por São João da Pesqueira. Fazem parte desta freguesia os núcleos de Casais do Douro 

e de Sarzedinho.  

Esta freguesia tem apresentado alguma dinâmica construtiva, suportada principalmente pela sua 

sede. Entre 2001 e 2014 foram licenciadas um total de 141 intervenções, sendo que 76 foram para 

construção nova, 25 reconstruções, 37 ampliações e 25 remodelações. Da totalidade de operações 

realizadas neste aglomerado urbano, 89 foram para habitação. Em Casais do Douro e Sarzedinho a 

dinâmica construtiva é muito baixa, tendo sido emitidas 9 licenças na totalidade para o aglomerado 

urbano de Casais do Douro e 12 para o aglomerado do Sarzedinho. Da totalidade das licenças 

atribuídas na sede de freguesia, 89 foram para habitação. 

Ervedosa do Douro já foi sede de concelho, tendo sido incluída no município de São João da Pesqueira 

em 1852. Com origem no núcleo antigo situado a Norte da EN222, a expansão foi-se processando 

pelos caminhos de acesso a esta estrada nacional, quer por intermédio de loteamentos, quer através 

da simples edificação junto às vias. É um aglomerado relativamente extenso no contexto municipal, 

possuindo ainda bastante espaço livre. Refira-se que em Ervedosa do Douro existem uma série de 

serviços, unidades comerciais e equipamentos que lhe permitem ter alguma autonomia face à sede 

de concelho – Caixa Agrícola, CTT, Bombeiros, Farmácia, pronto-a-vestir, restaurantes, mini-

mercados, bomba de gasolina, oficina de reparações, etc.. Os edifícios, de dois, três e, muito 

ocasionalmente, de 4 pisos, apresentam, nalguns casos, linguagens descontextualizadas face às 

características arquitectónicas e construtivas locais.  

Quadro 9. 2 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 26 11 8 6 5  20 1 1 2 5 

2002 17 8 3 6 2  12 2  2 2 

2003 13 10 1 2 2  11    2 

2004 11 7 2 1 2  7   2 3 

2005 14 9 2 4 2  7 1 1 2 3 

2006 8 5 1 2 2  5  1 1 1 

2007 8 4 2 3 1  7 1  1  

2008 11 7 3 3 1  9 1   1 

2009 6 4  2   3  2  1 

2010 11 3 3 4 4  4  1 2 4 

2011 6 2  2 2  3  1 1 1 

2012 7 3  2 2  1  2 1 3 

2013 3 3         3 

2014     1 1   1 1  

Total 141 76 25 37 26 1 89 6 10 15 29 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira  
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Casais do Douro, situado já muito próximo do limite do concelho com Tabuaço, na EN222, a meia 

encosta, é um aglomerado de pequenas dimensões, que se desenvolveu, a partir do núcleo mais 

antigo situado a Sul da EN222, de forma linear e paralelamente em relação à referida via. Existe 

muito espaço livre ainda por ocupar no interior do aglomerado, o que talvez se fique a dever a 

alguma dificuldade na edificação em virtude dos declives serem bastante consideráveis em alguns 

pontos. Os edifícios (moradias unifamiliares em banda) são de 2 ou 3 pisos. Este aglomerado urbano 

foi alvo de um Plano de Pormenor em 2008, no entanto não decorreu qualquer intervenção prevista 

no respectivo plano. 

Quadro 9. 3 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001            

2002 1 1     1     

2003 2 1  1   1    1 

2004 1 1       1  1 

2005            

2006            

2007 1 1     1     

2008 1   1 1    1   

2009 1    1    1   

2010            

2011 1  1        1 

2012            

2013            

2014 1   1   1     

Total 9 4 1 3 2 0 4 0 3 0 3 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Finalmente, no que se refere a Sarzedinho, cujo acesso de faz através da EM502, há a destacar o 

seu enquadramento paisagístico: situado junto ao vale do rio Torto, a meia encosta, este 

aglomerado, de pequenas dimensões, teve um desenvolvimento relativamente linear seguindo a 

mesma linha de cota na maior parte da sua extensão. As casas são moradias unifamiliares, algumas 

em banda, e apresentam 2 a 3 pisos. 

Quadro 9. 4 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 
 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 
2001 3 1 1 1   2    1 
2002 1   1   1     

2003 1 1     1     

2004            

2005 2 2       2   

2006            

2007 1 1     1     

2008 1  1    1     

2009 1 1     1     

2010            

2011 2 1  1     1  1 
2012            

2013            

2014            

Total 12 7 2 3 0 0 7 0 3 0 2 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira  
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Espinhosa 

Situada na margem direita do rio Távora, a Sudoeste da sede de concelho, Espinhosa teve origem 

no núcleo antigo de traçado orgânico junto à zona baixa mais próxima do rio Távora. O 

desenvolvimento mais recente deste aglomerado foi já ao longo do caminho municipal de ligação à 

EM504. Os edifícios são, maioritariamente, de 2 e 3 pisos.  

Ao nível das licenças, entre 2001 e 2014, foram atribuídas 24 no total, sendo que 18 foram para 

construção nova, 3 para obras de reconstrução e 6 para ampliação ou remodelação. Mais de metade 

das licenças foram para habitação. 

Quadro 9. 5 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 3 2   1  1    2 

2002 2 2     1    2 

2003 4 3 1  1  4     

2004 4 3  1 1  3  1 1 1 

2005 1 1       1 2 1 

2006 2 2     1  1   

2007 2 1  1 1  2     

2008 1  1    1     

2009 1 1     1     

2010 2 2     1    1 

2011            

2012 1 1         1 

2013 1  1        1 

2014          1  

Total 24 18 3 2 4 0 15 0 3 4 9 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Nagoselo do Douro 

Situado a Norte de São João da Pesqueira, e muito próximo do Rio Douro, o acesso a Nagoselo é 

efeito através da EM501 e, posteriormente, pelo CM 1063. O aglomerado terá tido origem no núcleo 

edificado mais a Norte, onde o traçado é orgânico e apresenta grande coesão. Mais recentemente, a 

ocupação ter-se-á dado ao longo da principal via de acesso, de forma pouco ordenada. Existem 

alguns exemplos de casas nobres que indiciam a importância de Nagoselo no passado. Os edifícios 

apresentam, na generalidade, 2 e 3 pisos, sendo que alguns ilustram a introdução de linguagens 

arquitectónicas importadas.  

Entre 2001 e 2014 foram emitidas 51 licenças, sendo 22 para construção nova, para reconstrução 

foram apenas 8, 22 ampliações e 12 remodelações. 41 das licenças atribuídas foram para habitação. 
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Quadro 9. 6 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 9 5 3 2 1  6   1 2 

2002 3 2  1   2    1 

2003 6 3  3   5    1 

2004 2 2     2     

2005 4  1 4 2  4     

2006 6 2 1 5 3  6     

2007 5 2 1  2  5     

2008 6 4  1 1  4    2 

2009 1   1 1  1     

2010 2 1  1   2     

2011 1   1 1  1     

2012 3 1 2 2   2    1 

2013 2   1 1  1  1   

2014 1     1     1 

Total 51 22 8 22 12 1 41 0 1 1 8 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Paredes da Beira 

Paredes da Beira está situada na margem direita do Távora, já em região beirã, a sudoeste de S. 

João da Pesqueira. Com uma história mais antiga do que a nacionalidade, foi palco das ocupações 

romana e árabe e guarda, nas penhas altas em seu redor, as marcas dos castros que lhe deram 

origem. As casas mais antigas (em pedra à vista, baixas, encostadas umas às outras e com vãos 

muito pequenos) evidenciam ainda o aproveitamento dos materiais locais, designadamente do 

granito, retirado do maciço sobre o qual a povoação original está assente. A dimensão considerável 

do núcleo antigo, associada à existência de casas nobres e de um património arqueológico (destaque 

para a Fraga d’Aia) e arquitectónico ímpares, evidenciam a importância que Paredes da Beira terá 

tido no passado44. O sustentáculo de desenvolvimento a partir do núcleo histórico terá sido o eixo 

Rua do Santo/Rua da Corredoura/Rua da Portela, de que se destaca a Praça, centro do aglomerado 

e espaço de estadia da população, bem como as estruturas de apoio e algumas habitações nobres 

dos séculos XVII e XVIII. A tendência de crescimento nos últimos anos tem tido um desenvolvimento 

linear ao longo dos caminhos que ligam ao cemitério e à EM505, e da própria EM505 (quer para 

Norte, quer para Sul, na ligação a Riodades), com todos os inconvenientes que isto acarreta. Os 

edifícios têm 2 e três pisos. Paredes da Beira teve recentemente uma intervenção significativa no 

que se refere à estrutura viária. Trata-se da construção de uma estrada local que permite uma 

melhoria de acesso ao centro do aglomerado potenciando igualmente deste modo a contenção da 

construção ao longo da EM 505.  

Entre 2001 e 2014 foram emitidas um total de 76 licenças, sendo 36 para construções novas, 23 

reconstruções, 26 para ampliações e 5 para remodelações. Das 76 licenças emitidas, 58 foram para 

habitação.  

                                                 
44 Destaque para a lápide esculpida, encimada por três chaves, que se encontra junto ao portão de entrada da Casa da Torre das Pedras (Rua da 
Corredoura) e que”. 



 

260 

Quadro 9. 7 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 2 1  1   2     

2002 1   1   1     

2003 4 3 1    2    2 

2004 2 1   1  2     

2005 1 1      1    

2006            

2007 2  1 1 1  2     

2008 1    1    1   

2009 5 1 3 1 1   4   1 

2010 2  1 1   1    1 

2011 1  1    1     

2012            

2013            

2014 1  1 1   1     

Total 22 7 8 6 4 0 12 5 1 0 4 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Pereiros 

Pereiros está situado junto ao limite Sul do concelho, nas proximidades do município de Vila Nova 

de Foz Côa, e trata-se de uma área urbana das mais pequenas de São João da Pesqueira. É um 

aglomerado de dimensões reduzidas, com acesso pela EN222/EM507, cuja estrutura urbana mantém 

as características originais, desenvolvendo-se ao longo da margem direita do ribeiro Longo e num 

pequeno núcleo muito coeso. Neste aglomerado existem diversos exemplos de recuperação. Os 

edifícios têm, grosso modo, 2 pisos. Destaque para uma frente urbana muito interessante de casas 

de arquitectura tradicional que aplicam a pedra de xisto.  

Pereiros viu diminuir o número de edifícios e de alojamentos. Entre 2001 e 2014 foram emitidas um 

total de 22 licenças, o que revela uma muito fraca dinâmica construtiva, das quais 7 para construções 

novas, 8 reconstruções, 5 ampliações e 4 remodelações. Metade das licenças atribuídas foram para 

habitação e 5 foram para serviços.  

Quadro 9. 8 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 
 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 
2001 10 6 3 4   9    1 
2002 17 7 6 6 2  12   2 5 
2003 5 1 3 1 1  4   2  

2004 4 2 1 1   4     

2005 7 2 1 4   6     

2006 6 2 2 2 2  4 1  1 1 
2007 7 4 2 3   5    2 
2008 3 1 1 1   2    1 
2009 3 2 1    2    1 
2010 5 4 1    3    2 
2011 4 2 2 2   3    1 
2012 1 1         1 
2013 1 1     1     

2014 3 1  2  1 3     

Total 76 36 23 26 5 0 58 1 0 5 15 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira  
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Riodades 

A freguesia de Riodades está situada no vale do rio Távora, a cerca de 21 Km da sede de concelho, 

já na fronteira com o município de Penedono.  

Esta freguesia tem apresentado alguma dinâmica construtiva já que, entre 2001 e 2014, foram 

emitidas 81 licenças, sendo 50 para construções novas, 14 reconstruções, 17 ampliações e 6 

remodelações. 63 das licenças emitidas foram para habitação. 

A sede de freguesia – Riodades - possui uma dimensão muito considerável, apesar de existirem 

muitos espaços por ocupar no seu interior. O núcleo primitivo está situado a Norte da EM 505, sendo 

que a Sul desta via o desenvolvimento urbano se processou de forma pouco articulada, resultando 

na disseminação de edificações. Os edifícios (unifamiliares) são na generalidade de 2 e 3 pisos, sendo 

que alguns apresentam linguagens distintas das locais. Há que evitar que o desenvolvimento deste 

aglomerado se faça ao longo das vias de acesso, particularmente da EM 505, como tem sucedido 

nos últimos anos.  

Quadro 9. 9 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 11 4 3 4   10   1 2 

2002 10 7 1 1 1  7    4 

2003 9 5 1 1 2  6   2 3 

2004 9 7 1 2 1  9   1 1 

2005 4 2 2 2   4     

2006 9 7  2   8    1 

2007 10 6  3 1  8    1 

2008 4 4     3    1 

2009 4 1 2 2 1  3    1 

2010 3 2 1     1   2 

2011 2 2     2    1 

2012 2 1 1    1    1 

2013 3 2 1    2    1 

2014 1  1        1 

Total 81 50 14 17 6 0 63 1 0 4 20 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira  

O outro núcleo desta freguesia é Vale de Penela. Situada a Norte de Riodades, esta aldeia, acessível 

através do CM 1124, está situada a Nascente do vale do Távora. As edificações mais antigas estão 

situadas a Poente, sendo que o desenvolvimento posterior se fez de forma casuística, ao longo de 

caminhos existentes. As edificações têm, na generalidade, 2 pisos. 

Contrariamente à sede de freguesia, este aglomerado urbano tem fraca dinâmica urbanística. Entre 

2001 e 2014, foram emitidas 6 licenças na totalidade, sendo 4 para construções novas, somente 

uma reconstrução e igualmente uma ampliação. Todas as licenças atribuídas foram para habitação. 
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Quadro 9. 10 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001            

2002 1 1     1     

2003            

2004 1 1     1     

2005            

2006            

2007 1   1   1     

2008            

2009 2 2     2     

2010 1  1    1     

2011            

2012            

2013            

2014            

Total 6 4 1 1 0  6 0 0 0 0 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira  

São João da Pesqueira 

São João da Pesqueira é sede de concelho, distinguindo-se pelo notável património cultural e 

construído de que é detentora. A vila é atravessada pela EN222, que a divide e se assume como 

principal eixo de acesso. A Norte desta via existe o núcleo histórico de São João da Pesqueira, com 

casario tradicional, de que se destaca de forma singular todo o conjunto da Praça da República). A 

partir do núcleo histórico, a Rua Direita viria a estruturar o desenvolvimento do aglomerado, 

trazendo-o até à EN222.  

A ocupação mais recente foi sendo feita ao longo da EN222, quer através de loteamentos alicerçados 

em vias perpendiculares a esta, quer pela simples ocupação linear, acompanhando o seu traçado. 

Surgiram, não só moradias unifamiliares (2 e 3 pisos), isoladas ou em banda, mas também edifícios 

de habitação colectiva (com 4 ou 5 pisos). A sede de concelho concentra, como seria de esperar, os 

serviços e equipamentos de função superior, assumindo-se como o principal núcleo do concelho. De 

facto, alguns espaços apresentam uma vocação pública muito forte, por aglutinarem diversos 

equipamentos (EB 2,3, EB 1º ciclo, Jardim de Infância, Creche, Mercado, Unidade de Saúde, etc.) ou 

por desempenharem funções de recreio e lazer (p. ex. a Mata do Cabo), criando assim centralidades 

de que vale a pena tirar partido. A sede de concelho possui áreas pouco ou nada ocupadas (nas 

saídas Nascente e Poente, a Sul do centro histórico e a Sul da Zona Industrial), que, caso não sejam 

devidamente pensadas e estruturadas, acabarão por surgir descontextualizadas e desarticuladas face 

à estrutura da Vila. São João da Pesqueira possui ainda dois espaços industriais – um a Poente, de 

maiores dimensões, e outro a Nascente, mais pequeno e já praticamente ocupado, que deverá ser 

alvo de uma intervenção com vista à sua requalificação e melhor inserção urbana.   
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Quadro 9. 11 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 7 5  2 1  6    1 

2002 12 8 4  1  10  1  1 

2003 10 6 2 3 2  10     

2004 4 2 2    3   1 1 

2005 6 4   1  5   2 1 

2006 6 4 2    5    1 

2007 3 3     3     

2008 2 2         2 

2009 5 3 1 1   3  1  1 

2010            

2011            

2012            

2013 2 1  1   2     

2014 2 1  1  1    1 1 

Total 59 39 11 8 5 1 47 0 2 4 9 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

A sede de concelho está fisicamente ligada a Espinho que apresenta, em traços gerais, um 

desenvolvimento linear ao longo da via que o serve. São João da Pesqueira tem apresentado uma 

dinâmica que se destaca no contexto municipal. De facto, entre 2001 e 2014, foram atribuídas na 

sede do concelho um total de 197 licenças, sendo que 115 foram para construção nova, 25 para 

reconstruções, 37 para ampliações e 40 para remodelações. Das 197 licenças atribuídas, 129 foram 

para habitação. 

Quadro 9. 12 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 27 19 3 5 5   21 7   12 2 

2002 17 8 2 5 4   10   1 2 5 

2003 25 12 3 6 8   16 1   6 5 

2004 22 17 2 2 3   19 1 1 1 2 

2005 16 10 1 4 4   11 2 2 2   

2006 21 13 1 3 3   12 1 2 4 2 

2007 21 12 4 2 2   16 2 1 1 1 

2008 12 6 1 4 2   7 1   3 1 

2009 7 3 2 2 1   6       1 

2010 6 4   1 1   3   1   2 

2011 10 4 3 1 4   3 3   2 2 

2012 5 3   1 2   2 1   1 1 

2013 6 3 2 1 1   2     1 3 

2014 2 1 1      1 1       

Total 197 115 25 37 40 0  129 20 8 35 27 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira  
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Soutelo do Douro 

O povoamento de Soutelo do Douro, situado a Norte de São João da Pesqueira, já a caminho do 

Douro, remonta ao século XIII. As casas humildes, de arquitectura tradicional, em xisto, contrastam 

com algumas fachadas nobres (Casa Seixas e Morais Frias ou a Casa da Fonte) e com valores 

patrimoniais de destaque (por exemplo a Igreja de N. Sr.ª das Neves e o pelourinho), que 

comprovam a sua importância histórica. 

O núcleo histórico de Soutelo do Douro tem um desenvolvimento relativamente linear, apoiado na 

EM501, na direcção de Nagoselo. O desenvolvimento mais recente tem-se feito para Poente, ao longo 

de estradas e caminhos existentes. É um aglomerado de dimensão razoável, que possui algum 

comércio. Os edifícios são de utilização unifamiliar e têm entre 2 e 3 pisos. 

Possui alguma dinâmica construtiva, como se pode verificar no período em análise. Entre 2001 e 

2014, foram atribuídas um total de 56, 28 licenças para construções novas, 14 para reconstruções, 

22 para ampliações e 8 remodelações. Da totalidade de operações urbanísticas 40 foram para 

habitação. 

Quadro 9. 13 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 4 2 1 2   2    2 

2002 5 2 1 3 1  5    1 

2003 3 2 1 1   3     

2004 6 2 2 3 1  6   1  

2005 5 4  1   4    2 

2006 5 1 1 3 2  3    2 

2007 9 4 3 3 2  8    1 

2008 6 5 1    3    3 

2009 4 1 2 3 1  1    3 

2010 2 1  1 1  1    1 

2011 6 4 1 2   3  1  2 

2012            

2013 1  1    1     

2014            

Total 56 28 14 22 8 0 40 0 1 1 17 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Trevões 

Situada a Sul de São João da Pesqueira, já nas proximidades do concelho de Penedono, é servida 

pela EM504. A freguesia está posicionada entre o rio Torto, a serra de São Paio, a Ribeira de Galegos 

e a Ribeira de Soares. A ocupação de Trevões é já muito antiga, facto que é comprovado pela 

existência de diversos vestígios que remontam a épocas históricas muito diversas. São exemplos o 

relato do achamento de moedas romanas no sítio da Barra, entretanto desaparecidas, a existência 

de sepulturas cavadas na rocha ou de vestígios de calçadas romanas. 

Com uma história rica e que demonstra a sua importância ao longo dos tempos, Trevões foi couto 

episcopal com jurisdição renovada por vários monarcas, durante vários séculos de disputa entre a 
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Sé de Lamego e a Coroa. Ao sabor das diferentes divisões administrativas, Trevões foi parte 

integrante de diversas comarcas ao longo dos tempos, como Pinhel, Trancoso, Lamego, São João da 

Pesqueira ou Tabuaço. O concelho de Trevões, na altura com 10 freguesias (Castanheiro, Espinhosa, 

Paredes, Penela, Pereiro, Póvoa, Riodades, Valongo, Várzea e Trevões), viria a ser extinto a 24 de 

Outubro de 1855. 

Com uma evolução populacional bastante contida, nas últimas décadas do século XX, Trevões perdeu 

grande parte da sua população, reflexo não só da emigração (para o exterior do país e para as 

cidades mais próximas) mas da falta de pujança da sua estrutura sócio-económica. Ainda assim, 

mantém um importante espólio arquitectónico e arqueológico que interessa salvaguardar. 

É um aglomerado de ruas estreitas, com becos e travessas, que se abre junto aos locais onde estão 

concentrados os principais pontos de comércio ou os equipamentos colectivos. A povoação 

estruturou-se segundo o eixo da igreja e do centro cívico. Infelizmente, as marcas do antigo concelho 

não resistiram ao passar dos tempos, não sendo possível encontrar mais que o antigo edifício da 

Câmara, já substancialmente alterado, onde se encontra sediada a Junta de Freguesia. De resto, não 

ficou qualquer vestígio do pelourinho (que consta do inventário dos bens do concelho – “Livro de 

Tombo dos bens do concelho de Trevões”, 1801-1876) que, pura e simplesmente, desapareceu, nem 

do hospital ou da Misericórdia. A importância deste aglomerado está bem patente, como aliás, já se 

teve oportunidade de referir, no invulgar conjunto de casas brasonadas e solarengas, em especial 

em torno do adro da Igreja. O desenvolvimento recente fez-se apoiado sobretudo nas estradas e 

caminhos de acesso, o que conduz a uma disposição linear, particularmente no que concerne à saída 

Nascente pela EM504. Os edifícios têm entre 2 e 3 pisos, tendo utilização unifamiliar. 

Entre 2001 e 2014 Trevões teve 90 licenças atribuídas, sendo que 58 foram para construção nova, 

11 para reconstrução, 16 para ampliação e 14 para remodelações. Da totalidade de licenças, 67 

foram para habitação. 

Quadro 9. 14 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 8 6  1 1  7    1 

2002 11 7 1 4   8  1 1 1 

2003 5 3 1  1  3    2 

2004 2 1  1   2     

2005 9 8   1  9    2 

2006 12 7 2 4 2  11  1   

2007 5 4  1   2  1  2 

2008 8 6 1 2 1  7 1  2  

2009 6 3 1  2  3 1   2 

2010 7 4 1 1 2  6   1 1 

2011 9 5 1 1 3  4    5 

2012 4 2 2    3    1 

2013 2  1 1 1  1 1    

2014 2 2     1  1   

Total 90 58 11 16 14  67 3 4 4 17 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira   
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Vale de Figueira 

A freguesia de Vale de Figueira está situada a Nascente em relação à de São João da Pesqueira, e é 

possuidora de uma envolvente natural e paisagística de destaque. É constituída por quatro núcleos 

urbanos: Vale de Figueira, Vale de Vila, Olas e São Xisto.  

Contrariamente ao esperado, a sede de freguesia tem menos dinâmica construtiva que Ôlas ou Vale 

de Vila. Para Vale de Figueira foram atribuídas na totalidade 9 licenças, 4 para construção nova, 4 

para intervenções de reconstrução, 1 ampliação e 1 remodelação, ficando somente atras o 

aglomerado de S. Xisto com 5 operações urbanísticas, representando na totalidade 4 recuperações/ 

remodelações. Vale de Vila e Olas apresentam uma maior dinâmica urbanística, tendo Vale de Vila 

uma totalidade de 37 licenças atribuídas e Olas 18 licenças. 

Vale de Figueira é sobranceiro ao Douro e sede de freguesia, tendo acesso pela EM541. Apesar da 

sua função administrativa, este é um aglomerado relativamente pequeno, que além do pequeno 

núcleo construído original, possui apenas uma fiada de casas ao longo do caminho que permite o 

acesso ao rio Douro. As casas têm, na sua maior parte, 2 pisos. Este aglomerado urbano, à 

semelhança de Casais do Douro, foi também alvo de um Plano de Pormenor publicado em 2008. 

Quadro 9. 15 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 6 3 3 1   6     

2002            

2003 1 1         1 

2004            

2005            

2006            

2007            

2008            

2009 1  1    1     

2010 1    1  1     

2011            

2012            

2013            

2014            

Total 9 4 4 1 1  8 0 0 0 1 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Vale de Vila rivaliza directamente com a sua sede de freguesia. O acesso a este aglomerado é feito 

através do CM1122 que aqui termina. À parte do núcleo antigo, mais densificado, são de destacar 

as áreas de desenvolvimento mais recente, que surgiram apoiadas nos caminhos de acesso, para 

Norte (na direcção do Campo de Futebol) e para Sul. As edificações são de 2 ou 3 pisos. 
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Quadro 9. 16 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 
 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 2 1 1    1    1 

2002 1 1         1 

2003 2   1 2      1 

2004            

2005 2  2    1   1 1 

2006 1   1   1     

2007 5 3 1 1   3    2 

2008 1  1    1     

2009            

2010 2 2     2     

2011 1 1     1     

2012 1 1     1     

2013            

2014            

Total 18 9 5 3 2 0 11 0 0 1 6 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Olas, é um aglomerado de muito pequenas dimensões, apesar de possuir uma área urbana muito 

considerável. O núcleo antigo desta aldeia está situado a Nascente da EM541, sendo que o restante 

espaço tem uma ocupação dispersa e nada estruturada. Na sua generalidade, os edifícios são de 2 

pisos. 

Quadro 9. 17 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 8 4   4     8         

2002 4 2 1 1     2       2 

2003 6 2 2 4     6         

2004 5 5         2     1 2 

2005 2 1     1   2         

2006 3   3               3 

2007 2     2 1   2         

2008 2 1 1 1     2         

2009                       

2010 1   1       1         

2011 1   1       1         

2012 1 1         1         

2013 2 2         2         

2014                       

Total 37 18 9 12 2   29 0 0 1 7 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira3 

São Xisto é um pequeno núcleo com menos de 10 habitantes. Situado junto a Ferradosa, nas 

proximidades do vale do Douro, este conjunto apresenta uma estrutura perfeitamente linear ao longo 

do caminho que o atravessa. As casas são, maioritariamente, térreas, revestidas a xisto.  
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Quadro 9. 18 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 1    1  1    1 

2002            

2003           1 

2004           1 

2005            

2006           1 

2007           1 

2008            

2009 1  1    1    1 

2010           1 

2011 1    1  1     

2012 1  1 1   1    1 

2013 1 1         1 

2014            

Total 5 1 2 1 2 0 4 0 0 0 1 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Valongo dos Azeites 

Valongo foi parte integrante do termo da vila de Penela, estando portanto associada ao foral mais 

antigo que se conhece, concedido entre 1055 e 1065, isto é, ainda antes da nacionalidade. 

Situado a Sul de São João da Pesqueira, junto ao limite do concelho de Penedono, este aglomerado 

tem acesso através da EN229. É constituído por dois núcleos principais: o mais antigo a Norte, é 

mais denso e orgânico; o mais recente, a Sul do primeiro, tem um desenvolvimento mais linear, na 

direcção e ao longo da EN229. Possui áreas em espaço urbano que não se encontram ocupadas, 

devendo por isso ser cuidadosamente equacionadas. Os edifícios têm entre 2 e 3 pisos, e 

apresentam, em algumas situações, linguagens arquitectónicas importadas e um pouco 

descontextualizadas. 

Quadro 9. 19 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 9 8 1       6       3 

2002 5 4   1     3       2 

2003 5 2   2 1   4       1 

2004 3 1 2       3         

2005 2 1 1 1     1     1   

2006 3 2 1 1     2       1 

2007 2 1     1   2         

2008                       

2009 1 1         1         

2010                       

2011 1 1         1         

2012                       

2013 1 1                 1 

2014                       

Total 32 22 5 5 2   23 0 0 1 8 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira   
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Este aglomerado tem apresentado alguma dinâmica dada a sua expressão urbana. Entre 2001 e 

2014, foram concedidas 32 licenças, sendo que 22 foram para construções novas, 5 para ampliações, 

5 para reconstruções e 2 para remodelações. Das licenças atribuídas, 23 foram para habitação. 

Várzea de Trevões 

Situada a Sudoeste de São João da Pesqueira, tem acesso por caminho municipal a partir da sede 

de concelho, ou através da EM505-3. À parte do núcleo original, situado a Sul da linha de água, que 

é um pouco mais orgânico, este aglomerado está apoiado numa via estruturante que o atravessa. A 

poente as edificações são mais dispersas, deixando entre si alguma área disponível.  

Na generalidade, as casas têm dois pisos e apresentam, em algumas situações, uma linguagem 

descontextualizada.  

Este aglomerado recebeu 28 licenças urbanísticas, 14 das quais foram para construção nova, 6 para 

reconstrução, 8 para ampliação e 3 para remodelações. 

Quadro 9. 20 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 2 1   1     1       1 

2002 2   2 1     2         

2003 4 3 1 1     2   1   1 

2004 3 2   1     1       2 

2005 4 2 1   1   3   1   1 

2006                       

2007 1     1     1         

2008                       

2009 2 2         1       1 

2010 4 1 1 1 2   1       3 

2011                       

2012 3 1   2     1   1   1 

2013 2 1 1       1   1   1 

2014 1 1         1         

Total 28 14 6 8 3   15 0 4 0 11 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Vilarouco 

A freguesia de Vilarouco, situada a Sudeste de São João da Pesqueira, do lado esquerdo da EN222, 

é constituída pelos três aglomerados Vilarouco, Senhora da Estrada e Vidigal. 

Localizada na margem esquerda do rio Torto, foi habitada por povos castrejos (Castro do Viso e 

Castro do Vento), testemunhou a passagem de romanos e árabes, sendo que a povoação se terá 

estabelecido entre 1055 e 1065, depois de D. Fernando, o Magno, ter conquistado o castelo de 

Pesqueira e de ter aforado com carta o respectivo termo, que incluiria a povoação de Vilarouco. Não 

só o aglomerado, mas a freguesia, possui um património construído muito significativo que comprova 

a sua importância no passado.  
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O núcleo antigo de Vilarouco, situado a Nascente do eixo, possui características orgânicas e tem uma 

dimensão considerável. Já no que diz respeito ao centro original de Vidigal, este apresenta um 

desenvolvimento mais linear na direcção Sul. Senhora da Estrada desenvolve-se junto à EN222. As 

zonas de expansão mais recente apresentam uma ocupação dispersa. Este conjunto está fisicamente 

interligado, mas do ponto de vista da estrutura urbana e da sua vivência, continuam a ser núcleos 

individualizados, situação que se deverá contrariar. As edificações têm na generalidade dois ou três 

pisos. 

Vilarouco: 

Quadro 9. 21 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 
 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 4 2 2 1   3    1 

2002 3 2   1  2   1 1 

2003 5 3 1 1 1  3 1  1 2 

2004 6 4 2 2   3    3 

2005 3 2  1   2    1 

2006 3 3     1    2 

2007 3 3     1 1 1   

2008            

2009 2 1  1   2     

2010            

2011            

2012 1  1        1 

2013            

2014 2 1 1 1   2     

Total 32 21 7 7 2 5 19 2 1 2 11 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

Entre 2001 e 2014, foram emitidas 32 licenças, sendo 21 para construções novas, 7 para 

reconstruções, 7 para ampliações e 2 para remodelações. Da totalidade de operações, 19 foram para 

uso habitacional. 

Vidigal: 

Quadro 9. 22 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 
 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001 1 1         1         

2002                       

2003                       

2004                       

2005 1   1       1         

2006 2   1 1 1   2         

2007                       

2008 1 1                 1 

2009                       

2010 1     1 1   1         

2011 1     1 1   1         

2012                       

2013                       

2014                       

Total 7 2 2 3 3   6 0 0 0 1 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira  
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Senhora da Estrada: 

Quadro 9. 23 Operações Urbanísticas entre 2001 e 2014 

 Tipo de obra Destino da obra 

Ano Lic Con Rec Amp Rem Out Hab Ser Ind Com A/G 

2001                    

2002 1     1     1         

2003 1     1     1        

2004 1 1         1        

2005 2 2         2       

2006 1 1              1 1 

2007 1 1                1 

2008 2 1  1     1        

2009                       

2010 1 1         1         

2011               1     

2012                      

2013                       

2014                     

Total 10 7 0 3 0 0  7 0 1  1 2 

Fonte: Camara Municipal de S. João da Pesqueira 

9.4. Realização de projectos públicos e intenções futuras do Executivo 

Desde o ponto de partida para a revisão deste Plano Director Municipal (2003) até à presente data, 

muitas das intenções dos executivos encontraram a sua realização efectiva, fruto da tentativa de 

colmatação de carências territoriais mas também resultado da persistência daqueles que procuraram 

melhorias significativas num território com elevado potencial. 

