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No âmbito do projeto DOUROTUR, uma equipa multidisciplinar da Universidade de Trás-os- 
-Montes e Alto Douro juntou-se para refletir sobre a NUTS III - Douro de forma inovadora. As cinco 
investigadoras dispuseram-se a construir conhecimento sobre a história do turismo no Douro. 
Em Portugal, esta temática encontra-se ainda numa fase embrionária. Este livro pretende iniciar 
o preenchimento dessa lacuna de saber, centralizando-se numa região com enorme potencial 
turístico, até há bem pouco tempo, surpreendentemente subaproveitado. Um dos fulcrais 
resultados do exercício duma contínua reflexão ao longo de três anos foi precisamente este: a 
imagem do Douro como destino de sucesso foi impulsionada pelo reconhecimento à escala global 
do Alto Douro Vinhateiro a Património da Humanidade pela UNESCO, em 2001, encontrando-se, 
porém, em nítido contraste com as imagens construídas sobre o Douro durante séculos. 

Num passado longínquo e até finais do século XX, o Douro foi essencialmente um mosaico de 
terras de montanha encaixado num rio intrépido, uma região de penoso acesso, estremada do 
resto do país, apenas ligada, durante séculos, ao Porto e a Gaia, os locais exportadores do vinho 
generoso. Esta situação geográfica isolada foi desfavorável ao seu desenvolvimento demográfico, 
social e económico, tendo marcado demoradamente toda a sua história.

O Douro hoje tem um rio totalmente navegável, boas autoestradas, um aeroporto, um grande 
porto de cruzeiros e até um conjunto de heliportos, na sua proximidade. Na verdade, já está 
muito longe do território estudado, numa perspetiva diacrónica, numa grande parte do presente 
trabalho. 

Os oito capítulos apresentados são olhares complementares que procuram, ao longo 
da investigação realizada, conhecer melhor o passado escondido do território. Embora as 
investigadoras tenham tido dificuldades em encontrar fontes antigas para comprovar as suas 
hipóteses iniciais, conseguiram-no. Daí que ousem apelidar de “visitantes” os homens pré- 
-históricos em trânsito pelo Douro. Descrevem, numa perspetiva histórica, o leque crescente 
das vias e meios de transporte no território. Apresentam os tipos de turismo que patenteiam 
uma história mais longa no Douro. Seguem, de igual forma, os olhares “prosaicos” e “poéticos” 
traçados sobre a região ao longo dos tempos. Todavia, não ficaram pelo estudo do passado, 
tiveram o cuidado de olhar para o futuro, realçando o que pode tornar ainda mais distintivo o 
destino: o melhor aproveitamento ambiental e turístico dos equipamentos de educação para o 
ambiente, bem como a implementação de tipos de turismo emergentes.

Este livro pretende aprofundar conhecimentos sobre a história do turismo na NUTS III – 
Douro, destino turístico de eleição, com a formulação de propostas para um desenvolvimento 
social, económico e ambientalmente sustentável.
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PREFÁCIO

O turismo é uma atividade económica muito relevante para a economia 

mundial, cuja sustentabilidade obriga a um posicionamento dinâmico e 

diferenciador. Em Portugal, o crescimento do fluxo de turistas é visível, quer nos 

principais centros urbanos, quer nas regiões de baixa densidade, com conhecidas 

vantagens para a economia das regiões.

O turista é mais informado sobre os destinos e os produtos da oferta turística 

e privilegia novas experiências. Os mercados turísticos tornaram-se mais 

competitivos, forçando os fornecedores a inovar e a desenvolver novos conceitos 

e ofertas. Em toda esta estratégia é fundamental um bom aproveitamento dos 

recursos endógenos, como é o caso do património cultural e natural com a 

chancela UNESCO do Douro.

O estudo desenvolvido por investigadores da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro em 2014 sobre o valor económico da ligação às redes da UNESCO, 

dos sítios inscritos na lista de Património Mundial, das reservas da biosfera, 

dos geoparques e das cátedras UNESCO, publicado pela Comissão Nacional da 

UNESCO, comprova os benefícios económicos resultantes da inscrição na Lista 

do Património Mundial. Ainda que com diferenças entre os bens classificados, 

o estudo conclui também pela existência de benefícios económicos indiretos, 

nomeadamente ao nível da oferta de infraestruturas hoteleiras, para dar resposta 

ao crescente número de visitantes.

Em territórios desafiantes como o Douro, conhecido pela sua riqueza 

paisagística, cultural e patrimonial, a chancela UNESCO do Alto Douro Vinhateiro 

e dos sítios pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Coa, abre uma janela de 

oportunidades que deve ser valorizada em contextos e dinâmicas internacionais.

 “Para uma História do Turismo no Douro” dá um contributo para este desafio, 

apresentando factos históricos que ilustram a evolução do turismo no Douro e 

reúne informação sobre os meios de transporte e vias de acesso à região, algumas 

práticas de viajar pelo Douro e olhares culturais construídos sobre o Douro ao 

longo dos tempos.

Comprova que o Alto Douro Vinhateiro, pela sua longa história associada à 

cultura da vinha e à produção do vinho do Porto, é um terroir com potencialidades 

naturais, históricas, culturais, turísticas e económicas que ainda não estão a ser 

inteiramente partilhadas e usufruídas. 
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O Douro tem vindo a consolidar-se enquanto destino turístico de excelência, 

devido ao avanço da tecnologia, à melhoria de acessibilidades, à implementação 

de atividades turísticas emergentes, entre outros. Contudo, a informação científica 

sobre o turismo no Douro ainda é limitada e exige aprofundamento pelo sistema 

científico.

No atual contexto da economia da experiência, o grande desafio está na 

construção de atividades e serviços inovadores neste setor, que cruzem elementos 

culturais, educativos e de lazer, que assumam maior relevância em novos formatos 

de turismo e novos nichos de mercado.

Deste modo, será possível melhorar o desempenho do setor, em termos de 

emprego, de valor acrescentado e de sazonalidade, o que exige delinear novas 

experiências nos destinos e o apoio à inovação, o que implica o envolvimento do 

sistema científico.

De facto, a importância que a criação e difusão de conhecimento tem na 

economia do século XXI e das regiões, confere às universidades e às estruturas de 

inovação um papel fundamental, como é o caso do Douro.

António Fontainhas Fernandes

Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
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ABERTURA

Para uma história do turismo do Douro: 
estudar o passado para melhor encarar o futuro

A publicação que agora se apresenta em sociedade foi coordenada pela 

Prof.ª Dr.ª Maria Olinda Rodrigues Santana (CETRAD – UTAD), e representa um dos 

resultados científicos do projeto Dourotur, mais em concreto da linha 1 do projeto 

(Análise da oferta turística do Douro). O projeto Dourotur (cf. http://dourotur.utad.pt) 

é um projeto de investigação estratégica multidisciplinar da UTAD e do CETRAD 

(https://cetrad.utad.pt) desenvolvido de 1 de abril de 2016 a 31 de outubro de 2019. 

O projeto Dourotur é um projeto holístico de investigação-ação que pretende 

colmatar o fosso existente entre as potencialidades turísticas do Douro e o seu 

desenvolvimento, ampliando a importância do conhecimento académico do 

turismo e o seu papel na economia regional.

As questões às quais este projeto deu resposta foram: Qual a oferta turística 

do Douro (NUT III)? Qual é a comunicação turística do destino “Douro”? Qual 

a mediação entre visitantes e visitados? Qual o uso das novas tecnologias pelos 

agentes turísticos do Douro? Qual é a procura atual e potencial para a região do 

Douro? O projeto DOUROTUR envolveu 50 investigadores do CETRAD e está 

estruturado em 4 linhas de trabalho:

Linha Coordenação

RL1 – Análise da oferta turística, dos 
produtos, experiências oferecidas e 
agentes sociais turísticos do Douro

Prof. Dr. Xerardo Pereiro (xperez@utad.pt)

RL2 - A imagem produzida e 
os relatos turísticos do Douro: 
comunicação e mediação turística

Prof. Dr. Carlos Marques (cmarques@utad.pt) 
e Prof. Octávio Sacramento (octavsac@utad.pt)

RL3 – A procura turística e os 
efeitos do turismo no Douro

Prof. Dr.a Ana Paula Rodrigues (anarodri@utad.pt) 
e Prof.a Dr.a Luzia Oca (luziag@utad.pt)

RL4 – Marketing digital e novas
tecnologias para o desenvolvimento 
do turismo no Douro

Prof. Dr. Mário Sérgio Teixeira (mariosergio@utad.pt)
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E para além dos objetivos científicos, do qual este livro é um magnífico 

exemplo de qualidade na investigação turística, este projeto tem como objetivo 

conhecer melhor o turismo na região do Douro e aplicar este conhecimento em 

cooperação com os agentes turísticos (ex. AETUR, TPNP, CIM Douro, EHTR de 

Lamego – Turismo de Portugal...). Para nós é fundamental o desenvolvimento de 

um turismo sustentável, responsável, ecológico e adequado para a região do Douro, 

renovar e diversificar a oferta turística e contribuir para resolver os problemas 

de desenvolvimento do turismo no Douro com um conhecimento científico que 

permita tomar melhores decisões técnicas e políticas. Para isso o projeto Dourotur 

tem tentado envolver e criar uma rede de parceiros que construam uma malha de 

cooperação e solidariedade para um melhor turismo, um turismo feito entre todos 

e para todos os que queiram melhor conhecer este destino com já três patrimónios 

culturais UNESCO, que deseja localmente posicionar-se no mundo como um 

destino modelo.

Relativamente à publicação que se segue, gostaria de destacar alguns aspetos 

importantes. Por um lado, realçar a sua abordagem histórica do turismo. A história 

trabalha com a dimensão temporal, o tempo e a sua mudança, e isso permite-

nos conhecer melhor a biografia e o ciclo de vida do destino Douro. A maior parte 

dos historiadores centram o turismo desde a história do lazer, mas este livro é 

inovador e foca o turismo desde outras perspetivas como as do trabalho turístico, 

a dos transportes e das mobilidades, a procura, as miradas e olhares, etc. É uma 

forma de construir a história do turismo em Portugal relacionando o local com o 

global, ao estilo dos grandes historiadores do turismo: Marc Boyer (história do 

turismo europeu), Bertram Gordon (turismo de massas); Orvar Lofgren (história 

das férias), Alain Corbin (historiador da invenção da praia), Dominique Jarrassé 

(termalismo), ...

Por outro lado, este livro abre um debate historiográfico e concentra a atenção 

num destino periférico do turismo em Portugal, um destino de interior, mas nem por 

isso menos importante ou com menor potencial, como é o Douro, amado e visitado 

por milhares de visitantes cada ano (mais de 250.000 turistas em 2018 pernoitaram 

na região). O livro demostra como o turismo do Douro não é algo recente, porém, 

o Douro já conta com uma história secular de desenvolvimento turístico, que não 

pode ser ignorada nem esquecida em defesa da memória das gerações vindouras.

Os capítulos do livro aproximam-se a temáticas como as mobilidades históricas 

do ser humano e o resgate do passado no presente (ex. Gravuras Rupestres 
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de Foz Côa), as vias de comunicação do Douro como eixos estruturadores do 

território, os sistemas de transporte e a sua evolução e condicionamento para o 

turismo contemporâneo, os guias históricos e as miradas turísticas, as fotografias 

e o cinema na construção da imagem e dos imaginários turísticos do Douro, as 

mudanças no alojamento turístico, no enoturismo, no turismo fluvial, no turismo 

religioso, no turismo de saúde e bem-estar, etc.

Mas o livro não fica pela análise do passado do turismo no Douro, como também 

nalgum dos seus capítulos trata os potenciais usos dessas heranças culturais 

como capital simbólico e turístico duma forma didática. É esta uma fortaleza desta 

publicação, que além de mais aponta para as potencialidades presentes e futuras 

deste passado bem documentado e estudado. O leitor ficará assim mais rico e 

mais orientado, pois a publicação mostra nas suas linhas argumentais os caminhos 

percorridos no passado. Serve assim de instrumento reflexivo fundamental para a 

região do Douro e a sua diversidade turística.

Finalmente, sublinhar que este é um livro feito por investigadoras com uma 

especial sensibilidade histórica e temporal do turismo (Maria Olinda Rodrigues 

Santana, Veronika Joukes, Mila Simões de Abreu, Margarida Correia Marques, 

Susana Rachão). O facto de serem mulheres confere ao livro uma mirada de género 

que acaba por visibilizar realidades antes ocultas no (des)conhecimento sobre o 

turismo na região. Elas trabalharam em equipa e não fazem apenas uma história 

documental, que é muito assinalável e construída com erudição, teoria e método, 

como também fazem uma história oral e social com base no seu trabalho de 

campo na região. As autoras co-produzem nos seus diálogos interculturais com os 

protagonistas do turismo no Douro um conjunto de memórias do turismo no Douro, 

umas memórias do futuro, um futuro construído com conhecimento científico e 

bases firmes que nos permitirão não apenas sonhar como concretizar esse desejo 

coletivo de um turismo melhor e mais adequado para o singular território duriense.

Xerardo Pereiro

CETRAD – UTAD, coordenador do projeto Dourotur – xperez@utad.pt
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INTRODUÇÃO

Este livro foi concebido com o intuito de apresentar factos históricos ilustrativos 

da evolução do turismo no Douro, uma vez que constatamos a inexistência de 

trabalhos de investigação sobre esta temática. Trata-se dum assunto muito 

abordado noutras latitudes, como assevera, em 2009, John K. Walton, o fundador 

da revista científica, Journal of Tourism History. O citado autor menciona a 

popularidade do tema da história do turismo, no âmbito das áreas disciplinares 

da história e do turismo, cada uma com as suas revistas científicas de renome. 

Na área do turismo podemos referir que Annals of Tourism Research and Tourism 

Management aceitavam artigos dedicados a estes assuntos (Walton, 2009, p. 1).

Em Portugal, a construção da história do turismo ainda não está na ordem 

do dia. Um dos primeiros investigadores a dedicar-se ao tema foi Paulo Pina, na 

obra de referência: O Turismo no século XX (1988). Após o pioneirismo desta 

investigação houve anos de silêncio, até ao momento em que Sérgio Palma Brito 

publicou, em 2003: Notas sobre a evolução do viajar e a formação do turismo, 

em dois volumes (Brito, 2003). Na introdução da obra, chama a atenção para 

o vazio investigativo nesta área: “O campo de investigação e estudo é imenso 

e não tem sido objecto da atenção frequente de historiadores, geógrafos, 

sociólogos, etc. (...)”. O autor alerta para a ausência de monografias, de estudos, 

de quantificações sobre a matéria e almeja que a sua investigação permita 

“uma maior consciência da necessidade, importância e urgência de procurar 

preencher esta lacuna” (Brito, 2003, pp. 14-15). O seu apelo teve apenas eco 

noutra publicação da sua mão (Brito, 2011), aquando da celebração dos 100 anos 

do turismo institucionalizado em Portugal, no ano de 2011. Apesar de ter sido 

realizada naquela altura uma grande exposição intitulada: “Viajar”, organizada 

pelo Turismo de Portugal, apenas em Lisboa, e de existir muito material, como 

bem testemunha o catálogo da referida exposição (Lousada & Pires, 2001), ainda 

não foi possível a criação, por exemplo, de um museu ou centro dedicado à 

história do turismo em Portugal.

O livro que damos à estampa pretende ser um contributo na construção do 

conhecimento sobre a história do turismo no Douro, uma região ignorada, neste 

particular, até ao momento.

Neste primeiro trabalho sobre esta importante temática, favorecemos o 

estudo do passado da viagem turística neste território, em detrimento da análise 
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de acontecimentos recentes, porque é consabido que, atualmente, há muita 

informação disponível em papel e em linha, sobretudo, em diversos jornais locais, 

prospetos, revistas, guias turísticos e literatura de viagens.

A metodologia utilizada na nossa investigação privilegiou a revisão extensiva 

de literatura, incluindo fontes primárias e secundárias, tal como transparece 

claramente nas referências bibliográficas citadas no final de cada capítulo. Algumas 

informações adicionais foram obtidas através de entrevistas espontâneas, bem 

como através de exercícios de observação no terreno.

Não existem estatísticas sobre o número exato de entradas de turistas em 

Portugal antes da década de 30, mas sabe-se que estes eram sobretudo europeus 

e americanos (André, 2018). Só a partir de 1936, o Instituto Nacional de Estatística 

(INE) começou a contabilizar a entrada de estrangeiros nas fronteiras portuguesas. 

O primeiro número divulgado foi de 51.124 visitantes (Lopes & Gamboa, 2001). Em 

1956, a Repartição de Turismo decidiu iniciar a recolha de estatísticas do turismo 

referentes a entradas, dormidas e estadas. Daí que durante este intervalo de 20 

anos temos apenas conhecimento de quadros gerais e comparativos das entradas 

anuais de estrangeiros em Portugal até 1950. Só a partir de meados do século XX 

é que gradualmente foram introduzidos mais indicadores. O resultado foi que, em 

1970, o INE publicou o primeiro volume da série anual Estatísticas do turismo, 

com dados referentes a 1969. Apenas em 1989 foram criadas as Nomenclaturas 

das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS) em Portugal (Brito, 2011, 

pp. 64, 103 e 162). Devido à não uniformização da recolha sistematizada de dados 

sobre a atividade turística portuguesa, nenhum dos livros-âncora sobre a história 

do turismo em Portugal inclui qualquer tabela com a evolução dos turistas por 

regiões, sejam quais forem as delimitações geográficas. Existem tão-só dados 

estatísticos gerais a nível nacional 1, não sendo de estranhar que não se encontrem 

dados sobre a permanência de turistas no Douro quase até aos finais do século XX. 

Evidenciamos, por fim, neste contexto que a dispersão dos 19 municípios da atual 

NUTS III - Douro em diferentes entidades turísticas, durante décadas, também não 

facilita a elaboração de séries temporais longas. O intuito deste livro não é fazer 

1 Licínio Cunha (1997) inclui uma tabela com as entradas de estrangeiros em Portugal de 1936 a 1950 (p. 91) e 

outras duas com entradas de estrangeiros e receitas turísticas em Portugal de 1951 a 1973 (pp. 93-94). Numa 

última tabela sobre os anos de 1974 a 1996 acrescenta uma terceira coluna onde especifica o número de turistas 

entrados no país (p. 96).
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uma abordagem quantitativa da história do turismo no Douro, mas antes propor 

uma abordagem qualitativa. Em vez de números, queremos partilhar, sobretudo, 

histórias de experiências turísticas realmente vividas na NUTS III - Douro.

No presente trabalho, não se apresenta uma listagem mais ou menos completa 

do património material e imaterial encontráveis no território para visita. Queremos 

ilustrar tão-somente práticas turísticas antigas, respondendo a questões que nos 

pareceram essenciais no decurso das nossas pesquisas, tais como:

 – quais os motivos que atraíram as pessoas ao Douro no passado 

(preferencialmente num passado longínquo)?

 – quais as vias de acesso ao Douro?

 – quais os meios de transporte existentes?

 – quais as práticas de viajar pelo Douro relatadas quer por nacionais quer 

por estrangeiros?

 – quais os olhares construídos sobre o Douro ao longo dos tempos?

 – entre outras.

A estrutura do livro assenta em três capítulos de introdução à temática e cinco 

de desenvolvimento.

Os capítulos 1, 2 e 3 tratam o tema central, circunscrevendo-se à área sob 

observação: a NUTS III - Douro. Definem o turismo e a história do turismo, e passam 

em revista, cronologicamente, os acontecimentos-âncora que determinaram o 

percurso histórico do território.

O cerne da nossa investigação estende-se por cinco capítulos que retomam 

algumas etapas-chave da história da viagem na região. Os capítulos 4 a 6 

constituem um núcleo temático coeso direcionado para a história do turismo. 

No capítulo 7, é mostrado o potencial da educação ambiental numa perspetiva 

turística, já que o significado atual deste conceito permite reunir a preservação, a 

promoção do património natural e cultural numa única abordagem integradora e 

sustentável. No capítulo 8, fornecemos, com base na investigação realizada, desde 

2016, sugestões para a formulação de produtos turísticos que realçam a unicidade 

da região.

Este trabalho só foi possível graças ao projeto DOUROTUR que, duma forma 

multidisciplinar, analisou o turismo na NUTS III - Douro para poder formular, entre 

outros, propostas para uma melhor organização da oferta turística da região.
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Por último, resta-nos mencionar a equipa que levou a cabo a presente inves- 

tigação sobre a história do turismo no Douro e as estruturas institucionais de apoio. 

A equipa foi constituída por cinco docentes e investigadoras da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (Maria Olinda Rodrigues Santana da área da história e 

da cultura, Veronika Joukes da área da história e do turismo, Mila Simões de Abreu da 

área da arqueologia, Susana Rachão da área do turismo e Margarida Correia Marques 

da área das ciências e engenharia do ambiente). As quatro primeiras são membros 

do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD - UTAD) 

e destas, as três primeiras são também investigadoras no Projeto DOUROTUR, 

chefiado pelo colega, Professor Doutor Xerardo Pereiro, a quem expressamos o 

nosso sincero agradecimento pelo convite, pela incondicional ajuda e constante 

incentivo para levar a bom porto esta tarefa. Agradecemos o apoio dispensado 

pela reitoria da nossa instituição na pessoa do Reitor, Professor Doutor António 

Fontainhas Fernandes, e do Pró-Reitor para os Projetos Estruturantes, Professor 

Doutor Alberto Baptista. Um bem-haja é devido ao anterior Diretor do CETRAD, 

Professor Doutor Chris Gerry, e ao atual, Professor Doutor Timothy Koehnen, 

assim como demais colegas da direção do CETRAD e do projeto DOUROTUR.

Esperamos com esta primeira obra sobre a temática da história do turismo 

no Douro ter correspondido ao repto lançado. Pretendemos continuar a trilhar o 

caminho da construção da história do turismo no Douro em trabalhos vindouros, 

porque estamos persuadidas de que o destino Douro merece uma reflexão mais 

aprofundada.
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Neste capítulo e no seguinte iremos contextualizar o fenómeno turístico na 

área de estudo, neste caso particular, o Douro. Primeiramente começaremos 

por circunscrever a área geográfica sobre a qual nos vamos concentrar: 

a NUTS III - Douro (Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos). 

A importância que o turismo tem no mundo atual e qual o uso correto de termos 

como ‘turismo’, ‘viajantes’, ‘visitantes’, ‘turistas’ e ‘excursionistas’ referidos 

inúmeras vezes nas páginas seguintes serão abordados. Finalizamos com uma 

introdução à história do turismo: interrogamo-nos sobre as suas raízes históricas 

e principais caraterísticas.

NUTS III - DOURO: A ÁREA DE ESTUDO

Os nossos colegas do projeto Dourotur que escreveram em 2018 o livro Para 

um enfoque territorial do turismo no Douro, que pode ser descarregado gratui-

tamente (em http://www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita21.pdf), 

encontraram inúmeras dificuldades em definir o território Douro. Estes partiram 

do pressuposto que “existem múltiplas formas de entender o território e nenhuma 

definição de uma só disciplina ou perspetiva parcializada poderá agregar em si 

a diversidade, complexidade e amplitude deste conceito” (Bernardo et al., 2018, 

p. 6). Reforçamos a conclusão a que chegaram, argumentando que o Douro “é um 

território cuja delimitação geográfica e cultural apresenta fortes ambiguidades” 

(Bernardo et al., 2018, p. 6). Basta listar alguns dos significados diferentes e 

contraditórios que são atribuídos ao topónimo Douro para perceber esta visão: 

o próprio rio Douro e as suas margens, a partir do Porto até à fronteira, a Região 

Demarcada do Douro (RDD), o Alto Douro Vinhateiro (ADV) reconhecido pela 

UNESCO, a unidade de análise estatística NUTS III - Douro, e a Rede Douro Vivo 

(para proteger o Douro e afluentes desde maio 2018 e durante 5 anos). Estes 

exemplos ilustram que o Douro “não é um território, mas se configura como uma 

arena onde diferentes olhares, discursos e poderes traçam e traçaram ao longo 

de décadas diferentes confins, atribuem diferentes características, definem e 

representam o Douro segundo as suas agendas, perspetivas políticas e abordagens 

metodológicas” (Bernardo et al., 2018, p. 47).

Uma vez que o projeto DOUROTUR, no qual nos integramos e que custeia o 

trabalho preliminar e a publicação deste livro, foi definido para a NUTS III - Douro, é 

nesta região que nos concentramos.
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A figura 1.1 ilustra a divisão de Portugal continental em NUTS de nível I, II e III para 

que o leitor consiga visualizar indistintamente a divisão territorial e administrativa 

NUTS III - Douro e os dezanove concelhos que a integram: Alijó, Armamar, Carrazeda 

de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, 

Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da 

Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa 

e Vila Real. Porém, o leitor constatará ao longo deste livro que na realidade, para fins 

turísticos, os limites da região do Douro variaram ao longo do tempo. Damos apenas 

um exemplo: a região de turismo ‘Douro Sul’ (1980-2008) não abrangeu os mesmos 

concelhos que o Pólo de Desenvolvimento Turístico “Turismo Douro” (2008-2013). A 

primeira incluiu: Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, S. João 

da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca e Resende (desde 1980) e também 

Meda desde 1985 (“DL n.º 489,” 1980, p. 3452; “Portaria n.º 207,” 1985), enquanto o 

Pólo de Desenvolvimento Turístico era maior: incluiu os concelhos acima listados, 

mais Alijó, Mesão Frio, Murça, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real (da 

Região de Turismo da Serra do Marão), Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada 

à Cinta e Torre de Moncorvo (da Região de Turismo do Nordeste Transmontano), 

a Junta de Turismo das Caldas de Moledo (Peso da Régua) e Vila Nova de Foz 

Côa, com exceção de Cinfães, Resende e Meda (“Portaria n.º 1150,” 2008). 

Veronika Joukes; Susana Rachão

FIGURA 1.1 
Mapa de Portugal, 
Norte de Portugal e 
Douro, conforme a 
divisão em NUTS I, II e 
III adaptação de (Mota & 

Losada, 2018, p. 51).
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Por outras palavras, o território da anterior organização ‘Turismo Douro’ coincidiu 

com o da NUTS III - Douro.

Em resumo, a nossa leitura histórica-turística do Douro, acrescenta ainda 

um olhar da história da organização do turismo, que por sua vez confirma que o 

Douro “não está circunscrito às delimitações territoriais rígidas dos programas de 

desenvolvimento regional” (Bernardo et al., 2018, p. 49) atuais.

A IMPORTÂNCIA DO TURISMO HOJE

Nada melhor do que citar o Secretário-Geral da Organização Mundial de 

Turismo (OMT) na sessão de abertura da ITB (Internationale Tourismus-Börse) 

Berlin 2019, uma das maiores feiras internacionais de turismo, para descrever o 

auge do turismo: o número de turistas continua a aumentar, fazendo com que 

quase anualmente novos recordes estejam a ser estabelecidos. As chegadas de 

turistas internacionais cresceram 6% em 2018, superando 1,4 biliões. O ritmo de 

crescimento do turismo é o dobro do crescimento económico mundial. Hoje, 10% 

do produto interno bruto (PIB) mundial, 10% dos empregos no mundo, 7% do 

total das exportações do mundo e até 30% do total das exportações de serviços 

no mundo vêm do turismo (UNWTO, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b). Todos os 

resultados são marcadamente positivos.

SIGNIFICADO DOS CONCEITOS-CHAVE: TURISMO E TURISTAS

Para ter uma noção de quão recentes são os fluxos turísticos atuais, deve ser 

lembrado que a primeira definição internacional de turista foi formulada em 1937 

pela Comissão Económica da Sociedade das Nações, acerca de oitenta anos atrás, 

e utilizada para fins estatísticos: “toda a pessoa que viaja por uma duração não 

inferior a 24 horas, ou mais, para um país diferente do da sua residência”. A sua 

versão aperfeiçoada, retomada a seguir, vigora hoje.

De verdade, para explicar o que é turismo, é mais fácil começar por 

explicarmos o que são turistas. E aqui temos de ser muito precisos, uma vez que 

os conceitos de ‘viajantes’, ‘visitantes’, ‘turistas’ e ‘excursionistas’ são conceitos 

distintos.