Das intenções e projectos previstos à 10 anos atrás enumeram-se aqueles que constituíam prioridade 

e significado para o concelho: 

• Implementação de uma nova travessia do Rio Douro – existiam três soluções para este 

atravessamento; 

• Implementação de variantes à EN222 em Ervedosa do Douro, em São João da Pesqueira e em 

Pereiros - por forma a desviar o tráfego destas áreas urbanas; 

• Implementação de uma variante às Estradas Nacionais 222 e 229, em Vilarouco, criando uma 

alternativa ao atravessamento do aglomerado; 

• Implementação de uma variante à EN229, em Valongo dos Azeites, desviando o tráfego de 

atravessamento do aglomerado urbano; 

• Rectificação do traçado de alguns troços da EN222, à saída de S. João da Pesqueira, na 

direcção de Ervedosa, e, em duas situações na ligação a Vila Nova de Foz Côa; 

• Constituição de um Parque Enológico – tendo em atenção a vocação natural desta região e a 

necessidade de efectuar uma melhor gestão e controle da actividade vitivinícola, a autarquia 

equacionava a hipótese de constituir um Parque Enológico, que deveria possuir uma área 

considerável uma vez que este tipo de actividade é muito exigente em termos de espaço; 

• Implementação da Biblioteca Municipal – equipamento fundamental, localizado nas 

proximidades das escolas, na vila de São João da Pesqueira; 
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• Implementação do Parque Desportivo e Recreativo da Mata do Cabo – a implementação deste 

projecto incluiu a reabilitação da mata do Cabo, com a criação de um circuito para desportos 

ao ar livre, piscinas descobertas, campo de ténis, parque de campismo e caravanismo; 

• Recuperação e aproveitamento de moinhos a Norte de Riodades - o conjunto de antigos 

moinhos, situado junto à Ribeira da Tabarela, eram apontados como alvo de uma intervenção 

com vista à sua preservação, recuperação e, eventualmente, ao seu aproveitamento para fins 

culturais e recreativos; 

• Reabilitação de uma Área Urbana de Génese Ilegal – a autarquia pretende reabilitar uma zona 

de construção clandestina, situada a Norte do núcleo consolidado de Ervedosa; 

• Construção do edifício dos Bombeiros Voluntários de Ervedosa do Douro  

• Implementação do Campo de Tiro Municipal – uma vez solucionadas todas questões ambientais 

que se prendiam com a selagem e recuperação paisagística da antiga lixeira, pretendia 

reconverter-se o espaço no campo de tiro municipal. 

Dos projectos enumerados, alguns encontraram realização, outros ainda fazem parte do conjunto de 

intenções, e por último alguns já não se apresentam com a força e/ou enquadramento, ora porque 

entretanto se encontraram outras soluções viáveis, ora porque as exigências, padrões e perspectivas 

actuais são diferentes da última década. 

Destaca-se no entanto a realização das seguintes obras:  

• Biblioteca Municipal 

• Parque Desportivo e Recreativo da Mata do cabo 

• Construção do Edifício dos Bombeiros Voluntários de Ervedosa do Douro 

Do conjunto de intenções enumeradas acima mantêm-se a “Reabilitação de uma área urbana de 

génese ilegal – Ervedosa do Douro”. Quanto às infraestruturas viárias, considera-se hoje que o 

traçado da EN 222 necessita de intervenção pontual no que se refere à melhoria do traçado existente, 

no entanto não se consideram as variantes acima descritas nos termos em que foram pensadas.  

Enumeram-se agora as intenções de carácter público e que serão consideradas na proposta de 

revisão do Plano Directo Municipal: 

• Projecto de Requalificação das Bateiras (Ervedosa do Douro) 

• Percurso fluvial do Rio Douro – Ponte do Pinhão - Ervesosa do Douro, Soutelo do Douro, 

Nagoselo do Douro – S. João da Pesqueira - Vale de Figueira (Ferradosa) 

• Projecto de Requalificação da Ferradosa – Vale de Figueira 

• Parque Aerónautico – Srª. do Monte 

• Cooperativa das Maçãs – Paredes da Beira 

• Estrada Intermunicipal (S. João da Pesqueira) (alternativa EN 222) – S. João da 

Pesqueira/Tabuaço/Armamar 

• Projecto de Requalificação do Largo da Feira – S. João da Pesqueira 

• Requalificação do Espaço Público – Escolas/Devesa 
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Existem ainda algumas intenções de escala considerável por parte de particulares, intenções que 

receberam por parte do município a melhor atenção em fase de revisão do Plano Diretor Municipal, 

uma vez que poderão ser propulsoras de novas perspectivas económicas, sociais e culturais.  

Nos sub-capitulos seguintes serão abordados e enumerados os resultados obtidos através da 

informação manifestada pelos particulares, no entanto aponta-se sumariamente algumas das 

intenções que poderão constituir matéria importante à escala local. Trata-se de intenções que 

poderão alavancar e ajudar a implementar outras dinâmicas territoriais, nomeadamente no que se 

refere ao desenvolvimento turístico, alojamento e serviços complementares de actividades lúdicas e 

de recreio/lazer. Estas pretensões particulares distribuem-se por quase todo o concelho, com especial 

incidência na área envolvente ao Rio Douro e Trevões. 

Existe também a intenção de um particular para exploração de uma pedreira na freguesia dos 

Pereiros. Esta pretensão resulta de uma actividade que já teve implantada na área em apreço, no 

entanto actualmente encontra-se suspensa devido à ausência do devido enquadramento legal. Desta 

pretensão é expectável a fixação e criação de emprego, com especial incidência na freguesia de 

Pereiros, bem como matéria-prima para a execução e manutenção dos muros de xisto característicos 

do território concelhio.  

9.5. Compromissos Urbanísticos 

O presente sub-capítulo constitui uma listagem com as licenças e autorizações de operações 

urbanísticas emitidas pelo Município, bem como das informações prévias favoráveis em vigor, 

apresentando-se divididas do seguinte modo:  

a) A tipologia ‘Edificação” que não possua um alvará associado, constitui compromisso porque ou 

tem projeto de arquitetura aprovado e se encontra dentro do prazo legal para apresentar os projetos 

de engenharias de especialidades, ou porque tendo o projeto de arquitetura e os projetos de 

engenharias de especialidades aprovados, se encontra igualmente dentro do prazo da lei para 

solicitar a emissão do respetivo alvará;  

b) A tipologia ‘Loteamento” deve ser considerada compromisso porque ou se encontram aprovados 

e no prazo legal para apresentar os projetos de obras de urbanização ou porque, tendo estas também 

já sido aprovadas, se encontra dentro do prazo legal para levantar o respetivo alvará, não tendo sido 

declarada a sua caducidade; Fazem ainda parte desta listagem todos os loteamentos que ainda 

dispõem de lotes para edificação. 

Foi opção registar também cartograficamente as operações urbanísticas uma vez que será de 

primordial importância na avaliação e delimitação das futuras áreas urbanas, áreas de edificação 

dispersa e aglomerados rurais.  

A informação recolhida teve por base a aplicação informática que faz a gestão dos dados da Divisão 

de Obras Particulares e Serviços Urbanos (DOPSU), unidade orgânica responsável pelas operações 

urbanísticas no território municipal, num período temporal compreendido entre janeiro de 2013 e 

dezembro de 2015, ressalvando que no que se refere aos loteamentos válidos o período é mais 

alargado e correspondente à data do respectivo alvará.  
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Mapa 9. 1 Compromissos Urbanísticos 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira  
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Quadro 9. 24 Compromissos urbanísticos 

 

ID TIPOLOGIA REQUERENTE FREGUESIA LICENÇA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

1120 Edificação Quinta da Gricha Ervedosa do Douro 
Processo 
20/11 Contrução e ampliacao de imovel pre-existente 

1242 Edificação Quinta Vale D. Maria Ervedosa do Douro Processo nº 
42/2012 

Alteracao de arrumos agricolas 

1301 Edificação 
Júlio Miguel Martins 
Talhas Lopes 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 1/2013 

Construção de uma habitação. 
Falta licença de obras. 

1302 Edificação Alfredo Francisco 
Ponciano 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 2/2013 

Reconstrução de uma habitação. 
Falta licença de obras. 

1303 Edificação 
Patrícia Aurete Cerejo 
Amado 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 3/2013 

Construção de uma habitação. 
Falta autorização de utilização. 

1304 Edificação José Pinto Leal 
União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 4/2013 

Construção de habitação. Aguarda-se pedido de 
renovação da licença para emissão da licença de 
utilização. 

1305 Edificação João Baptista Moutinho 
União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 5/2013; 

Alteração ao projeto inicial 25/08. 
Falta autorização de utilização. 

1307 Edificação Belarmino do 
Nascimento Ferreira 

Castanheiro do Sul Processo 
nº 7/2013 

Fase de construção de uma habitação.  
Licença válida até 19/07/2017. 

1315 Edificação Sebastião Augusto de 
Oliveira 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 15/2013 

Remodelação, ampliação e construção de 
edifícios destinados ao turismo em espaço rural 
(Agroturismo) – Arquitetura aprovada. Falta 
projeto de especialidades 

1317 Edificação 
Carmo da Conceição 
Custoias Veiga 
Moutinho 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 17/2013 

Alteração de uma habitação. 
Falta autorização de utilização. 

1318 Edificação José Paulo de Oliveira 
Augusto Castanheiro do Sul Processo 

nº 18/2013 
Construção de uma habitação. 
Licença de construção válida. 

1321 Edificação 
Fernando José Martins 
Pereira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 21/2013 

Demolição e reconstrução de raiz de nova 
habitação. Tem licença de construção, válida. 

1322 Edificação Manuel João Frestas 
Lopes 

Castanheiro do Sul Processo 
nº 22/2013 

Construção de um anexo (Garagem).  
Licença de construção válida. 

1325 Edificação 
Mário Augusto Natário 
Rosa Ervedosa do Douro 

Processo 
nº 25/2013 

Construção de uma habitação.  
Aguarda-se entrega de documentação. 

1326 Edificação António Augusto Nunes 
Lopes 

Vale de Figueira Processo 
nº 26/2013 

Construção de um Armazém Agrícola.  
Falta levantar a licença de obras. 

1327 Edificação 
Mário de Jesus Helena 
Gregório Ervedosa do Douro 

Processo 
nº 27/2013 

Construção de habitação e muros de vedação.  
Possui certidão de comunicação Prévia válida. 

1332 Edificação Susana Marisa Mora 
Branquinho 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Processo 
nº 32/2013 

Construção de um armazém. 
Licença de obras válida. 

1333 Edificação 
José Fausto Almeida 
Teixeira Riodades 

Processo 
nº 33/2013 

Reconstrução de uma casa de arrumos.  
Falta solicitar autorização de utilização. 

1334 Edificação 

Associação de 
Fraternidade e 
Solidariedade Social de 
Riodades 

Riodades Processo 
nº 34/2013 

Ampliação do equipamento social para 
implementação do ERPI. (Processo a decorrer 
que está para alteração do PDM e Exclusão da 
REN). Falta licença de obras. 

1335 Edificação Manuel João Carlos 
Almeida 

Valongo dos Azeites Processo 
nº 35/2013 

Construção de uma garagem. O projeto de 
arquitetura tem parecer desfavorável da DRCN. 

1338 Edificação Clarinda Maria da Silva 
Engrácio Paredes da Beira Processo 

nº 38/2013 
Legalização e ampliação de uma habitação. 
Possui licença de obras valida. 

1340 Edificação 
Idalina dos Anjos 
Fernandes Ribeiro de 
Meireles 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Processo 
nº 40/2013 

Reconstrução e ampliação de uma habitação. 
Falta licença de utilização. 

1341 Edificação 
Manuel de Jesus 
Chaves Nagoselo do Douro 

Processo 
nº 41/2013 

Construção de um armazém agrícola.  
Falta levantar a licença de obras. 

1343 Edificação Mário dos Santos 
Correia 

Riodades Processo 
nº 43/2013 

Ampliação de habitação.  
Falta levantar a licença de obras. 

1344 Edificação 
Joel Alexandre Cristino 
Breia 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 44/2013 

Alteração ao projeto inicial nº 26/2009 
(habitação). 

1347 Edificação Sónia Maria Costa 
Sequeira e outra 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Processo 
nº 47/2013 

Ampliação de uma habitação (legalização – 
Processo nº 181/1983). Faltam elementos. 

1348 Edificação António Augusto Lopes 
Pinto Vale de Figueira Processo 

nº 48/2013 
Reconstrução de um armazém agrícola.  
Falta levantar a licença de obras. 

1349 Edificação António Ramos Raposo Paredes da Beira Processo 
nº 49/2013 

Alteração ao processo inicial nº 165/94.  
Falta a licença de utilização. 

1351 Edificação Jorge Alexandre de 
Jesus Paíga 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 51/2013 

Tem licença de comunicação prévia para 
construção de uma habitação e anexos. 
Falta comunicar o início dos trabalhos. 

1352 Edificação António Manuel 
Madureira Mateus 

Soutelo do Douro Processo 
nº 52/2013 

Atividade industrial (Centro de vinificação). 
Falta solicitar autorização de utilização. 

1400 Edificação Quinta das Aranhas -  Ervedosa do Douro 
Licença n.º 
28/14 Remodelacao de centro de vinificacao 

1402 Edificação José João Penela da 
Costa Veiga 

Paredes da Beira Processo 
nº 02/2014 

Ampliação de uma habitação. 
Licença de obras válida. 

1405 Edificação José João Fernandes 
Andrade 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 05/2014 

Ampliação de habitação. 
Em fase de licenciamento. 

1406 Edificação Manuel Augusto Dias 
Coelho 

Nagoselo do Douro Processo 
nº 06/2014 

Ampliação de habitação. 
Falta solicitar a autorização de utilização. 

1408 Edificação Manuel João Pereira 
Almeida 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo 
nº 08/2014 

Alteração ao processo inicial nº 99/2006.  
Falta levantar a licença para a alteração. 

1410 Edificação 
José Alexandre da 
Costa Reis e 
Albuquerque 

Valongo dos Azeites 
Processo 
nº 14/2014 

Ampliação de habitação. 
Falta levantar a licença de obras. 

1411 Edificação 
Maria Cristina Custoias 
Sequeira 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Processo 
nº 11/2014 

Reconstrução e ampliação de habitação. 
Licença de obras válida. 

1413 Edificação José Manuel da Costa 
Pinto 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 13/2014 

Construção de habitação. 
Licença de obras válida. 
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1415 Edificação André Filipe Morgado 
Ferreira 

Paredes da Beira Processo 
nº 15/2014 

Reconstrução e ampliação de habitação. 
Falta levantar a licença de obras. 

1416 Edificação 
José Manuel Camilo de 
Carvalho 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo 
nº 16/2014 

Construção de habitação. 
Processo em fase de licenciamento. 

1417 Edificação 
Carla Maria Rodrigues 
Elias Monteiro de 
Almeida 

Ervedosa do Douro 
Processo 
nº 17/2014 

Conservação e reconstrução de estabelecimento 
de restauração e bebidas. Falta levantar a 
licença de obras. 

1418 Edificação Maria Adelaide Correia U. F. de Trevões e Espinhosa 
Processo 
nº 18/2014 

Ampliação de imóvel. 
Falta levantar a licença de obras. 

1419 Edificação Maria da Pureza Matos 
Amoroso 

Valongo dos Azeites Processo 
nº 19/2014 

Alteração ao processo de obras inicial nº 
58/2002. Processo em fase de licenciamento. 

1420 Edificação 
Maria Emília Rodrigues 
Lopes da Fonseca Paulo Ervedosa do Douro 

Processo 
nº 20/2014 

Construção de habitação. 
Licença de obras válida. 

1421 Edificação José Duarte Vila 
Ferreira Ansiães 

Paredes da Beira Processo 
nº 21/2014 

Construção de habitação. 
Licença de obras válida. 

1422 Edificação 
Eduardo Augusto 
Ferreira Nogueira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 22/2014 

Construção de arrumos Agrícolas. 
Licença de obras válida. 

1423 Edificação Maria Conceição 
Moreira Pinto 

Riodades Processo 
nº 23/2014 

Reconstrução de uma habitação. 
Licença de obras válida. 

1424 Edificação 
The Fladgate 
Partnership Vinhos S.A. Vale de Figueira 

Processo 
nº 24/2014 

Ampliação e remodelação de adega e lagares.  
Falta solicitar a autorização de utilização. 

1425 Edificação Sociedade dos Vinhos 
Borges, S.A. 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 25/2014 

Reabilitação e ampliação da Qtª da Soalheira 
(Agroturismo). Falta projeto de especialidades 

1426 Edificação 
Emídio Ferreira dos 
Santos Gomes Soutelo do Douro 

Processo 
nº 26/2014 

Reconstrução de uma habitação. 
Licença de obras válida. 

1428 Edificação 
Mateus e Sequeira 
Douro, Lda. 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Processo 
nº 28/2014 

Reconstrução e ampliação de edifícios 
destinados ao turismo em espaço rural 
(Agroturismo). Em fase de Licenciamento 

1429 Edificação 
Andreia Cristina e Sílvia 
Maria Anunciação Velos 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 29/2014 

Demolição e reconstrução de nova habitação. 
Falta projeto de especialidades. 

1430 Edificação 
Maria Cândida Costa 
Rebelo Araújo Oliveira 
e Outro 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo 
nº 30/2014 

Remodelação e alteração de imóvel para 
indústria de enchidos. Falta levantar a licença de 
obras. 

1431 Edificação Rui Brito, Lda. Ervedosa do Douro 
Processo 
nº 31-
A/2014 

Alteração de Adega para estabelecimento 
Agroindustrial. Licença de obras válida. 

1432 Edificação 
José Joaquim Mesquita 
Seixas Vale de Figueira 

Processo 
nº 32/2014 

Construção de habitação pré-fabricada. 
Em fase de licenciamento. 

1433 Edificação Solar do Prado União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo 
nº 33/2014 

Remodelação do Solar do Paço Episcopal.  
Em fase de licenciamento. 

1434 Edificação 
Solar do Prado - 
Vitivinicultura, 
Agricultura 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo 
nº 34/2014 

Construção de Adega.  
Falta o projeto de especialidades 

1435 Edificação Albino André Amaral 
Cruz 

Castanheiro do Sul Processo 
nº 35/2014 

Construção de habitação. 
Falta licença de obras. 

1436 Edificação António Joaquim Pinto Riodades 
Processo 
nº 36/2014 

Construção de habitação. 
Licença de obras válida. 

1437 Edificação Nelson Augusto Castro União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 37/2014 

Construção de habitação. 
Licença de obras válida. 

1438 Edificação 
João Filipe Magalhães 
Pereira 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Licença nº 
38/2014 

Alteração de Imóvel.  
Licença de construção válida. 

1439 Edificação Álvaro Augusto 
Fernandes Correia 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 39/2014 

Alteração ao projeto inicial. 
Falta licença de utilização. 

1450 Edificação António Augusto 
Mendes Monteiro 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 50/2014 

Reconstrução e ampliação de edifício destinados 
a turismo em espaço rural (casa de campo). 
Falta projeto de especialidades. 

1451 Edificação João Paulo Caldeira 
Cachinho 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo 
nº 51/2014 

Alteração e ampliação de habitação. 
Falta licença de obras. 

1453 Edificação 
António Augusto 
Vasques Mesquita Ervedosa do Douro 

Processo 
nº 53/2014 

Construção de armazém para apoio agrícola.  
Falta projeto de especialidades. 

1454 Edificação Pina's House, Lda. Castanheiro do Sul Processo 
nº 54/2014 

Construção de armazém. 
Falta licença de obras. 

1455 Edificação 
Manuel António 
Gregório Ervedosa do Douro 

Processo 
nº 55/2014 

Construção de armazém de apoio agrícola. 
Falta licença de obras. 

1456 Edificação António Maria Esteves União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 56/2014 

Construção de habitação. 
Fase de licenciamento. 

1457 Edificação 
Maria de Lourdes Lopes 
Marinho Pinto Ervedosa do Douro 

Processo 
nº 57/2014 

Construção de cobertura sobre imóvel existente. 
Falta licença de obras. 

1458 Edificação João Francisco 
Sequeira Sá 

Soutelo do Douro Processo 
nº 58/2014 

Construção de habitação. 
Licença de obras válida. 

1459 Edificação 
Francisco do 
Nascimento Mesquita e 
outra 

Vale de Figueira Processo 
nº 59/2014 

Construção de armazém de apoio agrícola. 
Licença de obras válida. 

1460 Edificação Mateus & Sequeira 
Douro, Lda. 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 60/2014 

Construção de arrumos agrícolas.  
Falta levantar a licença de obras. 

1461 Edificação 
Mateus & Sequeira 
Douro, Lda. 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Processo 
nº 61/2014 

Reconstrução e ampliação de arrumos agrícolas. 
Em fase de licenciamento 

1462 Edificação Mateus & Sequeira 
Douro, Lda. 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 62/2014 

Construção de arrumos agrícolas.  
Em fase de licenciamento. 

1463 Edificação 
Mateus & Sequeira 
Douro, Lda. 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo 
nº 63/2014 

Construção de arrumos agrícolas.  
Em fase de licenciamento. 

1464 Edificação Mateus & Sequeira 
Douro, Lda. 

Nagoselo do Douro Processo 
nº 64/2014 

Ampliação e alteração de arrumos existentes. 
Em fase de licenciamento 

1465 Edificação 
Qtª da Rica de Cima - 
Sociedade Agrícola, Lda Paredes da Beira 

Processo 
nº 65/2014 

Construção de arrumos agrícolas.  
Falta levantar o alvará de legalização. 

1501 Edificação Albano Manuel 
Gregório Fernandes 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 01/2015 

Adaptação de cave ao centro para vinificação. 
Falta projeto de especialidades. 

1503 Edificação Rui Manuel Azevedo 
Mesquita 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo 
nº 03/2015 

Reconstrução e ampliação de uma moradia 
unifamiliar. Licença de obra válida 
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1504 Edificação Sociedade Agrícola 
Vinhos Toscano, Lda. 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 04/2015 

Construção de Armazém. 
Em fase de licenciamento. 

1505 Edificação 
João António Fonseca 
Almeida 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 05/2015 

Construção de armazém de apoio Agrícola.  
Falta projeto de especialidades. 

1506 Edificação Tiago Manuel Morgado 
Martinho 

Paredes da Beira Processo 
nº 06/2015 

Ampliação e alteração de habitação Unifamiliar. 
Falta projeto de especialidades. 

1507 Edificação Manuel de Jesus Veiga 
União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 07/2015 

Adaptação/ampliação de imóvel existente 
(centro vinificação e destilaria).Licença válida. 

1510 Edificação 
Joaquim Barradas 
Villas-Boas Castanheiro do Sul 

Processo 
nº 10/2015 

Adaptação de arrumos para indústria tipo 3 
destinada ao fabrico de portas, janelas e outros. 
Aguarda-se elementos 

1512 Edificação 
Victor Manuel do Couto 
Caria Riodades 

Processo 
nº 12/2015 Construção de habitação. Licença de obra válida 

1514 Edificação Paulo César da Silva 
Teixeira 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 14/2015 

Alteração de imóvel para arrumos.  
Falta levantar a Licença de obras. 

1516 Edificação 
Filipe Alexandre 
Hipólito Proença Caiado 
Márcia 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 16/2015 

Ampliação de um barracão Agrícola.  
Falta levantar a Licença de obras. 

1517 Edificação António Narciso Sousa 
Muxagata Vale de Figueira Processo 

nº 17/2015 
Construção de habitação. 
Falta projeto de especialidades 

1518 Edificação Carla Maria Mateus 
Pego 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Processo 
nº 18/2015 

Reconstrução e requalificação de turismo em 
espaço rural (casa de campo).  
Falta projeto de especialidades. 

1519 Edificação 
José Carlos Pardal 
Fraga Riodades 

Processo 
nº 19/2015 

Reconstrução de casa de arrumos. 
Licença de obras válida. 

1520 Edificação Força da Natureza, 
unipessoal, lda. 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 20/2015 

Construção de Armazém.  
Falta projeto de especialidades. 

1521 Edificação 
Mateus & Sequeira 
Sociedade de 
Construção, SA 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 21/2015 

Reconstrução de imóvel multifamiliar (comercio 
e serviços). Falta projeto de especialidades. 

1522 Edificação João Carlos Cardoso 
Rodrigues 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 22/2015 

Legalização de habitação unifamiliar. 
Entregou arquitetura. 

1523 Edificação 
Manuel Cristiano 
Barreleiro Veloso 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 23/2015 

Remodelação de imóvel.  
Falta levantar Licença de obras. 

1524 Edificação Anabela Soares 
Rodrigues 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 24/2015 

Reconstrução e ampliação de habitação.  
Por levantar Licença de obras. 

1525 Edificação 
Foz Torto - Vinhos e 
Enoturismo, Lda. Ervedosa do Douro 

Processo 
nº 25/2015 

Alteração e ampliação de edificação existente. 
Falta projeto de especialidades. 

1526 Edificação António Augusto de 
Seixas 

Riodades Processo 
nº 26/2015 

Legalização de habitação. 
Aguarda-se pedido de autorização de utilização. 

1527 Edificação Manuel Henrique 
Magalhães 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 27/2015 

Construção de centro de vinificação.  
Falta pedido de licenciamento. 

1528 Edificação 
Fernando José Martins 
Pereira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 21/2013  

Demolição da construção antiga. Construção de 
nova habitação. (Processo de alteração nº 
28/2015; Licença nº 36 desde 21/09/2015.) 

1529 Edificação Artur Almeida Tavares Castanheiro do Sul 
Processo 
nº 29/2015 

Construção de um canil.  
Entregou arquitetura. 

1530 Edificação Qtª da Rica de Cima - 
Sociedade Agrícola Lda. 

Paredes da Beira Processo 
nº 30/2015 

Demolição e construção de cobertura.  
Falta projeto de especialidades. 

1532 Edificação 
Sociedade Agrícola 
Vinhos Toscano, Lda. 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 32/2015 

Construção de armazém agrícola.  
Falta projeto de especialidades 

1533 Edificação Álvaro Duarte Evaristo Valongo dos Azeites Processo 
nº 33/2015 

Construção de habitação.  
Falta projeto de especialidades. 

1534 Edificação Luís Augusto Costa Soutelo do Douro 
Processo 
nº 34/2015 

Alteração ao projeto inicial. Nº 219/88.  
Parecer da DRCN desfavorável. 

1535 Edificação Patrik Monteiro Veiga Soutelo do Douro Processo 
nº 35/2015 

Construção de Armazém Agrícola 
Parecer da CCDR-N desfavorável 

1536 Edificação Fernando Acis Pinheiro 
Mateus 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Processo 
nº 36/2015 

Construção de arrumos.  
Falta projeto de especialidades 

1537 Edificação António Luiz Vieira da 
Silva 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 37/2015 

Construção de habitação unifamiliar e muros. 
Falta projeto de especialidades. 

1538 Edificação Pedro Custódio Vaz 
Donas Botto 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 38/2015 

Construção de habitação unifamiliar.  
Aguarda parecer EDP. 

1539 Edificação 
Raul de Jesus Cordeiro 
Fernandes 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 39/2015 

Construção de centro de vinificação.  
Aguarda elementos de arquitetura. 

1540 Edificação Maria Natália dos 
Santos Silvestre Vale de Figueira Processo 

nº 40/2015 
Reabilitação e ampliação de habitação.  
Aguarda elementos de arquitetura. 

1541 Edificação 
Mª da Glória Figueiredo 
Osório Santos Riodades 

Processo 
nº 41/2015 

Reconstrução de casa de arrumos.  
Falta projeto de especialidades. 

1542 Edificação Carlos da Cruz Balça Ervedosa do Douro Processo 
nº 42/2015 

Construção de habitação.  
Aguarda parecer da CCDR-N. 

1543 Edificação 
Maria do Rosário 
Rodrigues Lopes Ervedosa do Douro 

Processo 
nº 43/2015 

Alteração e ampliação de edifícios.  
Parecer da CCDR desfavorável. 

1544 Edificação Centro Social e 
Paroquial de Trevões 

Castanheiro do Sul Processo 
nº 44/2015 

Reconstrução de imóvel. Aguarda elementos. 

1545 Edificação Mário Virdis Ervedosa do Douro 
Processo 
nº 45/2015 

Legalização de habitação.  
Aguarda parecer da CCDR. 

1547 Edificação Patrícia Antónia da 
Fonseca 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo 
nº 47/2015 

Legalização de imóvel com destino a apoio à 
produção agrícola. Aguarda elementos. 

1548 Edificação 
Maria Eugénia de 
Oliveira Cunha 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 48/2015 Legalização de edificação. Aguarda elementos. 

1549 Edificação António Manuel dos 
Santos 

Vale de Figueira Processo 
nº 49/2015 

Construção de habitação sobre um rés-do-chão 
existente. Aguarda parecer da CCDR. 

1550 Edificação 
António Manuel Frias 
Baptista Riodades 

Processo 
nº 50/2015 

Construção de anexo para arrumos.  
Aguarda elementos. 

1551 Edificação Albano Manuel 
Gregório Fernandes 

Soutelo do Douro Processo 
nº 51/2015 

Construção de armazém de apoio agrícola. 
Aguarda parecer da CCDR. 
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1552 Edificação Ricardo Manuel Ferreira 
Frias 

Riodades Processo 
nº 52/2015 

Construção de armazém Agrícola.  
Falta projeto de especialidades. 

1553 Edificação 
Luís Manuel Fenha 
Catarino 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo 
nº 53/2015 

Adaptação e ampliação de imóvel com destino a 
fins agrícolas. Aguarda elementos. 

1554 Edificação Carlos Manuel Mateus 
Pinto 

Soutelo do Douro Processo 
nº 54/2015 

Reconstrução e ampliação de uma habitação. 
Aguarda elementos. 

1555 Edificação 
Maria de Fátima 
Quintela Alhais 
Morgado 

Riodades Processo 
nº 55/2015 

Reconstrução de habitação unifamiliar.  
Aguarda elementos. 

1556 Edificação Cooperativa Agrícola de 
Areita, CRL 

Paredes da Beira Processo 
nº 56/2015 

Construção de cooperativa agrícola da maça. 
Aguarda elementos. 

1557 Edificação 
Associação para 
Infância e Terceira 
Idade 

Ervedosa do Douro Processo 
nº 57/2015 

Ampliação de equipamento social para 
implementação de ERP1. 

1605 Edificação Fabiana Ramos Pêgo Pereiros Processo nº 
5/2016 Construção de habitação. 

1 Loteamento José Aníbal Leitão União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Alvará nº 
7/2005 

 

2 Loteamento José Fernando Dias 
Ferreira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Alvará nº 
1/1994  

3 Loteamento 
José Fernando Dias 
Ferreira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Alvará nº 
1/1994  

4 Loteamento João Cerejo e Outro Riodades Alvará nº 
3/2006  

5 Loteamento Celso Ferreira da Silva 
União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 1/2012  

6 Loteamento CM- São João da 
Pesqueira. 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

 Terreno da autarquia 

7 Loteamento Celso Ferreira da Silva 
União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 8/2009  

8 Loteamento CM- São João da 
Pesqueira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

 Terreno da autarquia 

9 Loteamento 
CM- São João da 
Pesqueira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 10/1999 Terreno da autarquia 

10 Loteamento António Azevedo Costa União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 1/2010  

 

11 Loteamento António Azevedo Costa 
União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 08/2008  (Pedido para loteamento) 

13 Loteamento CM- São João da 
Pesqueira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 2/2005 

Terreno da autarquia 

14 Loteamento Mateus e Sequeira, 
Lda. 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo nº 2/2010 
Alvará nº 1/2010  

15 Loteamento Maria Fernanda Veiga 
e Filhos 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Alvarás nº 4/2000 
E nº 1/2006 

 

17 Loteamento Manuel Jorge Gregório 
Fernandes e outro Ervedosa do douro Alvará nº 

2/2008  

19 Loteamento Joaquim Augusto 
Ferreira & Outro 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Alvará nº 
5/2000 

 

20 Loteamento Valdemar Júlio 
Azevedo 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Alvará nº 
2/2006  

21 Loteamento 
Norberto Gonçalves 
Vieira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Alvará nº 
1/2005  

22 Loteamento José Laurindo Bezelga 
Araújo Valongo dos Azeites Alvará de 1985  

23 Loteamento 
CM- São João da 
Pesqueira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 6/2005 Terreno da autarquia 

26 Loteamento CM- São João da 
Pesqueira 

Ervedosa do douro Processo 
nº 3/2002 

Terreno da autarquia 

27 Loteamento Mateus e Sequeira 
União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Alvará nº 
2/2005  

28 Loteamento António Maria Correia Vale de Figueira Alvará nº 
3/90 

 

30 Loteamento 
Maria Adelina Pereira 
Azevedo Barros 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Processo nº 5/1999 
e Alvará nº 1/99  

32 Loteamento António de Sousa 
Pimentel 

Ervedosa do douro Alvará nº 3/78  

33 Loteamento Luís Maria Saraiva Ervedosa do douro Alvará nº 4/2006  

34 Loteamento 
CM- São João da 
Pesqueira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo 
nº 10/2005 Terreno da autarquia 

36 Loteamento Lopo da Silva Carreira 
ou Pedro Caiado Ferrão 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Alvará nº 3/82  

37 Loteamento José Augusto Camilo 
União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros Alvará nº 9/79  

39 Loteamento Laura Preciosa Pizarro 
Montenegro 

Ervedosa do douro Alvará nº 1/1978  

40 Loteamento 
Dourobras, Lda. (José 
Fernando Dias Pereira) 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões Processo nº 2/99  

44 Loteamento Aurélio Augusto Frias Riodades Alvará nº 9/1978  
45 Loteamento AUGI Riodades   

46 Loteamento 
António dos Santos 
Castro 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa Processo nº 1/1993  

47 Loteamento António Manuel 
Campos 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo nº 1/2002  

48 Loteamento 
CM- São João da 
Pesqueira Castanheiro do Sul Processo nº 1/2003 Terreno da autarquia 

49 Loteamento Eduardo Boaventura 
Costa Ferreira 

Castanheiro do Sul Processo nº 3/1994  
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ID TIPOLOGIA REQUERENTE FREGUESIA LICENÇA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

50 Loteamento José Aníbal Leitão União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo nº 5/2003  

51 Loteamento 
Junta de Freguesia de 
Paredes da Beira Paredes da Beira Processo nº 6/2000  

52 Loteamento 
Armando Augusto 
Aguiar Paredes da Beira 

Processo nº 1/1996 
e Processo nº 
3/2010 

 

53 Loteamento 
Maria Goreti Frias 
Santos Riodades Processo nº 4/1996  

54 Loteamento João Manuel 
Nascimento Trindade 

Vale de Figueira Processo nº 
14/2000 

 

56 Loteamento 
Ana Cândida de Serpa 
Côrte-Real 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros Alvará nº 15/1978  

58 Loteamento António Caiado Ferrão União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Alvará nº 1/1979  

59 Loteamento António Carmo Borges Soutelo do Douro 
Alvará nº 5/1979 e 
Processo 21/78  

60 Loteamento António José da Costa 
Lemos 

Castanheiro do Sul Alvará nº 6/1976  

62 Loteamento 
Armando Soares dos 
Santos Castanheiro do Sul Alvará nº 7/1978  

63 Loteamento Artur Fernandes de 
Oliveira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Alvará nº 1/1980 e 
Alvará nº 9/1981 

 

66 Loteamento 
Fernando Augusto 
Costa 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões Alvará nº 12/1978  

74 Loteamento Junta de Freguesia União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Alvará nº 5/1976 Antiga Junta de Freguesia 

81 Loteamento Vítor Liz da Páscoa 
Figueira 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões Alvará nº 10/1978  

82 Loteamento Vítor Liz da Páscoa 
Figueira Alegre 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Processo nº 2/77  

84 Loteamento Acácio Manuel da 
Costa 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros Alvará nº 4/1982  

86 Loteamento 
Alcides de Jesus 
Fonseca 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros Alvará nº 1/1981  

87 Loteamento António da Silva União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões Alvará nº 4/1980  

89 Loteamento Aníbal José Frias Riodades Alvará nº 10/1981  

91 Loteamento António Fernandes e 
Cruz 

Castanheiro do Sul Proc nº 18/1981  

92 Loteamento António de Jesus da 
Silva Marques 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa Alvará nº 8/1979  

97 Loteamento Maria da Luz Paiva 
Taveira 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Alvará nº 5/1984  

101 Loteamento Conceição de Jesus 
Coelho Paredes da Beira Alvará nº 2/1982  

102 Loteamento Cristiano dos Santos 
Fonseca 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros 

Alvará nº 5/1982  

103 Loteamento Herdeiros de António 
Francisco Magalhães 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa Alvará nº 1/1982  

107 Loteamento João Manuel Batista 
União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões Alvará nº 3/1979  

108 Loteamento João Manuel Batista União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões Alvará nº 2/1979  

113 Loteamento 
Marcolino do 
Nascimento Ferreira 

União das Freguesias de Vilarouco 
e Pereiros Alvará nº 7/1979  

115 Loteamento Germana de Sousa 
Tavares 

Nagoselo do Douro Proc. 5/82 E 2/83  

116 Loteamento 
Maria Ester Gouveia 
Costa Valongo dos Azeites Alvará nº 17/1981  

117 Loteamento Maria de Jesus Ferreira 
dos Santos 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Alvará de 1980 Alvará sem número. 

118 Loteamento 
Maria do Nascimento E 
Laura Adelaide R. 
Pinheiro 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa 

Alvará nº 11/1979  

119 Loteamento Maria Antonieta Lemos 
F. Bastardo Castanheiro do Sul Alvará nº 16/1981  

120 Loteamento 
Sebastião da Costa 
Lima Ervedosa do Douro Alvará nº 7/1981  

123 Loteamento José Inácio dos Reis Vale de Figueira Alvará nº 5/1983  

124 Loteamento António Adriano 
Caldeira 

União das Freguesias de Trevões e 
Espinhosa Alvará nº 2/1985  

125 Loteamento Aristides Dias de Sá Vale de Figueira Alvará nº 3/1983  

129 Loteamento Maria Alice Gouveia e 
Maria Natália Gouveia 

União das Freguesias de São João 
da Pesqueira e Várzeas de Trevões 

Alvará nº 1/1986  

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira  
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9.6. Pretensões resultantes da prévia consulta pública 

A legislação em vigor (Lei n.º 80/2015, de 14 de maio) no âmbito dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território, consagra a participação pública dos cidadãos no processo de 

planeamento, devendo para tal a Câmara Municipal facilitar o acesso de todos os interessados aos 

elementos relevantes para que possam conhecer o estado dos trabalhos e formular sugestões. 

Dentro desta filosofia, a revisão do PDM tem que ser também precedida de uma consulta pública e 

foram apresentadas à Câmara Municipal nos anos de 2002/2004, 2014 e 2015 as respectivas 

sugestões. 

As pretensões recebidas em 2002/2004 agruparam-se nas seguintes categorias: 

• Pretensões particulares para mudança de classe/ categoria de espaço 

• Pretensões particulares para construção de edifícios/para lotear 

• Pretensões para desafectação da RAN 

• Pretensões para exclusão da REN 

• Pretensões da Administração Local 

• Sugestões de particulares 

O agrupamento das pretensões de 2002/2004 por categorias evidenciou, desde logo, que a grande 

maioria corresponde às pretensões particulares para mudança de classe/categoria de espaço. O 

mapa abaixo apresenta as diferentes tipologias de pretensão e a sua respectiva localização. 

 

Mapa 9. 2 Compromissos e Pretensões Urbanísticas 2004 
Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira 
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Mapa 9. 3 Compromissos e Pretensões Urbanísticas 2004 
Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira 

Uma vez cartografadas, foi possível fazer uma leitura espacial sobre as situações que predominam e 

os locais de maior pressão. Assim sendo, ressalta a incidência destas pretensões nas freguesias de 

São João da Pesqueira e Paredes da Beira. Embora em menor escala, também as freguesias de 

Vilarouco, Trevões, e Riodades, se destacam das demais em termos de número de pretensões entre 

2002 e 2004. Como seria de esperar, estas geralmente ocorrem com maior “densidade” nas áreas 

próximas aos perímetros urbanos existentes, o que é facilmente explicável pelo facto das pessoas 

considerarem que, os seus terrenos, estando próximos de zonas urbanas, e muitas vezes próximos 

de zonas infra-estruturadas, são, legitimamente, propensos à edificação.   

Os pedidos para construção de edifícios/ loteamento incidem nas seguintes zonas:  

• São João da Pesqueira – loteamentos e construção de moradias  

• Vale de Figueira – a norte do lugar de Vale de Figueira em área próxima do núcleo urbano; 

• Soutelo do Douro – a ocidente da estrada municipal que serve Soutelo do Douro; 

• Vilarouco – numa quinta dedicada à vinicultura.  

As entidades da Administração Local a apresentarem sugestões/pretensões foram as seguintes: 

• A Junta de Freguesia de Vale de Figueira pretende o alargamento das áreas de construção nos 

lugares de Vale de Vila, Vale de Figueira e Olas. No primeiro caso, a Junta sugere que o 

alargamento seja feito em direcção ao cruzamento da estrada nacional, para o lado do campo 

de futebol, e ainda, em direcção à casa do Sr. Amílcar Matos dos Santos. Nos dois outros 

casos, sugere que o alargamento seja feito ao longo da estrada municipal, em ambos os 

sentidos; 

• A Junta de Freguesia de Vilarouco sugere que as duas faixas do actual perímetro urbano (zona 

leste) sejam unidas; 
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• A Junta de Freguesia de Riodades pretende o alargamento dos perímetros urbanos de Riodades 

e Vale de Penela, e solicita que seja dada atenção à área urbana envolvente ao depósito de 

água, onde, a morfologia do terreno não permite que sejam efectuadas ligações à rede pública 

de água; 

• A Junta de Freguesia de Castanheiro do Sul pretende o alargamento da actual área urbana 

numa extensão de 100 metros ao longo de todo o seu perímetro, e um alargamento do 

perímetro para oriente; 

• A Câmara Municipal de São João da Pesqueira, corroborando uma pretensão da Junta de 

Freguesia de Valongo dos Azeites, sugere a expansão do perímetro urbano de Valongo dos 

Azeites para uma zona a ocidente deste lugar. 

Foram também apresentadas duas sugestões de proveniência particular, com incidência na freguesia 

de Ervedosa do Douro, uma com o intuito de ver reconhecida uma Quinta como espaço de interesse 

turístico (para a implantação de um parque de campismo rural), e outra com o objectivo de 

implantação e recuperação de instalações de apoio à actividade vinícola.   

Em relação aos pedidos para desafectação dos regimes de RAN e REN, existem apenas dois para o 

primeiro caso na freguesia de São João da Pesqueira, e um para o segundo, na freguesia de Paredes 

da Beira.  

Finalmente as sugestões de 2002/2004 e os pedidos para mudança de classe/categoria de espaço, 

constituem, como foi dito, a maioria das pretensões, e localizam-se um pouco por todo o concelho. 
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Quadro 9. 25 Pretensões 2004 

CÓD. IDENTIFICAÇÃO FREGUESIA 
OBJECTIVO 

TIPO DE PRETENSÃO 
INFORMAÇÃO 

ATUALIZADA (CONDIÇÃO 
2015) DE: PARA 

A1 Jorge Adelino Ferreira 
Fidalgo 

Vilarouco Solo rural Solo 
urbano/urbanizável 

Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A2 Manuel António Gomes Trevões Solo rural 
Solo 

urbano/urbanizável 
Pretensão particular para mudança 

de classe/categoria de Espaço Licença nº 11/12 

A3 José Salvador Pinto Riodades Solo rural Solo 
urbano/urbanizável 

Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço Licença nº 138/02 

A4 Jorge da Páscoa Gomes 
Figueira 

São João da 
Pesqueira Solo rural Solo 

urbano/urbanizável 
Pretensão particular para mudança 

de classe/categoria de Espaço 
 

A5 Fausto Serafim Almeida Paredes da 
Beira 

Solo rural Solo 
urbano/urbanizável 

Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

Processo nº 179/01 
(Rejeição do pedido) 

A6 Gaspar José Beselga Paredes da 
Beira Solo rural Solo 

urbano/urbanizável 
Pretensão particular para mudança 

de classe/categoria de Espaço 
 

A7 Ramiro Augusto Silva Trevões Solo rural Solo 
urbano/urbanizável 

Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A8 Orlando dos Santos 
Fonseca Araújo 

Paredes da 
Beira Solo rural Solo 

urbano/urbanizável 
Pretensão particular para mudança 

de classe/categoria de Espaço 
 

A9 José Marques da Silva Trevões Solo rural 
Solo 

urbano/urbanizável 
Pretensão particular para mudança 

de classe/categoria de Espaço 
 

A10 Teófilo José Sarmento São João da 
Pesqueira 

O requerente pretende lotear, construir 
moradias e eventualmente um hotel 

Pretensão particular para 
edificar/lotear 

 

A11 
Isabel Marta de 
Sequeira Salta 

São João da 
Pesqueira RAN Solo urbano/urbanizável Pretensão para desafectação da 

RAN 
 

A12 Aníbal João Abrunhosa Paredes da 
Beira 

Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A13 
Sociedade Agrícola 
Quinta da Teixeira 

Velha, Lda 

Ervedosa do 
Douro 

Reconhecimento da Quinta como espaço 
de interesse turístico 

Sugestão particular 
Processo nº 115/02 

(anulado) 

A14 Armando dos Santos 
Trindade 

Paredes da 
Beira REN Solo urbano/urbanizável Pretensão para exclusão da REN  

A15 
Daniel Fernando Oliveira 

Ponciano 
São João da 
Pesqueira RAN Solo urbano/urbanizável Pretensão para desafectação da 

RAN 
 

A16 Cesaltina da Silva 
Profírio Tomé Trevões Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 

de classe/categoria de Espaço 
 

A17 
António Manuel Cardoso 

Almeida Trevões Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A18 Américo de Jesus 
Morgado 

Paredes da 
Beira 

Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A19 
Henrique de Jesus 

Martinho 
Paredes da 

Beira Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A20 Henrique de Jesus 
Martinho 

Paredes da 
Beira 

Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A21 Maria Cândida da Costa Vilarouco Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A22 Maria Felismina Almeida 
de Miranda 

Paredes da 
Beira 

Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A23 
Maria Berta Aleixo 

Carrilho Vilarouco Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A24 
a Aníbal do Nascimento 

Martinho 
Paredes da 

Beira Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 
A24 

b 

A25 Armando Ilídio Ferreira Paredes da 
Beira 

Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A26 António José Pereira Trevões Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A27 Armando dos Santos da 
Silva 

Paredes da 
Beira 

Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A28 
António Augusto Selores 

Santos Vilarouco Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A29 Manuel José Oliveira Ervedosa do 
Douro 

Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A30 
Nuno Eduardo Lemos 

Salta 
São João da 
Pesqueira Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 

de classe/categoria de Espaço 
Processo nº 55/07 (Não 

finalizado) 

A31 Sotero Augusto Donas 
Boto Fernando 

São João da 
Pesqueira 

Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço Processo nº 20/02 

A32 Carlos Filipe Matos Frias Riodades Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A33 Carlos Filipe Matos Frias Riodades Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A34 Luís José Matos Riodades Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço Processo nº 44/06 

A35 Luís José Matos Riodades Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 

 

A36 Luís Carlos Rebelo da 
Costa 

São João da 
Pesqueira 

Solo rural Solo urbano/urbanizável Pretensão particular para mudança 
de classe/categoria de Espaço 
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CÓD. IDENTIFICAÇÃO FREGUESIA 
OBJECTIVO 

TIPO DE PRETENSÃO 
INFORMAÇÃO 
ATUALIZADA 

(CONDIÇÃO 2015) DE: PARA 

A37 José Manuel 
Martins 

São João da 
Pesqueira Solo rural Solo urbano/urbanizável 

Pretensão particular para 
mudança de classe/categoria 

de Espaço 

Processo nº 259/98 
e 106/08 

A38 António Augusto 
Tabuaços Dias 

São João da 
Pesqueira 

Solo rural Solo urbano/urbanizável 
Pretensão particular para 

mudança de classe/categoria 
de Espaço 

 

A39 Joaquim Augusto 
Mesquita 

Vale de Figueira Solo rural Solo urbano/urbanizável 
Pretensão particular para 

mudança de classe/categoria 
de Espaço 

 

A40 
João António dos 
Santos Cavalaria Vale de Figueira Destacamento de parcela Pretensão particular para 

edificar/lotear 
 

A41 
a Junta de 

Freguesia de Vale 
de Figueira 

Vale de Figueira 
Alargamento de áreas de construção nos lugares de 

Vale de Vila, Vale de Figueira e Olas 
Pretensão da Administração 

Local 
 A41 

b 
A41 

c 

A42 
António Manuel 

Ribeiro de Oliveira Trevões Solo rural Solo urbano/urbanizável 
Pretensão particular para 

mudança de classe/categoria 
de Espaço 

 

A43 
a 

Quinta de 
Ventozelo 

Ervedosa do 
Douro 

Implantação de zona industrial, de armazenamento, de 
venda, de expedição de mercadorias e de escritórios na 

zona A (zona 1) 

Implantação de zona turística com restaurante, suites, 
bungalows e hotel nas zonas B, D, E e F (zona 2, 4, 5 e 

6) 

Implantação de zona de habitação e enoturismo na zona 
C (zona 3) 

Pretensão particular para 
mudança de classe/categoria 

de Espaço 

Pr
oc

es
so

 n
º 

1
1
1
/0

1
 

(a
n
u
la

d
o)

; 
Li

ce
n
ça

 n
º 

2
/0

8
; 

Pr
oc

es
so

 n
º 

1
5
0
/0

5
 (

an
u
la

d
o)

; 
Li

ce
n
ça

 n
º 

7
1
/0

4
 

A43 
b 

A43 
c 

A43 
d 

A43 
e 

A43 f 

A44 
Junta de 

Freguesia de 
Vilarouco 

Vilarouco 
União de duas faixas do perímetro urbano de 

Vilarouco 
Pretensão da Administração 

Local 
 

A45 João Gouveia 
Ferreira 

São João da 
Pesqueira 

Solo agrícola Solo urbanizável 
Pretensão particular para 

mudança de classe/categoria 
de Espaço 

Licença nº 134/07; 
Licença nº 42/10 

A46 António José 
Custoias Toscano 

São João da 
Pesqueira 

Solo agrícola Solo urbanizável 
Pretensão particular para 

mudança de classe/categoria 
de Espaço 

Licença nº 103/07 

A47 
a 

Quinta do Frei 
Estevão 

(Manuel António 
Ladeiras) 

Ervedosa do 
Douro 

Implantação de instalação para processamento de 
vinhos na zona A 

Sugestão particular 
Processo nº 156/08 

e 36/06 A47 
b 

Implantação de equipamentos e recuperação de 
casa antiga na zona B 

 

A48 
Donzília Adosinda 
Ferreira Coanhas 

Roque 

Soutelo do 
Douro 

Construção Pretensão particular para 
edificar/lotear  

A49 Mateus & 
Sequeira, Lda 

São João da 
Pesqueira Solo rural Solo urbano/urbanizável 

Pretensão particular para 
mudança de classe/categoria 

de Espaço 
 

A50 

Vale do S. 
Martinho 

Sociedade 
Agrícola, Lda. 

São João da 
Pesqueira Solo rural Solo urbano/urbanizável 

Pretensão particular para 
mudança de classe/categoria 

de Espaço 

Licença nº 62/06, 
37/08 e 15/09 

A51 
a 

Junta de 
Freguesia de 

Riodades 
Riodades Ampliação dos perímetros de Riodades e Vale de 

Penela 
Pretensão da Administração 

Local Processo nº 78/11 A51 
b 

A52 

Junta de 
Freguesia de 

Castanheiro do 
Sul 

Castanheiro do 
Sul 

Ampliação do perímetro de Castanheiro do Sul Pretensão da Administração 
Local  

A53 
Paulo Jorge do 

Nascimento 
Correia e Outra 

Vale de Figueira Solo rural Solo urbano/urbanizável 
Pretensão particular para 

mudança de classe/categoria 
de Espaço 

Licença nº 174/03 

A54 
(*) 

Fernando José de 
Azevedo Sobral Riodades Solo rural Solo urbano/urbanizável 

Pretensão particular para 
mudança de classe/categoria 

de Espaço 
 

A55 
(Orientação) 
Presidente da 

Câmara Municipal 

Valongo dos 
Azeites 

Expansão do perímetro urbano Pretensão da Administração 
Local  

A56 

Junta de 
Freguesia de 

Castanheiro do 
Sul 

Castanheiro do 
Sul Expansão do perímetro urbano Pretensão da Administração 

Local  

A57 Fernanda Maria 
Balça S. Pimentel 

Ervedosa do 
Douro Solo rural Solo urbano/urbanizável 

Pretensão particular para 
mudança de classe/categoria 

de Espaço 
 

A58 
Quinta and 

Vineyard Bottlers-
Vinhos, S.A. 

Vilarouco Construção Pretensão particular para 
edificar/lotear  

A59 Graniantas Paradeita 
Paredes da Beira 

Licenciamento de pedreira 
Pretensão particular para 

mudança de classe/categoria 
de Espaço 

 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 
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No ano de 2014 foi aberto um período para que a população pudesse novamente expor as suas 

expectativas. 

No ano de 2015 voltamos a consultar a população e reunimos com todos os presidentes de junta de 

modo a considerar todas as sugestões e pretensões. 

Destacam-se, na generalidade, as pretensões dos particulares para construção de habitação própria 

e pretensões apresentadas por investidores locais para a realização de unidades de alojamento 

turístico, conforme se pode verificar no respetivo mapa. Existem ainda algumas pretensões para 

melhoria e criação de unidades industriais vitivinícolas. 

 

 

Mapa 9. 4 Pretensões 2004-2015 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira  
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Das reuniões realizadas com os presidentes de junta, destacam-se as seguintes preocupações e 

pretensões: 

• Na freguesia de Ervedosa do Douro foi destacada a preocupação de nos aglomerados urbanos 

de Casais do Douro e Sarzedinho não existir tratamento de águas residuais e desta rede 

culminar em fossas sépticas; 

• Foi manifestada especial preocupação com o facto dos mais idosos não disporem ainda de um 

edifício adequado para residirem, um Lar de Idosos proporcional às carências detectadas 

nesta freguesia; 

• Ainda na mesma freguesia foi registada a intenção de construir uma estrada variante à EN 

222; 

• Na freguesia de Nagoselo do Douro foi também registada a preocupação com o saneamento, 

uma vez que parte de um arruamento não tem ligação à rede.  

• Também em Nagoselo do Douro foi demonstrada a preocupação com o edificado devoluto e 

em estado de ruína localizado principalmente no núcleo do aglomerado.  

• Ficou registada a pretensão de no aglomerado urbano de Vale de Vila ser implementado um 

centro de dia/lar (antiga azenha) localizado no centro do aglomerado; 

• Na freguesia de Trevões foi registada a pretensão de se construir uma zona verde e um espaço 

de estar e lazer na área correspondente ao antigo campo de futebol; 

• Na freguesia de Paredes da Beira registou-se uma pretensão de loteamento num terreno 

pertencente à junta, procurando dar resposta à procura de construção nova para habitação. 

Na generalidade todos os presidentes de junta manifestaram a necessidade de aumentar a área 

urbana, justificando este facto com o conhecimento de pessoas interessadas na sua permanência 

e/ou fixação no concelho. De salientar que maioritariamente as participações recebidas no decorrer 

deste processo comprovam a necessidade manifestada pelos representantes locais. 

Quadro 9. 26 Pretensões 2014  

Código Identificação Freguesia Informação 
A61 José Carlos Pereira Corte Real Vilarouco  

A62 Óscar Quevedo S. J. da Pesqueira  

A64 Sociedade Agrícola do Ribeiro Tanque, Lda Vale de Figueira  

A65 Bruno José Balça Oliveira Ervedosa do Douro  

A66 Valentim Benedito 
São João da 
Pesqueira 

 

A67 Samuel Prado Nagoselo do Douro  

A68 Frederico Selores S João da Pesqueira  

A69 Paterno Dias Castanheiro do Sul  

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

  



 

287 

Quadro 9. 27 Pretensões 2015/2016 

Código Identificação Freguesia Tipo de Pretensão Informação 
A72 Solopex Pereiros Licenciamento Pedreira  

A73 Moradia - Adoviso 
São João da 
Pesqueira 

Construção  

A74 Moradia - EN 222 Ervedosa do Douro Construção  

A75a Álvaro Veiga - Empreendimento Turístico Ervedosa do Douro Construção  

A75b Álvaro Veiga - Empreendimento Turístico Ervedosa do Douro Construção  

A75c Álvaro Veiga - Alojamento turístico Ervedosa do Douro Construção  

A76 Sr. Nuno - Empreendimento turístico Ervedosa do Douro Construção  

A77 
Brito e Cunha - Alojamento de apoio + 

loja produtos regionais 
Ervedosa do Douro Construção  

A78 Sara Raquel Penela Paredes da Beira Habitação  

A79 Moradia Vilarouco Habitação  

A80 Edifício de apoio Agrícola Paredes da Beira Construção  

A81 Quinta do Carvalhal Soutelo Douro Turismo em Espaço Rural  

A82 Flávio Henrique Cerejo Amado Paredes da Beira Habitação  

A83 Adega Castanheiro do Sul Ampliação Adega  

A84 José António Gonçalves Ferronha Soutelo do Douro Recuperação Edificado  

A85 Vítor Ferreira Paredes da Beira Aviário  

A86 Vítor Ferreira (herdeiros) Paredes da Beira Habitação  

A87 Vítor Ferreira Paredes da Beira Habitação  

A88 Vítor Ferreira Paredes da Beira Habitação  

A89 Ilídio Bairrinhos Espinho Habitação 
Processo nº 

116/09 
A90 Junta de Freguesia Paredes da Beira Loteamento  
A91 Gabriel Beires Nagoselo do Douro Habitação  
A92 Tiago Fonseca Soutelo Douro Habitação  
A93 Vitor Adelino Porfirio Tomé Trevões Empreend. Turistico  
A94 Ricardo Frias Riodades Lar de Idosos  
A95 Ricardo Frias Riodades Loteamento  

A96 Ricardo Frias Riodades 
Alojamento e actividades 

turísticas 
 

A97 Ricardo Frias Riodades Turismo e habitação  
A98 Alexandrino dos Anjos Olas Edifº de apoio turistico  

A99 Daniel Ponciano 
São João da 
Pesqueira Loteamento  

A100 Ricardo Quintal Paredes da Beira Habitação  
A101 António Pinto da Silva Castanheiro do Sul Loteamento  

A102 Ana Sampaio 
São João da 
Pesqueira 

Ampliação do Existente / 
Loteamento 

 

A103 "NELO SILVA" Várzea Habitação  

A 104 Ricardo Frias Soutelo do Douro 
Edificio de apoio agrícola 

(pecuária) 
 

A 105 Fernando Augusto Pereira Helena Riodades Loteamento  

A106 
Alice Maria Pizarro Teixeira Montenegro S. 

Costa 
São João da 
Pesqueira 

Construção  

A 107 Alice Maria Pizarro Teixeira Montenegro S. 
Costa 

São João da 
Pesqueira 

Construção  

A 108 
Alice Maria Pizarro Teixeira Montenegro S. 

Costa 
Casais do Douro Construção  

A 109 
Artur José Montenegro Soveral Freire de 

Andrade 
Casais do Douro Construção  

A 110 Jorge Salta São João da 
Pesqueira 

Armazém agrícola  

A 111 Sónia Nascimento Pereiros Habitação  
A 112 Fausto Sobral Pereiros Habitação  
A 113 Paulo Bito Pereiros Habitação  
A 115 Nelson Bito Pereiros Habitação  

A 116 Angelina Augusto Fernandes São João da 
Pesqueira 

Loteamento  

A 117 Fausto Serafim Almeida Paredes da Beira Habitação  
A 118 Carlos Ventura Nagoselo do Douro Habitação  

A 119 Carlos Alberto Fernandes Calçarão 
São João da 
Pesqueira 

Loteamento  

A 120 Carlos Camilo Espinhosa Edificio de apoio agrícola  
A 121 Carlos Camilo Espinhosa Habitação  
A 122 Frederico Pinto Vale ede Figueira Loteamento  
A 123 Francisco Manuel Oliveira Ervedosa do Douro Habitação  
A 124 Maria Teresa Figueiredo Ervedosa do Douro Loteamento  

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira  

Todas as pretensões e sugestões recebidas constituíram importante contributo e conteúdo de 

fundamentação para as soluções que se apresentarão na proposta de plano   
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9.7. Síntese Conclusiva 

Testemunhando a ocupação humana desde a pré-história e passando por todas as vicissitudes e 

transformações resultantes da humanização do território ao longo dos séculos, o concelho de São 

João da Pesqueira apresenta tipologias de ocupação resultantes das características físicas dos 

aglomerados, mas também das diversas épocas. Originalmente com formação nucleada ou, linear 

segundo linhas de água, actualmente os núcleos urbanos possuem áreas de expansão recente com 

formação incaracterística, que foram surgindo no prolongamento das vias de acesso, ou, numa 

segunda fase, deram origem a uma teia menos densa na envolvente aos núcleos orgânicos. Em 

alguns aglomerados, a ocupação das áreas periféricas tem conduzido à degradação dos núcleos mais 

antigos e, paralelamente, à descaracterização provocada pela introdução de linguagens 

arquitectónicas importadas.   

Numa leitura geral, constatou-se que o parque edificado está em razoável estado de conservação, 

existindo, no entanto, situações a que se deverá dar especial atenção pelo avançado estado de 

degradação em que se encontram, particularmente no que se refere a valores patrimoniais no núcleo 

dos aglomerados urbanos. 

Salvo algumas freguesias, o concelho tem apresentado uma dinâmica construtiva bastante 

assinalável, nomeadamente no que se refere à construção nova. 

A par de alguma dinâmica construtiva, alguns núcleos têm assistido à diminuição da sua população 

residente o que pode resultar quer da diminuição do número de pessoas por família, que terá 

conduzido a uma maior necessidade em matéria de alojamentos, quer à importância crescente de 

fogos relacionados com 2ª habitação. 

Deverão prever-se medidas para fazer frente a alguns constrangimentos, de que se destacam: a 

inexistência de uma estrutura urbana em algumas áreas de expansão, o despovoamento e a 

degradação do parque edificado nos núcleos edificados antigos, o desenvolvimento dos aglomerados 

ao longo dos arruamentos, a descaracterização de alguns conjuntos urbanos induzida pelo processo 

de renovação urbana ou a introdução de linguagens arquitectónicas dissonantes na paisagem e 

identidade dos lugares. 

Relativamente às pretensões apresentadas durante o período de prévia consulta pública, estas 

incidem com maior pressão nas freguesias de S. João da Pesqueira, Paredes da Beira, Ervedosa do 

Douro, Riodades e Trevões, sendo que a maioria corresponde às pretensões particulares para 

mudança de classe: de espaço rústico para espaço urbano procurando viabilizar a construção. 
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10. Habitação 

10.1. Introdução 

A questão habitacional é um dos principais factores que levam à transformação do território, daí que, 

de as características da problemática da habitação combinadas com o quadro legal e administrativo 

das actuações autárquicas nesta matéria e com as normas estabelecidas no D.L. n.º 316/2007, de 

19 de Setembro, recomendam que os PDM desenvolvam os respectivos conteúdos. 

A caracterização da situação existente e o objectivo desta componente é o de reunir, de forma 

operacionalizável, o conjunto de informações sobre as situações e os processos definidores da 

situação. 

Dentro deste capítulo autonomizam-se dois subcapítulos: 

I - O Parque Habitacional: Indicadores Fundamentais de Diagnóstico, que aborda os seguintes temas: 

a) População, alojamentos, famílias, edifícios e indicadores médios de ocupação; 

b) Épocas de construção e dinâmicas de crescimento; 

c) Tipo de alojamentos, formas de ocupação e edifícios segundo o número de pisos; 

d) Condições de habitabilidade. 

O presente capítulo integra os Resultados Definitivos do XV Recenseamento Geral da População e V 

da Habitação, cujas designações mais comuns se apresentam de seguida. 

10.2. O parque habitacional: Indicadores fundamentais de diagnóstico 

10.2.1.População, alojamentos, famílias, edifícios e indicadores médios de ocupação  

População e Alojamentos 

O parque habitacional do concelho de São João da Pesqueira era constituído, em 2011 por 5557 

alojamentos familiares, os quais albergavam 7874 pessoas (população residente), donde se constata 

que, neste concelho, existem 1,4 pessoas por fogo, facto que traduz uma reduzida ocupação do 

parque habitacional. De facto, dos 5557 alojamentos familiares do concelho, só cerca de 60% é 

habitado de forma permanente, sendo que os restantes 40% ou são utilizados sazonalmente ou 

estão devolutos. 

De 2001 a 2011 registou-se um tímido crescimento do parque habitacional, contando somente um 

acréscimo de 48 edifícios. Os últimos dados de 2013 já contam na totalidade com 5614 edifícios 

comparativamente com os 5568 edifícios em 2011 e 5520 edifícios em 2001.  

Na última década, a ocorrência, em simultâneo, destes fenómenos (crescimento do parque 

habitacional e diminuição da população residente) traduzirá, por um lado, um esforço de renovação 

do parque habitacional de São João da Pesqueira, mas por outro lado, vê-se reforçar o fenómeno da 

desertificação do concelho, já iniciada em décadas anteriores. 