Para quem trabalha na área do turismo, existe uma diferença clara entre ‘viajar’ 

e ‘fazer turismo’ ou, mais especificamente, entre viajantes e visitantes. ‘Viajante’ 
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é o denominador comum que indica todos os que viajam ou se deslocam entre 

duas ou mais localidades por qualquer motivo. O visitante entra nas estatísticas do 

turismo, uma vez que se desloca a um local situado fora “do seu ambiente habitual 

por um período inferior a 12 meses consecutivos e cujo motivo principal da visita 

não seja o de exercer uma atividade remunerada no local visitado” (Cunha, 2001, 

p. 19). Visitantes são subdivididos em dois grupos: turistas “que pernoitam num 

estabelecimento de alojamento coletivo ou num alojamento privado no local 

visitado” e excursionistas que voltam para casa no mesmo dia em que chegaram 

ao destino (Cunha, 2001, p. 19). A Figura 1.2 abaixo ajuda a perceber a inter-relação 

entre os conceitos.

Podemos agora fazer o salto das definições de ‘visitantes’ para a definição 

do conceito de ‘turismo’. O Instituto Nacional de Estatística (INE), que traduziu 

para português a mais recente definição de turismo da Organização Mundial de 

Turismo de 2008, define turismo como “atividades realizadas pelos visitantes 

durante as suas viagens e estadas em lugares distintos do seu ambiente habitual, 

por um período de tempo consecutivo inferior a 12 meses, com fins de lazer, 

negócios ou outros motivos não relacionados com o exercício de uma atividade 

remunerada no local visitado” (INE, 2018, p. 120). Por outras palavras, trata-se de 

pessoas que se deslocam fora do seu ambiente habitual, ou seja, da “proximidade 

direta da sua residência, relativamente ao seu local de trabalho e estudo, bem 

como a outros locais frequentemente visitados”. Se estas atividades – que não 

podem igualar a um trabalho remunerado – implicam uma pernoita, falamos 

de turistas; se a saída não incluir pernoita, falamos de excursionistas (INE, 2018, 

p. 122).

A palavra turista (e depois turismo) deriva de quem fazia o tour, um movimento 

elitista originário da Inglaterra. A palavra tour deriva do latim tornus, torno em 

FIGURA 1.2 
Classificação dos 
viajantes 
Fonte: baseado em 

(Cunha & Abrantes, 

2013, p. 6).
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português. No século XVII era um vocábulo meramente inglês. No Continente, 

onde o francês era naquela altura a língua da cultura, tour podia ser mal ou não 

compreendido por simplesmente não ser utilizado.

To tour significava na Inglaterra, já no início do século XVIII, fazer uma viagem 

circular num país para o conhecer. The tour era sinónimo da viagem educativa que 

os jovens aristocratas ingleses faziam no Continente para finalizar a sua educação 

e que demorava, em média, entre seis meses e dois anos. The grand tour implicava 

uma viagem maior, para ver uma grande parte da Europa ocidental. Voltamos para 

este conceito num ponto seguinte.

Na Inglaterra a palavra tourist apareceu pela primeira vez na descrição de 

uma viagem à Escócia, impresso em 1771 (Pennant, 1771). Em França, foi no livro 

de Simond (1816), Voyage d’un français en Angleterre, publicado em 1816, que a 

palavra touriste estreia para descrever os ingleses. Porém, este neologismo francês 

ficou mais conhecido através do livro de Stendhal (1838) Les mémoires d’un 

touriste e entrou pela primeira vez num dicionário francês em 1872, nomeadamente 

no de Émile Littré (1873-1874) (apud Boyer, 1999b, pp. 37-39).

Se dit des voyageurs qui ne parcourent des pays étrangers que par curiosité 

et désoeuvrement, qui font une espèce de tournée dans des pays habituellement 

visités par leurs compatriotes.

Se dit surtout des voyageurs anglais en France, en Suisse et en Italie (Littré, 

1873-1874, citado em Boyer, 1999b, p. 38) 1.

Eça de Queiroz foi o primeiro escritor português a usar o francesismo touriste 

no seu romance Os Maias de 1888. Empregou-o três vezes. Citamos abaixo a parte 

na qual refere uma prática corrente, desejar publicamente uma boa viagem a uma 

alta personalidade da sociedade no jornal:

O nosso amigo e distinto sportman, Dâmaso Salcede, parte brevemente 

para uma viagem de recreio a Itália. Desejamos ao elegante touriste todas as 

prosperidades, na sua bela excursão ao país do canto e das artes (p. 510).

1 Tradução nossa: “Diz-se dos viajantes que percorrem países estrangeiros por curiosidade e ociosidade, que 

perseguem um itinerário nos países habitualmente visitados pelos seus compatriotas. Diz-se sobretudo dos 

viajantes ingleses em França, Suíça e Itália”.
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O vocábulo similar tourism apareceu na língua inglesa pela primeira vez em 1811, 

em francês em 1841 num livro pouco conhecido de Guichard e entra no suplemento 

Larousse de 1877 com esta breve descrição: “Goût, habitude de touriste” 2 (Boyer, 

1999b, p. 39).

Sabendo agora com precisão o que significam os conceitos de turista, 

turismo e derivados e qual a sua origem, podemos divagar no ponto seguinte 

sobre o aparecimento das práticas turísticas antes dos respetivos termos serem 

publicados em romances ou dicionários.

THE GRAND TOUR, UM CONCEITO CRUCIAL NA HISTÓRIA DO TURISMO

Foi prática comum, os jovens ingleses masculinos, antes de começarem a sua 

carreira profissional, fazerem um tour pela Europa para completar a sua formação 

académica. Faziam estadas prolongadas ao longo do caminho. Esta viagem 

costumava durar entre meses até anos tendo Itália como destino final. Convidava 

a duas formas de escrita: guias que explicavam qual o melhor caminho a seguir 

e o que devia ser visitado, assim como relatos/diários pessoais destas viagens 

(escritos com o objetivo de serem publicados ou não); embora houvesse misturas 

destas duas formas. Para além da escrita, várias pessoas foram acrescentando 

desenhos e/ou pinturas para se lembrar do que viram durante o seu tour.

A primeira vaga destes novos viajantes caracterizava-se por uma classe de 

proprietários senhoriais britânicos que não precisava de trabalhar, mas que se 

sentia ameaçada pela perda da sua ‘utilidade social’ devido às revoluções. Pois, 

a aristocracia fundiária britânica, obrigada a partilhar cada vez mais poderes e 

honras com as classes em ascensão do setor comercial e industrial, sentia-se 

frustrada pela sua perda de poder. Estes aristocratas tinham tempo para viajar e, 

assim, podiam permanecer durante largas temporadas em diferentes destinos, 

garantindo uma excelente qualidade à sua estada. Ao viajar lentamente e pelo 

mero prazer, afirmavam a sua diferença. No caminho, não se importavam de gastar 

largas quantias de dinheiro, conferindo-lhes um estatuto, pois, distinguiam-se, 

forçosamente, a nível social.

Nos séculos XVII a XIX foram os proprietários senhoriais britânicos, que viviam 

das suas rendas, dos proventos das suas terras, que se transformavam em viajantes 

2 Tradução nossa: “gosto, hábito do turista”.
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desinteressados. Demonstravam a sua ligação aos valores do passado, gastando 

ostentatoriamente. Estes aristocratas receberam uma formação de qualidade, 

frequentando colégios reputados (public schools), universidades de renome e 

fazendo o tour, viagem educativa acompanhada por um tutor e vários guias (livros). 

São peritos em desportos e jogos de mesa, para os quais definiram conjuntos de 

regras complexas para criar uma distância com os passatempos populares e para 

dificultar a sua imitação (Boyer, 1999a, p. 23; 1999b, pp. 26-27).

O INÍCIO DO TURISMO, AINDA UMA PRÁTICA ELITISTA

Podemos perguntar-nos: quando começou o turismo? Quando é que podemos 

falar de turismo? Para responder a esta pergunta inspiramo-nos, maioritariamente, 

em Marc Boyer, autor de uma dúzia de obras dedicadas ao turismo e, em especial, 

à história do turismo. É mundialmente reconhecido pelo seu contributo reflexivo 

sobre as origens do turismo, uma temática pouco debatida.

Sabe-se que o homem já viajava na pré-história por meros motivos de 

sobrevivência, mas também para trocar os seus produtos agrícolas, participar 

em cerimónias religiosas e até para cuidar da sua saúde. Inicialmente o homem 

deslocava-se por terra, a pé, mas com o avançar do tempo, começou a utilizar 

animais e carroças como meio de transporte. Também se aventurou pela 

água, construindo as mais diversas embarcações para chegar ao seu destino. 

Verificamos os mesmos meios de transporte em formatos cada vez mais 

complexos, céleres e potentes em diferentes civilizações clássicas, na Idade Média 

e na Época Moderna.

E quando as pessoas em épocas tão remotas viajavam pelos motivos aos 

quais hoje apelidamos culturais, de saúde ou religiosos há quem os denomine 

como os primeiros turistas ou antecessores deste ou outro tipo de turismo. 

Porém, são turistas porque nós os designamos como tal. Pois, enquanto, hoje, 

“lazer, recreio ou férias” é a motivação principal de deslocação dos Portugueses 

(INE, 2018, p. 8), durante séculos as pessoas deslocavam-se para destinos 

temporários por razões bem diferentes. Desde a antiguidade, as pessoas 

deslocavam-se para beber águas minerais/termais naturais ou para se mergulhar 

nelas com o objetivo de se curarem. Houve um número crescente de católicos 

que peregrinaram até lugares de culto (muitos deles antigos locais pagãos 

transformados em locais de culto católico) para obterem a bênção divina. 
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Houve estudiosos que se deslocaram pela Europa para poderem ter aulas com o 

seu professor eleito. Marc Boyer (1999b, pp. 77-78) vê-os como doentes, fiéis ou 

estudantes e não como turistas.

Do seu ponto de vista, estas pessoas não podem ser consideradas como 

turistas por variadas razões. Naquela época, as palavras turismo e turista 

simplesmente não existiam. Também os dados disponíveis (como diários de 

viagens no século XVII) permitem apenas identificar casos excecionais; porém, 

para poder reconstruir a história de um fenómeno, é preciso analisar um contínuo 

de factos a longo prazo. E se vamos considerar outra caraterística importante do 

turismo, que hoje, na sua essência, quer ser uma prática democrática, permitindo 

que largas camadas da sociedade com menor poder económico façam férias, 

temos outro argumento crucial para apenas falar de viajantes antes do século XIX. 

Finalizamos com outra caraterística que Licínio Cunha (2006: 53-54) apresenta do 

turismo contemporâneo: a planetarização; pois, as práticas acima descritas eram 

na sua maioria práticas elitistas.

Voltando para uma perspetiva do total, Licínio Cunha (2006, p. 35) identifica 

três épocas históricas no turismo: a Idade Clássica (que vai da pré-história até 

princípios do século XVIII), a Idade Moderna (que se concentra nos séculos XVIII e 

XIX) e a Idade Contemporânea (que corresponde com os séculos XX e XXI). Avisa 

claramente que estas “obviamente, não coincidem com as idades históricas do 

mesmo nome”. Marc Boyer (2000, p. 6) associa, em particular, a Idade Moderna 

com um turismo elitista e o turismo da Idade Contemporânea com um turismo 

de massas. Embora reconheça que práticas turísticas começaram bem antes do 

aparecimento dos vocábulos correspondentes, recusa-se a considerar seja qual 

for a deslocação sem fins lucrativos (na Idade Clássica) como uma antecipação do 

turismo.

Estranhamente, é este francês (Boyer, 1999b, p. 26; 2000, p. 6) que considera os 

ingleses como os inventores do turismo atual. Na sua opinião são eles os principais 

atores da Época Moderna da história do turismo. A sua perspetiva inovadora é 

que acrescenta a ‘revolução turística’ à lista das revoluções ‘típicas’ inglesas – a 

revolução industrial, agrícola, demográfica e bancária. Boyer (2000, pp. 252-253) 

vai ainda um pouco mais além quando defende que a moda do Tour esteve na 

base de todas as outras revoluções: fez com que os ingleses aperfeiçoassem o seu 

espírito crítico e aberto, e assim estivessem no estado mental perfeito para iniciar 

a revolução industrial e as outras paralelas.
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Durante quase um século (distribuindo-se este período pelos séculos XVII 

e XVIII), só os jovens ingleses e ricos faziam o Grand Tour na Europa, sempre 

escolhendo a Itália como destino final. Hoje este tipo de viagem seria interpretado 

como ‘eduturismo’, naquela altura era considerado como a fase final da educação 

formal de um jovem aristocrata masculino (Boyer, 1999b, pp. 80-81). Salientamos 

um efeito de imitação: desde os finais do século XVIII jovens abastados do 

continente imitaram estas viagens educativas em direção à Itália, sendo que 

muitos se contentaram com um destino final mais perto, a França.

Mas os ingleses não só inovaram através do tour; estes deixaram muitas outras 

marcas no turismo. Os ingleses foram os antecessores de vários tipos de turismo, 

de novas práticas turísticas, lançando várias modas. Também foram eles que 

tornaram certos lugares em paragens que ainda hoje são pontos obrigatórios de 

sight-seeing. Exemplificamos a seguir.

O modelo da estação ‘turística’ estival mundana nasceu em Bath no início 

do século XVIII (turismo termal), foi transportado para a costa britânica, 

nomeadamente para Brighton no ano 1740 (turismo balnear), mas também para 

o continente europeu. Foram igualmente os ingleses que espalharam o modelo da 

vilegiatura no campo. Cada vez menos o motivo para estas estadas prolongadas 

eram a supervisão dos trabalhos agrícolas, mas o prazer e o divertimento. Parte dos 

terrenos em redor da casa campina foram transformados em jardins. Um exemplo 

que no continente deu origem a inúmeros parques românticos. Ocupações dos 

tempos livres aristocráticas como a caça, jogos, desportos novos estritamente 

regulamentados (para os tornar mais elitistas) dinamizaram esta vida tranquila 

no campo. Os ingleses também dispersavam a adoração da natureza no século 

XVIII na Europa, o que suscitou novas práticas: a exaltação da montanha (que até 

há bem pouco tempo apenas inspirava medo), encarar a Suíça como mística, a 

vontade que querer ver lagos, quedas de águas, desfiladeiros e glaciares no meio 

das montanhas, como o Monte Branco (Mont Blanc).

Muitos dos locais que deveriam ser visitados, ou seja, os videnda (plural de 

videndum) foram fixados nos guias turísticos. Foram eles os mediadores ou 

documentos de apelo desta vontade de ver e visitar. Os videnda do século XVI, de 

certeza para os ingleses, incluíam em primeiro lugar a Itália por causa da herança 

romana. Alemães e Polacos, por exemplo, preferiam a França como destino, 

incluindo Paris, o vale da Loire com os seus castelos e a Provence (Boyer, 1999b, 

pp. 62-63; 2000, p. 254).
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Outro mérito que Boyer atribui aos ingleses é que eles criaram novos hábitos 

a nível dos destinos a serem incluídos no percurso, dos monumentos a serem 

visitados, dos caminhos a serem seguidos, dos meios de transporte preferenciais 

etc. Embora se tratasse de um micromundo, os padrões então definidos ainda 

servem, nos dias de hoje, de guião para visitantes (Boyer, 2000, p. 6).

E para finalizar voltamos para o fenómeno da imitação que referimos acima 

para associá-lo explicitamente ao fenómeno correspondente, o da democratização 

do turismo: quando um número crescente de estratos sociais inferiores imitam os 

superiores, cria-se um movimento de democratização. Enquanto antigamente a 

realeza e a nobreza marcaram os locais de estar, as modas e práticas, hoje são as 

estrelas do mundo da música, do cinema e da moda que definem o que está em 

voga (Boyer, 1999a, pp. 16-17; 2000, p. 6). Ao longo de séculos observamos dois 

movimentos que se contrabalançavam: enquanto uns inventavam e inovavam 

para se distinguir (pequenos grupos elitistas), um estrato muito mais largo quis 

imitar e assim foi difundindo, apropriando e afinal democratizando certas práticas 

de viajar (Boyer, 1999a, pp. 16-17, 42).

Em resumo, Marc Boyer argumenta de forma muito pormenorizada que por 

volta de 1870 – quando aparece o vocábulo touriste nos dicionários de língua 

francesa – tudo o que marca o turismo já tinha sido inventado. Faltava apenas a 

difusão do fenómeno turístico, primeiro entre as elites e depois entre as massas.

O INÍCIO DO TURISMO DE MASSAS

No ponto anterior demos voz a Marc Boyer, especialista sobre questões ligadas 

à história do turismo, que defende de forma bem argumentada que o fenómeno 

âncora, o Grand Tour, pode ser considerado como o início do turismo, embora 

ainda como prática elitista. Neste ponto sumariamos alguns dos argumentos de 

quem associa o início do turismo ao século XX, ou seja, ao turismo de massas e 

às práticas turísticas globalizadas de hoje. Para isso foram precisas algumas 

inovações mais ou menos radicais.

De facto, o turismo organizado surgiu não só como consequência do 

desenvolvimento tecnológico provocado pela Revolução Industrial, mas também 

por um novo contingente enorme de burguesia, graças ao crescimento do comércio 

e da industrialização, que conseguiu reunir tempo, dinheiro e disponibilidade/

vontade para viajar, em meados do século XIX (Silva & Kemp, 2008; Trigo, 1998).
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Deve ser realçado o papel dos transportes. Neste setor tantas inovações se 

sucederam a um ritmo cada vez mais acelerado desde a Revolução Industrial: 

apareceram comboios e barcos a vapor. No final do século XIX, os automóveis e, 

no início do século seguinte, os aviões encurtaram os tempos de viagem. Também 

houve inovações noutros campos que reforçaram a expansão exponencial do 

turismo como passaportes, baterias, malas, elevadores, seguros de viagens, 

cartões de crédito, e computadores para apenas enumerar alguns dos cem listados 

por Anne-Mette Hjalager (2015).

Só a seguir à grande crise económica de 1929, é que se reconheceu que 

receber turistas internacionais beneficiava a balança de pagamentos de um 

país. E assim, a partir da década de 1930, sentiu-se a necessidade de discutir os 

benefícios do turismo com base em dados internacionalmente comparáveis 

e, por consequência apareceram definições pragmáticas do que é um turista 

e o turismo, com o objetivo de poder quantificar este novo setor económico. 

E também houve cada vez mais países que apostaram conscientemente no 

turismo para equilibrar as suas finanças. Outra data marcante é a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948, que no seu vigésimo 

quarto artigo explicita que “toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive 

à limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas”. Só 

quando as pessoas ganham o direito a um dia de trabalho razoável, a férias e a 

um subsídio de férias, ou seja, só depois da conquista de certos direitos sociais, 

‘todos’ podem transformar-se em visitantes (Cunha, 2006, pp. 43-47; ONUBR, 

2018).

Os investigadores no turismo mais pragmáticos defendem que o ‘verdadeiro’ 

turismo explodiu apenas nos anos 50 e 60 com o aparecimento do turismo de 

massas.

Quando situamos cronologicamente o nascimento do turismo de massas, 

temos de nos lembrar que, tal como aconteceu noutros setores, o turismo evoluiu 

mais devagar em Portugal do que no resto da Europa. “Até meados da década de 

1950, o Turismo português era um turismo de pequenos números. (...) Em 1958, os 

visitantes em Portugal eram 250.000. Dez anos volvidos esse número atingiria 2,5 

milhões de visitantes” (Machado, 2009, pp. 284-285).

Mesmo quando o turismo como nós o conhecemos, um turismo de massas, 

um turismo ao qual a maioria da população não só tem direito, como também tem 

um acesso real, verifica-se na Europa, logo após a Segunda Guerra Mundial, que 
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este turismo de massas é resultado de práticas turísticas elitistas e conteúdos 

desenvolvidos nos séculos XVII e XVIII por aristocratas e agora aplicados noutros 

contextos por multidões de visitantes (Boyer, 1999a, p. 16).

Por fim, e na nossa opinião, há um terceiro momento ao qual podemos associar 

o início do turismo para além do Grand Tour e do turismo de massas. O início do 

turismo pode ser associado a uma data específica: ao ano em que um certo país 

cria os organismos formais para a sua promoção. Tal aconteceu em Portugal em 

1911. Foi com o decreto com força de lei de 16 de maio de 1911 que o ‘Ministério do 

Fomento’ criou a ‘Repartição de Turismo’, presidida pelo ‘Conselho de Turismo’ 

(Lopes & Gamboa, 2001). Assim, Portugal obteve, há mais de um século, o seu 

primeiro órgão oficial e unicamente dedicado ao turismo.

UM ANTICLÍMAX INESPERADO: A NÃO-POPULARIDADE DO DOURO 
COMO DESTINO TURÍSTICO NUM PASSADO RELATIVAMENTE PRÓXIMO

A nível de turismo, muito mudou ao longo dos tempos. Pessoas com um alto 

poder de compra começaram a viajar individualmente ou em pequenos grupos 

utilizando animais ou meios de transporte não motorizados. Hoje o turismo já não 

é uma atividade elitista. Era bom poder fechar este capítulo introdutório com um 

ponto ‘vitorioso’ que permitisse deduzir desta história de ascensão do turismo no 

mundo, uma evolução igual para o Douro. Todavia terminamos em menor porque o 

Douro não tem sido um destes destinos turísticos de avant garde.

Os destinos mais prestigiados de hoje foram inventados, numa época em 

que apenas – ou quase – proprietários senhoriais viajavam. Todas as grandes 

estações termais, balneares e de inverno, a prática de passar o inverno na costa 

mediterrânea, tal como os lugares que devem ser vistos (videnda) nasceram vários 

séculos através das mãos e das mentes de aristocratas. Hoje continuam a ter um 

poder de atração impressionante sobre novos ricos (Boyer, 1999a, pp. 7-8). O 

Douro nunca fez parte destes locais privilegiados.

Outra razão é que, até há bem pouco tempo, investir no turismo de massas 

costumava ser um modelo económico rentável. O Douro por natureza não 

estava preparado para acolher grandes fluxos de pessoas devido à sua geografia 

montanhosa. Além do mais, o rio Douro, que percorre o país de este a oeste e que 

era até bem pouco tempo inavegável, dificultava a travessia da própria região, 

mas também do país em sentido norte/sul. Os nossos colegas do projeto Dourotur 
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opinam “que o isolamento físico e simbólico da região norte interior foi-se 

quebrando” só muito recentemente: “desde a década de 1990 com a construção 

de autoestradas (ex. A-24; A-7 e A-4) e (...) com a abertura do túnel do Marão a 7 de 

maio de 2016” (Bernardo et al., 2018, p. 8).

O capítulo 4 é dedicado aos transportes no Douro. Mas antes, prosseguimos 

com dois capítulos de contextualização: percorremos rápida e resumidamente a 

história da região para realçar factos históricos gerais aos quais podemos associar 

particularidades da história do turismo no Douro.
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“Durio Lusitania inscript” 1
André de Resende, humanista, 1500-1573

Sabemos hoje que ao tentar seguir a pista dos primeiros visitantes do Douro 

essa perde-se no mais remoto passado da humanidade. Nas últimas décadas no 

entanto a investigação arqueológica tem vindo a demonstrar que os primeiros 

frequentadores, àquilo a que chamamos no presente Douro português, deviam ter 

chegado, pelo menos há cerca 80.000 anos.

Durante muitos anos, porém, pensou-se que o Douro teria permanecido 

inabitado praticamente até ao advento da agricultura. É certo que os vestígios 

arqueológicos, provenientes dessa área foram durante décadas muito escassos. 

Tal se deva essencialmente a dois fatores: primeiro, as próprias características 

geográficas do território e, segundo, à quase completa ausência de prospecção 

arqueológica.

A área do Douro não é, pelas suas características ambientais, um território 

fácil de ser prospectado arqueologicamente. Se, aos habituais problemas de 

conservação ou preservação dos vestígios arqueológicos, juntarmos uma 

sucessão de profundos vales, onde se passa facilmente de altitudes de 400/500m 

para escassos metros a nível do mar, em poucas dezenas de metros para mais 

frequentemente traçados pela presença de cursos de água, compreende-se, 

porque a prospecção de um simples quilómetro quadrado se possa transformar 

em dias, se não semanas, de intenso labor.

No Douro, a todas essas dificuldades, junta-se mais uma – a extraordinária 

alteração da paisagem. Sabemos que a intensa atividade humana, principalmente 

nos últimos três séculos, modificou notavelmente a área, transformando-a na 

“paisagem cultural” classificada como património mundial pela UNESCO em 2001.

São quilómetros de socalcos de xisto, criados durante décadas com o 

suor do homem, semeados por milhões de fragmentos de pedras que muito 

provavelmente fizeram desaparecer muitos vestígios do passado no Douro e nos 

seus afluentes.

1 “Durio Lusitania inscript” que se pode traduzir por “Chega-se ao Douro chega-se à Lusitania”. In Libri quatuor 

De antiquitatibus Lusitaniae, Livro Primo, foglio 7, 1593.
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Procurar naquilo que podiam ser as “pegadas” do passado longínquo, mesmo 

usando as técnicas e tecnologias mais modernas, é um trabalho que vai ter de ser 

continuado por gerações. Só assim teremos uma imagem precisa de como era a 

zona no final do Pleistoceno 2.

É, necessário salientar, porém, que já nos finais do século XIX e início do século 

XX existiam, do ponto de vista da arqueologia, indícios de que o Douro teria sido 

habitado partir do Paleolítico Médio e Final. Perdidos na fantástica coleção do 

Museu de Geologia de Lisboa encontramos dos objetos líticos provenientes 

respetivamente, do Vale do Sabor e da zona de Figueira Castelo Rodrigo, que 

podem ser enquadrados cronologicamente nesse período.

Alguns investigadores do século passado, como o Abade Baçal, afirmavam que 

nada teria impedido a presença de grupos humanos durante os últimos períodos 

glaciares em Trás-os-Montes, especialmente na chamada “Terra Quente” (Alves, 

1934, Tomo IX). Em Freixo de Numão, no concelho de Vila Foz Côa, no sítio de Prazo3 

foram identificado níveis pertencentes ao final do Paleolítico e a transição para 

Epi-paleolítico 4. Mais para Sul, no Concelho da Mêda, Adriano Vasco Rodrigues 

2 O período que corresponde ao final das glaciações há cerca de 10.000 anos atrás.

3 Circuito arqueológico de Freixo Numão – estação do Prazo https://www.visitarportugal.pt/d-guarda/c-vila-nova-

foz-coa/freixo-numao/estacao-arqueologica-prazo.

4 Entre os finais do XI, meados do IX milénio (calibrado).

FIGURA 2.1 
Durante séculos o 
homem modificou a 
paisagem. Socalcos 
na zona do vale do rio 
Torto, em frente à vila 
de Pinhão. 
(Foto MSA)
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afirma ter encontrados diversos artefactos que atribui também a esse primeiro 

período da humanidade (Rodrigues, 2002).

A verdade é que, apesar desses indícios, durante dezenas de anos no século 

XX, a zona não foi objeto de nenhum estudo mesmo modesto, e tendo-se 

transmitido às gerações dos jovens arqueólogos a ideia de que a zona de Trás-os-

Montes e principalmente do Douro teriam sido até há poucos séculos um território 

desabitado.

O que atualmente sabemos sobre esses primeiros ocasionais frequentadores 

do Douro é o resultado de mero acaso e, de facto, daquilo que para a arqueologia 

nacional se transformou num verdadeiro marco, ou seja, a descoberta das 

gravuras paleolíticas do Côa de que falaremos mais a frente (Abreu, 2017, 

p. 152-162).

É atualmente, portanto, consensual que, embora não seja claro quem foram 

os primeiros humanos a chegar ao vale, por aí tenham passado grupos de nossos 

antepassados a que chamamos Homens de Neandertal, pois vestígios associados 

a esses nossos parentes foram encontrados nos afluentes Côa, Sabor e Tua. Para 

caçadores-recoletores como eles eram é bem provável que certas zonas do Douro 

fossem locais de acampamentos durante viagens que percorriam periodicamente 

toda a Península Ibérica.

FIGURA 2.2 
O Vale do Côa, visto do 
Monte São Gabriel, Vila 
Nova de Foz Côa. Uma 
grande parte do Vale 
do rio Douro, antes dos 
socalcos e da vinha, 
devia ser semelhante a 
esta paisagem. 
(Foto MSA)
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O que atraía esse primeiro Homo é certamente aquilo que vai atrair muitos outros 

grupos humanos que, a partir do Paleolítico Superior, vão frequentar intensamente 

todo o Douro. O clima, ou melhor, o microclima duriense, tem sem dúvida como 

consequência uma certa abundância de recursos - comida, água e abrigo. Por outro 

lado, é necessário compreender que atravessar o Douro, é possível apenas usando 

alguns locais - “verdadeiros” corredores - como são os vales do Côa, Sabor e Tua. 

Foram exatamente nessas zonas que foram feitos nos últimos anos alguns achados 

que pertencem ao Paleolítico Inferior e Médio. Nenhum vestígio ósseo desses 

nossos parentes foi até agora identificado, como acontece na vizinha Espanha, em 

sítios, como Atapuerca, nas proximidade de Burgos, ou mais para sul na Estremadura 

Portuguesa. A morfologia do solo e o próprio clima fazem com que a conservação 

de tal tipo de vestígios da Pré-História Antiga seja extremamente rara no Douro.

Dos Homo sapiens, ou seja dos primeiros homens como nós, sabemos muito 

mais em especial graças ao verdadeiro milagre que foi a conservação excecional, 

de milhares de gravuras e até mesmo algumas pinturas, nos xistos, e até nalguns 

granitos, das margens do próprio Douro e nos seus diversos afluentes, os rios: Côa, 

Sabor e Tua, assim como mais para Oeste, na direção de Espanha, no rio Águeda e 

nas arribas da parte Internacional do Douro, conhecem-se hoje dezenas de sítios 

de arte rupestre.

FIGURA 2.3 
O fértil vale da Vilariça, 
visitado pelo homem 
desde o período 
Paleolítico. 
(Foto MSA)
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As gravuras rupestres do Douro/Côa teriam sido executadas para alguns 

investigadores  a partir dos 28.000/27.000 anos antes do presente. Seguramente 

marcaram a paisagem de forma evidente entre os 20.000/15.000 anos.

A identificação das primeiras rochas decoradas do Côa vai para sempre ficar 

ligada a um dos movimentos cívicos mais importantes das últimas décadas em 

Portugal.

Em novembro de 1994, e resultante de um processo até hoje muito pouco 

claro, acaba por ser oficialmente reconhecido pelo Governo Português a 

existência de gravuras dentro da zona afetada pela construção de uma mega 

barragem na Foz do rio Côa. Perante esse facto, e desconhecendo-se ainda a 

dimensão do fenómeno, pois só tinham sido visitadas algumas rochas na zona 

da Canada do Inferno, a escassa centenas de metros do futuro paredão da 

hidroelétrica, lançou-se uma campanha que pedia inicialmente para que a zona 

fosse convenientemente estudada por especialistas na matéria. A denúncia teve 

como imediato resultado estimular nalguns habitantes locais a consciência do 

que há muito conheciam – a presença de muitas figuras em diversas localidades 

do rio. Assim, em poucas semanas, com a ajuda desses populares foi possível 

identificar dezenas de rochas gravadas algumas delas a diversos quilómetros mais 

para Sul.

Se as figuras não tinham sido “assinaladas” por nenhum arqueólogo, 

elas tinham ao longo dos anos sido já “vistas” por muitos. Hoje sabemos, 

por exemplo, que o antigo presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, o 

saudoso médico José Silvério de Andrade (1902-1959), tinha nos anos trinta 

do século passado publicado mesmo detalhes sobre a existência de gravuras 

escrevendo num dos seus textos: “É evidente que se trata de petroglifos de 

época muito remota, para ali arremessados, à revelia, dignos de detalhe estudo” 

(Andrade, 1939, p. 498-505). Convencido do valor científico e talvez mesmo 

do interesse turístico que tal achado podia ter, contratou o grande fotógrafo 

do Douro, Domingos Alvão (1872-1946), a vir recolher imagens das figuras. 

Infelizmente essa fotografias perderam-se e a sua presença acabou por cair no 

esquecimento.

Iniciadas as obras da barragem, e depois de um período em que os achados 

foram ocultados, a pressão mediática acabou por transformar a “descoberta” 

da arte rupestre do Côa num caso internacional. Depressa se conclui que a 

quantidade, a qualidade e principalmente a importância científica das gravuras 
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do Côa não podia permitir que fossem submersas. Assim, do pedido para que 

fossem estudadas, passou-se inequivocamente a exigir que a obra de construção 

fosse abandonada. Ao longo de 12 meses o “Movimento para salvaguarda da arte 

rupestre do Côa” foi o promotor de muitas ações de sensibilização sobre o valor 

das gravuras tanto em Portugal e como no estrangeiro (Abreu, 1995, p. 513-517).

A importância científica para 

estudo do homem do Paleolítico 

e, em particular, para a origem 

daquela que é porventura a mais 

importante característica de nós 

próprios, como Homo sapiens, ou 

seja, a produção de Arte, traduz-

se na prova que, essa primeira 

arte, não era apenas uma arte das 

cavernas e da escuridão, como até 

então se pensava, mas sim uma 

produção artística que teria sido 

feita pelos nossos antepassados 

também ao ar livre. A sua preser-

vação à luz do Sol, na zona do 

Douro, deve ser vista como um 

verdadeiro milagre de conservação, que exemplifica um fenómeno inserido numa 

realidade mais vasta e que talvez tivesse sido comum por toda a Europa. Sem 

dúvida que a quantidade numérica acrescentava ainda mais valor à descoberta. 

Já a beleza, embora obviamente subjetiva, acaba por não nos deixar indiferentes. 

A pureza das linhas, a precisão do traço, a composição das cenas, presentes em 

muitas das rochas, não podem, para além do enorme significado científico, deixar 

de ser igualmente apreciadas do ponto de vista estético.

Ao contrário do que muitas vezes se diz, não se tratou dum “Movimento” pró-

gravuras de um grupo de arqueólogos - esses, na verdade, foram bem poucos 

e contavam-se pelos dedos de uma mão - mas sim de um grupo alargado de 

defensores da arte rupestre que pertenciam a todas as classes sociais, de todos 

os quadrantes políticos e de todas as idades. O apoio de personalidades como: 

o deputado Eurico de Figueiredo e do próprio Presidente da República, Dr. Mário 

Soares, foram politicamente fundamentais, bem como a participação dos alunos 

FIGURA 2.4 
A: Zona onde iria erguer-
se a barragem de Foz 
Côa e o seu impacto na 
paisagem.

B: Manifestação, 
durante o movimento 
de salvaguarda da arte 
rupestre do Côa, de 
jovens estudantes com 
faixas com o famoso 
slogan “As gravuras na 
sabem nadar”. 
(Fotos MSA)
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da escola Coronel Adão Carrapatoso de V. N. Foz Côa, que criaram o ainda hoje 

recordado slogan: “As gravuras não sabem nadar” (fig. 4-B). Estes convenceram 

muitos milhares de estudantes a unir-se ao apelo de não submergir as gravuras. 

Dezenas de artistas plásticos, escritores e atores fizeram exposições, concertos e 

participaram em debates unidos no apoio a favor da suspensão da barragem. Em 

ações de protesto, como o acampamento à frente dos Jerónimos que serviram 

para recolher milhares de assinaturas.

A colaboração de organiza-

ções internacionais como a IFRAO 

- a Federação Internacional das 

Organizações de Arte Rupestre - 

elevou depois o debate, principal-

mente sobre a sua autenticidade 

e valor, a nível científico interna-

cional. Durante meses os media 

internacionais dedicaram atenção 

à questão. Foram diversos os 

artigos publicados em jornais 

como Times, Le Monde, El País 

na Europa e até no New York 

Times nos EUA. Revistas como a 

Times Magazine, New Scientist, 

L’Express, Art History e peças em 

canais de televisões internacio-

nais como a BBC ou a Galavison 

divulgaram a descoberta e o pedido para que as obras fossem suspensas. Foi uma 

enorme publicidade que fez com que a zona passasse a ser internacionalmente 

tão conhecida como o seu famoso vinho do Porto.

Toda essa atenção mediática acabou por ter um enorme impacto político, 

mas a corajosa decisão política de suspender a construção primeiro, e mais tarde 

criar o Parque Arqueológico do Vale do Côa, só se concretizou graças à mudança 

de Governo, com António Guterres, então primeiro-ministro português, e hoje 

secretário-geral das Nações Unidas. Salvaram-se, portanto, a maioria das gravuras 

e, apesar de alguns erros iniciais de gestão, a importância da arte do Côa acabou 

por ser confirmada internacionalmente em 1998, com o reconhecimento por parte 

FIGURA 2.5 
Penascosa, rocha 3, uma 
das zonas que é possível 
visitar no Parque 
Arqueológico do Côa. 
Gravuras sobrepostas 
de época paleolíticas 
de cavalos, auroques 
e cabras. 
(Foto MSA)
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da Unesco, como sítio património mundial, naquele que foi o processo mais rápido 

da história da Lista.

Para todos apoiantes da preservação das gravuras havia desde o início duas 

certezas - o valor científico da descoberta e a sua importância do ponto de vista 

do turismo. Logo nas primeiras semanas a seguir à divulgação da descoberta, e 

quando ainda se construía a barragem, a zona de Vila Nova de Foz Côa e povoações 

circundantes encheram-se de centenas “turistas”. Era claro que esse achado 

arqueológico podia-se transformar num motor para o desenvolvimento de toda a 

região. A falta de bons acessos era muitas vezes apontada como o maior problema, 

mas depressa se compreendeu que sem alojamento condigno, restaurantes com 

capacidade e uma organização das vistas, o fluxo turístico podia-se tornar num 

problema. Ao longo dos anos tais questões em parte prevalecem e o número dos 

visitantes por tal motivo está ainda muito longe da capacidade (sustentável) da 

zona. A construção e inauguração do Museu do Côa como polo introdutivo à arte 

rupestre e à constituição finalmente de um ente gestor (a Fundação do Côa) são 

passos que podem mudar o panorama.

Hoje conhecem-se mais de 1200 rochas com gravuras rupestres na zona. É, 

porém, desde a zona da Foz do Côa, no próprio rio Douro – em localidades como 

Vale José Esteves, Vale da Vermelhosa, Vale de Cabrões – e ao longo da abandonada 

linha de caminho de ferro até à barragem do Pocinho (Vale da Casa) que existe a 

maior concentração de figuras. As gravuras, embora maioritariamente presentes 

na margem esquerda do Douro, existem também do outro lado, na margem direita, 

nos territórios de concelhos como Torre de Moncorvo, Carrazeda de Ansiães e até, 

mais para ocidente, até as margens do rio Tua.

A maioria das imagens gravadas representa animais, principalmente cervídeos 

(veados, corças) seguidos por cavalos, cabras e auroques. Estes últimos, uma 

espécie de boi extinto, podem atingir dimensões consideráveis de mais de um 

metro, como acontece em Escalhão, nas margens do Águeda, ou na rocha n. 13, de 

Ribeira de Piscos. Existem também figuras com poucos centímetros. As gravuras 

foram essencialmente executadas de duas formas, picotando a superfície rochosa 

ou riscando-a. Esta última técnica produz figuras lineares muito finas por vezes 

difíceis de serem vistas e de dimensões muito reduzidas. As rochas com figuras 

gravadas no período Paleolítico são cerca da metade (500) daquelas conhecidas 

sendo a zona também muito importante como concentração de imagens 

pertencentes à Idade do Ferro como veremos mais adiante (Fig. 2.8).
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Durante a construção das 

barragens do rio Sabor, e já na 

fase do acompanhamento da obra 

(2011), foram feitas descobertas 

excecionais em diversas locali-

dades na parte terminal do vale 

e na confluência deste com o 

vale da Vilariça. Conhecendo-se 

atualmente uma ocupação que vai 

desde provavelmente o Paleolítico 

Inferior até à Idade do Ferro. Na 

zona da Foz do Medal, numa das 

maiores escavações realizadas 

foram identificados cerca de 1400 

fragmentos de rocha gravados, 

assim como uma significativa ocupação da Idade do Bronze. Esses achados da 

chamada “arte móvel” pertencente ao Paleolítico Superior fazem deste sítio o 

maior deste tipo em Portugal e o segundo da Península Ibérica.

Podemos pois afirmar que os nossos “visitantes” do Paleolítico não só 

acampavam nas margens dos rios para, caçar, fazer gravuras e pinturas, mas 

parece que se reuniam na zona noutro tipo de ações coletivas. A quantidade de 

“plaquettes” gravadas faz pensar numa espécie de escola para artistas. Ou estamos 

perante um outro tipo de manifestação religiosa ainda por compreender?

A descoberta e salvaguarda da arte rupestre do Vale Côa trouxe, portanto, à 

ribalta um aspeto que era praticamente desconhecido até então - a importância 

do rio Douro e dos seus afluentes do ponto de vista do património arqueológico e, 

portanto, uma nova dimensão cultural. Até então o Douro era visto turisticamente 

apenas como uma zona em que o vinho e a cultura do vinho eram os únicos 

motivos de atração para os visitantes. A própria paisagem era vista apenas 

como “enquadramento” desse aspeto. Só muito esporadicamente se falava de 

património e eram poucos os monumentos para além do Santuário de Lamego ou 

do convento de S. João de Tarouca 5 que eram visitados.

5 Este Mosteiro juntamente como o Mosteiro de Santa Maria de Salzedas (século XII), e o Convento de Santo 

António de Ferreirim (século XIV), no chamado Projeto Vale do Varosa.

FIGURA 2.6 
A: Vale da Vilariça, 
a zona do sítio 
arqueológico do Cabeço 
da Mina, o santuário 
Calcolítico onde foram 
encontradas dezenas 
de estelas algumas 
delas com decorações 
antropomórficas. 
(Foto MSA)

B: O Centro 
Interpretativo do 
Cabeço da Mina. 
(Foto https://www.cm-

vilaflor.pt/frontoffice/

pages/300?news_id=506)
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Essa consciencialização da importância patrimonial duriense, principalmente 

no que diz respeito à época da Pré-história, ampliou o potencial turístico do Douro 

que pode hoje ser considerado como umas das áreas mais ricas de vestígios 

rupestres na Europa e mesmo no mundo. Ao contrário do que acontece com 

as grutas decoradas do Paleolítico em Espanha e França, as zonas com rochas 

decoradas ao ar livre do Douro não impõem constrangimentos significativos no 

que diz respeito a número de visitantes.

Atualmente estão abertos ao público 3 sítios com gravuras rupestres: Canada 

do Inferno - o primeiro sítio identificado - junto à área onde se teria construído 

a barragem, mais para sul, Ribeira de Piscos e Penascosa. Os outros mais de 65 

sítios são nalguns casos de difícil acesso e por serem pelas suas características 

reservados a poucos visitantes. O uso das águas do próprio Côa e mesmo do Douro 

pode tornar mais acessíveis certos locais aos quais só se acede com dificuldade a 

pé ou com 4x4, abrindo as portas a muitas mais áreas e a muitos mais visitantes.

Muitos questionam ainda hoje como foi possível que a memórias desses 

visitantes do passado não nos tivessem chegado anteriormente. É legítimo fazer 

tal pergunta se, como temos vindo a referir, essas zonas foram frequentadas desde 

o remoto passado e a resposta não é simples. Deveu-se ao isolamento, à fraca 

densidade populacional, à ausência de investigação no local, devido a ideias pré-

concebidas erróneas, podendo juntar-se um outro facto, quando as primeiras 

gravuras foram divulgadas. Para muitos habitantes elas estariam associadas ao 

mau olhado, tocar nelas ou delas falar daria má sorte. Como em muitas outras zonas 

do país os vestígios pré-históricos são frequentemente associados genericamente 

aos “mouros” e aos pagãos, reconhecendo a sua origem anterior à cristianização e 

a um mundo culturalmente diferente do Cristão.

O final do período glacial, ocorrido por volta de há 10.000 anos atrás, também 

aconteceu no Douro. É possível que os “visitantes” do final do Paleolítico tenham 

deixado de frequentar a zona, pois as manadas de animais, como os grupos de 

cavalos e auroques, teriam desaparecido devido a essas mudanças climáticas. 

Por volta do 6/5 milénio a.C. vemos aparecer no Douro um tipo diferente de 

“frequentador”. Pode não se ter tratado de uma mudança brusca e em certas 

zonas aparecem vestígios que podem estar associados a esse período intercalar. 

Assim locais do Vale do Côa como Olga Grande (4) ou Salto do Boi podem ter 

continuado a ser frequentados por grupos Epi-paleolíticos, ou seja, homens para os 

quais a caça-recolha eram ainda essencialmente forma de sobrevivência, havendo 
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noutros sítios, como Prazo, em Freixo de Numão, comunidades a que devido à 

indústria lítica poderíam chamar-se mais de Mesolíticas.

Entre o VI-V milénio os frequentadores do Douro tornam-se mais sedentários 

devido ao início da primeira forma de agricultura. O cultivo da terra vai ser ao longo 

do Douro sempre precário e feito substancialmente nos pontos mais altos e planos. 

Assim os sítios que conhecemos pertencentes ao Neolítico e depois ao Calcolítico, 

ou da primeira época dos metais, embora interessantes, são substancialmente 

muito diferentes dos acampamentos nas zonas de arte rupestre. É nas zonas 

limítrofes como no Norte na Serra dos Passos (Mirandela) ou para ocidente na 

Serra de Aboboreira (Douro Litoral), Baião que encontramos os vestígios mais 

consistentes da Neolitização, com a presença de produtos cultivados, como: 

cevada nua e vestida, trigo e fava acompanhadas doutros ainda recoletores, como: 

a bolota, o medronho e avelã.

Noutras zonas do Douro são conhecidos locais onde os visitantes pontuais de 

outrora se passaram a estabelecer de forma mais permanente. A presença humana 

está aí, a partir do Neolítico, ligada à agricultura mas também à pastorícia, embora 

a caça nunca tenha sido abandonada. Os arqueólogos, nas últimas décadas, têm 

trazido à luz sítios como Castelo Velho 6 ou Castanheiro do Vento, em Freixo de 

Numão, com ocupação pertencente ao III milénio e que continua até a Idade do 

Bronze. Trata-se de povoados muralhados e que nas fases terminais se tornam 

mesmo “monumentais”, ou seja, possuem muros largos, torres e outras estruturas 

elevadas. No seu interior foram encontramos pontas de seta, mas também 

numerosos vestígios cerâmicos, dormentes e moventes em granito, pesos de tear 

demonstrando uma diversificação das atividade humanas. Se tivermos em conta 

que em muitos desses sítios foram também escavados objetos de metal, incluindo 

ouro, contas de colar e outros objetos de adorno, podemos imaginar uma sociedade 

que teria uma certa prosperidade e que teria estabelecido contactos com outros 

grupos Humanos.

Ao contrário de outras zonas do país não existem no Douro concentrações 

de antas ou dólmens. O Megalitismo expressa-se aqui de novo de forma peculiar 

e pensamos provavelmente em certos períodos do ano e muito provavelmente 

em frequentadores ocasionais. No vale da Vilariça, próximo da aldeia de Assares

6 A estação pode ser visitada a partir do Museu da Casa Grande e faz parte do circuito arqueológico de Prazo, 

Rumansil I, Zimbro II, Colodreira, Calçada Romana das Regadas, Centro Histórico da Vila.
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(Vila Flor), no chamado Cabeço da Mina, foi encontrada uma excecional 

concentração de estelas decoradas (cerca de 20) e monólitos sem gravuras (mais 

de 30), mas pertencentes a um possível alinhamento 7. Semelhantes a menires 

mas de dimensões mais modestas apresentam representações de olhos, colares, 

cinturas que são típicas de achados conhecidas em zonas como: o Sul da França, 

Córsega, Sardenha e Norte da Itália, demonstrando contactos para além da própria 

Península Ibérica. Associados, ou não, a cultos funerários ou de personalidades 

(heróis), trata-se claramente de um sítio associado a práticas religiosas e onde 

teriam tido lugar rituais que não conhecemos.

Embora sejam conhecidas rochas e principal-

mente abrigos com pinturas tanto no Côa como 

no Douro, elas apresentam representações total- 

mente diferentes. Assim, em São João da Pesqueira 

na localidade de Paredes da Beira, conhece-se o 

abrigo da Fraga D’Aia com diversas cenas onde a 

figura humana se destaca. Já no Cachão da Rapa, 

uma parede decorada nas margens do Douro, 

no concelho de Carrazeda de Ansiães, as figuras 

pintadas são de carácter geométrico e de diversas 

cores, incluindo um tom quase azulado (fig. 2.8).

7 Centro Interpretativo Cabeço da Mina, na aldeia de Assares, Vila Flor http://parque.valetua.pt/tour/centro-

interpretativo-do-cabeco-da-mina/

FIGURA 2.7 
Castelo Velho, Freixo 
de Numão, concelho de 
Vila Nova de Foz Côa, 
povoado fortificado do 
período Calcolítico. 
(Foto Culturanorte.pt)

FIGURA 2.8 
Abrigo pintado do 
Cachão da Rapa, nas 
margens do Douro, 
município de Carrazeda 
de Ansiães. 
(Foto MSA)
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Já na zona de Carlão, em Alijó, o abrigo da Pala Pinta apresenta espetaculares 

representações solares feitas simplesmente com a ponta do dedo embebido em 

pigmento vermelho. Conhecem-se interessantes rochas gravadas como Ridevides 

e junto à ribeira da Vilariça (fig. 2.9)

A Idade do Ferro (VIII a.C. - I d.C.), no Douro e apesar dos numerosos 

sítios identificados, ainda carece de um estudo completo. Assim sabemos 

que em muitas partes mais altas, desde a zona de Freixo de Espada à Cinta, 

ainda no Douro internacional, até à Régua teriam existido muitos “castros” ou 

povoações muralhadas, tendo sido, nos anos noventa, inventariados em Trás-

os-Montes oriental mais 218 castros, apresentando 86 indícios de romanização 

(Silva, 2007).

Poucos têm sido escavados e ainda menos têm sido verdadeiramente 

estudados, por isso, na maioria dos casos, o que se vê atualmente são apenas 

ruínas de muros de pouco mais de um metro e alguns indícios de construções. 

A sua existência pode ser reconhecida por topónimos como “Crasto” ou 

“Castelo” muito comuns em toda a zona. Por vezes não podemos deixar de ficar 

surpreendidos com a mestria no trabalho da pedra que demonstram. Tal é o caso 

das imponentes muralhas (duas) do Castro do Pópulo (fig. 2.11 A) ou da Touca Rota, 

em Alijó, com mais de 3m de altura e 1m de largura. Construções mais recentes, 

FIGURA 2.9 
Detalhe das gravuras da 
rocha de Ridevides, Vale 
da Vilariça, município de 
Âlfandega da Fé.
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como por exemplo, o Santuário de Nossa Senhora dos Anúncios em Alfândega da 

Fé ou a Senhora da Graça em Carrazeda de Ansiães, destruíram os castros que 

teriam existido no local, fragmentos de cerâmica espalhados pelas zonas não 

deixam dúvidas. Diversos “castros” da zona acabaram por ser “romanizados”, 

ou seja, ocupados e transformados durante a ocupação romana e um excelente 

exemplo disso, em plena zona vinhateira, é o do Alto da Fonte do Milho, um 

Castellum / Villa Romana de século I e o Baixo-Império, entre Poiares e em 

Canelas, Peso da Régua.

Nalgumas gravuras rupestres, principalmente nas margens do Douro e 

nos pequenos vales paralelos à foz do Côa e à atual barragem do Pocinho, é 

possível encontrar características que as colocam cronologicamente no final 

da Idade do Ferro, demonstrando que, durante os últimos séculos do I milénio 

antes de Cristo, teriam existido contactos com muitos outros povos da Península 

Ibérica e mesmo para além Pirinéus. Na rocha 4 de Vale de Vermelhosa (V. Nova 

de Foz Côa), a poucas dezenas de metros da antiga estação de comboio, podem 

ser admiradas diversas figuras humanas com capacetes ou máscaras com bico 

de aves com claras semelhanças com imagens de guerreiros pintados, por 

exemplo, nos vasos cerâmicos de Numância - Cerro de La Muela, nas margens 

do Douro, perto de Soria - e da cultura de San Miguel de Líria (Valência) mais 

para Sul.

FIGURA 2.10 
Margem esquerda 
do Douro, Vale de 
Vermelhosa, Rocha n. 4, 
duelo de guerreiros com 
máscaras com bico de 
pássaros de influência 
centro-ibérica II-I 
século a.C. vestígios de 
contactos e visitantes 
da Idade do Ferro.
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Tal como acontecia com vestígios do Paleolítico, também durante os trabalhos 

no vale do Sabor, no seguimento do acompanhamento da obra do complexo 

hidroelétrico, foram encontradas, na escavação do sítio fortificado de Castelinho, 

mais de 500 placas gravadas com motivos atribuídos à Idade do Ferro. Já numa 

das diversas rochas desaparecidas debaixo das águas da barragem do Pocinho 

(rocha 23), foi possível identificar nos anos 80 uma inscrição em alfabeto pré-

latino do chamado tipo Celtibérico, assim como figuras de cavalos, guerreiros e 

armas, como por exemplo, as chamadas “falcatas”.

Sabemos que nesse período grupos humanos vindos da Europa central, a que 

genericamente podemos chamar de Celtas, penetram no território Português. 

Não é claro se no Douro os contactos foram físicos (verdadeiras invasões) ou 

apenas de carácter cultural e económico. A relação entre os habitantes da zona e 

os visitantes acentua-se nos III-II séculos a. C. O rio dividia então dois territórios 

e as suas gentes. Na margem esquerda estavam os Lusitanos e na oposta os 

chamados Galécios ou Galaicos. Os Romanos, depois da morte à traição do chefe 

Lusitano Viriato, acabam por, nos meados do II século a.C. e pela mão de Consul 

Décimo Júnio Bruto (180 a.C.-113 a.C.), chegar ao Norte do território a que hoje 

chamamos Portugal, conquistando a Lusitânia e atravessando o “Durius Flumen”. 

Bruto, tem pois a honra, por tal facto, de acrescentar ao seu nome “Callaicus” 

(ou Galaico).

Atraídos principalmente pelas riqueza ligadas aos recursos minerários, ou seja, 

à presença de estanho, prata e ouro, os romanos acabam por se fixar e explorar 

também as outras riquezas da zona, desenvolvendo a atividade agrícola (terra) e 

as termas (as águas).

A presença romana chega-nos não só através dos achados arqueológicos, mas 

também dos primeiros verdadeiros documentos escritos. Diversos autores dessa 

época clássica como Sílio Itálico, Plínio, o Velho entre outros descrevem a região. 

Estradas, pontes, “villas”, marcos, inscrições, epigrafias, tesouros de moedas são 

muitos os achados “romanos” no Douro. Jorge Alarcão identificou mais de 130 

locais com vestígios romanos só no distrito de Bragança e cerca de 50 no de Vila 

Real. Para alguns o processo de “romanização” não foi mais do que “manipular 

sistemas políticos, religiosos e culturais autóctones, como modo de consolidar o 

seu poder nos territórios conquistados” (Alarcão, 1988), o certo é que o Douro passa 

a ser objeto da vinda de muitas gentes oriundas de muitas das partes do Império 

Romano. Existem algumas epígrafes votivas e a ocorrência de estelas funerárias.
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Segundo o famoso geógrafo romano Estrabão, o Douro era navegável “por 

barcos de grande porte” num curso de 800 “estádios”, ou seja, 148 km até ao 

Cachão da Valeira, também conhecido por da Rapa ou da Pesqueira. A terrível 

“barreira” do Cachão vai na verdade continuar por séculos até ao reinado de 

D. Maria I.

A rede viária romana, principalmente no que dia respeito à comunicação 

entre e para as cidades Asturica Augusta e Bracara Augusta e zona adjacentes, 

era de uma importância fundamental. Assim vamos ver também o Douro 

semeado por inúmeras estradas e pontes. Nas zonas onde seria mais fácil 

passar para a outra margem do Douro, e dos seus afluentes, conhecemos 

inúmeros vestígios exatamente dessa época. Exemplo disso é o caso da área 

da atual quinta da Ervamoira, Muxagata, onde para além de uma villa rural foi 

identificado uma mutatio (estação de muda de cavalos) e uma taberna dos 

III-IV séculos.

Vales formados por falhas geológicas, como: o da Vilariça, entre Torre de 

Moncorvo, Alfândega da Fé e Vila Flor, e o de Verin/Chaves e a Régua, seriam 

também usados como vias de 

acesso entre as duas margens 

do Douro e de penetração 

tanto mais para Sul como para 

Norte. Não admira, portanto, 

que tenham sido frequentes 

os achados de marcos, estelas 

e até mesmo “tesouros” com 

objetos de prata, ouro e moedas 

ao longo de muitos caminhos de 

toda a zona.