No contexto regional, o concelho de São João da Pesqueira acompanha estruturalmente a evolução 

registada pelo Douro, nomeadamente verificando uma diminuição populacional, mas, em 
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contrapartida, um acréscimo do parque habitacional. No entanto, no conjunto, São João da Pesqueira 

apresentou uma dinâmica mais negativa no âmbito do crescimento populacional que a sub-região do 

Douro (-9,7%, contra -7,1% do Douro) e largamente menos positiva no crescimento do parque 

habitacional, na medida em que este foi, em termos relativos, duas vezes maior na sub-região que 

integra o concelho. 

Estas ocorrências põem em evidência, de alguma forma, a reduzida capacidade atractiva de São João 

da Pesqueira, enquanto concelho. Contudo, e de acordo com o constatado no subcapítulo da 

População, a freguesia que integra a sede de concelho foi a única que registou um acréscimo 

populacional, evidenciando, deste modo, a sua capacidade atractiva interna. 

As dinâmicas demográficas nem sempre estão associadas às dinâmicas construtivas, isto é, nem 

sempre o crescimento demográfico tem implícito o crescimento do parque habitacional, como 

também o inverso não sucede frequentemente. Isto é, aliás, o que se regista em metade das 

freguesias do concelho, nas quais os incrementos do parque habitacional, e nalguns casos bastante 

significativos, foram acompanhados por um declínio populacional. 

Internamente, o comportamento demográfico das freguesias do concelho, entre 2001 e 2011, foi 

maioritariamente, no sentido do declínio demográfico, destacando-se apenas a freguesia de São João 

da Pesqueira por ter sido a única que registou crescimento.  

A evolução demográfica ocorrida traduz claramente a tendência para a concentração demográfica na 

sede concelhia em detrimento das restantes freguesias rurais, que vão perdendo continuamente a 

sua população. 

Com o comportamento do parque habitacional é possível identificar dois grupos de freguesias: as 

freguesias onde se fez notar alguma dinâmica no período de 2001-2011, São João da Pesqueira (329 

alojamentos), Vale de Figueira (116 alojamentos), Ervedosa do Douro (76 alojamentos), Riodades 

(61 alojamentos), Vilarouco (25 alojamentos), Castanheiro (18 alojamentos), Soutelo do Douro (12 

alojamentos), Valongo dos Azeites (8 alojamentos), Várzea de Trevões (9 alojamentos) e Trevões 

(1 alojamento) e as restantes freguesias onde se registaram crescimentos negativos dos seus 

parques habitacionais, sendo que deixaram de existir muitos alojamentos (no total, 104 

alojamentos), sendo mais de metade destes registados em Vilarouco (75 alojamentos). Este 

fenómeno confirma a ocorrência do já mencionado esvaziamento demográfico e do inerente 

abandono do parque habitacional. Note-se o caso de Vale de Figueira onde com o decréscimo de 

população é muito acentuado e o crescimento dos alojamentos contrariam por completo essa 

tendência. 

O Gráfico e Quadro seguintes ilustram bem a dimensão da evolução da população versus evolução 

dos alojamentos, por freguesia, no concelho de São João da Pesqueira, no período de 2001 a 2011. 



 

291 

 

 

Gráfico 10. 1 População vs Alojamento por Freguesia em 2011 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 2001 e 2011 

Quadro 10. 1 População e Alojamentos por Freguesia 2001 – 2011 

Freguesias População Alojamentos 

  2001 2011 2001 2011 

Castanheiro do Sul 474 439 271 289 

Ervedosa do Douro 1424 1294 789 865 

Espinhosa 161 156 151 146 

Nagoselo do Douro 517 414 291 278 

Paredes da Beira 733 629 450 475 

Pereiros 116 84 96 85 

Riodades 567 462 383 444 

São João da Pesqueira 1989 2206 847 1176 

Soutelo do Douro 522 459 332 344 

Trevões 639 540 414 415 

Vale de Figueira 585 462 348 464 

Valongo dos Azeites 262 227 180 188 

Várzea de Trevões 237 174 122 128 

Vilarouco 427 328 335 260 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 2001-2011 

Famílias 

Ao contrário do que vem sucedendo com a população, o número de famílias continua a aumentar no 

concelho de São João da Pesqueira. Surgiram 125 novas famílias entre 2001 e 2011, no entanto, 

tendo em conta que a população decresceu 9,7%, facilmente se depreende que a dimensão média 

das famílias neste concelho também diminuiu, conforme representado no quadro abaixo. 

Através da análise global das freguesias do concelho, encontram-se pequenas discrepâncias na 

dimensão média das famílias, sendo que a freguesia que apresenta uma menor dimensão média é a 

de Espinhosa (2,23 pessoas/família) e a que apresenta maior dimensão média é a freguesia de São 

João da Pesqueira (2,84 pessoas/família), sendo obviamente nesta última que se encontra a 

população mais jovem e o maior número de casais com filhos, ao contrário das freguesias mais 

rurais, onde predominam os idosos e, muitas vezes, a residirem sozinhos. 
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Quadro 10. 2 Variação da Dimensão Média das Famílias, entre 2001 e 2011 

 2001 2011 
 Família P/Família Família P/Família 
Castanheiro do Sul 179 2,65 180 2,44 
Ervedosa do Douro 540 2,64 479 2,70 
Espinhosa 66 2,44 70 2,23 
Nagoselo do Douro 193 2,68 170 2,44 
Paredes da Beira 262 2,80 239 2,63 
Pereiros 43 2,70 35 2,40 
Riodades 227 2,50 198 2,33 
São João da Pesqueira 651 3,06 776 2,84 
Soutelo do Douro 184 2,84 175 2,62 
Trevões 235 2,72 207 2,61 
Vale de Figueira 226 2,59 184 2,51 
Valongo dos Azeites 101 2,59 90 2,52 
Várzea de Trevões 83 2,86 68 2,56 
Vilarouco 168 2,54 141 2,33 

Fonte: INE-Portugal, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 2001 e 2011 

Esta evolução, no sentido da diminuição da dimensão das famílias, produzirá uma certa pressão na 

produção habitacional e, consequentemente, na própria definição dos perímetros urbanos. A 

alteração da dimensão média das famílias, está obviamente relacionada com uma alteração muito 

significativa da composição das famílias (do número de pessoas que as constituem). 

Edifícios 

Em 2011, o parque edificado do concelho de S. João da Pesqueira era composto por 5278 edifícios 

comparados com os 4765 edifícios em 2001, tendo registado um acréscimo mais 513 edifícios. Não 

obstante este crescimento, foram várias as freguesias onde os edifícios construídos, não conseguiram 

compensar os que se foram degradando e demolindo, ao ponto de se ter verificado uma redução do 

número de edifícios, (habitação, comércio e serviços e mistos), nomeadamente nas freguesias de 

Espinhosa, Nagoselo do Douro, Pereiros e Vilarouco. 

Quadro 10. 3 Evolução dos Edifícios em S. João da Pesqueira, por freguesia (2001 e 2011) 

Freguesias 
Edifícios 

2001 2011 

Castanheiro do Sul 269 287 

Ervedosa do Douro 735 841 

Espinhosa 150 142 

Nagoselo do Douro 285 275 

Paredes da Beira 444 472 

Pereiros 96 85 

Riodades 379 444 

São João da Pesqueira 705 939 

Soutelo do Douro 330 343 

Trevões 401 416 

Vale de Figueira 340 464 

Valongo dos Azeites 179 184 

Várzea de Trevões 122 128 

Vilarouco 330 258 

Concelho S. J. Pesqueira 4765 5278 

Fonte: INE- Portugal, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 2001 e 2011 
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10.2.2.Épocas de construção e dinâmicas de crescimento 

A evolução do parque edificado do concelho da São João da Pesqueira (5278 edifícios em 2011), tem 

sido marcada por distintas dinâmicas ao longo dos tempos. Desde a sua origem até à década de 70 

foram construídos 40% dos edifícios contabilizados em 2011 (edifícios de habitação, de comércio e 

serviços e mistos), traduzindo a relativa juventude do parque edificado do concelho. Nas duas últimas 

décadas do século XX concretiza-se o maior incremento, e apenas em 20 anos constrói-se o mesmo 

número de edifícios que foram construídos desde a origem do município até aos anos 70. 

 

Gráfico 10. 2 Edifícios segundo a época de construção, no concelho de S. João da Pesqueira (%) 
Fonte: INE, XV Recenseamento Geral da População e V da Habitação, 2011 

Quadro 10. 4 Edifícios segundo a época de construção, por freguesia, no concelho da São João da 
Pesqueira (%) 

Freguesias Edifícios Antes 
1919 

1919 
a 

1945 

1946 
a 

1960 

1961 
a 

1970 

1971 
a 

1980 

1981 
a 

1990 

1991 
a 

2001 
Castanheiro do Sul 269 5,2 18,2 11,5 9,3 18,2 16,4 21,2 

Ervedosa do Douro 735 5,6 7,3 9,0 12,5 26,4 20,7 18,5 

Espinhosa 150 4,7 11,3 6,0 12,0 18,0 27,3 20,7 

Nagoselo do Douro 285 6,0 10,5 12,3 17,5 15,1 21,4 17,2 

Paredes da Beira 444 15,5 8,3 5,2 7,9 18,5 21,4 23,2 

Pereiros 96 2,1 21,9 11,5 6,3 13,5 19,8 25,0 

Riodades 379 24,8 5,8 6,6 11,6 21,1 17,4 12,7 

São João da Pesqueira 705 10,4 9,4 5,0 7,9 18,9 22,3 26,2 

Soutelo do Douro 330 12,4 12,4 9,7 14,2 20,9 14,8 15,5 

Trevões 401 20,2 12,7 6,0 6,5 22,2 16,5 16,0 

Vale de Figueira 340 2,4 5,9 8,5 12,6 18,8 25,6 26,2 

Valongo dos Azeites 179 21,2 5,6 6,7 6,1 12,8 19,0 28,5 

Várzea de Trevões 122 7,4 11,5 16,4 11,5 17,2 15,6 20,5 

Vilarouco 330 7,6 16,7 13,9 13,6 19,4 21,8 7,0 

Concelho S. J. Pesqueira 4765 10,9 10,2 8,4 10,7 20,0 20,2 19,6 

Douro 110307 11,0 10,4 8,9 11,0 18,0 22,0 18.7 

Fonte: INE - Portugal, XIV Recenseamento Geral da População e IV da Habitação, 2001 
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10.2.3.Tipo de alojamentos, formas de ocupação e número de pisos por edifício 

Tipo de alojamentos 

O parque habitacional do concelho de São João da Pesqueira é constituído quase totalmente por 

alojamentos clássicos (99,7%), sendo insignificante o número de barracas e outros alojamentos 

improvisados (2 respectivamente). 

Este cenário melhorou relativamente à década anterior (em 1991 existiam 10 barracas e 36 situações 

de improvisação), sendo de salientar que este fenómeno é insignificante no quadro global e que se 

encontra controlado, na medida em que é visível, a tentativa de o minorar. Para este facto, entre 

outros, tem contribuído a intervenção da autarquia no sentido da construção de vários fogos, 

destinados ao arrendamento às famílias mais carentes. 

No entanto, falar-se em alojamentos clássicos não quer dizer forçosamente que existam condições 

dignas de habitabilidade, pois podem ocorrer situações de sobrelotação, partilha de alojamentos ou 

alojamentos degradados, os quais, não permitirão as melhores condições de habitabilidade. 

Quadro 10. 5 1-Tipo de Alojamentos, por freguesia, em 2001 e 2011 

Freguesias 
Alojamentos 

Clássicos 
Alojamentos Não 

Clássicos 
Total 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Castanheiro do Sul 270 289 1 - 271 289 

Ervedosa do Douro 788 865 1 - 789 865 

Espinhosa 151 146 - - 151 146 

Nagoselo do Douro 291 278 - - 291 278 

Paredes da Beira 450 475 - - 450 475 

Pereiros 96 85 - - 96 85 

Riodades 379 444 2 1 383 445 

S. João da Pesqueira 841 1176 - 1 847 1177 

Soutelo do Douro 332 344 - - 332 344 

Trevões 414 415 - - 414 415 

Vale de Figueira 347 464 1 - 348 464 

Valongo dos Azeites 180 188 - - 180 188 

Várzea de Trevões 122 128 - - 122 128 

Vilarouco 335 260 - - 335 260 

Concelho 4996 5555 5 2 5009 5557 

Fonte: INE-Portugal, XV Recenseamento Geral da População e V da Habitação, 2011 

Formas de Ocupação 

São João da Pesqueira apresenta uma estrutura de distribuição das formas de ocupação dos 

alojamentos consonante com a evolução demográfica mais recente. Isto é, o progressivo 

esvaziamento demográfico, que tem conduzido ao abandono de algumas, justifica que em 2011, do 

total de alojamentos do concelho, só aproximadamente 54% seja ocupado como residência habitual 

tendo os restantes alojamentos um uso predominantemente sazonal ou secundário. Por sua vez, os 

alojamentos devolutos, que representavam, no mesmo momento, 11% do parque de alojamentos, 

destinavam-se à venda (61 fogos), ao arrendamento (53 fogos), à demolição (59 fogos) e a “outras 

situações” (370 fogos). 

Esta distribuição é reveladora do “abandono” a que São João da Pesqueira está sujeito, sobretudo 

relacionada com as habitações de emigrantes e dos indivíduos residentes noutros concelhos mas que 
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mantiveram as suas casas, para uso sazonal ou secundário, mantendo desta forma a sua ligação à 

terra. 

A distribuição das formas de ocupação dos alojamentos de São João da Pesqueira é idêntica à da 

sub-região envolvente. 

Internamente, são de salientar os seguintes comportamentos: 

• Freguesias mais “abandonadas”, com representação na ordem dos 50%, em algumas 

freguesias a percentagem chega aos 55%, de alojamentos devolutos ou com ocupação 

sazonal/secundária: Espinhosa, Paredes da Beira, Pereiros, Soutelo do Douro, Trevões, Vale 

de Figueira, Valongo, Várzea de Trevões e Vilarouco. 

• Freguesias mais habitadas, com peso superior ao do concelho em termos de residência 

habitual: São João da Pesqueira, Ervedosa do Douro, Nagoselo do Douro e Castanheiro do Sul. 

Quadro 10. 6 2-Formas de Ocupação dos Alojamentos Clássicos, em 2011 

Freguesias 
Residência 
Habitual 

Uso Sazonal ou 
Secundário Vagos 

Total Alojamentos 
(N.º) 

Castanheiro do Sul 179 89 21 289 

Ervedosa do Douro 479 256 130 865 

Espinhosa 70 73 3 146 

Nagoselo do Douro 170 102 6 278 

Paredes da Beira 239 168 68 475 

Pereiros 35 49 1 85 

Riodades 195 179 69 443 

São João da Pesqueira 757 292 126 1175 

Soutelo do Douro 174 169 1 344 

Trevões 205 163 47 415 

Vale de Figueira 184 204 76 464 

Valongo dos Azeites 90 91 7 188 

Várzea de Trevões 68 35 25 128 

Vilarouco 141 81 38 260 

Concelho  2986 1951 618 5557 

Fonte: INE-Portugal, XV Recenseamento Geral da População e V da Habitação, 2011. 

Edifícios segundo o número de pisos 

A análise dos edifícios segundo o número de pisos é aqui integrada a título de enquadramento uma 

vez que, indirectamente, já foi abordado o número de pisos com algum pormenor no capítulo da 

Rede Urbana. Assim, de um modo geral, o parque edificado é predominantemente constituído por 

edifícios com dois pisos (62,6%) e com um piso (25,1%) fazendo juz à sua vocação rural. Apenas se 

destacam São João da Pesqueira e Ervedosa do Douro, ambas com um número significativo de 

edifícios com 3 e mais pisos. 
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Quadro 10. 7 3Edifícios segundo o número de pisos, em 2011 

Freguesias 
Edifícios, segundo o Número de Pisos 

Total Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Com 5 ou 
+ 

Castanheiro do Sul 287 286 1 0 0 0 

Ervedosa do Douro 841 231 562 48 0 0 

Espinhosa 142 19 88 34 1 0 

Nagoselo do Douro 275 48 178 40 7 2 

Paredes da Beira 472 86 332 52 2 0 

Pereiros 85 16 58 11 0 0 

Riodades 444 138 302 4 0 0 

São João da Pesqueira 939 141 505 235 39 19 

Soutelo do Douro 343 24 265 51 2 1 

Trevões 416 102 292 22 0 0 

Vale de Figueira 464 135 290 38 1 0 

Valongo dos Azeites 184 26 156 2 0 0 

Várzea de Trevões 128 22 93 12 1 0 

Vilarouco 258 51 183 24 0 0 

São João da Pesqueira 5278 1325 3305 573 53 22 

Fonte: INE-Portugal, XV Recenseamento Geral da População e V da Habitação, 2011 

10.2.4.Condições de habitabilidade 

As condições de habitabilidade são um importante indicador de avaliação de qualidade de vida da 

população. Podem ser avaliadas, genericamente, através dos seguintes indicadores: 

• Dotação de infraestruturas básicas (electricidade, abastecimento de água e saneamento 

básico);  

• Instalações existentes nos alojamentos (instalações de banho ou duche e sistema de 

aquecimento); 

No âmbito do serviço de infraestruturas, o concelho está praticamente coberto e é contudo um 

domínio que conheceu melhorias muito significativas nas últimas duas décadas. 

Relativamente às instalações existentes nas habitações a situação, é hoje, francamente satisfatória, 

atendendo a que cerca de 99% dos alojamentos de residência habitual têm instalações eléctricas e 

relativamente às restantes infraestruturas de saneamento, abastecimento, retrete e duche a 

cobertura é muito satisfatória. 

Relativamente a sistema de aquecimento é de registar que dos 2988 alojamentos com aquecimento, 

2174 usam como fonte de energia a Madeira, carvão ou outros combustíveis sólidos, 349 usam 

electricidade, 297 Petróleo, gasóleo ou outros combustíveis líquidos e 108 usam gás butano ou 

propano. É de salientar que no concelho não existe rede de gás natural. 
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Quadro 10. 8 Alojamentos familiares ocupados como residência habitual segundo a existência de 
infraestruturas básicas de água, duche e retrete, em 2011 

 Alojamentos 2º as instalações 

com  agua sem agua com duche sem  duche com retrete sem retrete 

Castanheiro do Sul 179  173 6 179  

Ervedosa do Douro 476 3 455 24 477 2 

Espinhosa 70  65 5 70  

Nagoselo do Douro 170  164 6 167 3 

Paredes da Beira 234 5 227 12 231 8 

Pereiros 34  32 3 34 1 

Riodades 196  193 3 196  

São João da Pesqueira 756 2 746 12 752 6 

Soutelo do Douro 174 1 174 0 174  

Trevões 205  200 5 203 2 

Vale de Figueira 184  182 2 182 2 

Valongo dos Azeites 90  88 2 89 1 

Várzea de Trevões 66 2 61 7 66 2 

Vilarouco 141  132 9 138 3 

Fonte: INE, XV Recenseamento Geral da População e V da Habitação, 2011 

10.3. Síntese conclusiva 

O parque habitacional do concelho de São João da Pesqueira era constituído, em 2011 por 5557 

alojamentos familiares, os quais albergavam 7874 pessoas (população residente), donde se constata 

que, neste concelho, existem 1,4 pessoas por fogo, facto que traduz uma reduzida ocupação do 

parque habitacional, atendendo a que em média cada família é composta por 2,7 membros. De facto, 

dos alojamentos familiares do concelho, só cerca de 53% são habitados de forma permanente, sendo 

que os restantes 47% ou são utilizados sazonalmente, ou estão devolutos. 

Nos últimos dez anos, registou-se um tímido crescimento do parque habitacional com mais 561 

alojamentos que em 2001, tendo sido, contudo, contrário à evolução da população, que no mesmo 

período diminuiu 9,7% (São João da Pesqueira perdeu 779 residentes). Não obstante, o sentido da 

ocorrência destes fenómenos é herdado da década anterior.  

No contexto regional, o concelho de São João da Pesqueira acompanha estruturalmente a evolução 

registada pelo Douro, nomeadamente verificando uma diminuição populacional, mas, em 

contrapartida, um acréscimo do parque habitacional. No entanto, no conjunto, São João da Pesqueira 

apresentou uma dinâmica mais negativa no âmbito do crescimento populacional que a sub-região do 

Douro. 

Se atendermos a que estão devolutos cerca de 11% dos alojamentos clássicos (cerca de 618 fogos) 

afigura-se imediato concluir que não haveria necessidade de mais fogos para suprir as carências 

actualmente existentes. Obviamente, esta não é uma análise legítima, na medida em que, quando 

se fala em défice/carências habitacionais não se está a referir a falta absoluta de alojamentos mas a 

falta adequada às necessidades da população em função dos escalões de rendimento. 
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11. Equipamentos Coletivos 

11.1. Introdução 

No âmbito da legislação vigente (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio) “o Plano Director Municipal 

define o quadro estratégico de desenvolvimento territorial do município e correspondente modelo de 

organização, nomeadamente estabelecendo “b) A caracterização económica, social e biofísica, 

incluindo a identificação dos valores culturais, do sistema urbano e das redes de transportes e 

equipamentos, e educação, de saúde e de segurança, bem como o sistema de telecomunicações, de 

abastecimento de energia, de gás, de captação, de tratamento e abastecimento de água, de 

drenagem e tratamento de efluentes e de recolha, depósito e tratamento de resíduos; (Art.º 96º, 

n.º 1, alínea a). 

O nível de desenvolvimento socioeconómico de qualquer população mede-se não só pelo nível de 

rendimento, condições de habitabilidade, etc., mas também pelas possibilidades de acesso a uma 

determinada gama de equipamentos colectivos, cabendo ao Estado (Poder Central e/ou Local) 

garantir que todos os indivíduos tenham acesso a esses equipamentos. 

Os equipamentos colectivos possuem uma componente determinante ao nível do tecido social, no 

sentido em que promovem a qualidade de vida da população ao assegurarem a optimização do 

acesso à educação, à saúde, à segurança social, ao desporto, à cultura e ao lazer, sendo, também, 

fundamentais no apoio prestado à actividade económica. Para além da componente social, são 

normalmente elementos polarizadores do espaço envolvente, funcionando como referências nos 

percursos e na paisagem urbana. 

A sua disseminação pelo território concelhio não é, naturalmente, viável pelo que deve optar-se por 

uma distribuição equilibrada, em função da dinâmica económica e social do concelho, de forma a ser 

possibilitado o acesso fácil aos seus potenciais utilizadores. É, neste sentido, que se fez a análise da 

situação actual e, em fase posterior, serão ponderadas as tendências futuras, em termos de 

necessidades para cada equipamento, de acordo com o cenário demográfico adoptado no Plano 

Director. 

Os equipamentos colectivos considerados, pelo seu papel essencial de apoio social e de satisfação 

das necessidades básicas da população, são os seguintes: 

• Equipamento de educação 

• Equipamento de solidariedade e segurança social 

• Equipamento de saúde 

• Equipamento de desporto 

• Equipamento de cultura 

• Equipamento de protecção civil e segurança pública 

Considerações de destaque 

As tendências demográficas mais recentes apontam, em termos nacionais e regionais, para o 

aumento do peso da população idosa e para a diminuição da proporção da população jovem. Esta 

evolução é especialmente importante quando se estão a prever equipamentos a médio prazo. Neste 

sentido, as tendências de evolução desenhadas são importantes alertas, por um lado, para o sistema 
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de protecção social, pois é, significativamente, crescente o número de cidadãos "não produtivos" ou 

a atingir a idade da reforma e a reclamar pensões, lares de terceira idade, assistência domiciliária, 

hospitais. Por outro lado, o abrandamento da pressão dos jovens apresenta-se como uma 

oportunidade estratégica para a melhoria qualitativa dos equipamentos de apoio à população jovem. 

Efectivamente, o concelho de São João da Pesqueira está a registar um processo de envelhecimento 

da sua pirâmide etária, materializado duplamente, tanto ao nível do esvaziamento da base, bem 

como do empolamento do topo. Esta não é, contudo, uma evolução distinta daquele que é o cenário 

generalizado do interior do país e, concretamente, da sub-região em que São João da Pesqueira se 

insere. 

 

Gráfico 11. 1Distribuição da população por grupos etários S. João da Pesqueira e no Douro 
Fonte INE 

Os equipamentos colectivos são destinados à utilização de toda a população concelhia, com o fim 

último de satisfazer as necessidades básicas da população, direccionando-se, contudo, 

predominantemente, para determinados grupos etários. 

Assim, a análise do dimensionamento de cada tipologia de equipamento face à população que se 

destina servir exige, em alguns casos, o conhecimento da idade da população, por grupos etários 

específicos. Com efeito, se os equipamentos de saúde, desportivos e culturais e recreativos são 

dimensionados tendo por base a população concelhia total, já os equipamentos de ensino e segurança 

social destinam-se a populações específicas, nomeadamente crianças, jovens e idosos.  

11.2. Equipamentos de ensino 

A educação é um ponto da maior importância, assumindo primordial destaque quando integrado na 

programação de um concelho, com vista a potenciar a qualidade da rede existente. 

Os níveis de ensino da rede escolar, em análise, são os seguintes: 

• Ensino Pré-Escolar 

• 1º Ciclo do Ensino Básico 
• 2º Ciclo e 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário  
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11.2.1 Ensino Pré-Escolar 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo "a educação pré-escolar é facultativa e destinada 

a crianças dos 3 aos 6 anos de idade" (n.º 3 e n.º 8, Art.º 5º). Nos termos do artigo 40º da mesma 

Lei, está determinado que a "educação Pré-Escolar deve ser realizada em unidades distintas ou 

incluídas em unidades escolares em que também seja ministrado o 1º ciclo do ensino básico ou, 

ainda, em edifícios onde se realizem outras catividades sociais, nomeadamente de educação extra-

escolar". 

O ensino Pré-Escolar (Ensino Pré-Primário) é ministrado nos Jardins de Infância (estabelecimentos 

da rede oficial - Ministério da Educação/Autarquia), e, presentemente, as unidades existentes no 

concelho de São João da Pesqueira, cobrem, globalmente, em termos teóricos e quantitativos, as 

necessidades da população afecta a este nível de ensino, não significando que caso a caso (análise 

à freguesia), não existam assimetrias na distribuição dos estabelecimentos face às populações a 

servir.  

Quadro 11. 1 Equipamentos e respostas Sociais de apoio à infância por freguesias 

FREGUESIAS A B C D 

União das Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões 1 1 1 1 

Soutelo do Douro     

Nagoselo do Douro     

Ervedosa do Douro 1 1 1 1 

União das Freguesias de Vilarouco e Pereiros     

Valongo dos Azeites     

União das Freguesias de Trevões e Espinhosa  1  1 

Castanheiro do Sul  1  1 

Paredes da Beira  1  1 

Riodades  1  1 

Vale de Figueira     

A) Creche B) Jardim de Infância C) Ocupação de Tempos Livres D) Componente Apoio à Família 

Fonte: Gabinete de Educação do Município de S. João da Pesqueira 2014 

No concelho de São João da Pesqueira existem 6 Jardins de Infância (e duas creches), distribuídos 

por 6 freguesias do concelho, não existindo nenhum estabelecimento nas freguesias de Soutelo do 

Douro, Nagoselo do Douro, União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros, Valongo dos Azeites e Vale 

de Figueira.  

As duas creches (ver capitulo Equipamentos de Solidariedade e Segurança Social) têm capacidade 

total de 72 vagas e estão situadas na freguesia Sede do Concelho e na freguesia de Ervedosa do 

Douro. 

Existe ainda uma preocupação por parte do Município em manter os jardins-de-infância das 

freguesias de Riodades e Castanheiro do Sul e respetivos apoios à família, apesar do número de 

crianças ser muito inferior ao permitido (5 e 9 alunos respectivamente), como medida de combate 

aos problemas da interioridade. 

Apresenta-se no gráfico abaixo a evolução do número de alunos em jardins-de-infância entre 2003 

e 2014: 
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Gráfico 11. 2 Evolução do número de alunos em ensino pré-escolar 1991/2014 
Fonte: Agrupamento de escolas de S. João da Pesqueira inquérito rede social 2003 e 2014 

11.2.2  1° Ciclo do Ensino Básico 

"O ensino básico compreende três ciclos sequenciais, sendo o 1º de 4 anos, o 2º de dois anos e o 3º 

de três anos" (n.º 1, Art.º 8º da LBSE) e "a articulação entre os ciclos obedece a uma sequencialidade 

progressiva, conferindo a cada ciclo a função de completar, aprofundar e alargar o ciclo anterior, 

numa perspectiva de unidade global do ensino básico" (Art.º 8º n.º 2).  

O 1º ciclo do ensino básico corresponde ao antigo ensino primário, compreendendo a faixa etária 

dos 6 aos 9 anos. 

No gráfico abaixo podemos verificar a evolução destes equipamentos ao desde 1991 até 2014: 

 

Gráfico 11. 3 Evolução do número de Lugares e Escolas do 1º CEB 1991/2003/2015 
Fonte: Agrupamento de escolas de S. João da Pesqueira inquérito rede social 2003 e 2014 

Actualmente existem no concelho de S. João da Pesqueira apenas 4 Estabelecimentos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico: Ervedosa do Douro, Paredes da Beira, S. João da Pesqueira e Trevões. 

Destaque para o total de alunos da sede do Concelho devido às seguintes características: 

a) Habitação vertical que aloja uma maior população;  

b) Absorção dos alunos das freguesias de Soutelo, Nagoselo, Vilarouco, Vale de Vila, Vale de Figueira, 

Pereiros;  

c) Concentração dos principais serviços – fator de atracção à fixação da população. 
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Os equipamentos do 1º Ciclo do Ensino Básico caracterizam-se conforme representado no gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 11. 4 Caracterização dos equipamentos de EB1 ano lectivo 2014/2015  
Fonte: Agrupamento de escolas de S. João da Pesqueira 2014 

Conforme se pode constatar, os 258 alunos a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico distribuem-se 

por 4 freguesias, sendo no entanto a sede de concelho a que absorve maior número de alunos. 

As escolas existentes encontram-se, de um modo geral, em razoável/bom estado de conservação e 

como seria expectável a taxa de cobertura deste nível de ensino é muito próxima dos 100%.  

11.2.3  2.° Ciclo do Ensino Básico 

Em S. João da Pesqueira o 2º Ciclo do Ensino Básico só existe na sede de concelho e nos últimos 17 

anos verifica-se uma perda gradual de alunos conforme se pode verificar no quadro abaixo. 

 

Gráfico 11. 5 Evolução do número de alunos no Segundo Ciclo de 1998/99 a 2014/15  
Fonte: Agrupamento de escolas de S. João da Pesqueira inquérito rede social 2003 e 2014 
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Os valores revelam que o presente ano lectivo conta com menos 65 alunos – ou seja menos 3 turmas 

de 21 e 22 alunos comparativamente ao ano letivo 1998/99. A principal explicação para a perda de 

alunos reside na diminuição da natalidade imediatamente seguida da emigração.  

11.2.4  3° Ciclo do Ensino Básico 

Também no 3º Ciclo do Ensino Básico se verifica perda de alunos, atualmente com menos 98 alunos 

do que no ano letivo 1999/00, valor que se traduz em menos 5 turmas de 20 alunos em 16 anos de 

análise. 

 

Gráfico 11. 6 Evolução do número de alunos no 3º Ciclo do ensino básico 1999/00 a 2014/15  
Fonte: Agrupamento de escolas de S. João da Pesqueira inquérito rede social 2003 e 2014 

11.2.5  Ensino Secundário 

Relativamente ao Ensino Secundário, ainda que de forma oscilante, o gráfico reflete a perda de 

alunos no Ensino Secundário, sendo o ciclo que apresenta o menor número de alunos ao longo dos 

anos, visto que não era um nível de ensino obrigatório, onde muitos alunos não se matriculavam por 

opção própria.  

 

Gráfico 11. 7 Evolução do número de alunos em ensino Secundário 1999/00 a 2014/15  
Fonte: Agrupamento de escolas de S. João da Pesqueira inquérito rede social 2003 e 2014 

O Ensino Secundário era considerado um ciclo de ensino pré – universitário frequentado na sua 

grande maioria pelos alunos que desejavam frequentar o ensino superior. 

A Lei 85/2009 de 27 de Agosto vem estabelecer o regime da escolaridade obrigatória para as crianças 

e jovens que se encontram em idade escolar e consagrar a universalidade da educação pré - escolar 

para as crianças a partir dos 5 anos de idade.  
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O n.º 1 do artigo 2.º refere que se consideram em idade escolar as crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 6 e os 18 anos. A perda de alunos ao nível do Ensino Secundário resulta 

também do facto de existirem outras opções profissionalizantes que retiram alunos à via normal de 

ensino. 

Em S. João da Pesqueira os estabelecimentos de ensino dividem-se em Centro Escolar da Pesqueira 

(375 alunos) e Escola Básica e Secundária. 

Um único estabelecimento escolar aglutina o ensino básico e o ensino secundário com capacidade 

para 929 alunos, no ano lectivo 2002/2003, o 2º ciclo do ensino básico foi assegurado a 220 alunos, 

o 3º ciclo assegurado a 280 alunos e o ensino secundário a 120 alunos, num total de 620 alunos. 

O ensino secundário não possui muitos alunos (120), num universo populacional de 415 jovens com 

idade para o frequentar, o que resulta numa taxa de cobertura de 29%. Neste nível de ensino 

poderão colocar-se duas situações, nomeadamente, a existência de algum abandono escolar, depois 

de concluída a escolaridade obrigatória e, ainda, a saída de alunos do concelho para estabelecimentos 

de concelhos vizinhos.  

11.2.6  Ensino Profissional 

O concelho conta também com uma escola de ensino profissional, a ESPRODOURO - Escola 

Profissional do Alto Douro, sediada na vila de S. João da Pesqueira. Esta unidade de ensino tem 

capacidade máxima de 288 alunos. 

 

Gráfico 11. 8 Evolução do número de alunos em ensino Profissional 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2014 

As áreas de formação da Esprodouro são no nível III (correspondente ao ensino secundário) a 

Informática/ Gestão, Multimédia, Eletrónica/Comando, Hotelaria, Restauração Organização e 

Controlo, e no nível IV (correspondente ao nível pós-secundário), a Instalação e Manutenção de 

Redes e Sistemas Informáticos. Não só integra necessariamente formação em novas tecnologias, 

como em áreas vocacionadas para as características económicas do concelho e da região, 

nomeadamente o turismo, a hotelaria e a restauração, numa região com as conhecidas 

potencialidades turísticas.  
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Conclusão  

Em conclusão, os estabelecimentos de ensino em S. João da Pesqueira distribuem-se pelas 

seguintes freguesias: 

 

Gráfico 11. 9 Evolução do número de alunos por Freguesias 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2014 

No que se refere ao número de alunos inscritos apresenta-se de seguida o quadro resumo: 

Quadro 11. 2 Evolução no número de alunos inscritos 

Fonte: Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira 2014  
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J.I EB1 2.º e 3.º ciclo Secundário Profissional

 
Alunos 

Jardim 
Infantil 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Secundári
o 

Cursos 
Vocacionais 

Total de Alunos 160      

Alunos Matriculados pela 1ª Vez 46      

Alunos Matriculados pela 1ª Vez no 1º Ano  52     

1º Ano  52     

2º Ano  76     

3º Ano  60     

4º Ano  71     

5º Ano   80    

6º Ano   68    

7º Ano    59   

8º Ano    63   

9º Ano    82   

10º Ano     43  

11º Ano     45  

12º Ano     39  

Humanidades     43  

Ciências     84  

2º Ciclo: Viticultura, Turismo e Informática      21 
3º Ciclo: Viticultura, Enologia, Turismo e 
Secretariado 

     24 

3º Ciclo: Desporto, Azulejaria e Informática      25 

Total de alunos em CV      72 

Transferências atual em ano letivo      18 

Total de Alunos  259 148 204 127  
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Relativamente à evolução total do número de alunos em todos os níveis de ensino de 1999/00 a 

2014/15 analisa-se o quadro abaixo: 

 

Gráfico 11. 10 Evolução total do número de alunos em todos os níveis de ensino de 1999/00 a 
2014/15 

Fonte: Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira 2014 

Pode verificar-se: 

• Uma curva oscilante positiva em 2004 para todos os níveis de ensino;  

• Uma curva descendente desde 2005 para todos os níveis de ensino;  

•  Número de alunos em ensino Pré – Escolar inferior a 200 para o atual ano letivo, fator 

preocupante para as entradas nos futuros níveis de ensino;  

• E igualmente baixíssimo número de alunos atualmente no Segundo Ciclo, que associado à 

eventual escolha pela via profissionalizante comprometerá a abertura de turmas em Ensino 

Secundário em poucos anos. 

Relativamente ao abandono escolar uma análise comparativa da taxa de abandono escolar por 

local de residência face aos dois últimos censos da população revela:   

a) A diminuição da taxa de abandono escolar tanto para o País, como para a Região e para a Nut 

devido às novas políticas educativas que aumentaram a escolaridade obrigatória, introduziram novas 

políticas de certificação e revalidação de competências e possibilitaram a conclusão da escolaridade 

obrigatória através de cursos vocacionais; 

b) A diminuição da taxa de abandono escolar para a generalidade das freguesias devido ao 

acompanhamento das famílias problemáticas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, assim 

como pelo acompanhamento feito aos alunos pelas Psicólogas do Agrupamento e do Município;  

c) Taxa de abandono escolar mais elevada para o concelho de S. João da Pesqueira face aos valores 

do País, da Região e até da Nut que reflete mais uma vez as dificuldades da interioridade, 

nomeadamente em termos de deslocações.   

d) Diminuição mais significativa da taxa de abandono escolar para o concelho quando comparado 

com o País, a Região e a Nut, nomeadamente devido ao elevado investimento do Município na área 

da educação – nomeadamente pela oferta gratuita de transportes. 



 

307 

 

 

Gráfico 11. 11 Evolução da taxa de abandono escolar por local de residência à data dos censos 
2001/2011  

Fonte: www.ine.pt 2011 

Uma análise mais detalhada da evolução das taxas de abandono revela ainda: 

a) Aumento da taxa de abandono escolar exclusivamente nas freguesias de Valongo dos Azeites 

de 4,76% em 2001 para 7,14% em 2011 – revelando uma subida na ordem dos 2,38% e 

Espinhosa que passou de uma situação de 0 % de taxa de abandono em 2001 para 9,09% em 

2011 – sendo precisamente estas as freguesias que apresentam as taxas de abandono mais 

elevadas em 2011;  

b) Taxa de abandono escolar de zero % em 2001 nas freguesias de Castanheiro do Sul, Espinhosa 

e Pereiros;  

c) Taxas de abandono escolar mais elevadas em 2001 nas freguesias de Nagoselo do Douro na 

ordem dos 17,95%, seguida da freguesia de Vale de Figueira com 14,89% e da freguesia de 

Ervedosa do Douro com 11,54%;  

d) Taxa de abandono escolar de 0 % em 2011 nas freguesias de Castanheiro do Sul, Nagoselo 

do Douro, Pereiros, Riodades, S. João da Pesqueira, Trevões, Vale de Figueira, Várzea de Trevões 

e Vilarouco;  

e) Destaque para a diminuição da taxa de abandono escolar na freguesia de Ervedosa do Douro 

com 11, 54 em 2001 para 3,56% em 2011 registando assim uma significativa diminuição na 

ordem dos 8,01%; 
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Quadro 11. 3 Evolução da taxa de abandono escolar por local de residência à data dos censos 
2001/2011 

 2001 2011 Evolução 

Portugal 2,79 1,58 -1,21 

Norte 3,49 1,45 -2,04 

Douro 4,5 1,42 -3,08 

Concelho 7,45 1,38 -6,07 

Castanheiro 0 0 0 

Ervedosa 11,54 3,53 -8,01 

Espinhosa 0 9,09 +9,09 

Nagoselo 17,95 0 -17,95 

Paredes 6,1 2,7 -3,4 

Pereiros 0 0 0 

Riodades 4,35 0 -4,35 

S.J.P. 5,49 0 -5,49 

Soutelo 5 2,86 -2,14 

Trevões 7,84 0 -7,84 

Vale de Figueira 14,89 0 -14,89 

Valongo 4,76 7,14 +2,38 

Várzea 7,14 0 -7,14 

Vilarouco 3,23 0 -3,23 

Fonte: www.ine.pt 2011 

Relativamente aos principais problemas identificados pelo Agrupamento de Escolas de S. João da 

Pesqueira ao nível das infra-estruturas e equipamentos da educação, destacam-se por ordem de 

importância: 

1.º Falta de espaços cobertos de recreio;  

2.º Equipamento informático obsoleto nas escolas do 1.º CEB;  

3.º Falta de armários para arquivo e arrumo de materiais;  

4.º Falta de quadros interactivos nas escolas do 1.º CEB;  

5.º Necessidade de substituição de portas interiores e estores nas escolas. 

11.3. Equipamentos de solidariedade e segurança social 

Com o objectivo de satisfazer as necessidades de grupos sociais mais carentes ou escalões etários 

mais dependentes, as instituições de Solidariedade e Segurança Social baseiam a sua acção na 

tentativa da satisfação das necessidades específicas dos grupos mais vulneráveis nomeadamente 

das crianças, dos jovens, pessoas portadoras de deficiência e idosos, bem como outras pessoas em 

risco de carência económica ou social, disfunção ou marginalização social. 

A acção social tem por objectivo promover acções que facilitem a melhoria das condições de vida 

dos estratos sociais mais desfavorecidos, prevenindo e combatendo situações de desigualdade, 

vulnerabilidade e exclusão social. Existem seis instituições de Solidariedade Social no concelho: duas 

na sede do concelho, uma na freguesia de Riodades, uma na freguesia de Ervedosa do Douro, uma 

na freguesia de Trevões e por último, uma na freguesia de Castanheiro do Sul. 

As acções sociais desenvolvidas pelas instituições passa designadamente por: 

• Apoio à infância e juventude:  
• Creches 
• Centros ATL 
• CAO – Centro Ocupação Tempos Livres – em conclusão de obras 
• Apoio à população idosa:  
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• Lares 
• Centros de dia 
• Apoio domiciliário 

De seguida enumeram-se as áreas de cada uma das instituições. 

11.3.1  Associação de Solidariedade Social Pesqueiramiga 

A associação Pesqueiramiga é uma instituição Particular de Solidariedade Social que assegura os 

seguintes serviços: 

• Lar de Idosos - teve início em 1986 juntamente com a abertura da Instituição. O número 

de utentes passou de 13 em 1986 para 66 utentes em 2014, fruto da requalificação da 

valência Lar de Idosos que possibilitou a abertura de novas vagas (ver gráfico abaixo). 

 

Gráfico 11. 12 Evolução do nº de utentes de acordo com o grupo etário  
Fonte: Associação de Solidariedade Social Pesqueiramiga, Inquérito rede social 2014 

Centro de Dia – iniciou funções em 1986 juntamente com a resposta social Lar de Idosos 

intervindo apenas na freguesia do concelho.  

 

Gráfico 11. 13 Evolução do nº de utentes da resposta social Centro de dia 
Fonte: Associação de Solidariedade Social Pesqueiramiga, Inquérito rede social 2014 
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• Apoio Domiciliário – o serviço de apoio domiciliário é uma resposta social que se traduz na 

prestação de cuidados individualizados e personalizados noo domicilio, a indivíduos e familias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar 

temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou 

actividades de vida diária. Esta valencia teve início em 1993, intervindo em 5 freguesias 

(Soutelo do Douro, Nagoselo do Douro, S. João da Pesqueira, Espinho e Vilarouco), mas 

actualmente já intervem em 8 freguesias: S. João da Pesquiera, Espinho, Soutelo do Douro, 

Nagoselo do Douro, Vale de Vila, Ôlas, Vale de Figueira e Pereiros. 

 
Gráfico 11. 14 Evolução do nº de utentes na resposta social Apoio Domiciliário segundo grupo 

etário  
Fonte: Associação de Solidariedade Social Pesqueiramiga, Inquérito rede social 2014 

Creche – Esta resposta social teve início em 1995 e conta com 31 frequências. 

 

Gráfico 11. 15 Evolução do nº de frequências na resposta social creche  
Fonte: Associação de Solidariedade Social Pesqueiramiga, Inquérito rede social 2014 

Apoio à família – A resposta apoio à família apoia crianças dos 3 aos 6 anos de idade, assegurando 

o prolongamento de horário, serviço de refeição e também as faltas de educadoras do Jardim de 

Infância dos alunos inscritos no serviço. 
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A.T.L. – Destina-se a crianças entre os 6 a 10 anos e funciona durante a semana, nas férias escolares 

e nos tempos livres. O gráfico abaixo demonstra que a Segurança Social atribui um número de 

acordos de cooperação para este serviço e é também revelador das actuais necessidades das 

famílias. 

 

Gráfico 11. 16 Número de frequências segundo grupo etário  
Fonte: Associação de Solidariedade Social Pesqueiramiga, Inquérito rede social 2014 

Esta associação contará com um novo polo a abrir brevemente e irá tratar-se de um Centro de 

Actividades Ocupacionais (CAO) direccionado para pessoas com deficiência. Contará com 30 lugares 

na totalidade, 12 lugares para residentes e 18 para utentes diários. 

11.3.2  Centro Social e Paroquial de Trevões 

Foi a segunda Instituição Particular de Solidariedade a existir no concelho, iniciou a sua actividade 

em 1994 e presta serviços de Centro de Dia, Lar de Idosos e Apoio Domiciliário. 

• Centro de Dia – serve a população da freguesia de Trevões e conta com 10 utentes 

 

Gráfico 11. 17 Evolução do nº de utentes de acordo com o escalão etário 1994-2014 
Fonte: Centro Social e Paroquial de Trevões, Inquérito rede social 2014 
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• Apoio Domiciliário – esta resposta social teve início em 1994 e prestava serviço na sede 

de freguesia, no entanto hoje já presta apoio às freguesias de Valongo dos Azeites, Várzea 

de Trevões e Espinhosa. 

 

Gráfico 11. 18 Evolução do nº de utentes de acordo com o escalão etário 1994-2014  
Fonte: Centro Social e Paroquial de Trevões, Inquérito rede social 2014 

Lar de Idosos – Esta valência iniciou-se em 2002, completando a sua capacidade (31 utentes) logo 
no ano seguinte. Actualmente encontram-se em lista de espera 25 pessoas. 

 

Gráfico 11. 19 Evolução da resposta social Lar de Idosos 2002-2014  
Fonte: Centro Social e Paroquial de Trevões, Inquérito rede social 2014 

11.3.3 Associação para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro (A.I.T.E.D.) 

Esta associação iniciou as suas funções no final do ano de 2003 e presta apoio domiciliário, Centro 

de Dia, Lar de Idosos, Creche e Serviços de Apoio à Familia. 

• Apoio Domiciliário – esta valência iniciou com 6 utentes e conta hoje com 23 utentes. 

• Centro de Dia – este centro dá resposta social à sede de freguesia de Ervedosa do Douro e 

ao aglomerado urbano de Casais do Douro. Tem capacidade para 20 pessoas e actualmente 

conta com 15 utentes. 
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Gráfico 11. 20 Distribuição do nº de utentes de acordo com o Grupo Etário2004-2014 
Fonte: Associação para Infância e 3ª Idade de Ervedosa do Douro, Inquérito rede social 2014 

• Lar de Idosos – actualmente o lar acolhe 20 utentes e encontram-se 12 à espera de vaga. 

Nos últimos anos foi registado um aumento significativo de procura relativamente à oferta 

existente; as actividades deste serviço são prestadas em quatro espaços distintos, sendo 

urgente a curto prazo prever novas instalações concentradas no mesmo local e adequadas 

aos serviços prestados. 

 

Gráfico 11. 21 Número de utentes 
Fonte: Associação para Infância e 3ª Idade de Ervedosa do Douro, Inquérito rede social 2014 

Creche – esta creche presta serviço a 33 crianças e tem a particularidade de ser a única creche do 
concelho que vai buscar e entregar as crianças à porta de casa 

 

Gráfico 11. 22 Número de utentes de acordo com o Grupo Etário 
Fonte: Associação para Infância e 3ª Idade de Ervedosa do Douro, Inquérito rede social 2014 
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• Serviço de Apoio à Família – este serviço de apoio à família é recente, presta este serviço 

desde 2014 e apoio 38 crianças dos 3 aos 10 anos. 

11.3.4 Associação da Fraternidade e Solidariedade Social de Riodades  

Iniciou as suas funções em 2006 dando resposta social em Centro de Dia e Apoio Domiciliário. 

Actualmente está prevista a sua expansão para Lar de Idosos, estando neste momento o processo 

de ampliação em curso. No futuro contará com 25 lugares para utentes residentes. 

• Centro de Dia – actualmente o centro de dia presta serviço a 7 utentes. 

 

Gráfico 11. 23 Número de utentes de acordo com o Grupo Etário 
Fonte: Associação de Fraternidade e Solidariedade Social de Riodades, Inquérito rede social 2014 

• Apoio Domiciliário – actualmente o apoio domiciliário é prestado a 19 utentes de Riodades 

e Escurquela. 

11.3.5 Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul 

Iniciou a sua actividade em 2011 sendo a mais recente resposta social do concelho. 

• Lar de idosos - tem capacidade de resposta para 9 utentes no entanto apresenta uma lista 

de espera de 20 pessoas. 

 

Gráfico 11. 24 Número de utentes 
Fonte: Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul, Inquérito rede social 2014 
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• Centro de Dia – O centro de dia presta serviço a 12 pessoas conforme se pode ver no gráfico 
abaixo. 

 

Gráfico 11. 25 Número de utentes de acordo com o Grupo Etário 
Fonte: Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul, Inquérito rede social 2014 

• Apoio Domiciliário – este apoio é assegurado a 16 pessoas pertencentes à freguesia de 

Castanheiro do Sul (S. João da Pesqueira) mas também às freguesias de Pereiro e Valença 

do Douro (concelho de Tabuaço). 

 

Gráfico 11. 26 Número de utentes por freguesia de acordo com o Grupo Etário 
Fonte: Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul, Inquérito rede social 2014 

Todas as associações (com excepção da associação da freguesia de Riodades) asseguram ainda o 

banco alimentar de 94 famílias. 

Pode concluir-se que o serviço com caracter social mais urgente, no que se refere à procura registada 

e oferta disponibilizada, é o Lar de Idosos, pois é nele que se apresentam maior número de utentes 

em fila de espera. 

Se associarmos às carências actuais, as necessidades futuras previsíveis, tendo em conta a evolução 

tendencial da estrutura etária concelhia, este é necessariamente um sector a necessitar de 

intervenção.  
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11.4. Equipamento de saúde 

O equipamento de saúde considerado integra as seguintes tipologias: 

• Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

• Unidade de Saúde Pública 

• Unidade de Cuidados na Comunidade 

• Unidade Móvel de Saúde 

• Farmácias 

11.4.1.Unidad.e de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) 

O Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro, estabelece que entre as unidades funcionais constam 

as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados que, à luz do disposto no seu artigo 10º, 

tem uma estrutura idêntica às unidades de saúde familiar e presta cuidados personalizados, 

garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos mesmos. O compromisso assistencial 

das UCSP é constituído pela prestação de cuidados de saúde pessoal e familiar já consagrados para 

as USF. As UCSP são unidades elementares de prestação de cuidados de saúde, individuais e 

familiares, que assentam em equipas multiprofissionais, constituídas por médicos, por enfermeiros 

e por pessoal da área administrativa. 

Em S. João da Pesqueira esta unidade conta com 4 médicos de clínica geral e 6 enfermeiros que 

assistem, em média, 200 utentes por dia, aproximadamente 90 consultas de clínica geral e 100 

tratamentos realizados na área da enfermagem. Esta unidade serve toda a população do concelho 

(e parte da população da freguesia de Pereiro, concelho de Tabuaço) em consultas realizadas de dia 

e à noite.  

11.4.2.Unidade de Saúde Pública (USP) 

A Unidade de Saúde Pública tem como missão e finalidades: promover a recolha, análise e difusão 

de informação tendo em vista a produção de conhecimentos, promover a investigação operacional e 

os estudos de impacte em saúde, assegurar a gestão dos Programas de Saúde noo âmbito da 

intervenção em saúde publica, promover a informação e a literacia em saúde dos cidadãos, assegurar 

as funções de vigilância e investigação epidemiológica e defesa das populações em situações de 

exposição a riscos para a saúde, e tem como principais competências funcionar como observatório 

local de saúde (OLS), promover a vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis e infecciosas, 

assegurar o exercício das funções de autoridade de saúde designadamente em situações de 

emergência ou riscos para a Saúde Pública. 

Cada agrupamento de centros de saúde dispõe de uma Unidade de Saúde Pública que é constituída 

por uma equipa multiprofissional. Em S. João da Pesqueira esta unidade é assegurada por um Médico 

Coordenador, um Delegado de Saúde e por um Técnico de Saúde Ambiental.  

11.4.3.Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 

Como previsto no Decreto-Lei 28/2008, de 22 de Fevereiro, artigo 7º, deve existir, pelo menos, uma 

UCC, tendo em conta a abrangência do seu campo de intervenção, a necessária articulação com as 
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instituições comunitárias e o espirito da reforma dos cuidados de saúde primários que privilegia o 

trabalho em pequenas equipas. 

Da carteira de serviços da UCC destacam-se o acompanhamento de utentes e famílias de maior risco 

e vulnerabilidade, incluindo doença crónica, que pela complexidade de situação apresentada, exigem 

um intenso acompanhamento social, multidisciplinar e em proximidade, apoiar pessoas e famílias 

com necessidades especiais ao longo do seu ciclo de vida, apoiar crianças e jovens em risco, preparar 

pessoas para a parentalidade, entre outras actividades. 

Em S. João da Pesqueira esta unidade conta com uma equipa fixa no centro de saúde de um 

enfermeiro. Os restantes técnicos asseguram o serviço uma vez por semana, sendo eles um 

especialista de saúde materna, uma psicóloga e uma técnica de cardiopneumonologia. Esta unidade 

trabalha em proximidade com os lares, com as IPSS do concelho e com as escolas. 

11.4.4.Unidade Móvel de Saúde (UMS) 

A Unidade Móvel de Saúde opera em todas as freguesias e lugares de S. João da Pesqueira, todos 

os dias da semana. Trata-se de um serviço móvel de saúde protocolado em Abril de 2015 entre as 

seguintes entidades: Município de S. João da Pesqueira, Centro Social e Paroquial de Trevões, 

Pesqueiramiga-Associação de Solidariedade Social e a ACES Douro Sul. 

Considerando a necessidade de facilitar a acessibilidade aos cuidados de saúde da população do 

concelho de S. João da Pesqueira, em especial dos mais idosos, a USM efectua rastreio de patologias 

e assegura o encaminhamento para a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados. O serviço é 

assegurado por uma Enfermeira e por uma Gerontóloga que asseguram diariamente em média o 

rastreio e apoio a 80 pessoas. 

11.4.5.Farmácias 

A implantação de farmácias, de acordo com a Portaria n.º 936-A/99, de 22/10/99 está condicionada 

à capitação de pelo menos 4000 habitantes/farmácia e a uma área de irradiação de 250 metros. 

Em S. João da Pesqueira existem duas farmácias que servem todo o concelho, estando as duas 

localizadas na sede. 

Atendendo à tendência natural do envelhecimento populacional e mobilidade condicionada de parte 

da população, deveria considerar-se futuramente a distribuição de medicamentos pelos aglomerados 

urbanos do concelho, à semelhança do serviço prestado pela Unidade Móvel de Saúde. 

11.5. Equipamento desportivo 

Na análise da situação dos equipamentos desportivos do Concelho de São João da Pesqueira 

consideram-se todas as áreas desportivas existentes, cujo acesso e prática desportiva são facultados 

à população em geral, incluindo os recintos integrados no parque escolar. 

Segundo as Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos (DGOTDU) e 

em conformidade com as recomendações do Conselho da Europa e do Conselho Internacional para 

a Educação Física e o Desporto (UNESCO), deve ser atribuída a quota global de 4 m2 de superfície 

desportiva útil por habitante, que se deve repartir pelas seguintes tipologias, consideradas como 

equipamentos de base, de modo a atribuir cerca de: 95% das áreas para actividades ao ar livre em 
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terrenos de jogos e de atletismo; 2 a 2,5% para salas de desporto e 1,5% para superfícies de plano 

de água em piscinas cobertas e ao ar livre. Evidentemente que se trata de uma base normativa sem 

carácter rígido e que deve adaptar-se com a necessária flexibilidade às variáveis específicas de cada 

território. 

No concelho de São João da Pesqueira são predominantes os pequenos campos de jogos, 

nomeadamente polidesportivos (15), seguidos pelos grandes campos de jogos, nomeadamente os 

campos de futebol (10). Existem ainda duas piscinas cobertas e um pavilhão gimnodesportivo. 

Todas as freguesias possuem pelo menos uma instalação desportiva, verificando-se, no entanto, 

grandes desigualdades espaciais na distribuição destes equipamentos quando aferidos com a 

população residente respectiva. Com efeito, estas áreas úteis/habitante oscilam entre 

2,6m2/habitante, na freguesia de Vale de Figueira, e 15,7m2/habitante, em Paredes da Beira. 

Quadro 11. 4 Número e área (m2) das instalações desportivas, por freguesia, em 2015 

Freguesias 
Área 
útil/ 
Hab. 

Área 
total 
(m2) 

Grandes Campos 
de Jogos 

(Campos de 
Futebol, ...) 

Pequenos 
Campos de Jogos 

(Polidespor- 
tivos, campos 

ténis) 

Pavilhões e 
Salas de 
Desporto 

Piscinas 
(cobertas e 

descobertas) 

N.º Área 
(m2) 

N.º Área 
(m2) 

N.º Área 
(m2) 

N.º Área 
(m2) 

Castanheiro do Sul 11,7 5550 1 4050 1 1500     

Ervedosa do Douro 4,6 6600 1 5000 1 1600     

Espinhosa 5,0 800   1 800     

Nagoselo do Douro 8,5 4400 1 3600 1 800     

Paredes da Beira 15,7 11500 1 10000 1 1500     

Pereiros 6,9 800   1 800     

Riodades 11,9 6750 1 5250 1 1500     
São João da 
Pesqueira 

10,6 19850 1 5600 1 968 1 12282 2 1000* 

Soutelo do Douro 9,7 5050 1 4050 1 1000     

Trevões 8,1 5144 1 4176 1 968     

Vale de Figueira 2,6 1500   1 1500     

Valongo dos Azeites 8,8 2300   2 2300     

Várzea de Trevões 6,3 1500   1 1500     

Vilarouco 9,6 4080 1 4080 1 
Em 

const. 
    

Total concelho 8,8 75824 9 45806 15 16736 1 12282 2 1000 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira 2015. 

* Área aproximada 

Nota: A Área (m2) corresponde à Dimensão Funcional Útil (superfície delimitada pelo traçado do 

jogo ou prática, acrescida das áreas de segurança mínimas necessárias) 

No seu conjunto, a relação área desportiva útil/habitante é, neste concelho, de 8,8 m2, mais do dobro 

superior aos 4 m2 indicados oficialmente. A repartição da área total pelas três grandes tipologias 

dista do que é recomendado oficialmente, em que se constata que existe um excesso de área relativo 

a salas de desporto em detrimento das instalações ao ar livre.  
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Quadro 11. 5 Área Desportiva Útil recomendada e existente, de acordo com tipologia, em 2015 

Tipologias Área Recomendada (%) 
Área Existente em São João da 
Pesqueira (%) 

Ar livre 95% 82,5 
Salas de Desporto 2 a 2,5% 16,3 
Superfícies de plano de água 1,5% 1,3 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira 2015 

Tendo em consideração a dotação actual e a tendência para o envelhecimento demográfico, o 

concelho de São João da Pesqueira encontra-se bastante bem dotado ao nível do equipamento 

desportivo. 

Na sede de concelho existe ainda um complexo designado Mato do Cabo que tem enquadramento 

neste relatório quer nos equipamentos Desportivos quer nos equipamentos de Recreio e Lazer. 

Relativamente ao desporto, este complexo integra um campo de ténis, um campo de minigolfe, um 

campo de futebol e um circuito de manutenção.  

11.6. Equipamento cultural 

O equipamento cultural, enquanto estrutura física fixa, não traduz, necessariamente, a actividade 

cultural de um concelho ou região, estando esta, sobretudo, dependente de uma política autárquica 

de promoção cultural e do dinamismo dos grupos e das associações culturais e recreativas. Em 

termos de estruturas fixas, existe, no concelho de São João da Pesqueira, bastante oferta e esta 

encontra-se fortemente concentrada na sede concelhia, nomeadamente: uma biblioteca, um 

cineteatro, cinco museus, um salão de exposições, um anfiteatro ao ar livre, um posto de turismo e, 

ainda, um vasto leque de associações culturais, recreativas, desportivas e humanitárias. 

Quadro 11. 6 Equipamento Cultural 

Tipologia do equipamento N.º de Unidades Freguesia 
Biblioteca 1 S. João da Pesqueira e Soutelo do Douro 

Cine-Teatro 1 S. João da Pesqueira 

Museu 5 S. João da Pesqueira (2), Trevões (2) e Espinhosa (1) 

Salão de Exposições 1 São João da Pesqueira 

Anfiteatro 1 São João da Pesqueira 

Posto de Turismo 1 São João da Pesqueira 

Associações 27 Várias Freguesias 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira 2015 
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Relativamente aos museus do concelho far-se-á uma breve descrição de cada um deles: 

Museu do vinho 

O Museu do Vinho de S. João da Pesqueira, cuja temática se foca no vinho e na vinha, dá ênfase 

ao produto e actividade mais importante da região do Douro e está localizado na sede de concelho. 

Além de uma exposição permanente ligada à temática do vinho, contempla uma sala de provas, 

uma loja de vinhos, um wine-bar e outros espaços expositivos e culturais, dando cumprimento ao 

desígnio do “museu de território”, sendo por esse motivo um nó da rede que está a ser tecida pelo 

Museu do Douro. 

Museu Eduardo Tavares 

Este museu está localizado na Praça da Republica, foi inaugurado no ano de 2003 e concretiza uma 

aspiração de S. João da Pesqueira que lhe permite homenagear e divulgar uma parte da obra deste 

artista. Neste espaço encontra-se um núcleo arqueológico, proveniente de vários locais do 

concelho, com espólio datado cronologicamente de há seis mil anos.  

Museu de Trevões 

Localizado na freguesia de Trevões e por iniciativa da Associação Socio Cultural de Trevões foi 

inaugurado a 15 de Setembro de 2001. O Museu de Trevões guarda memórias e relíquias da vida 

do concelho de S. João da Pesqueira e da sua população. Pretender dar a conhecer a cultura, os 

modos de vida, as tradições e a história. 

Museu de Arte Sacra de Trevões 

Inaugurado em Fevereiro de 2015, o Museu de Arte Sacra e Oficina da Cultura de Trevões tem 

como objectivo central a preservação e divulgação do património cultural centrado na Arte Sacra 

mas, complementa-se com outros espaços destinados a outras actividades culturais como sejam a 

investigação, o debate, a divulgação e a promoção cultural nas diferentes formas de expressão do 

património etnográfico. 

Museu do Azeite 

Este museu foi inaugurado em 2015 e está instalado no antigo lagar da aldeia da Espinhosa que 

foi recuperado para funções museológicas. Tem como objectivo a preservação das técnicas de 

produção do azeite, bem como a divulgação da importância deste produto na economia da região 

do Douro. Os visitantes poderão observar como funcionava um lagar antigamente. 

É de salientar ainda a actividade associativa do concelho, marcada pela existência de um vasto 

conjunto de associações, com incidência para as actividades desportivas, culturais e recreativas 

(cf. Quadro seguinte).  
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Quadro 11. 7 Associações culturais, recreativas, desportivas e humanitárias 

FREGUESIA ASSOCIAÇÃO 

Ervedosa do Douro Associação da Juventude Ervedosense 

Nagoselo do Douro Associação Filarmónica Cultural, Recreativa e Humanitária de Nagoselo do Douro 
Nagoselo Futebol Clube 
Grupo Coral de Santa Maria Madalena 

Pereiros Associação dos Amigos dos Pereiros 
Grupo de Jovens de Pereiros 

Riodades Associação de Acordeonistas do Távora e Douro Sul 
Associação Cultural da Banda Filarmónica de Riodades 

São João da Pesqueira Associação Cultural Pesqueirense 
ASSOCIAÇÃO PESQUEIRA JOVEM – ASSOCIAÇÃO JUVENIL 
Associação Peregrinar é o Lema 
Casa do Sport Lisboa e Benfica de S. João da Pesqueira 
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 783 
Grupo Desportivo de S. João da Pesqueira - GDP 

Soutelo do Douro Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Soutelo do Douro 
Associação do Rancho Folclórico Senhora das Neves de Soutelo do Douro 
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Pensa D’Ouro 
Clube Douro XTREME 

Trevões Associação Socio-cultural de Trevões 

Vale de Figueira Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Vale de Figueira 
Associação Recreativa, Cultural e de Convívio da Capela de Ôlas 
Confraria Gastronómica “O Rabelo” 
Grupo Desportivo de Ôlas 
Grupo Desportivo de Vale da Vila 

Valongo dos Azeites Associação Fraga de Santa Catarina 
Associação Flor D`Oliveira de Valongo dos Azeites 

Vilarouco Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Flor da Amendoeira 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira 2015 

11.7. Recreio e lazer 

Para a identificação desta tipologia de equipamentos, consideraram-se as estruturas que têm no 

território uma expressão física e construída, não estando neste avaliação contabilizados alguns 

espaços em quase todas as freguesias designados por largos ou praças, que assumidamente também 

desempenham as referidas funções e são vitais para todas elas. 