A presença de “visitantes” 

de fora, no Douro, está nessa 

época claramente ligada à própria 

ocupação romana. As tropas 

e os “colonizadores” romanos 

vinham por vezes de lugares 

longínquos. Uma das legiões que 

mais permaneceu na zona foi a 

FIGURA 2.11 
A: Detalhe da muralha 
do Castro do final 
da Idade do Ferro do 
Pópulo.

B: Um troço de via 
romana em Vila Verde 
nas proximidades, Alijó.

Mila Simões de Abreu
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chamada Macedónica. Era construída por oriundos da atual Itália mas muitos dos 

soldados e administradores romanos vinham de zonas muito mais afastadas do 

Império como a Grécia e a Ásia Menor. As inúmeras moedas romanas encontradas 

na zona podem hoje ser admiradas no Museu de Arqueologia e Numismática de 

Vila Real.

Caio (Gaio) Calpurnius Rufinus, o senador romano que era uma espécie de 

governador da área de Vila Real, a quem fazem referências as epígrafes gravadas 

nas fragas de Panóias, em Valnogueiras, Vila Real, teria nascido em Perge de Panfilia, 

uma cidade Dórica, atualmente parte da Turquia e um dos maiores centros de culto 

a Serapis, uma divindade que, por volta do III séc. a.C., teria surgido numa tentativa 

de encontrar um Deus que podia ser adorado por Egípcios e Gregos. O culto a 

Serapis espalha-se depois por uma boa parte do Império Romano. No Santuário 

de Panóias, sabemos, pelas inscrições preservadas, que graças à devoção desse 

romano o culto a Serapis era praticado em cerimónias de iniciação que teriam 

incluindo o sacrifício de animais, “mortes” simbólicas e o consumo de pastos 

rituais (Colmenero, 1999, p. 54-55).

O Imperador Romano Diocleciano (284-305 a.C) cria as dioceses. A zona do 

Douro passa a pertencer à chamada diocese Galécia, num período em que as 

relações com outras zonas limítrofes tornaram-se assim mais oficiais. É possível 

que tal facto possa corresponder a um intensificar de contactos e da vinda de 

“visitantes” a toda a área.

FIGURA 2.12 
O Santuário Romano de 
Panóias em Vila Real 
dedicado pelo romano 
Calpurnius Rufinus ao 
deus Oriental Serapis. 
(Foto Rita Melo)
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Depois do fim da presença Romana outros povos teriam invadido todo o vale 

do Douro. Nalguns casos, como os Visigodos, a sua presença torna-se nos séculos 

seguintes mais fixada, deixando vestígios materiais principalmente no que diz 

respeito à arquitetura.

O rio Douro torna difíceis os acessos à zona por séculos, como já foi dito, vai ser 

uma das barreiras que trava os Árabes na sua conquista do território hoje português 

e o seu avanço pelo Norte de Portugal. Se é possível encontrar alguns vestígios 

árabes principalmente de carácter mais simbólico, por exemplo, na zona de 

Lamego, a margem direita do Douro é uma verdadeira fronteira à sua colonização.

Não se pode deixar, porém, de notar que tanto na toponímia com através de 

inúmeras lendas, os Mouros estão presentes em especial na área da chamada 

“Terra Quente” transmontana. A atribuição aos “Mouros” está frequentemente 

associada a tudo o que não é cristão seja pré-histórico ou mais recente. A presença 

de viajantes de origem árabe terá sido muito provavelmente frequente e associada 

com os nomes de localidades e apelidos, como por exemplo, “mesquitela” que não 

seria mais do que masjid ou mesquita.

Podemos dizer assim que o Douro foi durante milhares de anos percorrido e 

visitado por muitos grupos humanos. Em muitos casos, locais de culto, como: 

o vale do Côa, o Cabeço da Mina, o Cachão da Rapa, ou Panóias, tornaram-se o 

principal foco de atração para viajantes de outras partes da Península e até de 

mais longe.
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A longínqua Idade Média deixou as suas pegadas no vale do Douro. O 

movimento cisterciense esteve associado à reconquista cristã e à formação 

da nacionalidade portuguesa. Os primeiros cenóbios da Ordem de S. Bento, 

fundados pelos beneditinos em Portugal, nos finais do século XI ao século 

XIII, localizaram-se, precisamente, no Douro, em São João de Tarouca, em 

S. Pedro das Águias e em Santa Maria de Salzedas. Estes três mosteiros 

tiveram um papel preponderante no “desenvolvimento agrícola da região” 

quer “na expansão da viticultura” quer no “comércio de vinhos para o Porto”, 

como assevera Gaspar Martins Pereira (Dias et al., 1999, p. 12). As explorações 

vinícolas ensaiadas no rincão duriense, na Idade Média, com o contributo dos 

“visitantes” franceses que acompanharam o conde D. Henrique da Borgonha 

na sua ajuda ao rei de Leão, Castela e Galiza, Afonso VI, deram os seus frutos 

séculos mais tarde, com o aprimorar da produção dos “vinhos velhos” e 

“cheirantes”, e com o ensaio do fabrico do champanhe na zona geográfica 

de Lamego.

Porém do período medieval, importa recordar as estratégias governativas 

dos monarcas da primeira dinastia preocupados em repovoar e fixar gente 

no Douro. As fontes foraleiras medievais, vulgarmente conhecidas por forais e 

aforamentos - as cédulas de nascimento das localidades – evidenciam, nos seus 

arrazoados, os incentivos dados pelos primeiros monarcas, senhores laicos e 

eclesiásticos, os outorgantes dos diplomas, ao cultivo da vinha no vale do Douro. 

Disso é exemplo paradigmático, o foral mais antigo concedido ao território 

que viria a tornar-se Portugal, o de S. João da Pesqueira, Paredes, Linhares, 

Penela e Ansiães [1055-1065], ou seja, a várias comunidades situadas na bacia 

do Douro (Alves, Tomo IV 1990, pp. 403-406). Esse diploma foi outorgado por 

Fernando Magno com a finalidade de fomentar o assentamento das populações 

nas margens do rio Douro, deslocando a fronteira para além do vale do Douro 

(Mattoso, 1991, p. 343). Os moradores destas vilas que tivessem família e casa 

eram obrigados a pagar impostos em cereal (trigo, centeio) e em vinho, o que 

comprova que a produção cerealífera e vitícola estava já firmada neste território 

no século XI.

Com o avanço da reconquista, os soberanos portugueses praticaram 

uma estratégia política de repovoamento e colonização dos territórios 

recuperados, atribuindo forais e cartas de aforamento. Essa estratégia política 

de repovoamento foi preparada e encetada, no governo de D. Afonso III (1248-
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1279), e sedimentada com a política colonizadora de D. Dinis (1279-1325). O 

monarca que mais favoreceu a fixação e o fomento agrícola, no Douro, foi o rei-

trovador. Na letra dos seus forais, ficou gravado com frequência o incentivo ao 

cultivo da vinha. Este monarca estipulou em muitos diplomas foraleiros que todo 

o chefe de família teria três ou quatro anos para construir uma casa e uma vinha. 

Nalguns forais dados na Terra ou Julgado de Panóias foi isso que se verificou. A 

título de exemplo, atente-se no texto do foral dionisino de Vila Real da Terra de 

Panóias, outorgado em 1289: “E todo o pobrador de Vila Real daquel dia que 

começar a pobrar ata tres anos faça casa e vinha” (Chancelaria de D. Dinis, 

Livro I, fl. 248 v.).

Como constatámos, através da leitura da documentação foraleira medieval, o 

vale do Douro já era uma terra de vinha, de produção de vinho, na Idade Média. Por 

conseguinte, é natural que os excedentes da produção do vinho duriense fossem 

vendidos e levados para o litoral, desde este período.

A ligação do Douro ao Porto é ancestral, tendo-se consolidado, com o Infante 

D. Henrique e a criação da escola náutica do Porto. No alvorecer da Idade Moderna, 

D. Manuel I, o Venturoso, durante o seu governo (1495-1521), promoveu ainda mais 

o transporte e o comércio dos vinhos “cheirantes” do Douro até à cidade do Porto, 

porquanto esses “vinhos fortes” eram apreciados pelos mareantes das armadas dos 

Descobrimentos.

A documentação foraleira manuelina, 

a segunda geração de forais, outorgada 

por D. Manuel I a mais de cinco centenas 

de concelhos de todo reino, indicia que 

o vinho, no século XVI, era um produto 

muito granjeado, na região de que nos 

ocupamos, porque era dos mais exigidos no 

pagamento dos impostos quer pela coroa 

quer pelos senhorios laicos e eclesiásticos. 

A título ilustrativo, encontramos pagamento 

de foros em vinho nos forais e registos 

manuelinos do Couto do Peso (Régua), de 

Santa Marta de Penaguião, de Fontes, de Godim, de Murça, de Ansiães, de S. João 

da Pesqueira, de Lamego, de Valdigem, do Couto de Sande, de Fontelo, da Penajóia, 

de Samudães, da Meda, entre outros (Santana, 2003, pp. 18-20).

FIGURA 3.1 
Página de rosto do 
foral manuelino de 
Mesão Frio, créditos 
fotográficos do 
Município de Mesão 
Frio, autora da fotografia 

Isabel Sequeira, Setor de 

Fotografia da UTAD.
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Como é sabido, no século XVI, os vinhos produzidos nas vizinhanças de Lamego 

- tal como ficaram imortalizados pela pena de Rui Fernandes na sua Descrição do 

terreno em redor de Lamego duas léguas [1531-1532] - eram “excelentes” e os “de 

mais dura, que no Regno se podem achar, e mais cheirantes, por ha vinhos de quatro, 

sinco, e sete anos, e de quantos mais anos he, tanto mais excelente, e mais cheirozo” 

(Fl. 4v). Como informa o autor, havia “uma ligação” comercial importante do vale do 

Douro – através do envio de grandes quantidades de vinho e sumagre em “barcas 

e recovas de almocreves; entre eles os de Lamego” para o Porto, que serviriam 

para “alimentar o comércio marítimo”. Ao invés, os durienses receberiam “peixe 

da costa” salgado, “especiarias”, “obras de arte”, entre outros (Barros, 2012, p. 28).

No século XVII, o vinho generoso produzido no Douro conseguiu uma maior 

procura comercial, em virtude das importações inglesas, favorecidas pelas taxas 

colocadas por Colbert ao vinho de Bordéus exportado para Inglaterra. O soberano 

Carlos II, perante tal situação, determinou um embargo aos vinhos franceses, 

obrigando os importadores ingleses a procurar outro mercado. Estes encontraram 

os vinhos finos do vale do Douro. Começaram por se fixar em Viana do Castelo, com 

holandeses e alemães com o intuito de comprar vinhos de Monção. Posteriormente, 

transferiram-se para a cidade do Porto (S.n., 1997, p. 6).

A assinatura do Tratado de Methuen (1703), no século XVIII, estimulou ainda 

mais o comércio do vinho do Porto para Inglaterra, uma vez que concedia benefícios 

aduaneiros aos vinhos nacionais na Grã-Bretanha e aos têxteis ingleses em Portugal.

FIGURA 3.2 
Mapa da barra da 
cidade do Porto “T.S. 
Maldonado delin. Porto 
Porto; Godinho sculp.” 
[Porto: na Officina de 
António Alvares Ribeiro, 
1789].
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Nos meados do século XVIII, a crise, nas exportações do 

vinho do Porto pela adulteração na qualidade dos vinhos, fez 

com que os grandes vinhateiros durienses reclamassem a 

intervenção do Estado. Depois dum debate aceso entre forças 

locais e centrais, o ministro de D. José I, Sebastião José de 

Carvalho e Melo, mais tarde Marquês de Pombal, criou, por 

alvará régio de 10 de setembro de 1756 a “Companhia Geral da 

Agricultura das Vinhas do Douro”. No ano seguinte, as vinhas do 

Douro foram demarcadas pela sua qualidade com os “marcos 

de feitoria”. O Douro tornou-se, assim, na mais antiga Região 

Demarcada e Regulamentada do Mundo, contudo o processo 

foi muito longo e demorou até 1761, com alterações no reinado 

de D. Maria I (Silva, 2007, p. 25).

No século XIX, ocorrem importantes mudanças tecnológicas, graças ao 

surgimento das doenças nas videiras (oídio, filoxera, míldio, maromba), entre 

outras. A filoxera, por exemplo, destruiu enormemente a vinha tradicional, tendo 

sido necessário procurar soluções para essa calamidade. A resolução desse flagelo 

obrigou à replantação do vinhedo com porta-enxertos americanos (S.n., 1997, p. 7).

D.ª Antónia Adelaide Ferreira (1811-

1896) - uma duriense, natural do Peso da 

Régua, filha do proprietário e comerciante 

de vinhos José Bernardo Ferreira, tendo 

ficado viúva - cedo assumiu a gestão dos 

negócios familiares. Foi uma visionária, 

pois, por um lado, foi responsável pela 

revolução tecnológica implementada 

no vinhedo duriense, na luta contra a 

filoxera, por outro, projetou a expansão 

das quintas para Leste até à fronteira 

(Magalhães et al., 2014, p. 59). Esta 

empreendedora foi uma construtora da 

paisagem duriense, na verdadeira aceção da palavra, uma vez que construiu de 

raiz uma quinta fora da região regulamentada (Quinta do Vale Meão), em Vila Nova 

de Foz Côa, ajudando a alargar para montante as delimitações da região. A sua 

visão iluminada abriu caminho à criação do Douro Superior, a partir do início do 

FIGURA 3.3 
Marco pombalino 
n.º 72 – Quinta do 
Portelo, Alvações do 
Corgo – Santa Marta de 
Penaguião. 
Fotografia disponível 

em http://www.

patrimoniocultural.

gov.pt/pt/patrimonio/

patrimonio-imovel/

pesquisa-do-patrimonio/

classificado-ou-em-vias-

de-classificacao/geral/

view/72383. Acedido 

fevereiro 12, 2019.

FIGURA 3.4 
Fotografia de D.ª 
Antónia Adelaide 
Ferreira. 
Disponível em: https://

upload.wikimedia.

org/wikipedia/

commons/0/00/

Ant%C3%B3nia_Adelaide_

Ferreira%2C_fotografia_

crop.png. Acedido 

fevereiro 12, 2019.
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século XX (1907), tendo sido, nessa época, efetuadas novas delimitações (S.n., 1997, 

p. 7). D.a Antónia Ferreira foi, também, uma enóloga avant la lettre ao experimentar 

novas técnicas vitícolas no combate à filoxera. A par da sua excecional preparação 

para a viticultura e a sua gestão, possuía igualmente uma preocupação social e 

uma formação humanista excecionais, que se evidenciaram no apoio a instituições 

caritativas para a infância e demais desprotegidos. Ajudou instituições como: 

Asilo da Infância Desvalida de Vila Real, o Hospital da Régua e várias confrarias 

(Magalhães et al., 2014, p. 59).

Por seu turno, Joseph James Forrester (1809-1861) veio para o Porto, em 1831, 

trabalhar com um tio na exportação de vinho do Porto, na Casa Offley. Forrester 

era uma personalidade polifacetada: poeta, fotógrafo, desenhista, aguarelista, para 

além do exercício da sua profissão dominante de produtor, comerciante, exportador 

dos vinhos do Alto Douro. Foi, sobretudo, um estudioso do “Paiz Vinhateiro”. Das 

suas investigações, salientam-se a elaboração de mapas detalhados e rigorosos, 

para a época, do rio Douro e da região, trabalhos elaborados com a ajuda do 

capitão de artilharia Diogo Kopke, professor da Academia Politécnica do Porto.

Como assevera Manuel Mendes, tratou-se dum estudo aturado de mais duma 

década que produziu o “Mapa do Paiz Vinhateiro do Alto Douro”, em 1843, e o 

“Douro Portuguez e Paiz Adjacente”, em 1848 (Mendes, 2002, p. 86).

FIGURA 3.5 
Mapa do “Paiz 
Vinhateiro do Alto 
Douro”. 
Disponível em: https://

upload.wikimedia.

org/wikipedia/

commons/3/32/

Alto_Douro_Forrester.

jpg. Acedido fevereiro 

12, 2019.

FIGURA 3.6 
Mapa do “Douro 
Portuguez e Paiz 
Adjacente”. 
Disponível em: https://

upload.wikimedia.org/ 

wikipedia/commons/8/ 

87/Douro_river_map_

Forrester.jpg. Acedido 

fevereiro 12, 2019.
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J. J. Forrester foi representante do Douro em diversas exposições universais, 

em Londres, em 1851, e, em Paris, em 1855, a esses certames internacionais levou 

os seus vinhos e as suas pesquisas sobre o Douro, ganhando distinções e prémios. 

Assim, foi construindo uma imagem universal do Douro que entrou no imaginário 

duriense e divulgou o território vitícola no país e no estrangeiro. Foi-lhe concedido 

o baronato por D. Fernando, em 1855.

Morreu tragicamente num dos escolhos por 

dele desenhado nos seus mapas num acidente de 

barco, no Cachão da Valeira, quando viajava com 

D.ª Antónia Ferreira (Magalhães et al., 2014, p. 51).

O 1.º barão de Forrester e a sua amiga 

Ferreirinha foram destacados construtores de 

olhares sobre o Douro vinhateiro. D.ª Antónia e 

o barão de Forrester constituíram-se em figuras 

tutelares do Douro, enquanto membros duma elite 

de produtores e comerciantes do vinho do Porto, e 

deixaram os seus nomes nas páginas da história da 

região, bem como na ficção, na literatura, nas artes.

Todavia o Douro também se fez e continua a ser feito com outros protagonistas 

e “visitantes”: o duriense, o serrano, o galego, no fundo, a gente anónima, de ontem 

e de hoje, que metamorfoseou e continua a trabalhar os montes, a urze, a fraga, o 

“matagal”, tornando-os em produtivos e estéticos socalcos.

FIGURA 3.7 
Retrato do Barão de 
Forrester. 
Disponível em https://

pt.wikipedia.org/

wiki/Joseph_James_

Forrester#/media/

File:Barao_Forrester_01.

jpg. Acedido fevereiro 

12, 2019.

FIGURA 3.8 
Miradouro de Frei 
Estevão. 
Créditos fotográficos da 

autora.
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“A lição do seu trabalho é por demais patente, todos a podem ver. Deixou-a 

magistralmente descrita o cavador, no grande quadro da montanha e ninguém a 

pode nem quererá senão por cegueira ignorar. Ela ouve-se como um potente brado 

humano” (Mendes, 2002, p. 58).

Outros “visitantes” de auréolas terri- 

toriais adjacentes ao Douro, tais como, 

as populações beirãs e transmontanas 

das zonas mais carenciadas, sobretudo, 

das montanhas do Montemuro e Marão, 

desde tempos longínquos que foram 

angariados para o labor vitícola, nas várias 

fases do trabalho da vinha (podas, cavas, 

vindimas). Foram esses trabalhadores 

agrícolas embelezados pela propaganda 

do regime autoritário, na figura-tipo do 

belo camponês, que ficaram eternizados 

nas obras de João de Araújo Correia, Miguel 

Torga, de Alves Redol entre muitos outros.

As artes (pintura, gravura, fotografia, literatura, etc.) retrataram quer os 

majestosos socalcos e o seu rio quer os “gigantes” sobre-humanos que tornaram 

o vinho generoso o produto comercial mais valorizado nas exportações do país, 

durante vários séculos.

FIGURA 3.9 
Reprodução duma 
aguarela de Alberto 
Sousa – postal antigo, 
coleção privada.

FIGURA 3.10 
“Douro. A caminho do 
Lagar” – postal antigo 
escrito em 1927, coleção 

privada.

3. Breve contextualização histórica
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Os galegos foram outros “visitantes” que ficaram, igualmente, nas páginas do 

livro do Douro pela ajuda que trouxeram aos durienses na construção dos socalcos 

e na navegação do rio indomável.

Na década de 30 do século XX, no Estado Novo, mais precisamente em 1932-

33, foram criados a Casa do Douro, o Grémio dos Exportadores do Vinho do Porto 

e o Instituto do Vinho do Porto, tendo sido adotado um modelo institucional que 

vigorou até à atualidade (S.n., 1997, p. 7).

FIGURA 3.11 
“Douro. Condução do 
vinho” – postal antigo 
escrito em 1927, coleção 

privada.

FIGURA 3.12 
“Um trecho do Douro” 
- postal antigo, coleção 

privada.
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Nas décadas de 50-60, o movimento corporativo de produtores reuniu uma 

parte considerável da produção vinícola duriense. Com a chegada do regime 

democrático, em 1974, deu-se a dissolução dos organismos corporativos, 

mantendo-se em funcionamento a Casa do Douro e o Instituto do Vinho do Porto. 

O Grémio dos Exportadores do Vinho do Porto alterou a designação e passou para 

Associação dos Exportadores do Vinho do Porto.

Porém, a passagem do “modelo institucional corporativo de regulamentação 

da Região Demarcada do Douro para um modelo de tipo interprofissional” 

foi demorada (Aguiar, 2008, p. 107). Tão-só em 1995, foi criada a Comissão 

Interprofissional da Região Demarcada do Douro (CIRDD) (S.n., 1997, p. 7), 

substituído, em 2003, por um Conselho Interprofissional incluído no, então 

rebatizado, Instituto dos Vinhos do Douro e Porto.

Nos últimos anos do século XX, a viticultura duriense “reforçou a sua imagem 

de prestígio e de autenticidade, facto a que não é alheio a valorização da escolha 

das castas nobres tradicionais e uma melhoria das práticas da cultura do vinho 

e das técnicas de vinificação” (Aguiar, 2008, p. 108), com a escolha das castas 

“tradicionais” e as boas práticas da “cultura do vinho e das técnicas de vinificação”, 

chega o reconhecimento da qualidade dos vinhos de mesa do Douro.

Contudo, foi necessário esperar pelo grande momento de viragem com a 

distinção do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial da UNESCO, na 

categoria de “Paisagem Cultural Evolutiva e Viva”, na 25ª sessão do Comité do 

Património Mundial, efetuada em Helsínquia [Nomeação do ADV n.º 1046 CPM, 

Helsínquia – decisão 25 COM X.A], no dia 14 de dezembro de 2001.

FIGURA 3.13 
Fotografia das pipas na 
Quinta Óscar Quevedo. 
Créditos fotográficos da 

autora.
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A consagração mundial virou os holofotes da comunicação social nacional 

e internacional para o Alto Douro e trouxe uma obrigação ao poder central 

de dar especial atenção a este território vinhateiro. Desta forma, alguns 

anos após a consagração, no âmbito das comemorações dos 250 anos 

da 1.ª Região Vitícola Demarcada e Regulamentada do mundo, foi criada a 

Estrutura de Missão para a Região Demarcada do Douro, dependente do 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional, “com a missão de dinamizar acções para o desenvolvimento 

integrado da Região do Douro” pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

116/2006, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 182, de setembro, 

p. 6924.

No dealbar do século XXI, o espaço duriense conseguiu sair do limbo, graças 

à notoriedade ganha com a chancela da UNESCO e passou a ser promovido, 

não apenas como um território de vinhedos, produtor de afamados vinhos, mas 

também como um terroir, uma combinação singular da geologia, do solo, do clima, 

das castas tradicionais, da história duma terra e dum rio, das gentes da elite e do 

povo, no fundo, o Alto Douro Vinhateiro é, há muito, um caleidoscópio de paisagens 

natural e cultural ímpares.
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INTRODUÇÃO

Considerando a forte interligação entre vias e meios de transporte e o turismo, 

dedicamos este capítulo à evolução do transporte fluvial e terrestre na NUTS III - 

Douro. Mencionamos os barcos rabelos, barcas de passagem para atravessar o 

rio, pontes e a rede rodo e ferroviária. Uma vez que o transporte aéreo continua 

a ter pouca expressão para o Douro, este não é abordado. Referimos apenas, que 

pós fecho formal, em 2016, do aeródromo de Vila Chã (Alijó), inaugurado em 1927, 

apenas existem o aeródromo de Vila Real e vários heliportos (Leitão, 1963, p. 114; 

Lisboa, 2016; Teixeira, S.d., pp. 178-179).

Desde sempre que, a presença de portos marítimos e fluviais, preferen-

cialmente em combinação com rios navegáveis, garante a ascensão económica 

dos seus centros urbanos. Aliás, a supremacia do transporte marítimo e fluvial 

sobre o transporte terrestre é uma característica das sociedades do Antigo 

Regime (Sousa, 2013, p. 161). Uma região que é atravessada em todo o seu 

território de este para oeste pelo imponente rio Douro que desagua no Oceano 

Atlântico, parece estar numa posição privilegiada. Porém, o rio Douro só no final 

do século XVIII se tornou, efetivamente navegável até à fronteira com Espanha. 

Mesmo assim, manteve muitas passagens difíceis até à década de 1980. O relevo 

montanhoso, acidentado e agreste circundante também não facilitou em nada o 

acesso à região, nem a sua travessia, em qualquer que fosse a direção.

Ilustramos com um excerto do manuscrito Itinerário da jornada que fez o Dr. 

Manuel Severim de Faria, chantre e cónego da Sé de Évora de 1609 como era 

difícil entrar na região do Douro:

As ribas durienses espantam por alcantiladas e é forçoso passar pela barca 

da vila de [Torre de] Moncorvo – [deve ser a chamada barca velha]. Daí até à vila, 

‘aspérrimo’ e trabalhoso caminho, por cima de picos, de montes muito estreitos 

e perigosos, de modo que, em muitas partes, é necessário ir a pé (Oliveira, 1941, 

pp. 126-127).

Foram o relevo montanhoso e a falta de caminhos dignos que obrigaram este 

viajante a se deslocar a pé. Passados quase 200 anos, o barão Forrester ainda 

define as vias de comunicação nesta região como péssimas:

4. Vias e meios de transporte: algumas reflexões
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Estradas não existem, a não ser que os caminhos que vão do rio aos cumes das 

serras num ângulo de 45 graus mereçam este nome. Assim sendo, produtos leves 

estão a ser transportados por mulas ou nas costas de Galegos, enquanto as pipas de 

vinho vão em carros de bois (Forrester, 1860, p. 94, tradução nossa).

Por outras palavras, devido às caraterísticas do rio e do relevo, as viagens 

no Douro fizeram-se de forma primitiva: de barco, a pé e com mulas. E para o 

transporte da mercadoria valeu a mesma premissa: escolheu-se entre a força 

humana, navios ou animais de tração ou de carga.

Acrescenta-se que ao estudar as mudanças ao longo do tempo nas vias e nos 

meios de transporte turístico, em Portugal, e mais em particular no Douro, temos 

de ter em conta que estamos a falar “de uma periferia tecnológica na Europa”, onde 

qualquer modernização é introduzida mais tarde e mais devagar (Sousa, 2013, p. 3). 

Outro problema nacional foi a constante falta de recursos financeiros. E para os 

escassos meios disponíveis, costumava haver outras prioridades, que não seriam a 

melhoria da rede de transportes do Douro.

Em suma, a principal mensagem deste capítulo é que a região do Douro estava 

isolada e que os turistas, em geral, nem a visitavam. Apontam-se várias causas: a 

localização afastada de Portugal/do Douro na Europa, a industrialização tardia do 

país, o difícil acesso à região por causa do seu rio e relevo acidentado, assim como 

a implementação relativamente recente de uma rede de transportes eficiente.

O TRANSPORTE FLUVIAL – O RIO DOURO, 
OS BARCOS RABELOS, AS BARCAS E AS PONTES

Começamos, então, pelo rio Douro, a principal e mais antiga via de comunicação 

da região, que juntamente com os seus afluentes: o Sabor, Tua, Pinhão, Corgo, 

Tâmega e Sousa, na margem direita, e Águeda, Côa, Torto, Távora, Paiva e Arda na 

margem esquerda, forma uma densa rede hidrográfica num relevo principalmente 

montanhoso e daí pouco acessível (Pinto, 1997, p. 152; Plano, 2004, p. 15).

O Douro tornou-se apenas navegável sobre toda a sua extensão, ou seja, até 

Barca d’Alva e a fronteira com Espanha, após a demolição do Cachão da Valeira 

– (um conjunto de rochedos colossais na zona de Carrazeda de Ansiães) – com 

toneladas de pólvora entre 1780 e 1791, graças ao financiamento privado da 

Companhia das Vinhas.
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Mas para transformá-lo no único rio navegável do país foi preciso esperar 

200 anos, até à inauguração de cinco barragens com eclusas entre 1972 e 1985 

(Plano, 2004, p. 15; Silva, 2003, p. 68), que abriram literalmente as portas a muitas 

iniciativas privadas de empresas de cruzeiros. Hoje, aliás, o maior número de 

dormidas na região deve-se às pernoitas de turistas nestes cruzeiros e não às 

pernoitas nos meios de alojamento ‘terrestres’ (Guedes & Joukes, 2016).