No que diz respeito aos espaços de recreio e lazer, estes são importantes para o bem estar da 

população, que os procura para o descanso e a realização de actividades lúdicas.  

Estes equipamentos estão maioritariamente localizados na sede de concelho e são:  

• Parque Municipal Mata do Cabo – para além das funções desportivas já enumeradas, tem 

como funções cumulativas uma piscina ao ar livre (aberta no período de junho a setembro), 

um parque de campismo e um café. 

•  Parque de merendas – na freguesia sede de concelho existe um parque de merendas na 

Sr.ª do Monte e um parque de merendas na freguesia de Castanheiro do Sul. 

• Anfiteatro – localizado no centro do aglomerado urbano de S. João da Pesqueira, integra 

uma área ao ar livre e confronta com vários equipamentos também existentes. 

• Jardim Publico – Este jardim é principalmente utilizado por crianças, visto ter integrado um 

parque infantil e localizar-se perto do jardim infantil, escola do 1º ciclo e biblioteca municipal. 
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Neste âmbito não foram consideradas as praias fluviais, pois não estão constituídas estruturas no 

território que permitam que sejam assim caracterizadas. No entanto, são consideradas pela 

população espaços com estas características e bastante concorridas na época do verão. São exemplo 

destes espaços a “praia fluvial” de Soutelo do Douro, Nagoselo do Douro e Ferradosa (freguesia de 

Vale de Figueira). 

11.8. Prevenção e segurança 

As instituições de prevenção e segurança existentes no concelho de São João da Pesqueira são a 

GNR (um posto) e os Bombeiros (dois quartéis e um posto avançado). O Posto da GNR localiza-se 

na sede concelhia e possui boas condições de funcionamento. Os quartéis de bombeiros localizam-

se em São João da Pesqueira e Ervedosa do Douro. Ambos têm instalações próprias, em bom estado 

de conservação e com dimensões suficientes face às necessidades, sendo o quartel de Ervedosa do 

Douro o mais recente, tendo a construção aproximadamente 15 anos. 

Quadro 11. 8 Equipamento de Prevenção e Segurança em 2015 

Tipo de Unidade Freguesia Recursos 
Tipo de 

Instalações 
Estado de 

Conservação Dimensão 

Posto da GNR São João da Pesqueira 17 Próprias Bom Suficientes 

Quartel de Bombeiros 
São João da Pesqueira 40 

Próprias Bom Suficientes 
Ervedosa do Douro 7 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira 2015 

11.9. Administração Pública 

Equipamentos da Administração Central e Local  

Os equipamentos da administração central são aqueles que são tutelados pelo governo central, 

através dos diversos serviços existentes e que têm representações ao nível municipal, neste caso 

existe a Conservatória de Registo Civil, Comercial e Predial/Cartório Notarial, Repartição de Finanças, 

Segurança Social e Tribunal.   

Estes equipamentos de âmbito concelhio, concentram-se geograficamente, e à semelhança do que 

acontece no resto do interior do país, na freguesia sede de concelho, neste caso em São João da 

Pesqueira. As instalações, condições de funcionamento e de acessibilidade, destes equipamentos, 

podem ser consideradas satisfatórias, mas as condições oferecidas aos utentes com mobilidade 

condicionada não cumprem a legislação em vigor. 

Em relação aos equipamentos que estão directamente ligados ao exercício do governo das autarquias 

locais, existem as sedes das Juntas de Freguesia e da Câmara Municipal, onde funcionam todos os 

serviços municipais.   

Os edifícios da Câmara Municipal e dos seus serviços técnicos, estão localizados, como é normal, na 

freguesia sede do concelho, no centro cívico de São João da Pesqueira. Este tem um bom acesso e 

bom estado de conservação. 
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Ao nível das Juntas de Freguesia verifica-se que o estado de conservação é, em geral, razoável. 

Todos os edifícios têm todas as infra-estruturas básicas, sendo o acesso bom na generalidade dos 

casos.  

11.10. Comércio 

11.10.1. - Comércio alimentar a retalho 

Os estabelecimentos de comércio alimentar a retalho situados em S. João da Pesqueira destinam-se 

a servir todos os aglomerados do concelho, dado que a população, apesar de existir em quase todas 

as freguesias pelo menos um estabelecimento de comercio, é à sede de concelho que recorre. 

Os aglomerados urbanos de Vale de Figueira, S. Xisto, Pereiros, Casais do Douro, Vale de Penela e 

Ôlas, não têm estabelecimentos de comércio a retalho, recorrendo ao estabelecimento existente no 

aglomerado mais próximo. 

Todas as freguesias do concelho estão servidas por venda ambulante de alguns produtos, no entanto 

é ainda de salientar que é na ocorrência da feira quinzenal na sede do concelho que a maioria das 

pessoas se abastece. 

11.10.2. Serviços de Restauração  

Os serviços de restauração do concelho estão maioritariamente localizados na sede de concelho, no 

entanto existe em quase todos os aglomerados um café que assegura este tipo de serviço.  

No entanto existem alguns aglomerados urbanos que não dispõem de qualquer serviço de 

restauração ou café, nomeadamente Pereiros, S. Xisto, Casais do Douro, Vale de Figueira, Vale de 

Penela e Ôlas 

11.10.3. Comércio não alimentar a retalho 

Embora seja na freguesia de S. João da Pesqueira que se localizam a maioria dos estabelecimentos 

de comércio não alimentar a retalho, nas restantes sedes de freguesia encontram-se 

estabelecimentos comerciais que servem a população dos aglomerados urbanos do concelho. 

Importa contudo salientar que as freguesias se encontram servidas por estabelecimentos de 

comércio não alimentar a retalho, contudo na generalidade das situações a oferta é reduzida, 

limitando-se a poucos tipo de comércio, existindo alguns tipos de comércio que apenas existem na 

freguesia sede de concelho.  
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11.11. Síntese conclusiva 

O concelho de São João da Pesqueira encontra-se, em termos globais e quantitativos, razoavelmente 

dotado de equipamentos e serviços de apoio social, quando dimensionados em função dos 

quantitativos populacionais em presença, existindo, contudo, alguns domínios onde ainda se terá de 

intervir, de modo a dar uma resposta mais satisfatória às necessidades actuais e previsíveis da 

população. 

Na óptica da distribuição espacial dos equipamentos colectivos, salienta-se que é na sede de 

Concelho que se localizam os de ordem superior e que a freguesia de Trevões é a segunda melhor 

equipada, sendo seguidas por Castanheiro do Sul, Ervedosa do Douro e Soutelo do Douro, as três 

com dotação semelhante. 

Um aspecto fundamental na análise e avaliação dos equipamentos colectivos é o tendencial 

envelhecimento demográfico da população concelhia: i) diminuição da população jovem - 

envelhecimento na base da pirâmide; ii) aumento da população idosa - envelhecimento no topo da 

pirâmide. Este facto obriga a pensar, em termos estratégicos, que a dotação dos equipamentos 

colectivos deverá ser reforçada no sector de apoio da população idosa e, por outro lado, o 

abrandamento da pressão dos jovens deverá ser aproveitada para a melhoria qualitativa dos 

equipamentos de apoio à população jovem. Deverá também ser considerada a proposta e 

beneficiação de estruturas de recreio e lazer, nomeadamente das que já existem no território e que 

já constituem parte do universo de recreio da população local. De forma complementar, estas 

estruturas também deverão ser programadas para um uso mais turístico e sazonal, potenciando os 

seus múltiplos usos ao longo do ano. Uma avaliação por tipo de equipamentos, permite salientar os 

seguintes aspectos: 

• A nível escolar, o concelho encontra-se bem dotado face aos quantitativos populacionais em 

presença: seis jardins-de-infância, 4 Escolas Básicas do 1º ciclo, uma EB2,3/S e uma Escola 

Profissional (Esprodouro).  

Uma análise mais pormenorizada, envolvendo outros aspectos mais específicos, que ultrapassam 

o âmbito do PDM, poderá denunciar alguns desajustes espaciais e funcionais entre a oferta e a 

procura existentes, no entanto esta situação é decorrente de políticas superiores na área da 

educação e deverá ser considerada unicamente com esse enquadramento.  

• Os serviços de saúde no concelho são prestados pelo centro de saúde. Se, por um lado, estes 

equipamentos não se encontram muito próximo da população (muitas pessoas tem de 

ultrapassar distâncias consideráveis para aceder ao centro de saúde), por outro lado, está dotado 

de um corpo clínico com capacidade para um número muito elevado de doentes/dia, o que 

poucas vezes acontece em concelhos com dimensão idêntica; de ressalvar ainda a unidade móvel 

de saúde que presta serviço de rastreio em todos os aglomerados urbanos do concelho, dando 

cobertura de 100% à população. Existem duas farmácias na sede concelhia. 
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• Ao nível do apoio à infância, há a registar a existência de duas creches e de 6 jardins infantis. 

Estes equipamentos estão adquados face à procura existente. 

• Ao nível do apoio à 3ª idade, se os Centros de Dia parecem não receber grande procura (os 

dois existentes estão subocupados), o mesmo não se pode dizer dos lares que se encontram 

ocupados no limiar das suas capacidades. Para além deste facto, são conhecidas as listas de 

espera de cada um deles, o que só por si, justificava, desde já, a construção de mais lares. Outra 

possível solução poderá passar pelo crescente recurso ao apoio domiciliário, que já é realizado, 

não obstante a capacidade das instituições que o prestam ser superior ao número de apoiados 

presentemente. 

• Na oferta de equipamento desportivo salienta-se a tipologia designada por “polidesportivo” 

(16), seguidos pelos grandes campos de futebol (10). Em menor número, existem duas piscinas 

cobertas e uma descoberta, bem um pavilhão gimnodesportivo. De acordo com os indicadores 

oficiais (4m2/hab de superfície desportiva útil), este concelho ultrapassa largamente o definido 

oficialmente (9,4 m2/hab.). Todas as freguesias possuem pelo menos uma instalação desportiva, 

verificando-se, no entanto, grandes desigualdades espaciais na distribuição destes 

equipamentos quando aferidos com a população residente respectiva. Tendo em conta a dotação 

actual e que a população potencialmente utilizadora do equipamento desportivo está 

tendencialmente em regressão, julga-se que o concelho tem capacidade excedentária para 

satisfazer as exigências a este nível. 

• No âmbito do equipamento cultural, atendendo aos quantitativos populacionais do concelho 

e à própria estrutura etária, a qual evidencia uma população envelhecida, em termos de 

estruturas fixas, existe, no concelho de São João da Pesqueira, bastante oferta, embora esta se 

encontre fortemente concentrada na sede concelhia, nomeadamente: uma biblioteca, um cine-

teatro, cinco museus, um salão de exposições, um anfiteatro ao ar livre e o posto de turismo, 

sendo de salientar a importância da intervenção da população, nomeadamente materializada 

nas 27 associações culturais /recreativas/desportivas existentes. 
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12. Rede Viária e Transportes 

Um dos fatores estruturais mais importantes para uma harmoniosa política do ordenamento do 

território é, sem dúvida, o modo como se encontra organizada a Nova Rede de Estradas, 

nomeadamente no capítulo das Estradas Nacionais, o que se traduz na existência de um Plano 

Rodoviário Nacional. 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN), revisto e atualizado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, 

alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, define 

a rede rodoviária nacional do continente que desempenha funções de interesse nacional ou 

internacional. 

A rede rodoviária nacional (RRN) é constituída por: 

• Rede nacional fundamental – que integra os itinerários principais (IP), que são as vias de 

comunicação de maior interesse nacional, que asseguram a ligação entre os centros urbanos 

com influência supradistrital e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras (art.º 

2 e Anexo I Decreto-Lei n.º 222/98); 

• Rede nacional complementar – que integra os itinerários complementares (IC) e as estradas 

Nacionais (EN) que asseguram a ligação entre a rede nacional fundamental e os centros 

urbanos de influência concelhia ou supraconcelhia, mas infra distrital (art.º 4 e Anexo II e III 

do Decreto-Lei n.º 222/98). 

O PRN integra uma outra categoria de estradas, as “Estradas Regionais”, as quais asseguram as 

condições públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e complementar à RRN 

(art.º 12 e Anexo V do Decreto-Lei n.º 222/98). 

Para além das estradas acima mencionadas, há ainda a referir as estradas não incluídas no PRN, 

“estradas desclassificadas”, as quais manter-se-ão sob jurisdição da IP, SA até integração na rede 

municipal, mediante a celebração de protocolos com a Câmara Municipal. 

Neste Capítulo é desenvolvida a caracterização das infraestruturas viárias e do sistema de 

transportes do concelho de S. João da Pesqueira, referente nomeadamente à rede rodoviária - 

acessibilidades servidas, estrutura e funções desempenhadas e suas características físicas – ao 

tráfego e ao serviço de transporte público existente, tendo por objetivo a avaliação dos seus atuais 

níveis funcionais e operacionais. 

Metodologicamente, esta caracterização foi desenvolvida com base numa recolha de elementos 

diversos, processada em diferentes níveis: 

• Contactos com técnicos da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira; 

• Contactos com outras entidades (operadores de transportes, etc.); 

• Levantamentos de campo; 

• Consulta de dados estatísticos, estudos e publicações existentes. 

O tratamento da informação recolhida possibilitou a caracterização do sistema, nas suas diferentes 

vertentes, identificando os principais estrangulamentos e deficiências e perspetivando a sua 

evolução, alicerçando o desenvolvimento de uma estratégia de intervenção adequada que, no âmbito 

da presente Revisão do PDM, possibilite a melhoria efetiva da sua qualidade e eficácia. 

Assim, no subcapítulo 12.2 procede-se à análise e caracterização da rede viária concelhia, 

nomeadamente, no que diz respeito à sua inserção na rede exterior, acessibilidades servidas, 
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estrutura e hierarquia atual e das suas características físicas e geométricas (extensões, perfis 

transversais, traçado, pavimentação, etc.), salientando ainda alguns dos aspetos mais significativos 

relativamente às suas perspetivas de evolução no prazo de vigência da presente Revisão. 

No subcapítulo 12.3 efetua-se uma análise sumária das características mais relevantes do tráfego 

nas vias da rede nacional – intensidade, composição, evolução recente. 

Por último, no subcapítulo 12.4 é caracterizado o serviço de transporte público de passageiros, 

existente, incidindo sobretudo no domínio da oferta e da qualidade do serviço prestado. 

12.1. Inserção Nacional, Regional e Local da Rede Viária 

12.1.1.Principais Ligações à Rede Exterior 

As funções desempenhadas pelas vias que integram a rede concelhia, nomeadamente no que se 

refere aos níveis de acessibilidades servidos, apresentam-se como factor determinante no 

estabelecimento da sua adequada hierarquização, constituindo objecto de análise a verificação do 

seu ajustamento à estrutura, características e importância dos troços que a constituem. 

Deste modo, a análise da sua inserção na rede exterior assume papel fundamental na compreensão 

das relações estabelecidas com os principais pólos de geração/atracção de deslocações, relacionadas, 

em larga medida, com a qualidade das ligações existentes, sendo de salientar os seguintes aspectos: 

• Situado em plena Região do Douro o território concelhio é atravessado por dois eixos viários 

integrados na Rede Nacional Complementar (EN’s), os quais, tendo em conta a localização 

geográfica da Sede de Concelho, asseguram as suas principais ligações externas, 

desempenhando ambos relevantes funções, quer a nível local, quer regional:  

• a EN222, que atravessa parte substancial das zonas Norte e Nascente do território, servindo 

importantes acessibilidades a diversos níveis nas direcções Este e Oeste e desempenhando 

igualmente um papel fundamental como eixo estruturante no âmbito da rede concelhia; 

• a EN229, que se desenvolve a partir da EN222 (prox. de Vilarouco), assegurando as principais 

ligações externas na direcção Sul;  

• Na direcção Norte, algumas das principais acessibilidades exteriores são asseguradas pela 

ER323 – troço Pinhão-EN222 (Pte. das Bateiras) da antiga EN323 que, no âmbito do 

PRN200045, passou a integrar as Estradas Regionais –, assumindo sobretudo importância a 

nível local, mas constituindo igualmente a ligação mais favorável à Cidade de Vila Real, 

importante pólo regional; 

Referência igualmente para o CM1121 – via municipal que efectua a travessia do Rio Douro através 

da Barragem da Valeira – que, para além de assegurar a ligação ao concelho limítrofe de Carrazeda 

de Ansiães, serve igualmente acessibilidades a Bragança e à Região do Alto Trás-os-Montes; 

Das restantes, destacam-se as funções desempenhadas pelas EM’s 504 e 505 que servem 

acessibilidades locais aos concelhos de Tabuaço, Penedono e Sernancelhe, desempenhando funções 

secundárias no que diz respeito à Sede de Concelho, mas bastante relevantes relativamente a zonas 

significativas do território, nomeadamente às freguesias situadas nas regiões centro e Sul, 

respectivamente, assumindo de igual modo um papel estruturante a nível intra-concelhio. Para além 

destas, existe ainda um conjunto de vias municipais que asseguram ligações exteriores de 

                                                 
45 Decreto -Lei n.º 222/98, de 17 de Julho. 



 

328 

 

importância nitidamente inferior a nível concelhio – nomeadamente, a EM541 e o CM1119 - servindo 

sobretudo o acesso de freguesias mais periféricas a concelhos limítrofes 

Nos Quadros 12.1, 12.2 e 12.3 são apresentadas a hierarquia das estradas sob a jurisdição da IP, 

S.A. enquanto nos quadros 12.4 e 12.5 são a apresentadas a hierarquia das estradas sob a jurisdição 

da autarquia de S. João da Pesqueira. 

 

Quadro 12. 1 Estradas Nacionais do concelho 

ESTRADAS NACIONAIS 
PERCURSO/Km NA ÁREA ADMINISTRATIVA DO CONCELHO 

Km  INÍCIO TÉRMINO 
EN222 30,5 a) Bateiras  Limite NW-freguesia de Pereiros 

EN229 5,7 b) Vilarouco  Valongo dos Azeites 

 
a) Nas freguesias de Ervedosa do Douro, S. João da Pesqueira, Vilarouco e Pereiros 
b) Nas freguesias de Vilarouco e Valongo dos Azeites  

Fonte: IP, S.A. 

 

Quadro 12. 2 Estradas Regionais do concelho 

ESTRADAS REGIONAIS 
PERCURSO/Km NA ÁREA ADMINISTRATIVA DO CONCELHO 

Km  INÍCIO TÉRMINO 
ER323 1,9 a) Ponte de Pinhão  Bateiras 

 a) Na freguesia de Ervedosa do Douro  

Fonte: IP, S.A. 

 

Quadro 12. 3 Estradas Nacionais Desclassificadas do concelho 

ESTRADAS NACIONAIS 
DESCLASSIFICADAS 

PERCURSO/Km NA ÁREA ADMINISTRATIVA DO CONCELHO 
Km  INÍCIO TÉRMINO 

EN222-3 9,8 c) S. João da Pesqueira  Ferradosa 

 a) Nas freguesias de S. João da Pesqueira e Vale de Figueira 

Fonte: IP, S.A. 

 

Quadro 12.4 Estradas Municipais do concelho 

Estradas 
Municipais 

Percurso/Km na área administrativa do concelho 
Início Término Km 

EM331 Riodades  Lage dos Três Concelhos 3,1 
EM501 Entroncamento-SJP/Soutelo do Douro  Soutelo do Douro 4,6 

EM502 Entroncamento-Ervedosa/Sarzedinho Sarzedinho 4,5 
EM503 Cruzamento-Vilarouco/Valongo Vilarouco 0,8 

EM504 Limite W-Castanheiro/Valença do Douro Ponte Nova-Trevões 17,3 

EM504-2 Entroncamento-Pereiro/Castanheiro Limite S-Pereiro/Castanheiro 1,3 
EM504-3 Entroncamento-Várzea/Castanheiro Entroncamento-SJP-Espinho 10,7 

EM505 Entroncamento-Trevões/Paredes da Beira Limite S-Riodades-Escurquela 12,2 
EM507 Entroncamento-SJP/Pereiros Pereiros 0,9 

EM541 Entroncamento-Ferradosa/Vale de Figueira Limite - Olas/Custóias 9,5 

10 Total 64,9 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira 2015  
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Quadro 12.5 Caminhos Municipais do concelho e Vias não Classificadas do concelho 

Caminhos Municipais 
Percurso/Km na área administrativa do concelho 

Início Término Km 
CM1163 Entroncamento-Soutelo/Nagoselo Nagoselo 3 

CM1119 Limite-Guedieiros-Riodades Riodades 1,6 
CM1120 SJP Espinho 2 

CM1121 Entroncamento-Ermo/Vale de Vila Barragem da Valeira 6,1 

CM1122 Entroncamento-SJP/Vale de Vila Vale de Vila 1,6 
CM1124 Entroncamento-Riodades-Vale de Penela Vale de Penela 2,2 

Via A Soutelo Nagoselo 2,3 

Via B 
Entroncamento-
502/Sarzedinho/Castanheiro 

Castanheiro do Sul 8,4 

Via C  Entroncamento-EM504/Espinhosa Espinhosa 1,1 

Via D Entroncamento-Paredes/Penela Limite-Paredes-Penela 3,5 

    11 Total 31,8 

Fonte: Câmara Municipal de São João da Pesqueira 2015 

12.1.2.Análise das Acessibilidades Externas 

A acessibilidade entre dois locais é sempre uma função da distância e das características das infra-

estruturas viárias que os unem. Assim, a análise que se apresenta de seguida foi efetuada tendo por 

base estes dois elementos, procurando traduzir as acessibilidades mais favoráveis servidas pelo 

conjunto de vias existente, apresentando-se no Quadro 12. uma síntese das distâncias registadas 

entre a Vila de S. João da Pesqueira e os principais pólos geradores de importância nacional, regional 

e local. 

Quadro 12. 6 Distâncias da Sede de Concelho aos Principais Pólos Geradores 

NÍVEL HIERÁRQUICO DESIGNAÇÃO 
DISTÂNCIA 

(Km) 
PRINCIPAIS VIAS UTILIZADAS 

Pólos Nacionais 
Lisboa  380 EN222, EN229, IP5, IP3, IP1 
Porto  150 EN222, IC26, (EN”s108/101) 
Coimbra  180 EN222, EN229, IP5, IP3, IC2 

Pólos Regionais 

Vila Real  55 EN222, ER323, EN323, EN322 
Bragança  120 EN222-3, CM1121, EN214, IP2/(EN102), IP4 
Guarda  95 EN222, EN229-1, EN226, IP2/EN102, IP5 
Viseu  90 EN222, EN229 

Pólos Locais 

Tabuaço 34 EN222, EN323 
Sabrosa  37 EN222, ER323, EN323 
Alijó 38 EN222, ER323, ER322-3, ER322 
Carrazeda de Ansiães 24 EN222-3, CM1121, EN214 
Vila Nova de Foz Côa 41 EN222, IP2/EN102 
Penedono  25 EN222, EN229 
Sernancelhe  37 EN222, EN229 

Fronteiras 
Vila Verde da Raia  125 EN222, ER323, EN323, EN322, IP3 (EN2/EN103 
Quintanilha  150 EN222-3, CM1121, EN214, IP2/(EN102), IP4 
Vilar Formoso  130 EN222, EN229-1, EN226, IP2/EN102, IP5 

Fonte: IP, S.A. 

Assim, é possível constatar o reduzido grau de acessibilidade relativamente aos principais pólos 

de importância nacional, fator que deriva quer da distância a que estes se encontram, decorrente 

da sua localização geográfica, quer das deficientes condições oferecidas por parte das infraestruturas 

viárias de importância nacional ou regional que servem estas ligações. 

Estas limitações são acentuadas pela própria estrutura interna da rede concelhia e, apesar das 

melhorias introduzidas num passado recente, pelas condicionantes impostas pelo traçado sinuoso e 

algo acidentado dos dois principais eixos viários que servem acessibilidades externas (EN’s 222 e 

229), características que se prolongam significativamente para além do limite do território, 
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encontrando-se a generalidade dos principais itinerários da Rede Nacional que servem a região a 

uma distância considerável. 

A orografia desfavorável de parte do território concelhio constitui igualmente um elemento 

penalizador a este nível, bem como relativamente às ligações de carácter local, afectando 

naturalmente as características de traçado de algumas das suas principais vias e tendo como 

consequência a existência de condições de acessibilidade bastante diferenciada entre as diversas 

zonas do concelho. 

Relativamente às acessibilidades à Região Sul do país, importa referir que a conclusão do IP2/A23 

(Guarda/IP5 – Gardete/IP6) e do IP6/A23 (Mouriscas – Gardete/IP2), melhora significativamente a 

acessibilidade concelhia às regiões da Beira Interior e do Alentejo, passando ainda a constituir uma 

alternativa nas ligações à Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

A nível regional, os níveis de acessibilidade oscilam, globalmente, entre o médio e o reduzido (caso 

de Bragança), sobretudo se atendermos às distâncias que se verificam e à necessidade de utilização 

de vias com características antigas e algo deficientes, nalguns dos casos vias municipais, não 

garantindo padrões de mobilidade adequados às exigências impostas pelo tipo e importância das 

relações estabelecidas. Refira-se que, tendo em atenção a dimensão do Concelho e a estrutura 

interna da sua rede viária, este grau de acessibilidade diminui significativamente nas zonas mais 

afastadas dos eixos que asseguram as principais ligações ao exterior. 

O facto de o território ser delimitado a Norte pelo vale do Rio Douro, constitui uma barreira natural 

assinalável e, dada a reduzida eficácia das duas únicas travessias existentes (Pinhão e Barragem da 

Valeira), a sua localização e condições de articulação com a rede viária exterior, um elemento 

fortemente condicionante da qualidade de algumas importantes acessibilidades externas concelhias. 

As acessibilidades para oeste em direcção ao Porto são asseguradas pela ligação A24/IP4 – 

Régua/Vila Real. A construção do lanço de autoestrada da A4/IP4 túnel do Marão completará o troço 

da A4 entre Matosinhos e a fronteira espanhola (itinerário europeu E82) e beneficiará as ligações do 

concelho através de uma acessibilidade mais directa com a cidade do Porto/aeroporto Sá 

Carneiro/Matosinhos. 

Estão actualmente a ser equacionadas outras acessibilidades alternativas ao traçado da EN 222 troço 

S. João da Pesqueira/Pinhão, através dos pontos S. João da Pesqueira-Tabuaço-Armamar-A24. A 

execução desta nova via permitiria o acesso rápido ao nó de Valdigem/A24, bem como seria uma 

alternativa ao actual traçado da EN 222. 

Quanto à acessibilidade local, esta deverá igualmente ser considerada como média – casos de 

Tabuaço, Carrazeda de Ansiães e Penedono – a reduzida, tendo em conta as distâncias registadas e, 

sobretudo, as condições de mobilidade oferecidas pelas vias utilizadas, face ao tipo de relações de 

proximidade naturalmente existentes relativamente às sedes de concelho limítrofes consideradas. 

Por último, registe-se a relativa proximidade às três fronteiras internacionais mais importantes desta 

região do país, situadas a distâncias da mesma ordem de grandeza, podendo considerar-se como 

média a elevada a acessibilidade concelhia a este nível, sendo a ligação a Vilar Formoso a que 

beneficia de melhores condições. 

Importa referir que, a análise atrás efectuada teve por referência a Sede de Concelho, beneficiando 

da proximidade a alguns dos eixos rodoviários mais importantes em termos de ligações externas. 

Deste modo, tendo em atenção a dimensão do concelho e a estrutura interna da sua rede viária, os 
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padrões de acessibilidade referidos são naturalmente diferenciados relativamente ao resto do 

território, penalizando significativamente as zonas mais periféricas. 

12.2. Rede Viária Concelhia 

12.2.1.Estrutura e Hierarquização Actual 

De acordo com o Plano Rodoviário Nacional (PRN) em vigor, a rede viária do Concelho de S. João da 

Pesqueira é fundamentalmente composta por três níveis hierárquicos, diferenciados quanto à sua 

respectiva categoria administrativa, a saber:  

• Vias integradas na Rede Rodoviária Nacional – Rede Complementar (Estradas Nacionais)  

• Estradas Regionais; 

• Estradas Nacionais Desclassificadas, sob jurisdição da IP, SA; 

Rede Rodoviária Nacional: 

 Rede Complementar (Estradas Nacionais) 

• EN222, entre o Limite do concelho de Tabuaço e o Limite do concelho de Vila Nova de Foz 

Côa (distrito da Guarda), com exceção do troço, entre 169,140 (anterior km 166,800) e o km 

172,238 (anterior 169,800), que se encontra na jurisdição da Autarquia (Auto de Entrega de 

29-11-1982). (NOTA: A diferença que se verifica entre a quilometragem actual e a do auto de 

entrega referido deve-se ao facto de terem havido algumas correções pontuais do traçado e 

consequentemente o ajustamento dos respectivos marcos quilometricos);  

A EN222 serve directamente S. João da Pesqueira e as freguesias de Ervedosa do Douro, 

Vilarouco e Pereiros, constituindo, pela articulação estabelecida com um número significativo 

de vias (v.g. ER323, a Poente, EM’s 502 e 501, EN222-3 e EN222, a Nascente), um eixo 

estruturante fundamental no contexto da rede; 

• EN229, entre o entroncamento da EN222 e o Limite do concelho de Penedono, apresentando 

como principais funções internas a ligação à Freguesia de Valongo dos Azeites; um pouco além 

do limite do concelho, estabelece igualmente articulação com a EM504. 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, as zonas de servidão non 

aedificandi aplicáveis são as definidas na alínea d) do n.º 8 do artigo 32º “20m para cada lado 

do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5m da 

zona de estrada”. 

Estradas Regionais 

• ER323, entre o Limite do concelho de Alijó (distrito de vila Real) e o entroncamento da EN222 

(Ponte das Bateiras), é de referir que, não estando ainda claramente definido o respectivo 

estatuto de competência, esta poderá, tal como previsto no diploma referido, vir igualmente a 

fazer parte da Rede Municipal, mediante protocolo a celebrar com a autarquia em condições 

semelhantes às estabelecidas relativamente às antigas EN’s. 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, as zonas de servidão non 

aedificandi aplicáveis são as definidas no artigo 32º, conforme já descrito no ponto anterior. 

Estradas Nacionais Desclassificadas, sob jurisdição da IP, SA 

• EN222-3, entre o km 1+200 e a Estação de Ferradosa (km 11+000), a nível interno, as suas 

funções apresentam um âmbito limitado, estabelecendo contudo articulação com vias 
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municipais com alguma importância, quer a nível local, quer no estabelecimento de ligações 

externas (caso do CM1121 e da EM541). 

As zonas de servidão non aedificandi aplicáveis são as definidas no referido artigo 32º. 

As restantes vias existentes no concelho, não são classificadas pelo PRN e transferidas para a 

autarquia, pertencem ao património viário municipal. 

A Rede Municipal abrange um conjunto de vias bastante heterogéneo, quer em termos físicos, quer 

funcionais, assegurando nalguns casos ligações relevantes ao exterior, mas devendo, sobretudo, ser 

considerada pela importância que assume ao nível das deslocações intra-concelhias, no acesso às 

sedes de freguesia e na ligação complementar a alguns lugares de menor importância. 

Pelas funções desempenhadas, destacam-se as seguintes: 

• O CM1121 que, a partir da EN222-3, assegura o atravessamento do Rio Douro através da 

Barragem da Valeira, estabelecendo a principal ligação ao concelho de Carrazeda de Ansiães 

e à Região do Alto de Trás-os-Montes; 

• As EM’s 504 e 505 que, para além de servirem acessibilidades secundárias aos concelhos de 

Tabuaço, Penedono e Sernancelhe, desempenhando importantes funções ao nível da 

distribuição interna das deslocações nas zonas central e Sul e servindo, direta ou 

indiretamente, um número significativo de sedes de freguesia: a EM504, Castanheiro do Sul, 

Espinhosa, Várzea de Trevões (EM504-3) e Trevões; a EM505, Paredes da Beira e Riodades; 

• A EM501 e o CM1063 que, a partir da EN222, servem acessibilidades às freguesias de Soutelo 

do Douro e Nagozelo do Douro, respetivamente; 

• A EM541 que serve a Freguesia de Vale de Figueira, situada no extremo Nordeste do território, 

estabelecendo ainda uma ligação secundária ao Concelho de V. N. de Foz Côa (lig. à EN222); 

• Desenvolvendo-se a partir da sede de concelho e da EN222, o eixo formado pelo CM1120 

e pela EM504-3 que estabelece a ligação mais direta às freguesias situadas na zona central 

e Sul. 