Focando-nos no período histórico antes da construção das barragens, é fácil 

perceber que a realidade turística atual do Douro, nada tem a ver com a de há 

50 anos atrás. Não o podemos sublinhar o suficiente: a imagem visual que, hoje, 

temos do rio Douro, não tem nada a ver com o aspeto do rio quando ainda era 

inavegável. É fácil perceber as flutuações originais de caudal se lembramos que 

o Douro é um rio de montanha que secava no verão. Várias praias fluviais e, até, 

pequenas aldeias inteiras estão agora submersas por causa do maior volume 

do rio. Também desapareceu a possibilidade de atravessar o rio a pé no verão 

quando o nível da água era baixo (Soeiro, 2003, p. 400), como por exemplo em 

dois pontos na Régua: onde é agora o Cais da Junqueira e no Coval (Godim), 

perto do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. Nas Caldas do Moledo, 

as pessoas de mais idade relatam que o rio secava durante o verão. Daí que há 

registos que as nascentes de água termal brotavam nas areias do rio (Afonso, 

1971). Em Barqueiros existem relatos de pessoas que passavam o rio a pé, 

particularmente na Galeira, perto de Bernardo, muito próximo da atual estação de 

comboios de Barqueiros 1.

Barcos rabelos

Mas mesmo não sendo completamente navegável todo o ano, partes do rio 

Douro foram desde sempre utilizadas para o transporte de pessoas e mercadorias, 

em particular de centenas de milhares de pipas com vinho (Amaral & Mendes, 2007, 

p. 71; Costa, 1997, p. 339; Soeiro, 2003, p. 403). O barco rabelo foi especialmente 

construído para afrontar este rio com caudal e leito muito irregulares devido 

a poços, cachões e secos. Uma viagem até ao Porto demorava vários dias e 

normalmente a viagem era perigosa.

1 As informações sobre a passagem a pé do Douro em vários sítios foram cedidas por Mónica Filipa da Fonseca 

Coutinho, Rosa Maria Fernandes Osório da Silva e José Carlos Câmara Mendonça.
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Manuel Monteiro (1998, p. 143 depois referido e completado por Mattos, 1940, 

p. 29) menciona como a tripulação confiava supersticiosamente na proteção 

sobrenatural de Maria e dos santos, mais concretamente de “N. Senhora do Carmo, 

abaixo do Pinhão, no ponto da Cachucha, de N. Senhora da Boa-Viagem nas alturas 

de barqueiros, de S. José junto a Aregos e de N. Senhora da Cardia pintada na 

rocha depois da Palla”. Muitas rezas lhes foram dirigidas quando os marinheiros 

passavam pelas suas imagens, estrategicamente pintadas ou esculpidas nos 

rochedos nas margens do Douro, especialmente nos sítios de difícil passagem 

(Alto Douro, 2006, p. 176).

As Memórias Paroquiais, redigidas em 1758, contêm vários fragmentos sobre 

o uso do rio Douro como via de transporte no seu percurso navegável entre São 

João da Pesqueira e o Porto. O pároco de Mesão Frio, por exemplo, mencionou a 

capacidade de carregamento: 60 pipas em cada barco quando o caudal do rio era 

bom e, quando era menor, entravam apenas 15 a 25 pipas (Silva, 2003, p. 67).

Era toda uma arte navegar os barcos rabelos. Jorge C. Arroteia (2003, p. 201) 

comenta que sobretudo subir a corrente da água obrigava a baixar as velas e remar. 

“E em situações mais difíceis o recurso à ‘sirga’ permitia que, através dos cabos que 

nas margens eram puxados pelos homens ou animais” os rabelos fossem rio acima.

Joseph James Forrester deu um uso excecionalmente lúdico aos barcos rabelos, 

já que quis conhecer o rio Douro a fundo, “mandou construir uma embarcação 

luxuosa e requintada, um barco Rabelo com cobertura. Dessa forma, podia passar 

largas temporadas no rio e levar os seus amigos até à sua casa da Ramada Alta, onde 

os servia com abastados banquetes” (Veloso, Fonseca, & Fonseca, 2010, p. 16).

O barco rabelo desapareceu por completo do rio no ano de 1971. O último 

rabelo a descer o rio, largou de Saltinho (Freixo de Espada-à-Cinta) no dia 5, e 

chegou ao Porto no dia 8 de maio (Cunha, 1998, p. 23).

Enquanto os barcos rabelos dominavam o transporte pelo rio no sentido este/

oeste, as barcas eram importantes para o transporte norte/sul.

Barcas de passagem foram substituídas por pontes

Se hoje há poucas pontes sobre o rio Douro, no passado havia ainda menos. 

Daí a importância das barcas de passagem para ligar pontos opostos nas margens 

do rio. Damos apenas dois exemplos próximos: o das barcas de Peso da Régua e 

de Moledo.

Veronika Joukes; Susana Rachão
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Ambas já existiam na Idade Média. O primeiro documento escrito que 

encontrámos referente à barca, da então, vila da Régua foi redigido em nome de 

Henrique, Conde de Portucale, e Teresa de Leão, os pais do primeiro rei de Portugal, 

quando coutaram esta terra ao bispo do Porto, D. Hugo, em 1127 (Arroteia, 2003, 

p. 197; Cardoso, 2015, p. 9).

No Moledo existia, pelo menos desde o tempo da rainha D.ª Mafalda, esposa 

de D. Afonso Henriques, a chamada ‘barca por Deus’. Outra referência medieval 

à barca de Moledo encontra-se numa carta de D. Afonso III, de 1259, através da 

qual entregou a albergaria ali existente, com barca de passagem, a Gonçalo Pedro, 

cónego e vigário da Sé de Lamego, com o compromisso de este manter e povoar 

o lugar (Cardoso, 2015, p. 15). Assim, a barca estaria sempre disponível para quem 

precisasse dela.

Rui Fernandes (2012) que escreveu a Descrição do terreno em redor de Lamego 

duas léguas entre 1531 e 1532, também conheceu a barca de passagem gratuita 

de Moledo, tal como o autor anónimo de Trás-os-Montes nos fins do século XVIII 

(Mendes, 1995, pp. 497-498). Durante vários séculos em que não havia pontes na 

vila da Régua, o transporte de uma margem à outra fazia-se por barcas. E o mesmo 

cenário repetiu-se noutras partes do rio abaixo ou acima, como por exemplo em 

Barqueiros onde se ligava o atual concelho de Mesão Frio com o de Resende (este 

último concelho não integra a NUTS III - Douro), em Pocinho ou Torre de Moncorvo, 

como já mencionámos 2.

O Barão Forrester (1848) identificou no seu mapa do Douro as barcas que 

conhecia, com a palavra ‘barca’ e um desenho das mesmas no local da travessia. 

Mesmo num mapa com uma altura de 0,73 metro e um cumprimento de 3,035 

metros, estas indicações são microscópicas. Na seção portuguesa do Douro a 

seguir a Resende, apontou um total de 32 barcas: 6 espalhadas depois de Resende 

e antes da Régua, 15 da Régua até ao Cachão da Valeira e outras 11 até Barca 

d’Alva. A Figura 4.1 que representa o Douro perto do Pinhão ilustra como o Barão 

procedeu.

2 Quem gostar da temática das barcas pode consultar o capítulo “Douro, um rio de vida” de Teresa Soeira (2003) no 

livro “Viver e saber fazer: Tecnologia tradicional na Região do Douro” onde insere, entre outros, uma tabela com as 

barcas do Alto Douro nos anos 1796 e 1849 (p. 401) e uma descrição pormenorizada das barcas ainda em uso em 

1962 (pp. 396-399), indicando os locais exatos de passagem.
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A ponte mais antiga sobre o Douro no Peso da Régua é a ponte metálica que, 

inicialmente, tinha um piso em madeira. Foi mandada construir pelo rei D. Luís 

I para servir de travessia rápida entre a Régua e Lamego e foi inaugurada a 1 de 

dezembro de 1872. Desde 2012, esta encontra-se novamente acessível ao público 

como ponte pedonal. A ponte ao lado tem dois nomes. É conhecida como ponte 

ferroviária porque foi a Companhia Nacional de Caminhos de ferro que a ergueu 

no âmbito da Linha de Lamego, um projeto que nunca foi concluído. Todavia, 

esta também é denominada de ponte rodoviária da Régua, porque, quando ficou 

concluída em 1934, a circulação automóvel passou a fazer-se por esta nova 

ponte. Esta ponte é a única de alvenaria sobre o Douro (Amaral & Mendes, 2007, 

p. 30 e 76; Igreja, 2012; “Pontes,” 2012; Ribeiro, 2017).

Com este ponto quisemos evidenciar que o uso turístico intensivo pelos 

cruzeiros que navegam no Douro (num eixo este/oeste), só se tornou realidade a 

partir da abertura da última eclusa/barragem em 1985. Para além disso, o Douro, 

por oferecer tão poucos lugares de passagem, foi durante séculos um sério 

entrave para o transporte terrestre norte/sul, como comentaremos no ponto 

a seguir.

FIGURA 4.1 
Exemplo da indicação de 
barcas perto do Pinhão 
no mapa do Barão 
Forrester (1848).
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VIAS TERRESTRES

Para além do rio, e até ao aparecimento do comboio, as estradas eram o único 

meio para penetrar a região do Douro. Visto a similaridade entre a rede viária 

romana e a que existiu até ao início do século XX, a nossa narrativa começa na 

Época Romana.

Vias romanas em Portugal e no Douro

Foi no ano de 219 a.C. que as primeiras tropas Romanas desembarcaram na 

Península Ibérica. O advento do Império Romano impulsionou um reordenamento 

do território que incluiu a criação de uma rede de vias romanas. Três destas 

cruzaram o Douro (Pinto, 1997).

Não tardou muito para que, após a queda do Império Romano, os povos 

bárbaros surgissem, e se instalassem sem dar continuidade ao uso e à manutenção 

da rede viária romana local (Pinto, 1997). O descuido desta rede tornou-se uma 

prática secular e levou ao esquecimento da sua existência. Daí, atualmente ser 

tão difícil fazer a reconstrução do traçado destas vias. Quem transforma as 

informações encontradas em fontes primárias e secundárias sobre o traçado de 

qualquer “caminho na rota da antiga via romana, seja em terra batida, calçada em 

pedra ou por estrada moderna” em textos descritivos e num mapa digital, é Pedro 

Soutinho 3. Cedeu-nos gentilmente o mapa abaixo (Figura 4.2) com o traçado das 

vias romanas pela região do Douro.

3 Pedro Soutinho reúne uma multitude de informações constantemente atualizadas sobre o assunto no sítio http://

www.viasromanas.pt/index.html ao qual associa um mapa Google (Soutinho, 2017b).

FIGURA 4.2 
Vias romanas que 
cruzam a região do 
Douro (Soutinho, 2017b).
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Como se pode verificar através da Figura 4.2, nenhuma via seguiu o traçado 

do rio. A única que ia em direção este/oeste era a via Gove (Baião) - Porto de Rei 

(Mesão Frio; onde se atravessa o Douro) - Lamego (cor de rosa). No ponto final 

desta via, em Lamego, começavam duas vias em direção sul: uma ia para Castro 

Daire (azul) e outra para Viseu (verde).

Em direção norte/sul havia cinco vias que cruzavam o Douro: a mais a oeste 

era a via Fontes - Cidadelhe - Lamego (azul) e ligava-se às anteriores; uma 

segunda saía em Vila Marim (Mesão Frio) e “continuava para sul para cruzar 

o rio Douro no Peso da Régua ou próximo do Castro de Cidadelhe nas Caldas 

de Moledo” (verde) (Soutinho, 2017a). Continuava a sul do Douro no seguinte 

trajeto: Régua - Pontigo (Sernancelhe) - Casteição (a meio caminho entre Meda 

e Trancoso) (verde). A terceira via era a que percorria Chaves - Tresminas - Douro 

(Covelinhas) a norte e que continuava para Moimenta da Beira a sul (ambas em 

amarelo). Havia outra variante mais para este que saía de Tresminas: Tresminas 

- Vesúvio. A travessia do Douro foi eventualmente feita entre Caldas do Carlão 

e Freixo de Numão para continuar em direção a sul via o troço Vesúvio - Meda - 

Celorico (ambas em amarelo). Perto da fronteira com Espanha, encontrava-se 

a última: Astorga - Compleutica (Mahide em Zamora) - Cobelcum (Figueira de 

Castelo Rodrigo) - Igaedis (Sabugal) (verde a sul e a última parte Compleutica – 

Astorga em amarelo).

Existem ainda dois troços que não atravessavam o Douro: a via Vila Chã (Alijó) 

- Pinhão que ficava na margem direita e a via Pocinho - Calabria (ambas em cor de 

rosa). A primeira era uma ‘bifurcação’ da já mencionada via Tresminas - Vesúvio, 

a outra ia em direção sul, atravessando o atual concelho de Vila Nova de Foz Côa 

onde virava para este, atravessando Castelo Melhor (onde iniciava outra via em 

direção sul, em direção a Marialva) e Almendra.

Se colocarmos esta rede viária romana no Douro, digitalmente reconstituída, 

ao lado de mapas rodoviárias de meados do século XIX, não se verificam grandes 

diferenças. Utilizamos o mapa inserido no fim na terceira edição de A handbook 

for travellers in Portugal. A complete guide for Lisbon, Cintra, Mafra, the British 

Battle-Fields, Alcobaça, Batalha, Oporto, & etc. (Neale & Sousa, 1864) para o 

ilustrar (Figura 4.3).
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No Douro, existiam poucas estradas com qualidade e aquelas que existiam 

ligavam os centros de então: Vila Real, Lamego, São João da Pesqueira e Torre de 

Moncorvo 4, ou seja, durante séculos, a densidade da rede de transportes terrestres 

estagnou. A rede de estradas que hoje em dia conhecemos e utilizamos tem as 

suas bases na legislação de 1850. Damos um salto no tempo para desenharmos as 

principais alterações a partir de então. Mas antes, queremos referir uma exceção 

positiva à regra.

A evolução da rede rodoviária até meados do século XX

O Douro deve muito do seu renome secular ao negócio dos vinhos. Uma vez 

que Lamego foi “a capital vinícola do Douro”, Pombal (1699-1782) aí “fez construir 

uma das primeiras estradas propriamente ditas de Portugal: a estrada velha que de 

Lamego leva à Régua para neste porto fluvial, se embarcarem os vinhos de Lamego, 

Douro abaixo, para o Porto” (Dias, 1947, p. 107).

Foi precisamente a esta estrada, que o Visconde do Banho se referiu em 1836 

na Câmara dos Pares, quando defendeu que é necessário avançar com o projeto 

de decreto-lei das estradas de Portugal. Fê-lo no sentido positivo, ressalvando-a 

como uma das exceções do lamentável estado da rede de estradas do país 

(“Câmara”, 1836):

Quando todos nós sabemos que estradas não há em Portugal, à exceção da 

estrada de Coimbra, que foi majestosa até ao ano de 1804, e 1805, e algumas poucas 

léguas juntas ao Douro na proximidade de Lamego: o mais tudo são caminhos 

feitos pelas enxurradas, e depois aperfeiçoados pela passagem de rebanhos, e de 

almocreves, sem nunca picaretas, e Engenheiros terem visto (“Câmara”, p. 306).

4 No capítulo 5 sobre as práticas turísticas no Douro pode ler-se que foi precisamente nestes concelhos que a 

oferta de alojamento era maior.

FIGURA 4.3 
Mapa da rede rodoviária 
de meados do séc. XIX 
(Neale & Sousa, 1864, 

p. última).
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Mas a continuação desta estrada de Lisboa, por Lamego, até Vila Real, uma 

estrada de primeira classe, só foi inaugurada em 1863 (Soares, 1979, p. 167). Este 

pequeno exemplo indica a tendência geral: apesar da morosidade, fizeram-se 

progressos ao nível das estradas.

Sistematizamos. A partir de 1849 começou a construção metódica de estradas 

em macadame, a técnica que pela primeira vez tinha sido utilizada em Portugal 

em 1824, estando bem divulgada nos finais da década de 1830 (Alegria, 1990, p. 

43 e 100; Matos, 1980, p. 212; Sousa, 2013, p. 163). Sousa (2013, p. 164) comenta 

que a construção de estradas macadamizadas contribuiu para a alteração do 

sistema tradicional de transportes, com particular relevo para o aparecimento das 

diligências, que estabeleceram ligações através dos eixos Lisboa-Badajoz e Lisboa-

Porto. Estas não atravessaram a região do Douro. Outras, como por exemplo 

algumas estradas de 1ª classe, conforme a lei de 22 de julho de 1850, a primeira 

lei sobre a moderna rede de estradas, o fizeram (Alegria, 1990, p. 104; Sousa, 2013, 

p. 163). No esquema anexado a esta lei estão mencionadas as terras durienses 

pelas quais as duas estradas de 1ª classe que, tal como as outras, saíam de Lisboa, 

a capital do Reino, para chegar às capitais dos distritos e a pontos importantes 

de Espanha. A primeira, já a mencionámos, foi a estrada que vinha de Coimbra e 

passava por Lamego, Régua, Vila Real e Murça (em direção a Bragança) – e a segunda 

vinha de Santarém, atravessava o Tejo em Barquinha e passava por Pocinho e 

Torre de Moncorvo (com destino final Miranda do Douro) (Gouveia, 2015, p. 97).

Antes de avançarmos no tempo, tecemos um comentário sobre o uso de 

diligências. Encontrámos no Elucidário do viajante no Porto (Barbosa, 1864, pp. 

113-114) a oferta de diligências e malas-postas da Companhia Viação Portuense: da 

Rua de São Lázaro partiram para Braga, Vila Nova de Famalicão, Viana do Castelo 

e Guimarães; da Rua Formosa iam em direção à Régua. Ficámos a conhecer este 

último trajeto através do tarifário da diligência, que “sae às 6 horas da tarde” e que 

permitiu a cada passageiro “bagagem gratuita até 10 kilogrammas” (p. 114):

Do Porto a

·   Vallongo $500

·   Balthar $800

·   Paredes 1$000

·   Penafiel 1$200

·   Regadas 1$500
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·   Tres Cancellas 2$000

·   Amarante 2$250

·   Regua 4$500

Por outras palavras, o trajeto Porto – Régua passava por Valongo, Baltar, 

Paredes, Penafiel e Amarante.

“A construção de estradas em Portugal continental, desde a publicação da 

primeira lei moderna sobre estradas, em 1850, até à queda da Monarquia, em 

1910, não sofreu grandes ruturas”, como demonstram os seguintes números: em 

1850 havia um total de 218 quilómetros de estradas macadamizadas; e entre 

1852 e 1892 cerca de 8427 km de estradas reais e distritais foram acrescentadas 

à rede. Incluindo, agora também as estradas municipais, a quantidade de estradas 

macadamizadas continuou a crescer no século XX: cerca de 16000 km em 1910 e 

cerca de 17000 km em 1925 (Sousa, 2013, pp. 167-168).

Enquanto, nos anos vinte, em muitos países europeus, o estado das estradas 

melhorava, em Portugal falava-se de um “estado de deplorável ruína”, já que a 

construção de estradas se manteve praticamente estagnada (Sousa, 2013, p. 174). 

O preâmbulo do decreto n.º 7.037 de 17 de outubro de 1920 ilustra que o próprio 

Estado tinha plena noção das fracas condições de conservação das estradas 

municipais, ou de 3ª ordem (“Alvará,” 1895, p. 1385):

Quiz tambêm o Govêrno atender ao grande atraso em que se mantêm a viação 

municipal, que quási se encontra abandonada na maioria dos concelhos, sendo 

muito lento o seu desenvolvimento e, em regra, muito deplorável, por deficiência 

de recursos dos municípios e carência de pessoal técnico para dirigir os respectivos 

trabalhos.

Por outras palavras, durante séculos a situação precária das estradas 

portuguesas manteve-se. Até aos anos quarenta, a rede viária continuou a crescer 

muito devagar, sobretudo graças a vias municipais (Sousa, 2013, p. 191).

Voltando agora para o Douro, deve ser ressalvado que nesta região o terreno 

acidentado constituía um obstáculo acrescido à construção de novas vias 

(Gouveia, 2015, p. 12) e nem permitiu a manutenção das estradas existentes, como 

testemunha esta passagem sobre Lamego que comenta a situação há meio século 

atrás, em 1969:
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A Lamego dão acesso duas estradas nacionais (n.os 2 e 226) (...). Estas vias 

encontram-se geralmente em bom estado e facilitam as comunicações com as 

principais cidades do País. Mas já os meios de comunicação no interior do concelho 

são insuficientes, as estradas rurais estão quase todas em mau estado, tornando-se 

impraticáveis logo que caem as primeiras chuvas. (Roseira, 1970, p. 76)

Para ficar com uma ideia visual da realidade rodoviária da região, copiamos 

apenas a parte referente ao Douro de um mapa publicado em 1907 pelo antecessor 

da atual Federação Portuguesa de Ciclismo que demonstra claramente quão 

poucas estradas boas esta região tinha (Figura 4.4).

Nota-se claramente que a rede rodoviária é mais densa no litoral e que, quanto 

mais se penetra no interior do país, as alternativas enfraquecem, particularmente 

no Douro Superior.

No meio de tantos comentários negativos, duas estradas devem ser colocadas 

no centro das atenções de forma positiva por causa do seu renome turístico atual. 

O traçado longitudinal mais extenso de Portugal entre Chaves e Faro foi designado 

como Estrada Nacional (EN) nº 2 através do Decreto-lei n.º 34.593, de 11 de maio 

de 1945. Ressalvamos que várias seções coincidem com partes das principais vias 

romanas e que está a ser promovido como um roteiro que permite o contacto com 

um Portugal autêntico (Carvalho, 2018). Também queremos destacar outra estrada 

nacional, a EN 222, que liga Canedo (Santa Maria da Feira) a Almendra (Vila Nova 

de Foz Côa), ao longo da margem esquerda do rio Douro. A parte que liga o Peso da 

Régua ao Pinhão e que percorre a paisagem do Alto Douro Vinhateiro – Património 

Mundial, foi distinguida, em 2015, pela empresa de aluguer de automóveis Avis com 

o título de World Best Driving Road (AVIS, 2015).

FIGURA 4.4 
Extrato da região do 
Douro da carta de 
Portugal contendo as 
estradas de macadame 
e caminhos de ferro 
(Loureiro, 1907).
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Em conclusão, a partir da nossa confrontação de mapas da região do Douro do 

período romano com mapas do século XX, podemos afirmar que as estradas, ao 

longo de séculos, não sofreram muitas alterações de fundo, e que o seu traçado e 

a sua distribuição se devem à geografia (particularmente o relevo) e à localização 

dos agregados populacionais. A rede rodoviária do Douro segue a regra que 

Matos (1980) formulou: ao Norte do Tejo, a rede de estradas litoral é mais densa, 

“acompanhando e penetrando, sempre que possível, a rede fluvial navegável, mas 

diluindo-se na zona montanhosa do interior (pp. 16-17).”

O CAMINHO DE FERRO

As expectativas relativas aos caminhos de ferro para facilitar o transporte no 

país e na região do Douro eram altas. O barão Forrester (1860, pp. 178-179), numa 

longa lista de vantagens, menciona algumas que podem ser ligadas ao turismo: o 

seu potencial de reunir pessoas – pessoas que viajam conhecem outras pessoas – 

e a oportunidade de conhecer os inúmeros tesouros escondidos do país. Uma vez 

que Portugal se lançou tardiamente e com certa cautela na Revolução Industrial, o 

comboio entrou também ‘tarde’ no país. A primeira linha entre Lisboa e o Carregado 

(Alenquer) entrou em serviço em 1856. Quase vinte anos mais tarde, começou-se a 

construir a Linha do Douro, nomeadamente em 8 de julho de 1873. O primeiro troço 

que entrou em funcionamento ligou Ermesinde a Penafiel no dia 30 de julho de 

1875. O troço até Caíde foi inaugurado ainda no mesmo ano, em 20 de dezembro; a 

seguir Juncal em 15 de outubro de 1877, Régua em 15 de julho de 1879, Ferrão em 4 de 

abril de 1880 e Pinhão em 1 de junho de 1880. Em 23 de julho de 1883, foi decretado 

completar esta linha até Espanha. Assim, a estação do Tua abriu a 1 de setembro 

de 1883, a do Pocinho a 10 de janeiro de 1887 e a de Barca d’Alva a 9 de dezembro 

de 1887. No mesmo dia foi inaugurada a Linha Internacional de Barca d’Alva a 

Salamanca, permitindo, desde então, um serviço direto entre o Porto e Salamanca.

E as esperanças foram cumpridas: cada vez mais pessoas e mercadorias foram 

transportadas pelo caminho de ferro. Na sua dissertação de mestrado, Oliveira 

(2013, p. 33) descreveu-o assim:

As vias de comunicação existentes antes da introdução da linha do Douro, 

circunscreviam-se a caminhos pedonais, estreitos, sinuosos, envoltos por um 

manto vegetal espesso. As estradas hierarquicamente superiores escasseavam 
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e o seu traçado interligava apenas os grandes núcleos populacionais. O vale do 

Douro era até então um espaço onde o isolamento era uma realidade inegável 

que conduzia a uma economia de cariz endógeno. O caminho-de-ferro veio 

atenuar esse isolamento, unindo e facilitando a ligação entre as povoações 

à beira rio.

Realça, da sua perspetiva, que a linha do Douro tirou a região do seu isolamento. 

Continua comentando que só com a implementação da linha férrea, novas pontes 

sobre o rio Douro foram construídas, como na Régua e no Pinhão. Até lá e como o 

referimos, barcas de passagem foram utilizadas para permitir o contacto entre as 

populações de ambos os lados do rio.

Para além do rio, o comboio era outro meio que permitiu à Régua, assumir o 

papel de ponto de recolha de mercadoria do Baixo Corgo em detrimento de Lamego. 

Mas houve outras paragens onde milhares de pipas entraram nos comboios. Na 

estação do Pinhão reagrupavam-se os produtos das grandes quintas do Douro 

Superior. Com o evoluir do tempo, algumas quintas, como a de Vargelas (São João 

da Pesqueira) e do Vesúvio (Vila Nova de Foz Côa), cresceram de tal forma que se 

construíram apeadeiros privados para o carregamento de mercadorias (Oliveira, 

2013, p. 34).

Houve outra atividade económica que se aproveitou desta mudança de 

paradigma nos transportes: as termas. Desde 1879 foi possível chegar às Caldas de 

Moledo de comboio (“Troços,” 1956, p. 528). E assim, quem vivesse em Lisboa ou 

no Porto e quisesse aproveitar os preços promocionais para bilhetes de comboio 

para a “Temporada de banhos do mar e águas minerais em 1888”, podia deslocar-

se a um preço módico a fim de fazer a sua cura em Moledo (Empresa do Guia 

Anunciador, 1988, p. 87), como pode ver na figura 4.5.

Infelizmente, estas inovações foram em detrimento do transporte fluvial 

tradicional pelo Douro. José Agostinho (1914) descreveu as consequências ao 

relatar uma viagem que fez pelo Douro. Quando esperava pela diligência em 

Lamego, perguntou a um mendigo porque é que mendigava, já que lhe pareceu um 

homem com forças para o trabalho. Este respondeu amargamente:

Como quere o senhor que eu trabalhe, se não tenho em quê? Antes de vir o 

maldito comboio, ganhava eu muito bem a minha vida, era barqueiro. A diligência 

não causava grande mal aos barcos da carreira que faziam viagens até ao Pôrto, e, 
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se muitos passageiros tinham mêdo de passar os pontos – oh! O do Cadão [sic] era 

terrivel! – as cargas das mercadorias davam e sobejavam para muitos braços terem 

que fazer. Veio o caminho de ferro, e os nossos fretes foram deminuindo. Foram 

deminuindo barcos e barqueiros. E nós, que não sabemos fazer mais nada, temos 

de pedir esmola (p. 217).

Este barqueiro perdeu o seu emprego devido à concorrência dos comboios. 

Por sua vez, a rede ferroviária não resistiu à concorrência de uma nova via de 

transporte a partir da década de noventa: autoestradas como a A-24, a A-7 e a A-4. 