Saliente-se que, a análise da estrutura e configuração da rede, permite constatar que um dos aspetos 

que mais penalizam a eficácia das ligações locais, bem como a própria acessibilidade externa de 

parte considerável do território, se traduz pela difícil articulação entre a zona Norte, servida 

transversalmente pela EN222 e onde se situa a sede de concelho, e toda a restante área situada a 

Sul, assumindo assim este eixo viário (CM1120 - EM504-3) um papel fundamental no contexto da 

rede interna – apesar das suas condicionantes de traçado, envolvendo a transposição da barreira 

física representada pelo vale do Rio Torto –, sendo a única alternativa assegurada pela articulação 

entre a EN209 e a EM504 (a Sul de Valongo dos Azeites), com uma localização bastante excêntrica 

em relação a S. João da Pesqueira.  

A análise anteriormente efetuada, servirá de base ao estabelecimento de uma proposta de 

hierarquização funcional da rede concelhia, relacionada diretamente com as funções desempenhadas 

pelas vias (independentemente da sua categoria administrativa), constituindo matéria a tratar, de 

forma aprofundada, em fase posterior, tendo por objetivo concreto a definição de níveis hierárquicos 

com diferentes exigências operacionais, tendo em conta a adequação entre as características das 

vias e a importância das funções desempenhadas, quer no âmbito das deslocações internas, quer 

pelo peso específico das relações de atratividade existentes entre as diferentes zonas do território 

concelhio e o exterior. 
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12.2.2.Caracterização Física 

a) Extensões Viárias 

A rede viária objecto de inventário englobou a totalidade dos troços que desempenham funções 

relevantes no contexto da rede concelhia (incluindo todas as vias classificadas), não se considerando 

relevante nem conveniente, neste âmbito, a consideração de vias com funções exclusivamente 

urbanas, de acesso local a propriedades isoladas ou integradas na rede florestal.  

No Quadro 12.6 apresentam-se extensões viárias totais da rede inventariada, desagregadas de 

acordo com a sua hierarquia administrativa, elemento base na avaliação da sua adequada 

estruturação. Assim, a rede considerada apresenta uma extensão total de 148,8 km, a que 

corresponde uma densidade viária global de cerca de 559,2 m/km2, valor que se deve considerar 

como bastante significativo e revelador de um satisfatório grau de cobertura do território, sobretudo 

se tivermos em conta a orografia bastante acidentada de grande parte do concelho e as suas 

características rurais, com diversas áreas de densidade bastante reduzida. 

Quadro 12.6 Extensões Viárias por Categoria Administrativa 

TIPOS DE VIA  
EXTENSÃO 

(Km) % 
Rede Nacional (EN) 36,2  24,32 
Estradas Regionais (ER) 1,90  1,28 
Estradas Nacionais Desclassificadas 9,80  6.59 
Rede Municipal 100,9  67,81 
 EN “Municipais” 1) 4,20  4,16 

 Estradas Municipais (EM) 64,9  64,32 

 Caminhos Municipais (CM) 2) 31,8  31,52 

Total  148,8  
 1) Considerando o troço urbano da EN222 e EN222-3; 

2) Engloba as vias não classificadas 

Fonte: IP, S.A. e Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Apesar das funções estruturantes desempenhadas pelas vias integradas nas redes Nacional nas 

Estradas Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas, base essencial da rede concelhia nas 

regiões Norte e Nascente, a repartição por categoria administrativa denota o peso moderado 

assumido por este tipo de vias no contexto global (32,2 % do total), configurando, desde já, um 

cenário evolutivo que envolverá (a curto/médio prazo) a transferência integral da EN222-3 para a 

autarquia, acauteladas previamente as intervenções de beneficiação necessárias (incluindo a 

eventual retificação do traçado em alguns troços), representando um acréscimo da ordem dos 7% 

relativamente à extensão da Rede Municipal e tendo como consequência atribuições e competências 

acrescidas por parte da autarquia ao nível da sua gestão, exploração e manutenção global. 

  



 

334 

 

Gráfico 12. 1 Estrutura Administrativa da Rede Viária Concelhia 

 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Contudo, atendendo à configuração da rede e ao facto de, à excepção das zonas servidas pelas EN’s 

222 e 229, todo o restante território ser servido exclusivamente por vias municipais, conclui-se pela 

existência de um certo défice de troços de hierarquia administrativa superior, devendo implicar, no 

âmbito da proposta de hierarquização funcional, a integração no Sistema Primário (com maiores 

exigências de mobilidade) de alguns troços da Rede Municipal, em sobreposição com o inerente 

desempenho de funções distribuidoras ou de acesso local, envolvendo uma preocupação acrescida 

em termos de garantia das suas características adequadas. 

Com efeito, o grau de cobertura proporcionado pelos quase 101 km’s de vias da Rede Municipal é 

bastante significativo, servindo directamente a maioria das sedes de freguesia, com alguns troços 

de hierarquia inferior (os CM’s) a desempenharem um papel complementar no acesso a lugares de 

menor dimensão ou na interligação entre troços de maior importância na estrutura da rede. 

Saliente-se ainda a existência de uma rede bastante extensa de caminhos rurais pavimentados – em 

bom estado de conservação e com características ajustadas às funções desempenhadas, que 

assumem um papel fundamental no acesso às inúmeras explorações rurais dedicadas ao cultivo e 

produção vinícola, base essencial da economia local e regional. 

Pavimentação 

O tipo e o estado de conservação dos pavimentos constituem importantes factores na avaliação 

qualitativa da rede, com repercussões ao nível da sua capacidade, segurança, economia e conforto 

de utilização. Com o objectivo de caracterizar a rede viária concelhia relativamente a estes aspectos, 

bem como às suas características geométricas, foi efectuado um levantamento exaustivo, 

abrangendo a totalidade das vias consideradas (aquelas que desempenham funções relevantes), 

consistindo na recolha de elementos respeitantes a troços homogéneos significativos. O gráfico 

apresenta uma síntese deste inventário, incluindo ainda a identificação das acessibilidades servidas 

por cada um dos troços que a constituem. 
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Gráfico 12. 2 Estado de Conservação por Categoria Administrativa 

 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Da sua leitura, constata-se que a quase totalidade da rede viária inventariada se encontra 

pavimentada em betuminoso, constituindo exceções os troços em calçada, de reduzida extensão, 

existentes em algumas localidades, representando em conjunto apenas 1.0% do total.  

Relativamente ao estado de conservação, verifica-se que a quase totalidade dos troços que integram 

a rede se apresentam em bom (BB = 75.1% do total) ou regular (BR + CR = 26.6%) estado, 

configurando um cenário francamente positivo. 

Importará contudo distinguir aquilo que sucede relativamente aos diferentes níveis hierárquicos 

administrativos. Deste modo, são de referir as satisfatórias características apresentadas pela 

totalidade das vias da Rede Nacional e Estradas Regionais, bem como de parte muito significativa 

das vias municipais (com 73% da rede em bom estado de conservação), verificando-se as principais 

deficiências nas vias que servem a região Nordeste do concelho, com particular destaque para o 

CM1121 (que, após a Barragem da Valeira, tem continuidade assegurada pela EM633 em excelente 

estado de conservação) e para a EN222-3 (com um estado de conservação no limite do aceitável). 

Esta via deverá ser objecto de beneficiação do seu estado de conservação pois o estado do pavimento 

está abaixo do razoável. 

Importará, ainda, salientar os excelentes padrões adoptados nalgumas vias municipais, caso das 

EM’s 504 e 505 - abrangendo uma correcta marcação rodoviária por pintura, sinalização vertical, 

drenagem e colocação de guardas de segurança - aspectos para os quais deverá ser dada especial 

atenção, sobretudo nos troços que efectuam travessias urbanas de aglomerados, bem como naqueles 

que apresentam maiores condicionalismos em termos de traçado, como aqui sucede frequentemente.  

Neste âmbito, refira-se a ausência de mecanismos limitadores da velocidade (através de semáforos 

actuados) na travessia de aglomerados por vias de maior importância, bem como de medidas de 

ordenamento e de requalificação do espaço urbano que atenuem os efeitos indesejáveis daí 

decorrentes, envolvendo, por exemplo, a adequação do dimensionamento transversal das vias, a 

implementação de passeios e de travessias pedonais, a delimitação de zonas de estacionamento, 

etc.  
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Quadro 12. 7 Rede Viária Concelhia - Inventário Físico e Acessibilidades 

VIA EXTENSÃO 
(Km) 

DIMENSÕES 
larg FR (m) 

TIPO E ESTADO DO 
PAVIMENTO (Km) PRINCIPAIS LIGAÇÕES ASSEGURADAS 

BB BR BM/Ob CR 

Rede Nacional        

EN222 30,5 5.2-7.0 30,5    LC Tabuaço, ER323, C. do Douro, EM502, Ervedosa do Douro, EM501, 
S. J. da Pesqueira 

EN229 5,7 6,2 5,7    S. J. da Pesqueira, EN229 (prox. Vilarouco), EM507, LC V. N. Foz Côa 
/ EN222, Valongo dos Azeites, LC Penedono 

Estradas Regionais        

ER323 1,9 5,5 1,9    EN222 (Pte. das Bateiras), LC Alijó (Pinhão) 

Estradas Nacionais 
Desclassificadas 

       

EN222-3 9,8 4.0-5.0   9,8  S. João da Pesqueira (EN222), CM1121, CM1122, EM541, S. Xisto, 
ap. CF de Ferradosa 

Sub Total 47,9  38,1  9,8   

(R. Nac.+ Reg.+ EN Des) 32,2%  79,5%  20,5%   

Rede Municipal        

EN222 3,0 Variável 3,0    Travessia urbana de S. J. da Pesqueira 

EN222-3 1,2 Variável 1,2    Travessia urbana de S. J. da Pesqueira 

Sub Total 4,2  4,2     

(antigas EN's) 2,8%  100%     

EM3311) 3,1 5,5 3,1    EM505 (prox Riodades), LC Sernancelhe 

EM501 4,6 6,0 4,6    EN222, CM1063, Soutelo do Douro 

EM502 4,5 4,0-4,2  4,5   EN222, Via B, Sarzedinho 

EM503 0,8 5,0 0,8    EN222, Vilarouco 

EM504 17,3 6,0 17,1  0,2  LC Tabuaço, Cast. do Sul, EM504-2, Via C, EM504-3, EM505, Trevões, 
LC Penedono (lig. EN229) 

EM504-2 1,3 3,5  1,3   EM504, LC Tabuaço (lig. a Pereiro) 

EM504-3 10,7 6.0 10,7    EM504, Via C, Várzea de Trevões 

EM505 12,2 4.62)-6.0 12,2    EM504, Paredes da Beira, Via D, EM331, Riodades (CM1119), LC 
Sernancelhe 

EM507 0,9 4,5 0,9    EN222, Pereiros 

EM541 9,5 4.03)-5.5  9,2 0,3  EN222-3, Vale de Figueira, Olas, LC V. N. Foz Côa (lig. EN222) 

Sub Total 64,9  49,4 15 0,5   

(EM's) 43,6%  76,1% 23,1% 0,8%   

CM1063  3,0 4,5 3,0    EM501, Via A, Nagoselo do Douro 

CM1119 1,6 4.04)  1,6   Riodades (EM505), LC Tabuaço (lig ER323) 

CM1120 2,0 4.0-6.05) 1,2 0,5 0,3  S. João da Pesqueira (EN222), Espinho 

CM1121 6,1 6,0  6,1   EN222-3, Barragem da Valeira, Carrazeda de Ansiães 

CM1122 1,6 5,4 1,6    EN222-3, Vale da Vila 

CM1124 2,2 4,0 2,2    EM505, Vale de Penela 

Via n/Classific.        

A 2,3 3,5  2,3   Soutelo do Douro (EM501), Nagoselo do Douro (CM1063)  

B 8,4 2.5-3.0 7,9   0,5 EM502 (prox. Sarzedinho), Castanheiro do Sul (EM504) 

C 1,1 4.0-4.5 0,6   0,5 (EM504-3) EM504, Espinhosa 

D 3,5 4,8 3,5    EM505, LC Penedono (lig EN229) 

Sub Total 31,8  20,0 10,5 0,3 1,0  

(CM's + via n/Class.) 21,4%  62,9% 33,0% 1,0% 3,1%  

Sub Total 100,9  73,6 25,5 0,8 1,0  

(Rede Municipal) 67,8%  73,0% 25,3% 0,7% 1,0%  

TOTAL 148,8  111,7 25,5 10,6 1,0  

   75,1% 17,1% 7,1% 0,7%  

1) antiga EN desclassificada; 2) a Sul de Riodades; 3) a Poente de V. Figueira; 4) PT Ponte Rio Távora = 3.0m; 5) troço EN222 - Via A. 
Tipo e Estado de Conservação dos Pavimentos: BB - Betuminoso Bom; BR - idem Regular; BM/Ob - idem Mau/em Obras; CR - Calçada 
Regular. 

Fonte: IP, S.A. e Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 
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De um modo geral, verifica-se que as melhorias introduzidas nos últimos anos no conjunto da Rede 

Municipal (através da construção, pavimentação e/ou beneficiação de vias), permitiram um 

acréscimo da sua extensão e importância no contexto da rede concelhia, com benefícios claros para 

a qualidade das acessibilidades internas. 

a) Características Geométricas e de Ocupação Marginal 

As características geométricas das vias - perfil transversal, perfil longitudinal e traçado em planta -, 

tal como as suas condições marginais de ocupação - travessias urbanas, conflitos com peões ou 

veículos estacionados, etc., - têm igualmente uma influência determinante nas condições de 

operação da rede viária, com reflexos directos ao nível dos parâmetros enunciados anteriormente. 

Numa análise sucinta das principais características verificadas a este nível, refira-se que, de um 

modo geral, as vias das redes Nacional e Estradas Regionais apresentam dimensões adequadas às 

características do tráfego servido e à sua inserção territorial, sendo de assinalar apenas o caso da 

EN222, com uma largura disponível de faixa de rodagem de apenas 5.2m na maior parte da sua 

extensão.  

Relativamente à Rede Municipal, apesar das diversas operações de beneficiação e alargamento 

levadas a efeito num passado recente, subsistem ainda características físicas algo limitativas ao nível 

do perfil transversal de algumas vias, cumprindo, ainda assim, satisfatoriamente as funções 

desempenhadas, atendendo às reduzidas solicitações por parte do tráfego que as utiliza. 

Em termos de traçado, são de realçar os condicionalismos impostos pela orografia acidentada de 

diversas zonas do território, merecendo referência as EN’s 222 e 229, que pela sua sinuosidade e, 

por vezes, acentuadas pendentes, apresentam características bastante limitativas face à sua 

importância, com reflexos negativos nos respectivos padrões de mobilidade e na qualidade das 

ligações servidas, no caso das duas vias nacionais, de nível supra-municipal ou, mesmo, regional.  

Por fim, refiram-se os condicionalismos resultantes da travessia de alguns núcleos urbanos, 

contribuindo negativamente para a sua qualidade de vivência urbana e para segurança das 

populações e, na proporção directa da importância das funções desempenhadas, constituindo uma 

penalização efectiva da sua funcionalidade, bem como as características menos adequadas de alguns 

troços, sendo de mencionar os seguintes:  

• EN222, para além dos aspectos já mencionados, as travessias de S. João da Pesqueira, de 

Ervedosa do Douro – com estrangulamento considerável do seu PT – e, ainda, do aglomerado 

urbano de Casais do Douro;  

• EN222-3, traçado bastante acidentado e sinuoso, associado a um pavimento algo degradado, 

conforme referido;  

• EM504, atravessamentos de Castanheiro do Sul e de Trevões (numa extensão considerável); 

sinuosidade de alguns troços significativos; continuidade no Concelho de Tabuaço assegurada 

por uma via em más condições; 

• EM505, travessia de Paredes da Beira, tangencial ao seu núcleo central mas implicando um 

ligeiro estrangulamento do seu PT; 

• EM541, travessia de Vale de Figueira e do aglomerado de Ôlas; PT estreito (4.0m) a Poente 

de V. Figueira; traçado acidentado; 

• CM1119, PT estreito e condicionado na Ponte do Rio Távora (3.0m); 
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Estas circunstâncias deixam antever a necessidade de adoptar medidas de ordenamento adequadas 

(de que já mencionámos alguns exemplos) ou, nas situações mais sensíveis, a eventual 

implementação de variantes a alguns dos núcleos mais importantes, devendo esta opção colocar-se, 

prioritariamente, no que diz respeito às vias com maiores exigências em termos de mobilidade, como 

sucede no caso das EN’222 e 229, e uma utilização mais intensiva por parte de tráfego de passagem 

(vias dos sistemas Primário e Secundário), onde, à excepção da EN229, em Valongo dos Azeites, se 

verifica uma total ausência de soluções deste tipo. 

12.2.3.Análise das Acessibilidades Internas 

Neste ponto efectua-se uma análise das acessibilidades intra-concelhias, nomeadamente, das 

ligações entre S. João da Pesqueira e as diversas sedes de freguesia – as que maior 

importância assumem no contexto das deslocações internas - baseada nas respectivas distâncias, 

medidas em função da estrutura da rede, hierarquia e características das vias utilizadas. 

Gráfico 12. 3 Distâncias Entre a Sede de Concelho e os Principais Pólos Geradores 

 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2015 

Tendo em conta a localização geográfica da Sede de Concelho, a configuração do território e, 

sobretudo, a estrutura e condicionalismos da sua rede viária, pode-se proceder à agregação das 

diversas sedes de freguesia segundo quatro grandes zonas com condições de acessibilidade 

distintas: 

• a zona Norte, na periferia de S. J. da Pesqueira, englobando as freguesias de Ervedosa do 

Douro, Soutelo do Douro e Nagoselo do Douro, situadas a distâncias reduzidas (inferiores a 10 

km) e, portanto, beneficiando de um grau de acessibilidade elevado; 

• a zona Nascente, agregando Vale de Figueira, Vilarouco, Pereiros e Valongo dos Azeites - 

servidas essencialmente a partir da EN222-3 e das EN’s 222 e 229, respectivamente – a 

distâncias da ordem dos 10 a 15 km e uma acessibilidade elevada (Vilarouco) a média; 
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• uma zona Central, integrando as freguesias de Várzea de Trevões, Trevões, Espinhosa, 

Castanheiro do Sul e Paredes da Beira, situadas a distâncias da ordem dos 12 a 18 km, com 

uma acessibilidade média a reduzida; 

• a zona Sul, onde se situa Riodades, com um grau de acessibilidade reduzido, derivado 

sobretudo da distância registada, que se situa próximo dos 25 km 

Deste modo, considerando a agregação espacial anteriormente apresentada, pode considerar-se, 

globalmente, como média a acessibilidade interna uma vez que, apesar de a maioria das sedes 

de freguesia beneficiarem de distâncias inferiores aos 15 km em relação à Sede de Concelho, sendo 

ainda as respectivas acessibilidades favorecidas pela configuração radial da rede e, globalmente, 

pelas suas satisfatórias características, se verifica que o factor distância não traduz directamente as 

limitações impostas pelas difíceis condições de traçado apresentadas pela maioria das vias que 

servem as respectivas ligações, reduzindo significativamente o grau de mobilidade das deslocações. 

Saliente-se que, embora o grau de dependência relativamente à Sede de Concelho (procura 

associada a serviços, equipamentos, emprego, ensino, etc.) constitua um factor determinante na 

matriz de mobilidade interna, é de referir que, algumas freguesias mais periféricas apresentam 

igualmente uma atractiva relação de proximidade com outras sedes de concelhos próximas - como 

sucede no caso das situadas na zona central e Sul do território, relativamente aos concelhos de 

Tabuaço, Moimenta da Beira, Sernancelhe e Penedono.  

12.3. Intervenções e Protocolos 

No concelho de S. João da Pesqueira, na rede rodoviária sob jurisdição da IP, SA, está prevista a 

seguinte intervenção: 

• EN322/ER226-2/EN323/EN222 – Melhoria de acessibilidades, Obra de Grande Reparação 

incluída no Plano de Proximidade/Médio Prazo (2015-2019) da empresa. 

No âmbito da RRN, encontra-se em preparação um Protocolo com o Município de S. João da 

Pesqueira, para a transferência para a rede viária municipal do troço da EN222-3, entre o km 1+200 

e o km 11+000, prevendo ainda a sua reabilitação. 

12.4. Perspetivas de Evolução 

As perspetivas de evolução da rede viária e, logo, das acessibilidades concelhias, decorrerão das 

intervenções previstas, quer a nível nacional e regional, quer a nível local, através da construção de 

novas vias ou da beneficiação das existentes, destacando-se a curto prazo a implementação do novo 

traçado do IP4/A24 (Viseu), em particular do lanço Amarante – Régua, proporcionando uma melhoria 

das acessibilidades à Região Litoral Norte. 

Por iniciativa da autarquia, para além de algumas acções de beneficiação da rede municipal, existe 

a intenção de desenvolver a beneficiação do traçado das duas vias da Rede Nacional (EN’s 222 e 

229), bem como estudar uma solução com caracter intermunicipal alternativa à EN 222. 
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12.5. Transporte público de passageiros 

12.5.1. Transporte Rodoviário 

A nível concelhio, o serviço de transporte colectivo rodoviário é assegurado em exclusivo por um 

único operador, a empresa TRANSDEV, sendo actualmente constituído por um conjunto relativamente 

reduzido de carreiras regulares, que poderemos desagregar da seguinte forma: 

• 5 Carreiras locais, efectuando ligações entre S. J. da Pesqueira e Olas (via V. Figueira e V. 

Vila), Castanheiro do Sul (via Espinhosa e V. Trevões), Pereiros (via Vilarouco), Pinhão (via 

Erved. Douro, Sarzedinho, C. Douro e Bateiras), Soutelo e Nagozelo do Douro;  

• 2 Carreiras regulares interurbanas – S. J. da Pesqueira/Penedono (via Vilarouco, V. Azeites, 

Trevões, P. Beira e Riodades) e S. J. da Pesqueira/Régua (via EN222); 

• 2 Carreiras regulares regionais – Meda/S. J. da Pesqueira/Régua, via EN222/Freixo de Numão 

(à 2ª e 6ª feira existe ainda uma carreira que efectua a ligação Meda/S. J. da 

Pesqueira/Pinhão) aos sábados e domingos existe ainda uma carreira e realiza o, percurso 

Viseu – Coimbra - Lisboa; 

Para além destas, o Concelho é servido por um conjunto razoável de carreiras do tipo Expresso, 

assegurando ligações a Lisboa, Porto, Coimbra, Viseu e Fátima. 

Estas carreiras, têm na sua totalidade pontos intermédios de passagem ou terminais na Sede de 

Concelho, sendo o serviço prestado a nível local assegurado por paragens intermédias nos seus 

principais aglomerados urbanos, proporcionando deste modo o estabelecimento de algumas ligações 

internas. 

Observando a configuração da rede servida por estas carreiras, constata-se que a sua cobertura 

territorial é razoável, abrangendo a quase totalidade do concelho, sendo o eixo da EN222 aquele que 

beneficia dum maior número de ligações diárias. Contudo, o escasso número de circulações diárias 

disponíveis permite concluir pela existência de um serviço adaptado a níveis de procura relativamente 

diminutos e com necessidades de mobilidade muito específicas, como sucede no caso do acesso da 

população estudantil aos estabelecimentos situados em S. J. da Pesqueira. 

Em síntese, atendendo às características geográficas do território e à ocupação do solo, bastante 

dispersa nalgumas zonas, implicando um esforço significativo no sentido da prestação de um serviço 

deste tipo, podemos considerar como reduzido o grau de cobertura alcançado pelo transporte 

colectivo de passageiros. 

Complementarmente, o serviço de Transporte Escolar, destinado essencialmente a garantir 

transporte aos alunos que frequentam o ensino básico e secundário em S. J. da Pesqueira, é 

assegurado pelas carreiras regulares atrás mencionadas (com acesso através de passe específico) e, 

ainda, através de meios próprios da autarquia ou de viaturas de aluguer (autocarros), envolvendo a 

realização de dois “Circuitos Especiais” estabelecidos exclusivamente com este objectivo (servindo 

Ervedosa do Douro e Espinho).  

Em termos de infraestruturas de apoio, o concelho não dispõe de qualquer terminal rodoviário que 

permita apetrechar o serviço de melhores condições de comodidade para os utentes. 

Por fim, referência para o serviço de transporte público prestado pelos táxis licenciados no concelho, 

que apresentam uma importância significativa no transporte esporádico de passageiros com 

necessidades específicas não asseguradas pela oferta em transporte colectivo. No total, o Concelho 

dispõe de um contingente de 11 veículos nas freguesias: S João da Pesqueira (3), Ervedosa do Douro 
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(2), Trevões (1), Sarzedinho (1), Espinhosa (1), Nagoselo do Douro (1), Riodades/Paredes da Beira 

(1), Valongo dos Azeites (1) e Varzea de Trevões (1). 

12.5.2. Transporte Ferroviário 

O concelho de S. João da Pesqueira é servido por uma infraestrutura Ferroviária: Linha do Douro, 

em exploração, que atravessa o concelho entre o Limite do concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito 

de Bragança (aprox. 151+185) e o Limite de concelho da Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda 

(aprox. km 154+450). 

As linhas ferroviárias existentes, continuam a ser Domínio Publico Ferroviário (DPF), pelo que se 

mantêm sujeitas ao regime de proteção definido pelo Decreto-Lei n.º276/2003, de 4 de Novembro, 

com zonas de servidão non aedificandi associadas, tal como previstas nos artigos 15º e 16º do 

supracitado Decreto-Lei. 

A Linha do Douro (Régua/Pocinho), têm como único ponto de acesso no seu interior o apeadeiro de 

Ferradosa, situado no seu extremo Nordeste. 

Considerando estas duas infraestruturas de acesso – Pinhão e Ferradosa – em termos efectivos para 

os utentes do concelho (a Estação do Pinhão situa-se já no Concelho de Alijó), o serviço de transporte 

ferroviário de passageiros é actualmente assegurado pelas seguintes composições diárias (dias 

úteis): 

• Régua/Pocinho – 6 circ./dia (3/sent.), integradas no serviço Regional, com acesso no Pinhão e 

Ferradosa; Régua/Tua – 4 circ./dia (2/sent.), integradas no serviço Regional. 

A partir da Régua, existe um número significativo de ligações diárias à Cidade do Porto e, também, 

a Vila Real, verificando-se um esforço de articulação com o transporte rodoviário no sentido de 

favorecer essas ligações. 

A Linha do Douro é explorada em regime de via simples, não dispondo de tracção electrificada. 

Intervenções na rede ferroviária na área de incidência do plano 

O projecto de modernização da linha do Douro prevê a eletrização da linha do Douro entra a Régua 

e o Pocinho numa extenção de 70 km, permitindo a afetação de material de tração elétrica e a 

consequente integração da exploração deste troço no modelo de oferta da restante linha do Douro, 

permitindo otimizar a gestão do parque de material e dos recursos humanos. 

No Plano de Proximidade Ferrovia 2015-2019 encontram-se programadas/em curso na rede 

ferroviária sob jurisdição da IP, SA, as seguintes intervenções no concelho de S. João da Pesqueira: 

• Reabilitação da Superestrutura de Via entre o km 150,200 e o km 160,200, obra de 

reabilitação de vias a lançar em 2016; 

• Troço Régua/Pocinho – Melhoria de Drenagens e Reabilitação de Taludes, obra de 

estabilização de taludes a lançar em 2017. 
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12.5.3.Transporte Fluvial 

Outra importante acessibilidade e meio de transporte que se encontra presente no concelho de S. 

João da Pesqueira é efetuada através do Rio Douro e da sua via navegável. 

Trata-se de um canal de navegação que apresenta uma largura mínima em leito rochoso de 40m e 

em leito aluvionar de 60m, com profundidade mínimas de 4,20m da foz até ao Pinhão e do Pocinho 

a Barca d’Alva, e 2,00m do Pinhão até à barragem do Pocinho, havendo pontos neste ultimo troço 

onde o valor é superior a 2,00m. As referidas características garantem a navegabilidade de 

embarcações com 83 m de comprimento, 11,40 m de boca e calado de 3,80 m e uma capacidade de 

transporte até às 2500 toneladas. 

A navegação na Via Navegável do Douro é realizada por embarcações turísticas, comerciais, de 

recreio ou desportivas. Em termos de navegação turística, os dados da APDL registam que 

atualmente operam no Douro 54 barcos turísticos, com capacidades entre os 20 e os 350 

passageiros, disponibilizando uma variada oferta de cruzeiros turísticos (desde cruzeiros de curta 

duração, a cruzeiros semanais e cruzeiros temáticos).  

A Delegação do Douro do IMT, I.P. registou em 2014 mais de 600.000 passageiros. Este número 

divide-se pelos seguintes segmentos: Cruzeiros mais de 1 dia (embarcações hotel), Cruzeiros de um 

dia (que utilizam eclusagens), Cruzeiros na mesma albufeira, Navegação de Recreio e Navegação 

Comercial. 

Os cruzeiros na mesma albufeira representam 64% da totalidade dos passageiros, movimentando 

cerca de 400 000 em 2014. 

Os cruzeiros de um dia representam 6%, num total de 160 000 passageiros. 

Os cruzeiros mais de 1 dia representaram um aumento de mais de 30%, tendo em 2014 registado 

perto de 55 000 passageiros. 

A navegação de recreio aumentou 6% em relação a 2013, registando mais de 6 000 passageiros. 

Relativamente às embarcações marítimo-turísticas registou-se em 2014 um aumento, subindo para 

92 embarcações a operar, bem como aumento do número de empresas com atividade na via 

navegável (36). 

Com o objectivo de desenvolver as potencialidades turísticas e comerciais do concelho, encontram-

se localizadas no Rio Douro estruturas de acostagem com elevado significado para a prosseguimento 

deste objectivo. As estruturas de acostagem existentes localizam-se na freguesia de Ervedosa do 

Douro (rampa de varadouro das Bateiras), e na freguesia de Vale de Figueira, designado cais da 

Ferradosa, encontram-se actualmente duas estruturas: uma fixa e uma flutuante, sendo que só a 

flutuante está operacional uma vez que a estrutura fixa sofreu problemas estruturais e colapsou.  

Na freguesia de Soutelo do Douro e na Barragem da Valeira encontram-se também presentes dois 

cais de espera. 
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Mapa 12. 1 Cais existentes 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2015 

Estas estruturas de acostagem revestem-se de um carácter mais significativo se analisarmos a sua 

articulação com a rede viária e ferroviária concelhia, uma vez que confere um carácter intermodal à 

mobilidade das actividades, quer sejam turísticas, quer sejam económicas. No caso da mobilidade 

rodoviária nas Bateiras, é assegurada a acessibilidade à EN 222 (S. João da Pesqueira) e ER 323 

(Alijó/Pinhão) e na Ferradosa é assegurada a acessibilidade pela EN 222-3. A rede ferroviária está 

de certo modo presente nas Bateiras uma vez que a acessibilidade está assegurada através da 

estação ferroviária do Pinhão; no caso da Ferradosa a ligação é mais direta dada a presença da 

estação/apeadeiro da Ferradosa, relativamente perto do cais flutuante instalado à entrada da aldeia 

de S. Xisto. 

Do ponto de vista de desenvolvimento concelhio prevê-se a recuperação do cais fixo da Ferradosa, 

podendo ser equacionada uma nova localização e uma nova abordagem à tipologia construtiva da 

estrutura de acostagem. 

Esta estratégia de desenvolvimento concelhio está intimamente ligada com os investimentos 

previstos para a melhoria e promoção da via navegável do Douro, que pretende ver reforçada a 

vantagem desta mobilidade no que se refere também ao transporte de mercadorias através de 

trabalhos que se irão realizar através do aprofundamento, alargamento e modernização do canal. 

Considerando esta oportunidade de desenvolvimento, perspectiva-se uma aposta nas estruturas de 

acostagem existentes e equaciona-se a criação de novos pontos de acostagem devidamente 

enquadrados com as directrizes da APDL e do Plano de Ordenamento das Alfufeiras da Régua e 

Carrapatelo.  
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13. Infraestruturas Urbanas 

13.1. Rede de Abastecimento de Água 

A rede de abastecimento de água do concelho de S. João da Pesqueira serve actualmente a quase 

totalidade da população. 

Conforme se pode verificar no cartograma abaixo, a água é proveniente da barragem de Ranhados 

e é conduzida pelas Águas de Trás-os-Montes por condutas de sistema em alta até 14 pontos de 

entrega. O município assegura a distribuição em baixa desde os 14 pontos até cobertura total da 

rede de distribuição. Todos os aglomerados urbanos têm um ou mais do que um reservatório. 

 

Mapa 13. 1 Rede de abastecimento de água no Concelho 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2015 

Os dados relativos à qualidade da água da rede nos últimos quatro anos em que há registo, mostram 

a qualidade da água próxima dos 100%, excepto no ano de 2012 em que o valor desceu para os 

87,57%. A adesão ao serviço encontra-se nos 90%, valor representativo da boa cobertura da rede. 
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Quadro 13. 1 Indicadores de Abastecimento de água 
 

Água segura 
(%) 

Adesão ao serviço 
(%) 

Reservatórios Consumo 
(m3/ano) 

Entrada 
(m3/ano) 

2011 99,12 90,7 22 412.152 776.091 
2012 87,57 90,9 22 406.567 764.442 
2013 99,18 90,3 22 424.448 739.195 
2014 100 89,6 22 380.780 773.186 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2015 

Relativamente ao estado de conservação da rede de distribuição, este apresenta-se razoável a 

bom estado em todo concelho excepto nos núcleos históricos de S. João da Pesqueira e Ervedosa do 

Douro. 