Todas elas ofereceram um conforto e segurança crescentes e permitiram conduzir 

a velocidades muito mais altas (Bernardo et al., 2018, p. 8).

Portanto, a via-férrea com ida e volta pela mesma linha a uma velocidade 

reduzida caiu em desuso, e os responsáveis decidiram fechar o troço entre Barca 

d’Alva e La Fuente de San Esteban (Salamanca) em 1 de janeiro de 1985. Em 18 

de outubro de 1988 fecharam 28 km entre Pocinho e Barca d’Alva. É preocupante 

FIGURA 4.5 
Preços para bilhetes de 
comboio da temporada 
de banhos do mar e 
águas minerais em 
1888 (Empresa do Guia 

Anunciador, 1988, p. 87).
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o estado deste troço desativado: foi votado a um abandono quase total. E não 

deveria ser assim. Basta copiar o exemplo espanhol: o troço a seguir à fronteira 

foi declarado “Bem de Interesse Cultural na Categoria de Monumento”, o que faz 

com que haja inspeções regulares que salvaguardam o bom estado do traçado, 

ou seja, há um esforço institucional para a conservação do passado ferroviário 

transfronteiriço (Oliveira, 2013, p. 35).

Hoje nenhum dos ramais da linha do Douro está em funcionamento: a linha do 

Corgo que saía da Régua para Vila Real (inaugurada em 1906) e Chaves (estação 

em funcionamento desde 1921); a linha do Tua que saía de Tua e chegou, pela 

primeira vez, a Mirandela em 1887 e a de Bragança em 1906; nem a linha do Sabor 

que saía do Pocinho e terminava em Miranda do Douro a partir de 1938.

Com as palavras de Jorge Ferreira (2002, p. 56) podemos resumir a importância 

dos comboios: “A construção da linha ferroviária do Douro, no espaço de uma 

década”, transformou “profundamente as noções de tempo e de espaço que 

separaram durante séculos as distâncias do litoral com o interior. O isolamento 

milenar do vale do Douro foi encurtado”.

CONCLUSÃO

A evolução dos transportes no Douro dependeu fortemente, em primeiro 

lugar, da ferocidade do rio Douro e do relevo envolvente agreste e montanhoso e, 

em segundo lugar, de decisões centrais tomadas em Lisboa. E a nível nacional, o 

planeamento de estradas e de caminhos de ferro, tal como o melhoramento da 

navegabilidade fluvial enquadraram-se num projeto político e social que avançou 

muito devagar (Sousa, 2013, p. 162). Houve avanços, mas a uma escala diminuta 

e morosa, o que fez com que a NUTS III - Douro, só desde há bem pouco tempo, 

desde 1985, graças à navegabilidade de todo o rio, da foz à fronteira, e a abertura 

de autoestradas, nas décadas seguintes, iniciou a sua transformação no destino 

turístico de sucesso que conhecemos hoje, ou seja, a popularidade do Douro como 

destino turístico é um fenómeno recente. Na sua essência, estamos perante uma 

história de sucesso com menos de duas décadas de ‘bravuras’ por contar, que se 

devem não só à melhoria das vias de acesso, mas sobretudo à promoção de parte 

da NUTS III - Douro, nomeadamente o Alto Douro Vinhateiro, a património cultural 

mundial da UNESCO.

Veronika Joukes; Susana Rachão
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INTRODUÇÃO

Ana Mendes Godinho, atual secretária de Estado do Turismo, esteve presente 

na cerimónia evocativa dos 17 anos da classificação do Alto Douro Vinhateiro como 

Património Mundial da UNESCO que decorreu em Santa Marta de Penaguião em 

dezembro de 2018. No seu discurso aludiu que, em 2012, na NUTS III - Douro, foram 

registadas 189 mil dormidas, das quais 15% (cerca de 28 mil) correspondiam a 

visitantes estrangeiros. Seis anos mais tarde, em 2018, foram contabilizadas 393 

mil dormidas e destas 40% (164 mil) correspondiam a estrangeiros, ou seja, “as 

dormidas turísticas no Douro duplicaram, mas, mais interessante ainda, é que a 

nível de procura estrangeira, o número quadruplicou”. Realçou que estamos a 

conseguir colocar o Douro no mapa da procura internacional com base naquilo que 

a região tem de único (Hogues, 2018).

O antigo Presidente do Turismo do Douro, António Martinho, listou e defendeu 

inúmeras vezes esta unicidade a partir dos recursos endógenos. Começa pelo 

próprio rio Douro que permite o turismo náutico, ao qual acrescenta o património 

cultural, natural e gastronómico que convidam ao touring cultural e paisagístico, ao 

turismo de natureza e ao turismo de gastronomia e vinhos, em termos de produtos 

estratégicos primários (Martinho, 2014, p. 27). Mas há também o potencial do 

turismo de saúde e bem-estar e do turismo religioso. Deve ser do conhecimento do 

leitor que todo este potencial está a ser trabalhado cada vez melhor, desde há duas 

décadas; mas como terá sido antes? E é este o ponto de partida deste capítulo: 

quando é que estes produtos turísticos começaram a ser explorados na região?

O Douro, repetimo-lo, nem sempre foi tão visitado como hoje. Em primeiro 

lugar, a própria natureza – rio e montes – dificultou o acesso à região. Em 

consequência, as vias de acesso – um rio navegável, o caminho de ferro do Douro, 

estradas nacionais e autoestradas – só lentamente foram abertas e melhoradas, 

como explicámos em pormenor no Capítulo 4.

Outro elemento que atrasou a chegada de turistas à região foi a falta de guias 

turísticos. Desde que escreveu a sua dissertação de mestrado (Ribeiro, 2007) e, 

consecutivamente, a sua tese de doutoramento (Ribeiro, 2014), Didiana Fernandes 

Ribeiro atentou à presença da riqueza turística da região do Douro em guias, 

sobretudo publicados por estrangeiros no século XIX. Do corpo de guias turísticos e 

relatos de viagens por Portugal que estudou, apenas um terço dos itinerários integra 

a região do Douro e deste grupo, três quartos foram publicados a partir da segunda 
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metade do século XIX (Ribeiro, 2007, p. 23; 2010, p. 9). Num artigo mais recente 

explica-o assim: “A terra do vinho faz agora parte integrante dos guias sobre a 

Península Ibérica, no entanto, as informações para quem pretendesse deslocar-se 

até à região, mesmo depois de 1960, são quase inexistentes e esta região nunca chega 

a ser realmente descoberta” (Ribeiro, 2016, p. 79). Por outras palavras, vai variando 

nas afirmações que o Visconde de Vila Maior formulou quase cem anos antes:

Frequentavam apenas uma limitada porção d’este território os negociantes 

ou os seus comissários, preoccupados unicamente com a acquisição do valioso 

produto que alli se cria. As tradições e as notícias, transmitidas de individuo a 

individuo, eram o único roteiro dos comerciantes e dos raros viajantes que os 

interesses ou a curiosidade levavam áquellas paragens (Vila Maior, 1876, p. 2).

O Visconde escreveu o seu livro para que houvesse um guia em papel, e não 

apenas informações passadas de boca em boca, incentivando assim, mais pessoas 

a viajarem pelo Douro abaixo e conhecerem o magnífico país vinhateiro que o 

envolve.

Explicamos a insignificância do Douro como destino turístico ainda de uma 

outra perspetiva. Sob proposta de Raul da Costa Couvreur, representante da 

Sociedade de Propaganda de Portugal, foi organizado entre 12 e 16 de janeiro de 

1936 o I Congresso Nacional de Turismo. Foi um momento de auscultação das 

partes envolvidas (stakeholders) para a seguir afinar o planeamento nacional 

do desenvolvimento turístico. Durante as reuniões de trabalho que decorreram 

maioritariamente na Sociedade de Geografia de Lisboa, os participantes podiam 

apresentar teses em prol do desenvolvimento turístico. Nos três volumes com fac-

símiles das mesmas que consultámos na Biblioteca Pública do Município do Porto 

nenhuma defende o Douro, mas há duas que defendem os interesses do norte de 

Portugal, mais precisamente do Porto. “O Norte também é Portugal” queixa-se Júlio 

Pinto, ou seja, se a nível nacional nem o Porto está a ser promovido como destino 

turístico naquela fase de arranque, então quais as hipóteses do Douro? Talvez 

esta ‘anomalia’ possa servir de pouco conforto: o autor, ao defender que o Porto 

precisava urgentemente de um ‘campo de aviação’ (que abriu oficialmente em 2 

de dezembro de 1945), reclama: “Braga tem o seu campo. O mesmo sucede em 

Alijó, pequena vila trasmontana. E o Porto? (Pinto, 1936)”. O Douro, pelo menos, 

tinha o seu próprio aeródromo.
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Sabendo que o aeroporto de Francisco Sá Carneiro é o mais próximo do Douro, 

vale a pena mencionar que em 1976 o seu movimento era de 110.503 passageiros, 

dos quais cerca de 1/5 eram internacionais. Um número irrisório, se comparado 

com os 11.941.218 passageiros de 2018. (“AEROPORTO,” 2019; Contribuição II, 

1979, p. 252). Eis aqui outra razão do número reduzido de turistas, desta vez 

especificamente de internacionais, no Douro: é só no século XXI que Porto e 

o Norte de Portugal se tornaram atrativos para o mercado internacional, entre 

outros, graças aos múltiplos prémios de excelência turística que o país e o Porto 

têm ganho e à política de atração de companhias aéreas low cost para, entre 

outros, o aeroporto de Pedras Rubras (Leiria & Bastos, 2017).

Todavia durante séculos houve ainda outro fator impeditivo de potenciais 

visitantes a Portugal. Qualquer autor que se debruça sobre a história do turismo 

em Portugal confronta-se com esta fraqueza. Paulo Pina (1988, p. 53) observou 

que a “notória incapacidade hoteleira, sentida quer em número de unidades, quer 

em qualidade do serviço oferecido” barrou o desenvolvimento inicial do turismo 

português. O decreto n.º 10.698, de 15 de abril de 1925, listou os maiores hotéis em 

todo o país com o objetivo de fixar para cada um a taxa hoteleira, criada pela lei de 

28 de novembro de 1921. Dos 255 hotéis listados, quase metade encontravam-se 

no Porto (60) e Lisboa (61). No Douro existiam apenas 7 hotéis: 1 em Lamego (Hotel 

do Comércio) e 6 no Peso da Régua (Hotel Douro, Hotel Peninsular, Grande Hotel 

Termas, Hotel Gomes, Petit Hotel e Hotel Vilhena) (“D n.º 10698,” 1925). Por outras 

palavras, não havia oferta de alojamento com um mínimo de qualidade na outra 

cidade da região, Vila Real, e, de certeza, não havia em qualquer outro concelho 

menor.

Em 1952, o deputado Galiano Tavares mencionou que em Portugal apenas 

havia 180 registos de hotéis. Dos 180 registos, 4 hotéis eram de luxo, 28 de 1ª classe, 

49 de 2ª classe e os restantes de 3ª, além de 10 pousadas. E, todos eles precisavam 

de modernização e reequipamento (Revés, 2017, p. 164). O que valeu para Portugal 

no seu todo, valeu, de certeza, para o remoto Douro: a grande falta de alojamento 

de qualidade.

Na primeira edição da parte 1 do volume V do Guia de Portugal dedicado a 

Trás-os-Montes e Alto Douro, publicado nos finais da década de 60, a situação já 

se encontrava ligeiramente melhor (Dionísio, S.d.). “A província oferece atualmente 

ao forasteiro algumas comodidades de alojamento que nada ficam a dever àqueles 

que são dadas em muitos países de reconhecida preparação hoteleira” (p. 126). 
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No Douro havia “dois bons hotéis, abertos todo o ano”: o Hotel Tocaio no centro 

de Vila Real (recentemente transformado em hospital privado) e o Hotel do 

Santuário em Lamego (que já não funciona, embora o edifício ainda persista). O 

autor considerou “um tanto mais modestos e antiquados, no vale do Douro” os 

estabelecimentos hoteleiros nas Caldas de Moledo e Caldas de Aregos. Falando 

de novo de unidades de alojamento de qualidade, desta vez na categoria de 

pousadas, mencionou a Pousada de Lamego, num recanto florestal, de aprazível 

frescura, fronteiro à serra das Meadas (cujos quartos agora são comercializados 

pelo Camping Lamego) e a Pousada do Barão de Forrester, em Alijó (pp. 126-

127). A última localiza-se no centro da vila de Alijó e é, hoje, a única Pousada de 

Portugal inserida na Região Demarcada do Douro. Foi construída de raiz, em 1944 

(“Pousada,” 2019).

No segundo volume da Contribuição para o inventário das potencialidades 

turísticas da área do Douro, redigida pela Comissão de Coordenação da Região 

do Norte (CCDRN), em 1979, encontrámos uma listagem das unidades hoteleiras 

da região. Na tabela 5.1 da página seguinte inserimos apenas os concelhos (dos 19) 

com unidades de alojamento em funcionamento.

Estes números ilustram o lento crescimento da oferta hoteleira no Douro, que 

ainda hoje se concentra nos centros urbanos, ou seja, no eixo Lamego – Régua – Vila 

Real. É de salientar que, dos 19 concelhos da NUTS III - Douro, onze não ofereciam 

qualquer tipo de alojamento oficial até aos finais da década de 70. Outro ponto 

fraco é que dos 336 quartos existentes, mais de metade (188) não tinham quarto 

de banho privado.

FIGURA 5.1 
Caldas de Moledo.  
Créditos fotográficos 

Cátia Guedes.
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Tabela 5.1 – Equipamento hoteleiro na NUTS III - Douro em 1979

Concelho
Localidade

Estabelecimento

Classificação Quartos Total 
(camas)

Total 
(camas)

Tipo N.º Sem 
banho

Com 
banho

Torre de Moncorvo Pensão 2 7 2 18

Torre de Moncorvo Pensão 2 10 - 20

Torre de Moncorvo Pensão 1 11 - 19 57

Alijó Pousada 1 6 6 19 19

Vila Real Hotel 2 - 52 99

Vila Real Albergaria 4 - 24 48

Vila Real Pensão 2 14 - 27

Vila Real Pensão 2 5 5 20

Vila Real Pensão 1 18 - 30 224

Peso da Régua Pensão 2 13 - 22

Peso da Régua Pensão 2 9 - 18 40

Peso da Régua
Caldas de Moledo Pensão 2 13 9 44 44

Sabrosa Pensão 2 10 1 19

Sabrosa Pensão 1 5 - 8

Sabrosa Pensão 1 14 - 25 52

Armamar Pensão 2 10 - 17 17

Lamego Hotel 1 21 11 58

Lamego Estalagem 4 2 5 14

Lamego Motel 2 - 5 12

Lamego Pensão 2 - 25 50

Lamego
Valdigem 2 9 - 18 152

São João da Pesqueira Pensão 2 11 3 28 28

TOTAIS 42 188 148 633 633

Fonte: Baseado em (Contribuição II, 1979, pp. 211-214)
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Terminamos estes apontamentos sobre as debilidades do alojamento turístico 

no Douro, mencionando que, muito antes do século XX, existiam estalagens. Vila 

Maior (Vila Maior, 1876, p. 130 e 135) referiu que as do Pinhão e da Folgosa podiam 

ser vistas a partir do rio e que ambas eram pontos de paragem de um serviço 

de diligência. Dois autores sugeriram alternativas a estas escassas opções de 

alojamento, alternativas essas muito próximas dos modelos hoje aplicados no 

Airbnb – nomeadamente a pernoita em casa de pessoas hospitaleiras. O general 

Charles-François du Perrier Dumouriez, quando comentou a vida em Portugal 

em 1756, descreveu os seus habitantes nas províncias do Norte como “de uma 

raça fina, independentes, sinceros, destemidos e apaixonados pelo seu país. São 

sempre hospitaleiros, de tal forma que nas regiões de Entre Minho, Douro e Trás-

os-Montes não existem pousadas” (Neves & Vilas-Boas, 2013, p. 7). Henry Vizetelly, 

no ano de 1880, é outro que opina que “são gentes hospitaleiras”. Utiliza o seguinte 

exemplo para o ilustrar: “servem-nos criação, perus, presunto e carne de vaca e 

de borrego que, diga-se de passagem, têm de mandar buscar a 15 km de distância” 

(Mayson, 2001, p. 163). Ernest H. Cockburn, em 1935, recomendou travar amizade 

com um exportador e tentar conseguir que ele se ofereça para o hospedar numa 

das suas quintas (Liddell, 1995, p. 186).

Em resultado desta escassez de unidades de alojamento, de vias e meios de 

transporte, de guias turísticos e de outros tipos de fontes de informação houve uma 

falta de visitantes ao Douro. Pretendendo neste capítulo abordar apenas práticas 

turísticas mais remotas no tempo, optámos por aproveitar o material encontrado 

em torno dos nichos de turismo acima introduzidos. Começamos por destacar 

as práticas de vilegiatura nas quintas do Douro, o antecessor do atual Turismo de 

Habitação 1 e Turismo no Espaço Rural (TER) (que inclui dormidas em hotéis rurais, 

casas de campo e agroturismo) (“Portaria n.º 937,” 2008). Mudamos, a seguir, para 

o enoturismo (em combinação com a gastronomia). Por se tratar de fenómenos 

relativamente recentes, os temas das excursões e dos cruzeiros são compactados 

num único ponto. O início das excursões organizadas pelos Caminhos de Ferro de 

Portugal às amendoeiras em flor serve de exemplo do desenvolvimento do touring 

1 O turismo de habitação pode apenas funcionar num imóvel “que pelo seu valor arquitetónico, histórico ou 

artístico, é representativo de uma determinada época (ex: palácio, solar), podendo localizar-se em espaços 

rurais ou urbanos”. Em simultâneo, deve servir de residência do proprietário ou entidade exploradora ou do seu 

representante durante o período de funcionamento (“Portaria n.º 937,” 2008, p. art. 2.º).
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cultural e paisagístico, e a introdução dos navios-hoteleiros ilustra o crescimento 

atual do turismo náutico. A seguir abordamos o turismo religioso, neste caso 

combinado com práticas populares, uma vez que tecemos considerações sobre 

as festas da Nossa Senhora dos Remédios. O último tipo de turismo ao qual 

dedicamos um ponto é o turismo termal, mais precisamente o praticado nas Caldas 

de Moledo. Para finalizar, consignamos resumidamente o turismo cinegético, o 

turismo literário e o omni-abrangente turismo de natureza assim como outras 

tantas formas de descobrir o Douro.

Uma vez mais, o material que reunimos neste capítulo não é mais do que o 

pontapé de saída para descrever uma faceta da história do Douro mal contada até 

aos dias de hoje: a evolução do viajar e de práticas de lazer, recreação e turismo na 

região antes do boom turístico do qual somos todos testemunhos. Outros autores 

já fizeram um esforço considerável para dar a conhecer a vida no Douro de uma 

perspetiva agrícola, de propriedade, de arquitetura ou de descrição do trabalho 

na quinta. Partilhamos aqui os primeiros contributos para o estudo da NUTS III - 

Douro sob uma perspetiva de práticas turísticas antes da aceitação do Douro como 

Património Cultural da Humanidade e o consequente desenvolvimento turístico 

da região, optando por organizar os resultados das nossas pesquisas bibliográficas 

em torno de alguns tipos de turismo.

TURISMO RURAL: PRÁTICAS DE VILEGIATURA 
LEVARAM AO SEU SURGIMENTO

Sérgio Palma Brito (2003, p. 95 do vol. I) lança o conceito de vilegiatura 

quando fala dos costumes dos romanos endinheirados, nomeadamente das 

suas segundas residências no campo e largas temporadas que aí passavam, 

utilizando a seguinte definição: “regresso sazonal ou episódico ao campo de 

citadinos absorvidos pela vida política e social cujos rendimentos, se não mesmo 

as actividades, continuam a ser essencialmente agrícolas”. Naquela altura, os 

vilegiadores eram proprietários rurais que exerciam funções políticas, cívicas 

ou militares em Roma. No Douro, a partir do século XVIII, os vilegiadores eram, 

em primeiro lugar, os negociantes do vinho do Porto que fizeram a sua fortuna 

no Porto ou Vila Nova de Gaia. Foram eles que criaram ou compraram quintas 

onde a viniviticultura estava em primeiro lugar. Mas onde, de certeza, também se 

pensava conscientemente em formas de tornar a vida mais agradável através de 
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atividades recreativas e na possibilidade de convidar pessoas, prevendo espaços 

de convívio e descanso. Hoje, várias destas quintas durienses encontraram um 

novo uso: são o centro de práticas de Turismo de Habitação (TH) e de Turismo no 

Espaço Rural (TER).

Nesta região uma quinta deve ser associada a “uma área de terreno que 

tanto pode ser uma modesta parcela de uns quantos metros quadrados, como 

uma extensa propriedade de muitos hectares”, utilizada para a agricultura, 

eventualmente a viticultura, normalmente com uma casa de habitação, que pode 

de novo ser simples ou maior/elaborada (Liddell, 1995, p. 16).

Para a maioria das quintas do Douro é difícil afirmar quando estas apareceram. 

Certo é que no início da Idade Média as ordens monásticas plantaram muitas vinhas, 

sendo estas trabalhadas pelas próprias ordens ou através de arrendamento das 

mesmas a laicos. Assim, as Quintas dos Varais, do Monsul e dos Frades pertenceram 

ao Mosteiro de Santa Maria de Salzedas. Outras quintas com origens monásticas 

são a Quinta do Convento de São Pedro das Águias, a Quinta do Mosteiro (de São 

João de Tarouca), a Quinta da Igreja (do mosteiro da Madre Deus, de Monchique) 

e a Quinta de Valbom. Quintas que, inicialmente, foram arrendadas a mosteiros 

foram, por exemplo, a Quinta de Vilarinho de São Romão, a Quinta de Ventozelo, a 

Quinta de Roriz e a Quinta da Eira Velha. A Quinta do Côtto é um exemplo de uma 

propriedade senhorial, enquanto a Quinta de Nápoles e do Vesúvio pertenciam a 

famílias importantes, respetivamente à família Nápoles e Ferreira (Cordeiro, 1960; 

Liddell, 1995, p. 17; Pina & Cardoso, 2017).

Entre os primeiros compradores ingleses, todos exportadores de vinhos do 

Porto, podemos designar o próprio Joseph Forrester com a compra da Quinta 

da Boa Vista ainda antes de 1840, e John Fladgate com a compra da Quinta da 

Roêda em 1844. Outras quintas compradas por Ingleses no final do século são 

a Quinta do Zimbro (antes de 1888), a Quinta da Senhora da Ribeira (1899), a 

Quinta do Tua (1889), a Quinta do Bonfim (1890), a Quinta de Malvedos (1890), 

a Quinta de Val de Coelho (cerca de 1890) e a Quinta de Vargellas (1893) (Liddell, 

1995, p. 21). A compra e construção de quintas no Douro por comerciantes de 

vinho do Porto ingleses derivava de uma evolução no processo de produção: 

inicialmente estavam apenas na quinta, na altura da vindima, para acompanhar 

o processo da vinificação; porém, muitos negociantes acabariam por adquirir a 

própria quinta e, assim, podiam aparecer quando lhes convinha (Vila Maior, 1876, 

p. 216).
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Joseph Forrester publicou em 1852 um mapa da região dos vinhos do Douro. 

Nele assinalou as 79 quintas mais afamadas nas redondezas imediatas do rio: “13 

no Baixo Corgo, 54 no Cima Corgo e 12 no Douro Superior” (Almeida, 2014, p. 7). 

Muitas delas sobreviveram até hoje, outras tantas são de menor importância ou 

deixaram de funcionar. Quase um século mais tarde, Júlio Alcino Cordeiro voltou 

a inventariar as quintas do Douro e publicou a respetiva lista pela primeira vez em 

1941. Em 1960 reeditou o livro onde reuniu 1.472 nomes de quintas (Cordeiro, 1960; 

Liddell, 1995, p. 16). Foram listadas quase 20 vezes mais propriedades do que há 

100 anos atrás. Na maior parte das vezes, a fragmentação dos terrenos deveu-se 

ao cumprimento das leis napoleónicas que obrigavam a partilhar uma herança em 

partes iguais entre os legítimos herdeiros do mesmo grau.

Gaspar Martins Pereira, quando em 2014 abriu a segunda conferência do 

Museu de Lamego/CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, 

Espaço e Memória, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto) “Quintas do 

Douro: História, Património e Desenvolvimento”, destacou a importância destas 

centenas de unidades vinhateiras típicas do Alto Douro. Estas asseguraram um 

lugar socioeconómico estratégico na viticultura duriense, graças a um sistema 

de exploração vitícola integrada, “reunindo vinhas, centros de vinificação e 

armazenagem de vinhos, casa de proprietário e/ou caseiro e trabalhadores; por 

vezes, também, azenha de azeite, capela, etc.” (Pereira, 2014, p. 10). Acrescenta-se 

que, até meados do século XX, o isolamento da maioria das quintas obrigava a uma 

agricultura mista para garantir a autonomia da quinta e a subsistência de quem 

lá habitava e trabalhava (Fauvrelle, 2014). Mas estas também tiveram um papel 

significativo enquanto unidades de povoamento e de poder territorial e social, “de 

que decorre, em grande parte, um riquíssimo legado patrimonial, tanto material 

como imaterial” (Pereira, 2014, p. 10).

Apesar de existirem diferenças entre as diversas quintas do Douro, provocadas 

pelo estatuto socioeconómico dos proprietários, estas costumam ser constituídas 

por várias combinações de edifícios. Uma quinta, em geral, é composta pelo 

edifício de habitação do proprietário e um conjunto de dependências necessárias 

para o laboro. Nas quintas mais pequenas, a ‘casa do patrão’ destinava-se ao 

proprietário. O dono e a sua família viviam lá a tempo inteiro e encarregavam-

se de dirigir tudo, ou seja, o trabalho na agricultura e na vitivinicultura; algo que, 

normalmente, implicava a sua própria mão de obra. No caso das quintas maiores, o 

proprietário costumava estar ausente, dedicando-se, por exemplo, ao negócio dos 
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vinhos do Porto em Vila Nova de Gaia. Tinha um caseiro, normalmente alojado na 

sua própria casa, para lidar com os trabalhadores e tomar conta da vida na quinta. 

Neste caso, a casa da quinta ficava desocupada durante a maior parte do ano, já 

que o proprietário se deslocava para a região do Douro em momentos específicos: 

em meados de fevereiro, para a compra do vinho, e em setembro, por causa da 

vindima, por exemplo (Barreto, 2014, p. 191; Costa, 1997, p. 250 e 255; Coutinho, 

2012, pp. 8-9; Liddell, 1995, p. 24; Ribeiro, 2007, p. 186 e 196).

André Coutinho (2012, p. 9), ao analisar os edifícios das quintas do Douro 

no Baixo Corgo, identificou um conjunto de dependências com características 

distintivas e formulou um modelo- tipo de quinta no Douro (Figura 5.2).

Com base na Figura 5.2, podemos identificar os seguintes edifícios que 

constituem o modelo-tipo de quinta do Baixo Corgo: a casa do proprietário 

“constituída pela cozinha normalmente com uma varanda alpendrada, pela sala, 

como um espaço de representação social e pelos quartos”, a capela, a casa do 

caseiro que normalmente incluía a cozinha ampla dos caseiros e trabalhadores, os 

cardenhos que albergavam os trabalhadores, uma oficina vinária que incluía adega 

e armazém, para além de outras estruturas de apoio como telheiros, estábulos e 

cocheiras (Coutinho, 2012, pp. 8-9).

A pessoa que mais se destacou como proprietária de quintas no Douro foi a 

D.a Antónia Ferreira, que no ano da sua morte (1896) possuía mais de 30 unidades 

(Liddell, 1995, p. 21).

FIGURA 5.2 
Organização 
esquemática de uma 
quinta do Baixo Corgo 
Legenda: 1) Entrada; 
2) Capela; 3) Casa do 
proprietário com adega, 
armazém, lagares no 
rés-do-chão; 4) Casa 
de caseiros que inclui 
uma cozinha de maior 
dimensão; 5) Edifício (s) 
de apoio como oficina 
vinária, estábulos, 
cardenhos, cocheira 
(Coutinho, 2012, p. 9).
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Uma consequência importante da ‘invasão’ do Douro pelos exportadores de 

vinho do Porto britânicos nos finais do século XIX, foi a introdução de um novo 

modelo de quinta, inspirado nos colonial bungalows, espalhados pelas plantações 

de chá da Índia. Tal como afirma Liddell (1995, p. 21), “a moda foi lançada em 1893 

por George Warre na Quinta do Bonfim e, a seguir, copiada na Quinta de Vargellas 

e, ainda mais tarde, na Quinta da Roêda”.