13.1.1. Rede de drenagem de águas residuais 

No concelho de S. João da Pesqueira a drenagem é efectuada através de redes de colectores 

gravíticos existentes nos vários aglomerados urbanos do concelho. Verificam-se que as redes de 

drenagem existentes, num total de 22 sistemas, apresentam colectores em PVC com diâmetro 

regular (200 mm) apresentando um bom funcionamento, assim como colectores em grés (nos 

aglomerados de S. João da Pesqueira e Ervedosa do Douro) igualmente diâmetro de 200 mm 

apresentado também um bom funcionamento. 

Estação de tratamento de águas residuais e descargas 

A drenagem dos caudais efluentes produzidos tem origem residencial e dos serviços, existindo ainda 

alguns caudais com origem industrial (adegas e cozinhas regionais). 

Toda a drenagem de águas residuais é encaminhada para tratamento em ETAR e/ou fossas sépticas 

municipais. 

Quadro 13. 2 Evolução das estruturas de tratamento 
 

Adesão 
ao serviço 

Alojamentos com serviço 
efetivo (n.º) 

Alojamentos com serviço 
disponível não efetivo (n.º) 

2011 89,40% 4.427 525 
2012 90,20% 4.467 485 
2013 89,50% 4 434 518 
2014 88,70% 4 390 562 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2015 

No concelho, actualmente, o sistema de recolha de águas residuais é assegurado essencialmente por 

ETAR compactas, existindo cerca de 14 e todas elas com gestão assegurada pela Câmara Municipal. 

Existem ainda quatro ETAR convencionais sobre a responsabilidade das Águas de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, SA.  

Quadro 13. 3 Indicadores de serviço de águas residuais 

  ETAR Elevatórias Fossas sépticas coletivas 
2011 18 2 7 
2012 18 2 7 
2013 18 3 7 
2014 18 3 7 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2015   
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Mapa 13. 2 Mapa de Saneamento do Concelho 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2015 

Relativamente às fossas sépticas colectivas localizadas nos aglomerados urbanos de Casais do Douro 

(2), Sarzedinho (2), Ôlas (1) e Riodades (2) têm caracter provisório uma vez que estão previstos 

investimentos para a construção ETAR compactas nestes aglomerados. A maioria destas fossas 

sépticas foi construída nos anos 70 e denotam uma necessidade de intervenção rápida. 

O principal problema do saneamento público está em boa parte relacionado com a insuficiência das 

ETAR e a reduzida capacitação das instalações existentes no concelho. De salientar ainda a não 

existência de sistemas separativos entre águas pluviais e residuais provocando grande afluência de 

caudais pluviais aos colectores de saneamento. 

No quadro abaixo constata-se que cerca de 90% da população concelhia está servida por sistemas 

de drenagem de águas residuais, estando os restantes 10% servidos por fossas particulares. Esta 

situação é desaconselhada no entanto a sua origem está essencialmente na dispersão do edificado 

e em alguns casos devido à complexa orografia em que as construções estão implantas. 
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13.2. Resíduos Sólidos 

Produção anual 

A quantidade de resíduos sólidos indiferenciados no concelho de S. João da Pesqueira atingiu, em 

2009 e 2010, os valores mais elevados do período em análise, com mais de 3000 toneladas para os 

dois anos respectivamente.  

 

Gráfico 13. 1 Produção anual de resíduos indiferenciados 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2014 

No período compreendido entre 2011 e 2014, foi no ano de 2011 que o volume de actividade esteve 

100 toneladas mais elevado do que no ano de 2009, com tendência a decrescer até 2014, tendo sido 

registado neste ultimo ano um volume de actividade de 2918 toneladas. 

Relativamente à reciclagem constata-se que nos últimos quatro anos a tendência é de subida embora 

no ano de 2014 tenha reduzido 3 toneladas comparativamente com o ano 2013. 

Quadro 13. 4 Indicadores de serviço de resíduos sólidos 
 

Alojamentos 

servidos 

Alojamentos 

existentes 

Volume de actividade 

(t/ano) 

Volume actividade 

reciclagem (t/ano) 

2011 4.991 5.557 3.138 138 

2012 5.420 5.420 2.850 128,195 

2013 5.421 5.564 2.737 171 

2014 5.421 5.564 2.918 168 

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2015 

Do quadro acima pode também concluir-se que a cobertura dos alojamentos servidos aumentou nos 

últimos quatro anos completando quase na totalidade os alojamentos existentes. 

No concelho de S. João da Pesqueira o sistema de resíduos em Baixa é da responsabilidade do 

município, com recolha e transporte até à estação de transferência, enquanto o sistema de resíduos 

em Alta é da responsabilidade da empresa Resinorte, que assegura o transporte da estação de 

transferência até ao aterro sanitário em Bigorne sendo o circuito realizado pela EN 222 e A24. 
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Mapa 13. 3 Resíduos sólidos no Concelho 
Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2015 

O mapa apresenta as infra-estruturas presentes no concelho que dizem respeito aos resíduos sólidos 

urbanos e verifica-se a existência de 29 ecopontos distribuídos por 14 freguesias e 18 aglomerados, 

segundo dados de 2014. O número de contentores também cobre todos os aglomerados do concelho 

e apresentam-se com uma distribuição espacial bastante aceitável, sendo possível encontrar-se, 

segundo dados de 2014, cerca de 477 contentores nas 14 freguesias.  

O concelho é servido por uma estação de transferência localizada no lugar das Seixas (União de 

freguesias de Vilarouco e Pereiros), onde se procede à entrega dos resíduos indiferenciados para 

posterior transporte para o destino final, sendo também possível entregar materiais recicláveis 

directamente neste local. 

Com a excepção da sede de concelho, onde a recolha é diária (excepto domingos), de uma forma 

geral a frequência nas principais povoações é de duas vezes por semana. Os resíduos urbanos 

recicláveis são recolhidos semanalmente em todo o concelho.  
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Quadro 13. 5 Periodicidade da recolha de resíduos no concelho 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
Várzea de Trevões Trevões Ôlas Várzea de Trevões Trevões Ôlas 

Espinhosa 
Valongo dos 

Azeites 
Vale de Figueira Espinhosa 

Valongo dos 
Azeites 

Vale de Figueira 

Castanheiro do sul Pereiros São Xisto Castanheiro do sul Pereiros São Xisto 

Riodades Vilarouco Vale de Vila Riodades Vilarouco Vale de Vila 

Vale de Penela Vidigal São João da 
Pesqueira 

Vale de Penela Vidigal São João da 
Pesqueira 

Paredes da Beira São João da 
Pesqueira 

Casais do Douro Paredes da Beira São João da 
Pesqueira 

Casais do Douro 

Espinho Soutelo do 
Douro 

Sarzedinho Espinho Soutelo do 
Douro 

Sarzedinho 

São João da 
Pesqueira 

Nagoselo do 
Douro 

Ervedosa do 
Douro 

São João da 
Pesqueira 

Nagoselo do 
Douro 

Ervedosa do 
Douro 

Ervedosa do Douro      

Fonte: Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 2015 

13.3. Infraestruturas eléctricas 

O concelho de S. João da Pesqueira está dotado de infraestruturas eléctricas capazes de satisfazer 

as necessidades da população. 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução nos últimos 19 anos dos consumos de energia eléctrica 

doméstica, não doméstica, industrial e agrícola, assim como o número de consumidores de cada uma 

das áreas. 

Quadro 13. 6 Evolução do nº de Consumidores e do consumo de eletricidade por ano e tipo, no 
concelho de S. João da Pesqueira 

 Consumidores de energia eléctrica: total e por tipo de consumo  

Total Doméstico Não-doméstico Industria Agricultura 

1994 2013 1994 2013 1994 2013 1994 2013 1994 2013 

4 851 5 769 4 267 4 848 335 680 132 94 117 147 

Fontes/Entidades:DGEG/MAOTE, PORDATA - 2015 

A análise do quadro permite verificar que o tipo de consumo que registou um acentuado crescimento 

foi o doméstico, quando comparado com a indústria e agricultura. A agricultura sofreu uma ligeira 

subida contrariamente ao consumo na indústria. Em geral é notória a subida dos consumidores de 

energia eléctrica no concelho. O quadro permite ainda constatar o aumento do número de 

consumidores no período em análise.  

O gráfico seguinte apresenta a perspectiva de evolução do consumo de energia eléctrica nas quatro 

grandes áreas analisadas, bem como aponta os dados previstos de consumos para 2020 e 2030. 



 

350 

 

 

Gráfico 13. 2 Consumo de energia eléctrica por sector de actividade em 2010, 2020 e 2030 
Fonte – CIM Douro, 2015 

Como se pode verificar, as perspectivas de consumo na área doméstica e industrial não sofrerá 

grandes oscilações contrariamente aos valores de consumo de energia electrica na agricultura, com 

tendência a baixar o consumo, e nos serviços, com tendência para uma subida acentuada nos 

próximos anos. 

13.4. Telecomunicações 

A cobertura em termos de telecomunicações tem vindo a melhorar no concelho dos últimos anos. O 

número de postos fixos instalados no ano de 2000 era de 2478, registando-se em 2013 um total de 

2763. 

Quadro 13. 7 Nº de telefones existentes no concelho 

ANO Acessos telefónicos por 1000 habitantes (Nº) 

2000 247,8 

2013 276,3 

Fonte: INE e Pordata 2015 

Apesar da presença cada vez mais evidente das telecomunicações moveis, o telefone fixo continua 

a ser uma opção de comunicação para os habitantes do concelho. O motivo do aumento do acesso 

telefónico fixo poderá estar relacionado quer com a oferta do mercado das comunicações que 

agregam este serviço a pacotes com outros produtos, quer também pela cobertura de rede móvel 

em muitos aglomerados urbanos ainda não ser satisfatória. 

As três principais operadoras de telecomunicações móveis estão presentes e dão cobertura em todo 

o concelho, no entanto, devido à difícil orografia do território, a qualidade e cobertura de rede não é 

uniforme, havendo zonas onde existem deficiências significativas. 

Importa ainda salientar que nem todas as zonas rurais reúnem condições para atrair e fixar clientes. 

Esta é sem dúvida um exemplo vivo, uma vez que reúne condições para acompanhar o 

desenvolvimento e, ainda assim sofre bastante com esse tipo de lacunas. É fundamental que 
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determinados fatores existam ou coexistam, a fim de assegurar o sucesso dos investimentos a 

realizar, mais propriamente: 

• Interesse da paisagem; 

• Respeito e harmonia da rusticidade do conjunto das construções, bem como dos materiais 

utilizados; 

• Interesses culturais, tais como monumentos e locais históricos, festas e romarias, património 

étnico, etc.; 

• Proximidade de agregados populacionais e de polos de comércio local; 

• Condições para práticas desportivas ou de lazer (caça, pesca, passeios, etc.); 

• Intervenção ativa dos poderes públicos locais, bem como das associações de 

desenvolvimento local, no sentido de assegurar as necessárias benfeitorias coletivas; 

• Competência e eficácia na promoção da região e na comercialização das unidades existentes; 

• Qualidade das instalações de acolhimento e hospedagem e competência dos serviços 

prestados; 

• Possibilidade de participação na vida ativa das explorações agrícolas. 

13.5. Síntese Conclusiva 

Nos últimos anos o concelho de S. João da Pesqueira conheceu um incremento nos investimentos 

realizados nas suas infraestruturas urbanas, o que resultou numa capacidade de resposta às 

necessidades básicas da população. 

Actualmente a esmagadora maioria tem abastecimento domiciliário de electricidade e telefone e o 

número de pessoas servidas por abastecimento de água e saneamento aumentou consideravelmente 

nos últimos anos. No entanto deverá dar-se especial atenção à rede de drenagem e tratamento de 

águas residuais. Conforme constatado, existem ainda melhorias significativas a desenvolver nesta 

rede, visto alguns aglomerados ainda serem servidos por fossas sépticas a necessitar de intervenção 

urgente e o facto de não existir sistemas separativos entre águas pluviais e residuais ter como 

consequência sobrecarga nos colectores de saneamento de águas provenientes das chuvas. De 

referir-se a necessidade de colmatar a rede de drenagem de águas residuais em alguns aglomerados 

urbanos, dada a dispersão das construções ocorrida nos últimos vinte anos. No que se refere ao 

abastecimento de água, nomeadamente o estado de conservação da rede de distribuição, deverá 

dar-se especial atenção aos aglomerados urbanos de S. João da Pesqueira e Ervedosa do Douro uma 

vez que o estado de conservação da rede apresenta sinais de degradação. 

Ao nível do tratamento e recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos houve claras melhorias nos anos 

mais recentes com especial destaque para a criação de uma estação de transferência no concelho. 

  



 

352 

 

14. Análise SWOT 

Este primeiro volume encerra com uma análise SWOT na qual se sintetiza o diagnóstico prospectivo 

do concelho, pretendendo-se a partir desta síntese sistematizar os pontos fortes e fracos, 

perspectivando as potencialidades, oportunidades e ameaças a contemplar no quadro do futuro do 

concelho. 

A síntese apresentada teve em consideração dois tipos de factores: os exógenos e os endógenos. 

Enquanto os últimos se prendem sobretudo com as características internas do município e 

constituíram a principal fatia das análises efectuadas ao longo do presente trabalho, os primeiros 

estão associados às influências ou elementos externos que não se encontram na sua esfera de acção 

directa. 

Os factores endógenos foram sintetizados em termos de pontos fortes e pontos fracos do concelho, 

isto é, por um lado a identificação daquilo que o concelho encerra de mais positivo e que deveria ser 

reforçado e melhorado, para que possam constituir potenciais apostas de desenvolvimento e, por 

outro, constrangimentos internos que o município apresenta e que deverão ser mitigados. 

Os Pontos Fortes e Fracos resultantes do diagnóstico efectuado para o concelho encontram-se 

sintetizados, por área sectorial, nos quadros que se seguem. 

Quadro 14. 1 Abordagem ambiental 
PONTOS FORTES  PONTOS FRACOS 

Riqueza paisagística pela sua especificidade Elevados riscos de erosão dos solos 

Presença do Rio Douro e Rio Torto Declives acentuados 

Escassas fontes poluidoras 
Monocultura intensiva da vinha com perda de vegetação 
autóctone 

Presença de áreas significativas de Sobreiro e Azinheira Uso de pesticidas na actividade agrícola 
Áreas de interesse natural – S. Salvador do Mundo e Sr.ª de 
Lurdes 

Presença de águas residuais de produção industrial 
(Trevões) 

Flora e fauna diversificada que potencia a exploração 
cinegética 

Fossas sépticas em alguns aglomerados urbanos para 
tratamento de águas residuais 

Quadro 14. 2 Abordagem Populacional 

PONTOS FORTES  PONTOS FRACOS 
Sede de concelho é um polo de atracção populacional Envelhecimento demográfico 

Fixação sazonal na maioria dos aglomerados urbanos Perda populacional em todos os aglomerados urbanos 

 Tendência para contínuo decréscimo populacional 

 Elevada dependência das populações idosas 

 Níveis baixos de escolarização 

 Contínua migração e emigração 
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Quadro 14. 3 Abordagem Socio-Económica 
PONTOS FORTES 

 

PONTOS FRACOS 
Exploração dos recursos endógenos: Paisagem, Lazer, 
Cultura, Gastronomia & Vinhos 

40% da população residente é pensionista ou está a cargo 
da família 

Actividades com interesse económico: Vitivinicultura, 
Olivicultura e Turismo 

Emprego e recursos humanos pouco qualificados 

O trabalho representa cerca de 54% da população residente Baixa diversidade económica 

Terciarização acentuada do emprego do município Oferta de unidades turísticas insuficientes 

Denominação de Origem Controlada “Douro e Vinho do Porto” 
Pouco aproveitamento do enorme potencial turístico 
oferecido pelo património histórico, cultural e natural 

Condições naturais, culturais e paisagísticas para 
investimentos turísticos de touring, turismo da natureza, 
turismo de saúde e bem-estar 

Posição modesta do sector secundário, com especial 
destaque para a indústria transformadora de bebidas 

5 Percursos terrestres, incluindo a Grande Rota dos Vinhos da 
Europa (GR14) 

Oferta de operadores turísticos insuficientes  

Produção de maçã na zona sul do concelho  
Marca registada: S. João da Pesqueira: Coração do Douro 
Vinhateiro  

 

 

Quadro 14. 4 Abordagem à Estrutura Urbana e Habitação 
PONTOS FORTES 

 

PONTOS FRACOS 
Concentração de 40% da população na sede de concelho e 
Ervedosa do Douro 

Reduzida oferta de habitação para arrendamento 

Boas condições de habitabilidade na sede de concelho, no que 
se refere à habitação, a transportes, equipamentos e serviços 

Fraco dinamismo na recuperação de edifícios antigos 

Requalificação Urbana da Rua Direita e Praça da República  
Alto índice de edifícios degradados e devolutos nos 
aglomerados urbanos 

Requalificação urbana do centro histórico de Trevões Descaracterização do edificado  

Dinâmica construtiva positiva na sede de concelho Edificação dispersa com descaraterização da paisagem 

 
Novas construções ao logo das vias de acesso aos 
aglomerados e na periferia dos núcleos consolidados  

 
47% dos alojamentos são utilizados sazonalmente ou 
estão devolutos 

 
Indústrias transformadoras e adegas com linguagens 
arquitetónicas e sistemas construtivos dissonantes  

 
Mono-funcionalidade habitacional na maioria dos 
aglomerados urbanos  

 
Sub-aproveitamento do investimento realizado na 
reabilitação urbana 

 

Quadro 14. 5 Abordagem ao Património 
PONTOS FORTES 

 

PONTOS FRACOS 

Património natural e paisagístico  
Património arquitetónico e vernacular em más condições, 
em ruína ou ao abandono 

Concelho com maior área  

Classificada no Alto Douro Vinhateiro 
Fraca dinamização e aproveitamento dos recursos 
patrimoniais 

Santuário de S. Salvador do Mundo Muros de xisto em mau estado de conservação 
Elevado número de elementos arqueológicos e arquitetónicos 
inventariados  

Dissonâncias na recuperação e conservação do património 
arquitetónico 

Presença de património cultural, material e imaterial, e de 
elementos com grande valor etnográfico (lagares, vinha e 
azeite, moinhos, pombais, caminhos carreteiros e manchas de 
sucalcos) 

Fraca sinalética direcional e interpretativa do património 
cultural, natural e construído 

Núcleos arquitetónicos rurais com interesse: Trevões, S. João 
da Pesqueira, Paredes da Beira, Pereiros, S. Xisto/Ferradosa 

Fraca dinamização dos recursos turísticos existentes 

Museu do Vinho, Museu Etnográfico e de Arte Sacra em 
Trevões, Museu do Azeite na Espinhosa 
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Quadro 14. 6 Abordagem aos Equipamentos Coletivos e Serviços 
PONTOS FORTES 

 

PONTOS FRACOS 

Implementação do Núcleo do Vinho de São João da Pesqueira 
Concentração de serviços e equipamentos na sede de 
concelho 

Existência de Lares e Centro de dia em S. João da Pesqueira, 
Ervedosa do Douro, Trevões, Riodades e Castanheiro do Sul 

Sobrelotação ou ausência de equipamentos de apoio social 
em alguns aglomerados urbanos 

Existência do parque municipal da Mata do Cabo 
Algumas carências de serviços sociais face ao 
envelhecimento populacional 

Forte presença de associações com prestação de apoio 
domiciliário, à infância e 3ª idade 

Polidesportivos degradados ou abandonados 

Biblioteca Municipal com excelentes condições 
Áreas fluviais de recreio e lazer degradadas ou 
subaproveitadas na zona das Bateiras, Soutelo do Douro, 
Nagoselo do Douro e Ferradosa 

Oferta concentrada no aglomerado de S. João da Pesqueira do 
2º, 3º Ciclos e do Ensino secundário 

Ausência de projectos de ocupação alternativos para 
alguns equipamentos do 1º ciclo que foram encerrados 

Presença de Escola Profissional - Esprodouro 
Fraca oferta de equipamentos turísticos de animação e 
estruturas de apoio 

Rede de unidade móvel de saúde 
Espaços públicos desqualificados na maioria dos 
aglomerados urbanos 

Acesso a equipamentos desportivos e culturais a preços 
simbólicos 

Má posição do Agrupamento de Escolas de S., João da 
Pesqueira no ranking Nacional de Escolas 

Acesso gratuito à rede WI-FI municipal nas várias freguesias 
Ausência de um serviço de atendimento permanente ou 
um serviço de urgência básica dotado de equipamentos e 
recursos humanos adequados 

 

Quadro 14. 7 Abordagem à Rede de Infraestruturas 
PONTOS FORTES 

 

PONTOS FRACOS 

Boa cobertura das redes de abastecimento de água e 
electricidade (valores próximos dos 100%) 

A rede de drenagem de águas residuais no Sarzedinho, 
Casais do Douro, Ôlas e Riodades é assegurada por fossas 
sépticas 

Boa cobertura de saneamento embora com situações pontuais 
por resolver (nomedamente nas zonas de edificações 
dispersas e construções novas)  

Inexistência de sistemas separativos de águas residuais e 
águas pluviais causando sobrecarga nos coletores de 
saneamento 

Boa taxa de cobertura na recolha de resíduos sólidos urbanos 
Deficiente aproveitamento do Rio Douro como canal de 
mobilidade, transporte e chegada de passageiros 

Boa taxa de cobertura da rede fixa de telecomunicações 
Fraca cobertura de telecomunicações móveis em algumas 
freguesias 

Aceitável estado de conservação da rede viária  EN 222-3 em mau estado de conservação 

Transporte escolar assegurado pela autarquia 
Estrangulamentos da EN 222 em Casais do Douro e 
Ervedosa do Douro 

 Fraca iluminação publica em alguns aglomerados urbanos 

 
Acessibilidade pedonal em todos os aglomerados urbanos: 
deficiência ou ausência de passeios e/ou acessibilidade e 
mobilidade condicionada 

 Acessibilidades externas aos concelhos e distritos vizinhos 

 
Baixa frequência nas ligações dos transportes públicos 
entre os aglomerados urbanos menos populosos e 
distantes 

 Fraca e desequilibrada cobertura da rede de fibra ótica  

 
Fracas acessibilidades às principais vias rodoviárias (A24, 
A25, A4 e IP2) 

 Mau estado do cais fluvial da Ferradosa (Vale Figueira) 
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Quadro 14. 8 - Potencialidades e Ameaças 

POTENCIALIDADES AMEAÇAS 
Riqueza paisagística pela sua especificidade – área 
classificada Património Mundial 

Não concretização de acessibilidades do concelho às 
principais vias rodoviárias (A24, A25, A4 e IP2) 

Áreas de interesse natural – S. Salvador do Mundo, 
Sr.ª de Lurdes, frente do Rio Douro 

Condicionantes decorrentes de Planos de ordem 
superior dada a sua desatualização 

Flora e Fauna diversificada que potencia a exploração 
cinegética (caça e pesca desportiva) 

Continuidade de pressões urbanísticas nos atuais 
moldes 

Condições naturais, culturais e paisagísticas para 
investimentos turísticos de touring, turismo da 
natureza, turismo de saúde e bem-estar e atividades 
lúdicas e radicais 

Contínua desertificação dos aglomerados urbanos 

Presença de elevado número de elementos 
arquitetónicos e arqueológicos 

Riscos de erosão associada à destruição dos matos 
mediterrânicos 

Continuidade na valorização e apoio da atividade 
económica: vinhos, gastronomia, exportação de 
produtos de excelência e internacionalização 

Proliferação de dissonâncias paisagísticas decorrentes 
de unidades industriais vitivinícolas 

Programa Norte 2020 – eixo prioritário para valorização 
do património cultural e natural no contexto de 
estratégias regionais distintivas de desenvolvimento 
turístico e a promoção da qualidade ambiental, 
urbanística e paisagística dos territórios de baixa 
densidade e de ocupação dispersa 

Continuidade de fracos serviços de telecomunicações 
moveis em alguns pontos do concelho 

Canal fluvial para transporte de passageiros e de 
mercadorias 

Destruição das margens do rio Douro pelo aumento da 
navegabilidade 

Políticas públicas de reabilitação urbana  
Fundo reembolsável tipo “Jessica” para apoio à 
reabilitação do edificado privado 

 

Exploração dos recursos endógenos de elevada 
qualidade 

 

  



 

356 

 

15. Bibliografia 

AGUILAR, José (1978), A vila de S. João da Pesqueira. Esboço da sua história, lenda, tradições e memórias, 2ª 

edição. Câmara Municipal de S. João da Pesqueira. 

ALVES, Alexandre (1996) Páginas da História de S. João da Pesqueira: S. Salvador do Mundo, 

Viseu: Beira Alta, Vol. LV, Fascículos 3 e 4, p. 347 a 375. 

ALVES, Alexandre (1997) Páginas da História de S. João da Pesqueira: O Convento dos Terceiros Regulares de 

S. Francisco, Viseu: Beira Alta, Vol. LVI, Fascículos 1 e 2, p. 59 a 90. 

ANDRESEN, Teresa (2001), A Paisagem do Alto Douro Vinhateiro: Evolução e Sustentabilidade, 

Porto: FCUP. 

BARRETO, António (2001), O Douro, Porto: Edições Inapa, 3ª edição. 

BARROS, Amândio Morais (2001), Forais de S. João da Pesqueira, edição da Câmara Municipal 

de S. João da Pesqueira. 

CARVALHO, Pedro Manuel Sobral; GOMES, Luís Filipe Coutinho (1998), O Dólmen de Areita, 

edição da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira. 

CARVALHO, Pedro Manuel Sobral; GOMES, Luís Filipe Coutinho (1999), O concelho de S. João 

da Pesqueira. Testemunhos do Tempo e do Homem, edição no prelo. 

CARVALHO, Pedro Manuel Sobral; GOMES, Luís Filipe Coutinho (2004), A Cista do povoado da 

Sr.ª de Lurdes, edição da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira. 

CHAVES, Albano (2002), Donas-Boto de S. João da Pesqueira, Leça da Palmeira. 

COIXÃO, António Nascimento Sá Coixão (2003), A Ocupação Humana na Pré-História Recente na Região de Entre 

Côa e Távora, edição da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Freixo de Numão. 

CORTE-REAL, José Carlos Pereira (1999), Terras de S. Bartolomeu de Vilarouco, edição do autor. 

COSTA, A. L. Pinto da (1997), Alto Douro. Terra de Vinho e de Gente, Lisboa: Edições Cosmos. 

COSTA, Manuel Gonçalves da (1977.1992), História do Bispado e Cidade de Lamego, Lamego: 5 volumes. 

COSTA, Ricardo Augusto (2008), Pedras que Falam. Paredes da Beira, edição do autor. 

FAUVRELLE, Natália; PACHECO, Susana (1998), Itinerários Turístico-Culturais do Douro. Património da Região do 

Douro Sul, Lamego: Associação Comercial e Industrial de Lamego e Vale do Douro Sul. 

FAUVRELLE, Natália (2001), Quintas do Douro. As Arquitecturas do Vinho do Porto, edição 

GEHVID e Câmara Municipal de S. João da Pesqueira. 

FAUVRELLE, Natália; SEQUEIRA, Carla (2001), Trevões. História e Património, edição Beiradouro. 

FERNANDES, A. de Almeida (2003), Toponímia de S. João da Pesqueira, Arouca. 

FERREIRA, Agostinho Campos (1978), O Porco de Pedra de Paredes da Beira. Berrão Proto- Histórico,), Porto: 

SPAE, T.A.E., 23 (2-3, p. 340 a 345. 

FERREIRA, Agostinho Campos (1990), Antas de Paredes da Beira. Contributo para o seu inventário, Lisboa: 

Instituto de Investigação Científica e Tropical, p. 219 a 223. 

GOMES, José do Nascimento (1997) S. Salvador do Mundo, Edição da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira. 



 

357 

 

GUIMARÃES, Gonçalves (1998), O Barão de Forrester e os Estudos Durienses, edição da Câmara Municipal de S. 

João da Pesqueira e da Associação dos Amigos dos Pereiros. 

GUIMARÃES, J. A. Gonçalves (2007), S. Salvador do Mundo, santuário duriense, edição da Câmara Municipal de 

S. João da Pesqueira e Gailivro. 

GUIMARÃES, J. A. Gonçalves (2008), Marquês de Soveral, Homem do Douro e do Mundo, edição da Câmara 

Municipal de S. João da Pesqueira e Gailivro. 

GUIMARÃES, J. A. Gonçalves (2013), S. Salvador do Mundo, santuário duriense, Revista Rabelo. 

HEITOR, António José Fernandes (2002), Pré-História Recente no Douro Sul. Arqueologia Espacial, Porto: 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

JORGE, Victor Oliveira; BAPTISTA, António Martinho; SANCHES, Maria de Jesus (1988), A Fraga D’Aia (Paredes 

da Beira – S. João da Pesqueira) Arte Rupestre e Ocupação Pré-Histórica, Porto: SPAE, T.A.E., 28 (1-2), p. 201 

a 218. 

LIDELL, Alex; PRICE, Janet, Quintas do Douro, Lisboa: Quetzal. 

MONTEIRO, José Gonçalves (1992), S. João da Pesqueira, Coração do Douro, Porto. 

MONTEIRO, José Gonçalves (1993), Monografia do Concelho de S. João da Pesqueira, Porto. 

MONTEIRO, José Gonçalves (2001), Soutelo do Douro, nos caminhos da História, Peso da Régua. 

MONTEIRO, José Gonçalves (2005), S. João da Pesqueira, História, Gentes e Locais, edição no prelo. 

MONTEIRO, Manuel (1911), O Douro, Porto: Emílio Biel e C.ª. 

PEREIRA, Gaspar Martins (1991), O Douro e o vinho do Porto. De Pombal a João Franco, Porto: Edições 

Afrontamento. 

PINTO, José Lima de Sousa (1997), Paredes da Beira: uma Casa, uma Capela, Carcavelos. 

RESENDE, Nuno (2013) Museu de Arte Sacra de Trevões, Centro Social e Cultural de Trevões. 

Roteiros Medievais do Douro Sul (2000), Lamego: Associação Beiradouro. 

SANCHES, Maria de Jesus Ribeiro (1997) Pré-História Recente de Trás os Montes e Alto Douro, Porto: SPAE, Vol. 

I e II. 

SOUSA, Júlio Rocha e (1998), Pelourinhos do Distrito de Viseu, Viseu: edição do autor. 

Vestígios Arqueológicos no Concelho de S. João da Pesqueira (1998), edição da Câmara Municipal de S. João da 

Pesqueira e da Arqueohoje. 

Viver e Saber Fazer. Tecnologias Tradicionais na Região do Douro (2003), Peso da Régua: Museu do Douro. 

Bibliografia: Técnicas de Produção Florestal - Fundamentos, Tipificação e métodos, 2.ª Edição – A. 

A. Monteiro Alves – Instituto Nacional de Investigação Cientifica, Lisboa 1988. 

Elementos Fotográficos 

Câmara Municipal de S. João da Pesqueira 

Arqueohoje – Cista do povoado da Senhora de Lurdes (p. 133); 

Coleção D. Preciosa Frederico – Barca de passagem da Valeira (p.140); 

Coleção D. Ofélia Bernardes – Embarque de vinho do Porto na Valeira (p. 139); 

DGEMN – Igreja de Santa Marinha de Trevões e Solar dos Caiado Ferrão (p. 135 e 137); 



 

358 

 

Emílio Biel – Linha de caminho-de-ferro do douro (p. 138); 

IANTT – Forais de S. João da Pesqueira (p.135); 

J. A. Pinto Ferreira; Fernando de Sousa et al – Destruição do Cachão da Valeira (p. 138); 

Natália Fauvrelle – Quinta de Roriz (p.137); 

www.cct.portodigital.pt – Barão de Forrester e D. Antónia Ferreira (p.138) 

Endereços eletrónicos 

Património Classificado: Página do IGESPAR, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, 

IP., (www.igespar.pt) atual Direção Geral do Património Cultural (www.patrimoniocultural.pt) no dia 23 de 

Novembro de 2011. Foi também consultada neste dia, a página electrónica da Direção Regional da Cultura do 

Norte 

Património Mundial: Página do IGESPAR, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP. 

(www.igespar.pt/patrimóniomundial/altodourovinhateiro), página consultada a 20 de Setembro de 2011, atual 

Direção Geral do Património Cultural (www.patrimoniocultural.pt) 

Património Arqueológico: Página do IGESPAR, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, 

IP. (www.igespar.pt) atual Direção Geral do Património Cultural (www.patrimoniocultural.pt) no dia 23 de 

Novembro de 2011 