Exemplificamos, então, algumas das antigas práticas de recreação, lazer e 

turismo nestas quintas do Douro. Começamos por mencionar um artigo com o 

título “A bacia da Régua e o vale de Jugueiros” que Ramalho Órtigão originalmente 

publicou no jornal As farpas, onde reuniu um conjunto de crónicas mensais de 

política, de letras e de costumes, todas caricaturas fiéis da sociedade da época. 

Esta foi escrita em 1885 e relata uma viagem que fez no Douro para ver com os seus 

próprios olhos os efeitos da filoxera. Aproveita a discussão para contar o seguinte:

Todo o comércio dos vinhos do Alto Douro é feito por ingleses, residentes na 

cidade do Porto ou nos seus subúrbios. Nesta época do ano, durante as vindimas, 

eles vêm, pessoalmente, comprar. Antigamente, quando os meios de transporte 

eram longos e difíceis, quando se gastavam quatro, seis ou oito dias para vir 

embarcado do Porto à Régua, trazendo-se toda uma estalagem flutuante no barco 

rabelo, com colchões na chilreira e debaixo da apegada, e com munições de boca, 

carneiros, cabritos, leitões e galinhas, para ir matando e comendo pelo caminho (...) 

(p. 105).

FIGURA 5.3 
Quinta da Roêda, postal 
antigo, coleção privada.
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Insiste em enunciar que são negociantes ingleses, com os seus próprios 

hábitos, que vinham do Porto para cima na época da vindima para comprarem, 

pessoalmente, os seus vinhos. Vinham com barcos rabelos que adaptavam para aí 

poder dormir e comer durante a subida do Douro que podia demorar uma semana 

(Ortigão, 2013).

No livro sobre a Quinta de Roriz, Pereira (2011) conta que Fernando Van Zeller 

gostava de passar as férias na quinta, acompanhado pela família nas décadas dos 

anos 20 e 30. Ia para lá em vários momentos do ano, sobretudo na Páscoa e na 

vindima, e naquelas alturas gostava de juntar amigos, parentes e hóspedes para 

grandes almoços e jantares. No Diário da Quinta Pereira encontrou múltiplas 

referências a visitantes – exportadores, clientes, amigos e parentes –, sobretudo 

durante as vindimas. O meio de transporte mais utilizado para ir à Quinta de 

Roriz era o comboio, embora Fernando Van Zeller já tivesse um automóvel. Este 

serviu para pequenas excursões turísticas à região com a sua esposa e com os 

seus hóspedes. Deslocavam-se, assim, para o Pinhão, São Salvador do Mundo, 

Covelinhas, Tarouca, Lamego, Vila Real e Moimenta da Beira onde visitavam 

locais emblemáticos, casas ou monumentos históricos. Mas também retribuíam 

as visitas dos seus vizinhos e, assim, os Van Zeller foram também recebidos em 

quintas ‘vizinhas’ como a do Noval, Corredoura, Monsul, Sidrô, Caedo, Teixeira, 

Ventozelo, Malvedos, Vargelas, Roêda e Loureiro. Como outros amigos também 

tinham barcos, também estes se aventuraram no rio Douro. Outro passatempo 

que era praticado com fervor pelo seu filho Ronaldo, quando este era estudante 

na década dos anos 20, era a caça. Convidava amigos para caçar dentro da quinta, 

mas também em Ventozelo, Roncão, Roêda, Castedo e Barca de Alva (Pereira, 2011, 

pp. 297-298, 306-307). O mesmo tipo de rituais mantiveram-se na Quinta de Roriz 

com a geração seguinte de Van Zeller nos anos quarenta a sessenta (Pereira, 2011, 

pp. 324, 336-340).

Também em artigos de Carlota Cabral e Natália Fauvrelle podemos encontrar 

alguns exemplos da adaptação das quintas no Douro para práticas recreativas. 

A primeira autora estudou o passado de uma das mais antigas quintas do Douro, 

a Quinta do Paço de Monsul, e conta que no lado poente da casa principal, em 

terreno de certa elevação, se encontrava a mata. Repara logo que este elemento 

hoje em dia é pouco comum nas quintas do Douro porque, em geral, as matas 

desapareceram a partir do século XVIII para dar lugar a uma quase monocultura 

vinícola. Ao longo dos séculos XIX e XX, no entanto, a mata era ótima para passeios 
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e recreio à sombra. Era recortada por caminhos. Havia, à sua entrada, “um campo 

de ténis e um largo arranjado com uma mesa e bancos de xisto, para pic-nic”. 

Outro espaço de lazer era o ‘caramanchão’ – “isto é, um recanto com mesa e 

bancos coberto por ripas revestidas de trepadeira”, onde se tomava o high tea 

nas tardes de canícula, muito ao gosto inglês (Cabral, 2014, pp. 57-58). A segunda 

autora confirma que foi na Quinta das Nogueiras em Godim, Peso da Régua, que 

D.ª Antónia costumava passar mais tempo e foi aí que recebeu até ao fim da vida os 

amigos e a família. Quando morreu, em 26 de março de 1896, tinha como hóspedes 

a Condessa de Zileri, sua neta, e restante família (Fauvrelle, 2012, p. 57). Vila Maior 

(Vila Maior, 1876, p. 96 e 99) alerta sobre um pormenor na Quinta do Vesúvio, outra 

propriedade da D.ª Antónia, que se situava no Douro Superior e que, já naquela 

altura, possuía 140 hectares de vinhas. Descreve a presença de um moinho de 

azeite que funcionava com a água do rio Teja, conduzido por um canal de um 

quilómetro, cavado na rocha, para pôr uma grande roda hidráulica em marcha. 

“Póde visitar-se todo este canal seguindo um passeio que o acompanha de uma 

á outra extremidade com a largura bastante para permittir aos visitantes uma 

agradavel e curiosa excursão” (Vila Maior, 1876, p. 99). Já naquela altura se pensou 

em tornar a visita à quinta mais apelativa, apostando nas infraestruturas certas.

Estes exemplos ilustram como o princípio da vilegiatura, lentamente, se 

enraizou no Douro graças aos proprietários abastados que apostavam em tornar 

as suas quintas, em espaços não somente agrícolas, mas também de diversão e 

descanso. Com a adaptação de infraestruturas existentes ou com a construção de 

raiz de campos de ténis, áreas de piquenique, jardins românticos, etc., o dono de 

uma quinta aumentava não só o seu próprio bem-estar, mas também o bem-estar 

dos seus convidados. Estas práticas de garantir momentos de pura descontração 

aos hóspedes sobrevivem, hoje, em várias unidades de Turismo de Habitação e de 

Turismo no Espaço Rural.

Helena Pina e António Barros Cardoso descreveram o início da implementação 

do Turismo de Habitação no Douro (2017) referindo-se à Quinta dos Varais em 

Cambres (Lamego). A proprietária da casa que iniciou o processo, em 1984, foi a D.a 

Lúcia Girão, com 60 anos de idade. Decidiu associar a sua quinta de grande valor 

patrimonial ao turismo e assim diversificar as suas fontes de rendimento. “Aceitou 

o desafio da Secretária de Estado do Turismo que se deslocou à Região Demarcada 

do Douro (RDD) para implementar o ‘Turismo de Habitação’ na região, dado o 

seu potencial. Após reunião entre os responsáveis políticos e os proprietários 
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durienses, apenas D.a Lúcia Girão aceitou o desafio, vencendo reservas e 

obstáculos instalados quer na família, quer no exterior”. (...) “Estava instalado o 

Turismo de Habitação no Douro” (p. 35). E, em 1993, decidiu-se revitalizar a antiga 

casa do caseiro desocupada. Instalou-se lá uma unidade de Agroturismo, uma das 

modalidades de Turismo no Espaço Rural, conforme a legislação em vigor. “Assim 

se instalaram duas modalidades de turismo na Quinta e Casa dos Varais: Turismo 

de Habitação (casa do séc. XVIII) e Agroturismo (antiga casa dos caseiros) (p. 35).”

ENOTURISMO: UMA FORMA DE HONRAR 
A GASTRONOMIA E OS VINHOS DA REGIÃO

Desde que as vinhas começaram a dominar a paisagem do Douro, e que a 

produção de vinho se tornava num ganha-pão essencial de quem aí trabalhava 

a terra, a época das vindimas transformou-se num momento-chave do ano. 

Motivou, desde sempre, gentes de fora a visitar a região naquela altura. Tal já havia 

acontecido em 1839.

Aurélio de Oliveira insere no apêndice documental do seu livro “As quintas na 

estrutura fundiária e produtiva do país do Douro” uma cópia da “Descida pelo rio 

Douro, desde a Régua até ao Porto, em 30 de Setembro de 1839”, que o forasteiro 

Pedro Norberto fez em companhia de A. J. Ferreira de Carvalho. Ao fazer uma viagem 

‘turística’ no rio, este concentrou-se na descrição da geomorfologia da região: a 

paisagem, as quintas e os vinhedos. Extratos deste texto foram inseridos no Douro 

Ilustrado de Vila Maior (Oliveira, 2012, pp. 14-15, 169-178). Descreveu entre outros 

como a paisagem se enche de pessoas na época das vindimas perto da Régua:

(...) mas o Douro dos primeiros dias d’Outono, o Douro do dia 30 de Setembro 

de 1839, tem alguma coisa mais de pictoresco. Em cada colina, em cada oiteiro, 

em cada sinuosidade, em cada quinta um movimento contínuo – ranchos de 

vindimadores, e fiadas de carretões, que se cruzão; uns que se afastão da vinha 

pesados, e curvos polo carrego do enorme cesto, outros, que alegres, e cantando 

voltão folgados com os cestos emborcados sobre as cabeças; outros finalmente, 

que atravessão com odres cheios de mosto. Não é a placida, e melancólica vindima 

do Minho, e da Beira, onde pesa a maior parte de trabalho sobre o boi pacifico, é a 

vindima alegre, laboriosa, e sussurrante do Douro, aonde tudo é feito polo homem, e 

em que o homem parece zombar das fadigas (Oliveira, 2012, p. 170).
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Aurélio de Oliveira pincela todo o movimento dos trabalhadores em filas nas 

vinhas com cestos uma vez cheios, outra vez vazios, mas sempre num ambiente 

alegre.

Os wine lovers Vizetelly – pai, Henry, e filho, Ernest, ingleses apaixonados 

por vinhos e já conhecedores da região do sherry e do champagne – decidiram 

deslocar-se para Portugal para observar a vindima das uvas que iriam dar o vinho 

do Porto que tanto apreciavam. Ficaram agradavelmente surpreendidos com todo 

o trabalho a decorrer numa vindima. Indo de quinta para quinta, foram sempre 

muito bem acolhidos. Relataram a experiência enogastronómica que tiveram em 

Ervedosa, São João da Pesqueira, na Quinta do Caedo, que ainda existe e que 

pertenceu naquela altura ao Sr. Francisco Seixas:

Prevendo a nossa visita, fora preparado um almoço pelo proprietário da quinta 

que nos convidou a entrar numa sala enfeitada com cachos de uvas pendentes do 

tecto, destinados a servirem de sobremesa para o próximo inverno. Se jamais uma 

mesa gemeu, como é uso dizer-se, seria aquela a que nos sentamos, sob o peso 

de gordos perus, patos, perdizes, leitões, presuntos suculentos, bem como queijos 

de ovelha, bolos de inacreditáveis dimensões, marmelos, pêssegos e calondros, 

azeitonas, maçãs e enormes cachos de uvas purpúreas. Numa festa como esta, 

num canto remoto do Alto Douro, o vinho do Porto, como se pode calcular, foi a 

única bebida permitida – o tradicional copo de água fria seria impossível de obter, 

mesmo à custa de muitos rogos – mas Porto das grandes colheitas de 1834 e 1858. 

Foi uma hospitalidade ruidosa e, por mais que protestássemos, os nossos pratos, 

cada vez que se esvaziavam, eram profusa e constantemente voltados a encher 

(Vizetelly & Pereira, 1947, pp. 18-19).

Sentiram na pele a hospitalidade e generosidade tão típica da região. Quando 

outro inglês, Charles Sellers, visitou o Douro em 1899, passou por uma experiência 

similar de abundância: também ele, esqueceu-se facilmente de o viajar penoso 

pela hospitalidade sentida nas quintas e às mesas ricamente preparadas com 

boa comida e vinhos magníficos para os convidados. Menciona que leitão, peru e 

frango lhe esperavam à mesa da Quinta da Roêda (Sellers, 1899, p. 140).

Através do tempo, o vinho continuou a motivar viagens. No regime do Estado 

Novo, foi António Batalha Reis (1945) que em Roteiro do vinho Português 

proclamou como obrigatório o que, entretanto, se tornaram práticas comuns:
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O conhecimento da cozinha típica, intimamente ligada aos vinhos da região, é 

essencial para que se compreenda a gente que a curiosidade nos levou a visitar.

Há pontos, como no Douro, onde existe uma verdadeira mística do vinho, que 

domina toda a vida; – quem o visitar, se quiser ficar conhecendo essa curiosíssima 

região, poderá ignorar os seus vinhos?

(...) É preciso ir beber os vinhos portugueses onde eles foram produzidos. 

Depois, sempre que os bebermos, com delícia, com recolhimento, aspirando os 

seus aromas, será tão fácil a recordação da região que lhe foi berço! (pp. 16-17)

Para poder fazer o que defende – consumir os vinhos onde foram engarrafados 

– António Batalha Reis investiu onze dias a percorrer o país, a partir de Lisboa em 

direção a Norte. No 7º e 8º dia saiu do Porto e combinou visitas a quintas nas 

regiões demarcadas dos Vinhos Verdes e dos Vinhos do Douro, como fica claro 

na Figura 5.4.

A passagem deste conhecimento teórico à sua aplicação no Douro demorou 

décadas e, consequentemente, a transformação do Douro num paraíso para os 

denominados enoturistas. Tem de ser dito que, a rota vinhateira mais antiga de 

Portugal é a do Vinho do Porto, criada em 1996. No ano seguinte foram criadas as 

rotas dos Vinhos Verdes, dos Vinhos de Lisboa, da Vinha e do Vinho do Oeste e do 

Vinho do Alentejo (IDTOUR, 2016, p. 83). Desta forma, só há um quarto de século 

que podemos falar de uma oferta enoturística estruturada, com visitas às adegas 

e oficinas vinárias e/ou às vinhas, com provas de vinhos. A oferta de experiências 

únicas, como passear de bicicleta pelas vinhas, criar o seu próprio vinho ou 

harmonizar produtos agrícolas com vinhos locais numa aula de culinária é um 

fenómeno ainda mais recente.

FIGURA 5.4 
Circuito enoturístico 
pelos Vinhos Verdes e 
Douro, proposto por 
António Batalha Reis 
(1942, p. 41).
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No Douro, o enoturismo costuma ser, espontaneamente, associado a quintas 

com um passado agrícola. O público que hoje permanece nestes espaços pode 

ser bem diferente ao do antigamente, algo que tem a ver com as diferenças entre 

as já referidas antigas práticas de vilegiatura, e novas tendências enoturísticas. 

O costume de uma classe social minoritária, de famílias abastadas que residem, 

maioritariamente, no grande Porto, passarem largas temporadas na sua segunda 

residência no Douro, tem raízes antigas. É muito mais recente o fenómeno de 

um dono de uma quinta agrícola, que depende maioritariamente das vindimas 

(de vinho, azeite, amêndoas, cereais, ...), decidir que quer diversificar os seus 

rendimentos, adaptando ou alargando as suas instalações para acolher hóspedes 

sob o chapéu do enoturismo e/ou do turismo rural, (Dimitrovski, Joukes, Tibério, & 

Rachão, 2016, pp. 126-127).

O TURISMO NÁUTICO E O TOURING CULTURAL E PAISAGÍSTICO: 
EXCURSÕES DE BARCO, DE COMBOIO E DE AUTOCARRO

O touring depende em larga medida da acessibilidade natural de um destino, e 

em especial da presença de vias e meios de transporte de qualidade. Damos outro 

exemplo para realçar a falta de acessibilidades na região do Douro:

São bem diversas as condições de uma excursão ao longo das margens do 

Douro, através do paiz vinhateiro. Nem estradas carreteiras, nem caminhos para 

jornadear a cavallo, permittem seguir sem interrupção essas alcantiladas ribas. A via 

fluvial, no estado em que se acha, não comporta a navegação a vapor, e o rio, que é 

verdadeira torrente, cortado a miúdo de rápidos e cachoeiras, torna extremamente 

demoradas, além de perigosa, a subida dos barcos (Vila Maior, 1876, p. 4).

As viagens fluviais perigosas, a falta de boas estradas, o facto de precisar 

de cavalos e até de mulas para chegar a pontos de interesse, desmotivaram os 

viajantes a visitar a região durante séculos.

Mas nos finais do século XIX o homem foi capaz de introduzir inovações 

técnicas fenomenais, tais como, inauguração de um comboio que ligava o Porto a 

Barca d’Alva no mesmo dia, e, nos finais do século XX, domar o rio Douro. Já no 

século XXI, melhorou a rede rodoviária, entre outros, graças à construção de pontes 

impressionantes e de um túnel de 5,6 km no Marão, o maior da Península Ibérica.
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Mas outra forma de conhecer a região, muito popular, nos dias de hoje é o 

barco. Hoje, um número considerável de visitantes entra no Douro através dos 

cruzeiros. Existem cruzeiros com programas de poucas horas, e cruzeiros que 

oferecem alojamento e alimentação a bordo. Em 1990, com a inauguração dos 210 

quilómetros da via navegável do Douro abriu-se uma porta ao turismo náutico que 

foi, depois, consolidada em 2001 com a classificação do Douro como Património 

Mundial da UNESCO. E, em 2017, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e 

Viana do Castelo (APDL) pôde contabilizar cerca de 1,2 milhões de turistas desde o 

Porto até Barca d’Alva em 149 embarcações, geridas por 61 operadores (Lusa, 2017; 

“Rio Douro,” 2018).

Aludimos aqui apenas os barcos-hotéis nacionais e internacionais que 

oferecem circuitos de uma semana no Douro. Referimos, en passant, que os 

cruzeiros-hotel no Douro, que normalmente têm uma capacidade entre 100 e 

130 pessoas (Douro Azul, 2019; Viking River Cruises, 2019), deixam pouca riqueza 

na região, uma vez que apenas exploram os seus próprios circuitos comerciais 

fechados (Guedes & Joukes, 2016, p. 103). De verdade, de forma inteligente 

prestaram atenção à seguinte crítica de Vila Maior em 1876:

Para se fazer bem idéa da extensão da cultura da vinha n’esta região, não deve 

o viajante contentar-se com o que lhe é permittido observar seguindo só a via 

fluvial. É necessario penetrar nos valles dos seus confluentes – o Tua, o Pinhão, o 

Rio Torto, o Tavora, o Tedo, o Corgo e o Seromenha, – e percorrer as inumeráveis 

quebradas e sinuosidades de um terreno tão acidentado; é necessario subir aos 

andares sucessivos que se encontram á medida que nos afastamos do rio, e entrar 

finalmente pelos valles interiores deste atormentado paiz (p. 14).

Respeitam, sim, a dica que só quem sai regularmente do barco e entra nos 

vales dos confluentes do Douro conhecerá o país vinhateiro verdadeiramente. 

Seguem, porém, esta regra maioritariamente na sua própria vantagem financeira, 

colocando os seus clientes nos seus próprios autocarros para explorarem uma 

pequena parte do Douro. Em contrapartida deve ser dito que muitos destas 

centenas de turistas estrangeiros voltaram tão satisfeitos para casa, que não lhes 

custou divulgar a região, e esta publicidade de boca a boca tem trazido as suas 

vantagens, nomeadamente um número crescente de passageiros nos navios-hotel 

(Guedes & Joukes, 2016).
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Deixando a experiência de turismo náutico para trás e voltando para o passado, 

damos mais um motivo para entrar e sair na região no mesmo dia: observar as 

amendoeiras em flor. James Forrester (1848) já apontou as amendoeiras a flanquear 

o Douro no seu mapa detalhado The Portuguese Douro and the adjacent country.

Como a legenda o indica (Figura 5.5), as amendoeiras, que existiam e que 

ainda existem na margem esquerda do Douro em Vila Nova de Foz Côa, foram 

representadas com um misto de micro-círculos e pontos (Figuras 5.6 A e 5.6 B).

De certeza que, no Douro Superior e em concelhos como Vila Nova de Foz Côa, 

Freixo de Espada-à-Cinta e Torre de Moncorvo esta árvore foi plantada em grandes 

quantidades quando ficou cotada na bolsa e “um quilo de miolo de amêndoa valia 

mais que duas arrobas de batatas ou de que um cântaro de vinho” (Junqueiro, 

1953, p. 75).

FIGURA 5.5 
Parte da legenda do 
mapa do Douro do 
Barão Forrester (1848).

FIGURA 5.6 
A e B: Parte do mapa 
do Douro do Barão 
Forrester (1848) onde 
indica a presença de 
amendoeiras.
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Foi em meados do século XX que os Comboios de Portugal se atreveram 

a organizar um ‘expresso popular’ até Barca d’Alva. Guerra Maio comentou na 

Gazeta dos Caminhos de Ferro de 1953 o sucesso da primeira viagem a partir do 

Porto, inspirada em iniciativas similares no Algarve. A vantagem do Douro, na sua 

opinião, era a paisagem: aqui as árvores foram plantadas em “montados e ravinas, 

formando quadros de beleza impressionante” (Junqueiro, 1953, p. 75). O autor 

também referiu que a apreciação da beleza natural podia ser complementada 

com visitas ao património cultural construído, concluindo o seu artigo sugerindo 

ao leitor de voltar na época de vindimas. Na prática, o autor já tinha a noção de 

que percursos similares na mesma região, em várias épocas do ano, garantiam 

experiências diferenciadoras.

Relativamente às excursões, as grandes multidões que visitavam o Douro de 

comboio foram indiretamente referidas no Capítulo 4 dedicado aos transportes. 

A este grupo deve-se acrescentar outro, mais recente: os excursionistas que 

chegam ao Douro de autocarro. Aproveitamos para assinalar uma tendência 

atual: colocar turistas numa carrinha de 5 até 9 lugares no Porto e levá-los 

durante um dia para o Douro; normalmente para dar a conhecer as paisagens, a 

gastronomia e o vinho. Se acreditamos nos comentários no TripAdvisor, é uma 

aposta ganha para os empreendedores que têm uma carta de condução de 

ligeiros, dominam línguas estrangeiras, e que queiram partilhar o seu amor pela 

região do Douro.

Terminamos este parágrafo com algumas reflexões sobre o potencial do 

excursionismo, pronunciadas, em 1936, por Álvaro Viana de Lemos (1936). Este 

insistiu no facto que o turismo não diz apenas respeito “a grandes hotéis, às praias 

de estâncias de águas, a coisas de luxo, grandes e grandemente lucrativas; ricos 

automóveis, vagons-lits, comboios rápidos (...)” (p. 3). Continuou defendendo 

que “nem todos que viajam o fazem para se saciarem de prazeres caros ou 

de ostentação” (p. 3), para no fim do seu raciocínio chegar a outro nicho de 

mercado “o turismo resultante do excursionismo e outros deslocamentos 

populares” que designou como “turismo médio ou popular” (p. 5). Álvaro Viana 

de Lemos detetou assim um segmento com potencial de crescimento, mas 

achou necessário alterar o comportamento destes excursionistas: “A grande 

preocupação que se exibe geralmente nas excursões populares é o comer bem e 

beber melhor, do que se faz não raro ruidoso alarde, entrando nas povoações em 

descompassadas cantigas e esgares de ébrio” (p. 4). Argumentou ainda que um 
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“esforço combinado de todos quantos exerçam acção directiva ou educativa que 

tem de se organizar, corrigir e disciplinar esse Turismo. Estão pois naturalmente 

indicados para colaborar nessa patriótica obra – os professores, os médicos, o 

exército, a polícia, o clero, os escuteiros, a imprensa, os organismos associativos 

de recreio, de instrução ou de trabalho, os chefes de todos os serviços públicos 

ou particulares, empresas de transportes, etc. Tudo, é claro, superiormente 

orientado pelos serviços oficiais do Turismo” (p. 5). Acredita, realmente, que é 

uma obrigação moral de quem já se sabe comportar na sociedade, educar o povo 

quando este entra no mundo do turismo, nomeadamente quando começa a fazer 

excursões.

O tema das excursões é ainda elencado nos dois pontos seguintes, já que 

as Caldas de Moledo e as festas da nossa Senhora dos Remédios em Lamego, 

motivaram as pessoas das redondezas a visitar estes espaços de comboio ou de 

autocarro apenas num só dia.

TURISMO RELIGIOSO: AS FESTAS EM HONRA DA 
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS EM LAMEGO

As romarias são festas que se realizam nos arredores de um santuário ou 

igreja mais ou menos afastado da povoação (Costa, 1997, p. 237). Conforme o 

atual Código de Direito Canónico promulgado pelo Papa João Paulo II, a 25 de 

janeiro de 1983, um local pode ser reconhecido como ‘santuário’ quando: “1) é 

uma igreja ou outro lugar sagrado; 2) recebe peregrinações em grande número; 3) 

tais peregrinações são feitas por motivo de piedade (imagens, relíquias, milagres 

ou aparições); e 4) existe a aprovação do Bispo da Diocese. (...) Daqui resulta que 

a aprovação de um santuário é sempre posterior à realidade desse santuário. Na 

prática, isso significa que cada santuário começa por sê-lo de facto e só depois se 

torna de direito” (Teixeira, 2016, p. 88).

As romarias e festas são parte da alma do povo português. Ainda no final 

do século XX, os habitantes de pequenas aldeias poucas vezes saíam e, se o 

fizessem, era para se deslocarem à vila, à feira, à festa ou à romaria perto da sua 

casa. Do mesmo modo, só raramente viajantes, mercadores ou funcionários 

públicos entraram no seu termo (Costa, 1997, p. 27). Algo que, de certeza, valia 

para os durienses com a má rede rodoviária e os poucos transportes públicos que 

haviam.
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As festas costumavam realizar-se em honra do padroeiro da freguesia ou do 

lugar. Costa (1997, p. 233) conta entre as mais concorridas festas alto-durienses 

“a do Senhor do Calvário (Vila Real), a de Santo António (Vila Real), a de Nossa 

Senhora do Socorro (Peso da Régua), a da Senhora da Ribeira (Valença do Douro/

Tabuaço) e a de Nossa Senhora do Amparo (em Mirandela)”.

Um dos santuários mais importantes no Douro é o da Nossa Senhora dos 

Remédios.

O padre João António Pinheiro Teixeira, Reitor do Santuário de Nossa Senhora 

dos Remédios, explica de forma simples e sintética que há três datas fundamentais 

para perceber a identidade — e a estrutura — da festa: 1711, 1778 e 1894.

É de 1711, via Frei Agostinho de Santa Maria, que temos a informação mais antiga 

acerca da Festa. Isto significa que, antes de haver Santuário (inaugurado em 1761), 

já havia Festa de Nossa Senhora dos Remédios. Em 1778, o dia principal da festa 

passou a ser 8 de setembro. Até então, havia duas festas anuais: uma na segunda-

feira após o segundo domingo da páscoa (em que se comemorava Nossa Senhora 

dos Prazeres) e outra a 5 de agosto (em que se evocava Santa Maria Maior ou Nossa 

Senhora das Neves). Em 1894, foi introduzida a Procissão de Triunfo. E já nesse ano 

o cortejo saiu da Igreja das Chagas, sendo os andores transportados sempre por 

juntas de bois (Teixeira, 2018, p. s.p.).

Quando a festa religiosa já estava bem estruturada, acrescentou-se, a 

partir de 1814, a componente recreativa com um arraial na noite de 7 para 8 de 

setembro e uma feira franca nos dias 7, 8 e 9 de setembro. “Pretendia-se, com 

estes eventos, aumentar o número de peregrinos e o volume das receitas para 

custear a construção o Escadório e o Pátio dos Reis com muitas esculturas 

figurativas” (Teixeira, 2018, p. s.p.). “Tendo começado de manhã (com a Novena 

e a Missa), ela passou a ocupar também a noite (com o Arraial) e a tarde (com a 

Procissão). Paulatinamente, não foi só a cidade que subiu à Festa; a Festa passou 

também a descer à cidade: com a passagem da Procissão e com a promoção 

de um vasto programa de animação: Batalha de Flores, Marcha Luminosa, etc.” 

(Teixeira, 2018, p. s.p.). Conclui que a festa se foi estendendo pelo tempo e 

espaço.

Há duas imagens muito adoradas: a mais velha é uma imagem de Nossa Senhora 

do Leite que foi adotada como Nossa Senhora dos Remédios. A outra imagem, 
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que foi concebida de raiz como Nossa Senhora dos Remédios na Casa Fânzeres 

de Braga, chegou a Lamego em 2 de setembro de 1904 para servir na procissão. A 

procissão que ainda hoje sai à rua no dia 8 de setembro fê-lo pela primeira vez em 

1894. Apenas não se realizou em 1899, 1909 e 1912. Mas o que torna esta procissão 

realmente excecional em Portugal, é que os andores são puxados por carros de 

bois com autorização pontifical para o efeito (Teixeira, 2016, pp. 42, 50-51, 378 e 

355-358).

Na brochura Festas dos Remédios em Lamego. Grandiosas festas da cidade 

de 24 de agosto a 11 de setembro de 1939, os pontos principais desta foram 

destacados. No texto de introdução lemos: “Ao receber os milhares e milhares de 

forasteiros que lhe dão a honra da sua visita, a Cidade abre-lhes carinhosamente 

as suas portas, patenteia lhes todas as suas belezas e encantos”. Realmente, 

já naquela altura percebe-se que, ao manter esta festa viva, se promove a 

oferta turística de Lamego. E para tornar a cidade mais apelativa, nestes dias, 

a mendicidade nas ruas é estritamente proibida e a alimentação dos pobres é 

assegurada (Festas dos Remédios, 1939).

Num pequeno livro similar de 1936 encontrámos uma prova direta de que estas 

festas motivaram excursões: “Como de costume, as Companhias dos Caminhos-

de-Ferro organizam comboios especiais a preços reduzidos, estando também 

assegurado o transporte de passageiros em esplêndidos auto-cars” (Lamego, 1936, 

p. 28). Que este juntar de pessoas também provoca problemas, ilustra o facto que 

se pede “a todos os forasteiros que entreguem às autoridades os falsos mendigos 

que os importunarem”.

A 24 de agosto do mesmo ano, inicia-se a Feira Franca, que ficou aberta 

até ao fim das festividades. No dia 2 de setembro à noite esperava-se a 

chegada dos concorrentes do 1º rally de automóvel a Lamego promovido 

pelo ‘Club dos 100 à hora’, em colaboração com a Câmara Municipal, com 

partidas de Lisboa, Porto e Lamego. No dia seguinte, os mesmos organizadores 

garantiam, pelas 19 horas, uma gincana de automóveis no amplo Estádio 

Municipal dos Remédios. Os dias mais altos da festa, porém, foram os últimos 

(Lamego, 1936).
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Conforme o opúsculo Lamego 1962. Festas da cidade (Lamego, 1962) foram 

cinco os carros alegóricos, tirados por juntas de bois, por especial licença da 

Santa Sé 2:

1.º - O carro do Concílio Ecuménico Vaticano II

2.º - O carro com a fachada do Santuário

3.º - Nossa Senhora da Paz

4.º - Nossa Senhora da Assunção

5.º - Nossa Senhora dos Remédios.

Quem compara a estrutura das festas ou da romaria em honra de Nossa 

Senhora dos Remédios de hoje com as práticas ancestrais, constata que se trata 

de um evento secular que manteve as suas raízes, mas que se foi adaptando ao 

longo dos tempos e assim continua a atrair multidões e a tocar no coração das 

pessoas. É um exemplo típico do aproveitamento consciente de uma manifestação 

religiosa/popular para fins turísticos.

TURISMO DE SAÚDE E BEM-ESTAR: AS TERMAS DE MOLEDO

O Douro é espontaneamente associado com quatro termas: as de Moledo, de 

Carlão, de São Lourenço e de Aregos. As termas de Moledo ficam perto da Régua, as 

de Carlão em Murça e as de São Lourenço situam-se em Carrazeda de Ansiães, ou 

seja, três destas termas encontram-se na NUTS III - Douro, enquanto as termas de 

Aregos ficam fora deste território por se situarem em Resende.

Mas há mais fontes com água mineral natural no Douro com potencial curativo e 

turístico. Um exemplo de um capital termal perdido porque o homem não respeitou 

a natureza (Bastos, Quintela, & Matos, 2002b; TPNP, 2018), são as águas do Tedo, se- 

gundo Charles Lepierre a ‘Carlsbad Portuguesa’, na freguesia da Ribeira de Goujoim, 

no concelho de Armamar. João de Araújo Correio (1899 - 1985), na sua qualidade 

de médico hidrologista, lisonjeou-as no Boletim da Casa Regional da Beira-Douro 

(1954) que consultámos sob forma de separata. Quando descreveu as mais-valias 

destas termas no vale do Tedo, pensa nos vários tipos de turista que pode encantar:

2 A necessidade de uma autorização papal para trabalhar com juntas de bois, tornou esta procissão peculiar 

(Teixeira, 2016, pp. 376-380).
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Aquele que adorar a quietude ficará no Tedo até o fim do tratamento sem 

que ninguém o incomode. Aquele que quiser desenfadar-se da inacção poderá 

caçar, pescar ou escalar os montes. Quem tiver necessidade de distrair o espírito 

absorvido na contemplação dum panorama estreito sairá do vale e irá a Lamego, 

cidadezinha quieta e rescendente a flores – terra em que o passado e o futuro se 

abraçam com delicadeza. Descerá à Régua, vila buliçosa, suada, sôfrega de lucro – 

balcão de vinho dos deuses tilintado de escudos. Subirá a Vila Real – risonho casario 

poisado como a águia num rochedo – e regressará ao Tedo por Tabuaço, vila airosa, 

progressiva, com traços de cultura intelectual (s.p.).

Quem vai à procura de sossego, de atividades num ambiente rural ou de um 

ponto de partida para excursões em direção de centros mais populosos, pode 

muito bem fazê-lo a partir das termas no Douro. Para exemplificar isso, vamos 

concentrar-nos neste ponto numas termas atualmente desaproveitadas, contudo 

mais reconhecidas, as Caldas de Moledo.

As Caldas de Moledo ficam nas freguesias de Oliveira e Fontelas ou na 

fronteira dos concelhos de Mesão Frio e Régua, respetivamente. Existem várias 

nascentes distribuídas geograficamente a diferentes níveis de altitude: o grupo 

da Estrada (ou Quartéis Amarelos) fica num ponto mais alto e o grupo do Parque 

num nível intermédio, enquanto o grupo do Rio encontra-se, a maior parte do 

tempo, inundado pelo Douro. O perímetro de proteção abrangeu 50 hectares. 

Uma vez que havia mais do que doze nascentes, espalhadas pelo terreno, 

os edifícios acompanhantes, principalmente balneários, também estavam 

dispersados (Bastos, Quintela, & Matos, 2002a). São águas sulfúreas, sódicas, 

fluoretadas e alcalino-sódicas entre as 19 e 41º C. Daí que se fala de ‘caldas’. Os 

exames físico-químicos mais antigos destas águas são de Ferreira Leão, F. A. Alves 

e Almeida Azevedo e datam de 1870. Houve vários outros cientistas de renome 

que as estudaram: Ferreira da Silva (nos anos 1893-1894), Santos e Silva (1899) 

e Lepierre (1923 e 1936), tal como Herculano de Carvalho e João D. de Almeida 

(1945, 1947 e 1966). Todas estas análises permitiam caraterizar estas águas e 

ressalvar os seus poderes curativos. Estas águas termais podem ser utilizadas 

principalmente para melhorar o aparelho digestivo, o aparelho respiratório, 

situações reumáticas e doenças de pele.

No livro notório O desenho das termas. História da arquitectura termal 

portuguesa que Helena Gonçalves Pinto e Jorge Mangorrinha (2009) publicaram, 
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tal como noutras obras clássicas mais antigas sobre o termalismo em Portugal 

(Acciaiuoli, 1953; Almeida & Almeida, 1970; Ortigão, 1875), encontrámos mais 

algumas pistas acerca do crescimento destas Caldas. Todas testemunham 

indiretamente da crónica falta de dinheiro que obrigou a um certo marasmo, 

à implementação de soluções mais económicas ou até à não-realização de 

projetos.

As Caldas de Moledo, sob o nome de “Caldas de Penaguiaõ” (p. 24), estão, 

juntamente com as outras três termas do Douro já referidas – as de Aregos (pp. 23-

24), as de Carlão ou “Caldas de Favayos” (pp. 24-25) e as “Caldas [de São Lourenço 

em Carrazedo] de Anciaens” (pp. 33-35) – incluídas no Aquilégio Medicinal, o 

primeiro inventário hidrológico de Portugal, que o médico Francisco Fonseca 

Henriques elaborou em 1726. Todas são mencionadas no ponto dedicado às 

caldas. Sobre as de Carrazeda de Ansiães copiamos um uso popular:

Todos os anos há grande concurso de gente a lavarse, e tomar banho nesta agoa 

na noyte da véspera, e dia de Saõ Lourenço, pela fè, que com elle tem; e passaõ de 

quatrocentas pessoas, que se banhaõ nesta noyte, e dia, sempre com banho novo, 

pela muyta copia de agoa, com que brevissimamente se enche o tanque; e há 

experiencia de que vindo doentes com lepra, outros tolhidos, e outros com vários 

achaques, com hum sô banho, tomado na na [sic] noyte, ou dia do Santo, saráraõ 

(p. 35).

Esta descrição ilustra, claramente, como no século XVIII o poder curativo destas 

águas foi aproveitado para a criação de práticas populares devotas, na véspera do 

dia 10 de agosto.

Concentrando-nos, agora, apenas nas caldas de Moledo, estas são referidas 

nas respostas que o marquês de Pombal obteve ao inquérito que distribuiu pelos 

párocos do Reino após o terramoto de 1755: em Moledo havia “...três poços de 

água sulfúrea temperada, aonde se tomam banhos, e estão aproveitadas pelos 

médicos para várias queixas, e são bem frequentadas desde o princípio do Verão 

até ao Outono” (Cardoso, 2015, p. 16). O inquirido, o pároco da freguesia de 

Oliveira, acrescentou ainda que na Quinta das Caldas na margem do rio Douro 

se “faziam covas na areia nos sítios de água tépida e se cobriam com ramos ou 

roupa e, de noite, com barracas desmontáveis” (Pinto & Mangorrinha, 2009, 

p. 36).
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A Quinta das Caldas de Moledo, incluindo casas, banhos termais, vinha, olival 

e horta, foi comprada, em 1863, por Francisco Silva Torres, segundo marido de 

D.ª Antónia Adelaide Ferreira (Machado, 1974). Ramalho Ortigão (1875) no seu 

livro Banhos de Caldas e Águas Minerais, um levantamento nacional feito pelo 

próprio dos locais onde a água termal era utilizada, louvou as melhorias que este 

introduziu.

O estabelecimento das aguas de Moledo pertence actualmente ao snr. Torres, 

da Regoa, e acha-se muito melhorado do que era. A povoação é cortada por uma 

estrada de primeira ordem, que vae do Porto ao alto da provincia de Traz-os-

Montes, e é percorrida por numerosos vehiculos, diligencias e mala-posta diaria. 

Moledo fica a 66 kilometros da cidade do Porto e a 5 da Regoa. Além da estrada a 

que nos referimos, tem as comunicações fluviaes pelo Douro. Possue uma regular 

hospedaria, boa agua, boa carne, bom vinho, abundancia de peixe e excelente 

fructa. (p. 69)

Insistiu na boa acessibilidade do local pela estrada e pelo rio. Não mencionou 

o comboio, uma vez que só lá chegou em 1879, como já referimos. Continuou a 

louvar a qualidade do alojamento, da gastronomia e dos vinhos locais. Por outras 

palavras, promoveu as termas de tal modo que impulsionou a deslocação de 

eventuais turistas louvando a oferta complementar.

Foi também a dona Antónia que iniciou outro processo de modernização 

destas termas e investiu na construção de balneários, hotéis, avenidas, parques 

e jardins públicos, para além de um palacete. A própria acompanhou estas obras 

infraestruturais. Assim, foi ela que sugeriu arborizar o parque e criar um jardim. 

Foi ela que ordenou como decorar o hotel, escolhendo mobílias, tecidos, papel 

de parede, cortinas, sofás, entre outros pormenores. Ficou tão satisfeita com o 

resultado que chegou a comentar numa carta ao filho que o “Hotel das Caldas 

ficou bom de mais para a quantidade e qualidade de gente que o há de frequentar” 

(Cabral, 2014, p. 50). Também o palacete tinha tão boas condições que até o rei D. 

Luís I aí permaneceu (Alves, 2010; Bastos et al., 2002a; Cabral, 2014; Cardoso, 2015, 

p. 16; Pereira & Olazabal, 1996, pp. 147-148).

Um relatório técnico de 1894 elogiou as inovações introduzidas nos balneários: 

a falta de asseio desapareceu; foi aumentado o número de tinas; reformaram-

se os velhos edifícios e construíram-se outros; ao lado dos banhos de imersão 
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foi instalada uma magnífica sala de duches, tão completa que houve quem 

afirmasse ser a primeira do género em Portugal; com os duches, foi instalado, 

também, um serviço, muito perfeito, de inalações e pulverizações (Bastos et al., 

2002a). Graças a estes investimentos, um maior número de aquistas podia ser 

recebido.

Outro fator de atração em estâncias termais eram os casinos. Há referência ao 

casino de Moledo, um dos primeiros casinos a serem instalados em Portugal, tal 

como os de Unhais da Serra de 1883 (“Cronologia,” s.d.), Luso de 1886 (“Casino do 

Luso,” s.d.) e Cucos de 1896 (“Termas dos Cucos,” 2014) 3.

Em breve, D.a Antónia conseguira transformar o Moledo de tal forma que o 

escritor reguense que já referimos na qualidade de médico, João de Araújo Correia, 

comparou a importância desta pequena terra com o papel dinamizador que a 

Rainha Dona Leonor teve para o desenvolvimento das Caldas da Rainha (Mairos, 

2013). Também foi ela que colocou o primeiro alvará de concessão das termas em 

25 de abril de 1895 no seu nome (“Alvará,” 1895).

E as inovações continuavam. Em 1894, Manuel da Terra Viana, o engenheiro 

que também trabalhou num projeto de um novo balneário para as termas de Vizela 

(Teixeira, 2013, p. 74), dois outros para a Empresa ‘Águas do Gerês’ (Coimbra, 2013, 

p. 75; Pinto & Mangorrinha, 2009, p. 408) e um hotel termal para Chaves (Joukes, 

2009, p. 198), elaborou também um projeto de um balneário nas nascentes do 

rio. Neste caso tratava-se de um conjunto de quatro piscinas casamata de granito 

com tamanhos diferentes (3 metros de largura x 5 metros cumprimento x 1 metro 

de profundidade, 3 x 3 x 1 m, 2,5 x 3 x 0,6 m e 2,5 x 2,5 x 0,6 m) que “entraram em 

funcionamento em 1896”. [Anualmente,] no fim da estação de banhos, retiravam-

se as barracas de lona, o mobiliário e as bombas, e o estabelecimento poderia 

ser inundado pelas cheias do rio, sem que houvesse prejuízo. Este projeto foi, 

por muitos anos, considerado exemplar “por utilizar um sistema hidráulico 

original que facilitava a renovação da água” (Pinto & Mangorrinha, 2009, p. 162). 

Com a construção da barragem do Carrapatelo, em 1972, estas piscinas ficaram 

definitivamente submersas. Quando o nível da água do rio baixa, os seus muros 

voltam à vista e transformam-se num ponto de brincadeiras aquáticas dos jovens 

locais.

3 Mangorrinha e Pinto (2009, p. 94) mencionam ainda mais projetos de casinos.
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Para ficar com uma ideia da diversidade de tratamentos oferecidos, juntamos 

uma tabela de preços em escudos de 1921 (Figura 5.7).

Todos os utilizadores tinham de pagar a taxa de inscrição médica. Os preços dos 

banhos de imersão podiam variar, em função de serem de 1ª, 2ª ou 3ª classe. Havia 

também diferentes tipos de duches e tratamentos para o aparelho respiratório. Por 

fim, devemos realçar que existiu a obrigação de publicar os preços praticados no 

Diário do Governo.

Só em 1963 e 1964 apareceu outro projeto, o de remodelação do ‘Balneário 

do Lameiro’ de Fausto Mendes Caiado que acabaria por não ser executado. Entre 

1970 e 1978 realizou-se o projeto de Jorge Moreira da Costa; das piscinas termais 

que iriam substituir as de Terra Viana que viriam a ser inundadas – tal como as 

nascentes do grupo do Rio. Do mesmo arquiteto finalizou-se em obra, em 1981, 

o projeto de alojamento para aquistas na prolongação do ‘Balneário do Lameiro’. 

Este arquiteto projetou outras (remodelações de) termas como as das Caldas de 

S. Jorge, Longroiva, Caldas de Manteigas e as já demolidas piscinas recreativas nos 

parques termais de Pedras Salgadas e Vidago (Pinto & Mangorrinha, 2009, p. 286). 

FIGURA 5.7 
Tabela de preços em 
escudos aplicados nas 
Caldas de Moledo em 
1921 (“Portaria n.º 2842,” 
1921).
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O último projeto que foi concretizado em obra entre 1999 e 2001 concentrou-se 

na remodelação do próprio ‘Balneário do Lameiro’ (Pinto & Mangorrinha, 2009, 

p. 390).

Almeida e Almeida (1970) relatam que o número de termalistas em 1844 cifrava 

entre 2.000 e 3.000 que, em geral, se contentavam com condições fracas de 

alojamento nas aldeias circundantes Granjão, Rede, Penajoia e Moledo. Fernanda 

Neves (Neves, 2002, p. s.p. Quadro 7), reuniu na sua dissertação de mestrado os 

números dos aquistas que frequentavam as termas na Região do Norte entre 1922 

e 2001. Esta menciona 1.621 aquistas no Moledo no início da sua série descente. 

O número tinha chegado abaixo dos 1.000 em 1929 (897) e acabou por se fixar 

nos 500 aquistas em 1937. Retoma a série em 1963 com apenas 130 aquistas, 

provavelmente devido à cheia exorbitante do Douro no ano anterior. Porém, em 

toda a década de 60, o número fica abaixo dos 300 clientes. Valores que apenas 

começam ligeiramente a crescer na década seguinte. As obras ao balneário 

garantiram, a partir de 1977 e até ao fim da série (2001), números flutuantes entre 

561 (1985) e 996 (1999).

Para finalizar, insistimos na ocupação dos tempos livres dos aquistas, já 

que estes sempre podiam completar a sua cura termal com outras atividades. 

Começamos por transcrever parte de uma esplêndida passagem escrita, num 

tom irónico por Manuel Monteiro (1998) no seu livro O Douro. Principais quintas, 

navegação, culturas, paisagens e costumes que foi publicado em 1911 com 

imensas fotografias lindíssimas de Emílio Biel e que consultámos numa versão fac-

símile. Começa por contextualizar as práticas sociais nas termas de Moledo, mas 

não só.

Servidas pelo rio, pelo comboio e pela artéria macadamizada, a pequeníssima 

distancia da Regoa, com meios facílimos para digressões a Lamego, Vila Real, Mesão-

frio e outros pontos da zona duriense, que são admiráveis pelas belezas naturaes 

ou artísticas, as thermas de Moledo encontram-se n’uma situação esplendida e 

deveras favorecida.

Não é para acreditar, porém, que se dêem ao incommodo de os aproveitar, 

os mil doentes que com suas famílias annualmente frequentam Moledo. O uso 

de caldas, praias, etc., na quadra estival entrou nos hábitos do portuguez, não 

tanto pela necessidade de eliminar ou atenuar uma affeção mórbida, como pelo 

imperioso dever de cumprir as exigências do bom tom. Ora o bom tom nacional 
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manda fazer a vilegiatura nas praias, thermas e outras estancias, porque é chic, 

porque dá importância e porque se inscreve nos registros elegantes dos jornaes.

Mas, uma vez ali, o portuguez não arreda pé, para que seja bem visto, para que 

ninguém tenha duvidas acerca da sua estada e para que dê conta das suas prendas 

e a mulher exhiba a variedade tola e impertinente das suas toilettes ao seguir para 

o banho ou para o tratamento matinal, ao almoço, ao jantar e á noite. E tudo quanto 

não seja banhar, ou tomar a inalação, ou beber a agua, comer, dormir e fazer sala no 

hotel ou no casino, não é gosar, não é repousar.

Por vezes, por espirito de imitação, ou porque alguém lembra e afirma ser 

civilizado não desconhecer este ou aquelle ponto de vista, organisa-se uma 

excursão, uma burricada e um pic-nic, (...) (pp. 153-155).

Opina que os aquistas, mais do que com a sua cura, se preocupam com a 

afirmação do seu estatuto social, por exemplo, dando nas vistas com roupas 

elegantes. Acrescenta à sua lista de oferta complementar “exercícios physicos 

ao ar livre, tendentes a revigorar, a masculinisar, a levantar o organismo, como 

as courses d’alpinismo, a natação, a canotagem e outros”, várias excursões que 

podem ser organizadas em circuito a partir de Moledo e, de certeza, também o 

simples descanso “nos quartos dos hotéis ou nas casas tomadas d’arrendamento 

para a temporada” (Monteiro, 1998, p. 155).

Quarenta anos mais tarde, as possibilidades para completar a cura termal não 

modificaram muito, como podemos ler no folheto Caldas do Moledo. O Douro, 

Região de Turismo (Caldas, 1949), editado pela Junta de Turismo das Caldas de 

Moledo. Copiamos apenas uns excertos sobre outras duas atividades que podem 

ser praticadas nos arredores: a caça e a pesca (Figura 5.8).

Não só a natureza envolvente – campestre ou fluvial – convida a mexer o corpo 

caçando e pescando, mas também polos culturais nos arredores, como Régua, 

Mesão Frio, Lamego e Vila Real.

FIGURA 5.8 
Fragmentos de textos 
promocionais sobre a 
oferta complementar 
à termal em Caldas de 
Moledo (Caldas, 1949).
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São motivos culturais, gastronómicos, paisagísticos e religiosos que levam os 

aquistas a sair do local da sua cura, apesar de todo o potencial de divertimento local 

que se pode encontrar no próprio Moledo, como é destacado no último parágrafo 

de um anúncio de uma página inteira para as Caldas de Moledo publicado no 

Manual hidrológico de Portugal do Dr. Ascensão Contreiras (1951) (Figura 5.9).

Sem especificar uma época, José Alfredo Almeida no blogue “Escritas do 

Douro” (Almeida, 2010) carateriza a vida social nas Caldas de Moledo como muito 

intensa durante a época balnear, o que se explica pela oferta variada de meios de 

alojamento e um misto de serviços:

Um casino mandado pela Ferreirinha, vários hotéis – O Grande Hotel, O Hotel 

Vilhena e o Petit Hotel – ‘muitas casas para aquistas’, três capelas particulares, uma 

farmácia, um talho, uma casa de artigos fotográficos, várias sapatarias, alfaiates, 

funileiros, relojoeiro, barbeiros, mercearias e estabelecimento de fazendas brancas, 

estação de telégrafo postal, estação dos caminhos de ferro, mercado diário na época 

balnear, aguardavam os aquistas para os servir e lhes proporcionar uma agradável 

estadia num lugar servido por uma paisagem fantástica e um clima ameno.

As Caldas de Moledo eram, sem 

dúvida alguma, um local idílico para 

fazer uma cura termal. Graças a 

investimentos diversos, entre os 

quais, o aparecimento da linha de 

comboio, a oferta termal, turística e 

de serviços aumentou e melhorou. 

Em consequência, milhares de 

termalistas, turistas e excursionistas 

apareceram por esta pequena terra e 

tiveram boas experiências.

Talvez esta resenha histórica 

possa servir de convite à renovação 

de esforços políticos e financeiros a 

favor desta mini-estância termal, no 

sentido de equacionar a reabertura 

destas Caldas ao público.

FIGURA 5.9 
Panfleto publicitário 
sobre as Caldas 
de Moledo de 1951 
(Contreiras, 1951, p. s.p.).
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E AINDA OUTROS TIPOS DE TURISMO

Não pretendemos ser exaustivos na nossa listagem de tipos de turismo que 

podiam ser praticados no Douro, mas só conseguiremos fechar este capítulo, 

após uma breve referência a três outros tipos de turismo: o turismo de literatura, o 

turismo cinegético e o turismo da natureza.

Existem, pelo menos, uma dúzia de escritores que exprimem a sua relação 

com a paisagem natural e humana da Região do Douro, que situam as suas 

histórias no Douro ou que utilizam o Douro como a sua musa. Elencamos apenas 

alguns nomes, sem entrar em pormenores. Abílio Manuel Guerra Junqueiro 

(1850-1923) nasceu em Freixo de Espada-à-Cinta e ficou conhecido como 

escritor, poeta e político. Aquilino Ribeiro (1885-1963) nasceu em Carregal de 

Tabosa, Sernancelhe, e publicou umas setenta obras, nalgumas retratando 

o mundo rural português de forma ímpar. João Pina de Morais (1889-1953) 

nasceu na freguesia de Valdigem, Lamego, e ficou conhecido como escritor, 

jornalista, político e militar. Os médicos João de Araújo Correia (1899-1985) e 

Miguel Torga, pseudónimo de Adolfo Correia da Rocha (1907-1995), nasceram 

e viveram ambos na região do Douro que incorporaram, eloquentemente, nas 

suas obras. Domingos Monteiro Pereira Júnior (1903-1980) nasceu na Casa 

das Quintans, na freguesia de Barqueiros, Mesão Frio. Tornou-se advogado, 

político, escritor, jornalista e editor. Ficou conhecido, entre outros, pela sua 

poesia, contos, novelas e ensaios. E para finalizar esta breve lista com uma 

mulher, mencionamos a médica Graça Pina de Morais (1929-1992), filha do 

já referido João Pina de Morais e sobrinha pelo lado da sua mãe do já referido 

Domingos Monteiro. Nasceu no Porto e passou a infância no Douro e em França 

(“Biografias,” 2019; “Escritores,” 2019).

Hoje, a literatura é outro motivador para visitas turísticas, e os autores citados 

podem inspirar ‘turistas literários’ a descobrir o Douro sob o ângulo da escrita. 

Recomendamos como pontos de partida para uma escapadela em direção ao 

Douro, numa perspetiva de turismo literário, os extratos que António Pires Cabral 

inseriu nas duas antologias de textos de autores naturais do Douro ou que com a 

região mantiveram “algum tipo de ligação, seja de ancestralidade familiar, seja de 

proximidade geográfica, seja de residência, seja de solidariedade, seja de afecto” 

(Cabral, 2002, 2008).
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Ao falar das práticas de vilegiatura e do turismo termal, já o mencionámos: o 

Douro é um excelente terreno para o turismo cinegético, que tem como mercado 

de nicho os caçadores e pescadores. Fica aqui a dica de forma mais explícita.

O turismo de natureza está quase sempre, implicitamente, presente no Douro 

por se tratar de uma região rural. No passado, os viajantes foram confrontados com 

a natureza, uma vez que foram obrigados a viajar vagarosamente numa envolvente 

natural impressionante com poucas construções. Hoje observamos, novamente, 

que as pessoas se deslocam para o Douro para intensificar este contacto com 

a natureza, caminhando. As descrições em tantos guias e relatos de viagens e 

a publicidade do boca a boca que louvam a paisagem humanizada, e a forte 

impressão visual que esta, entrelaçada com socalcos em colinas íngremes, deixa 

na retina, fazem definitivamente chegar cada vez mais caminheiros para estes 

lados. Pois, a pé aproveita-se, certamente, melhor a natureza.

Por fim, insistimos na força da paisagem do Douro sobre qualquer visitante. 

Cada um exprime de forma muito expressiva como a paisagem o impressiona. 

Citamos apenas alguns exemplos para terminar este ponto de forma prosaica.

É grande a variedade das perspectivas que a todo o momento nos surpreendem 

a cada inflexão do rio: umas vezes severas, arrogantes e tristes; outras vezes alegres 

e graciosas, mas sempre nobres e magestosas (Vila Maior, 1876, p. 14).

Do Corgo para cima é Alto-Douro: – chão de xisto esfarelado pelo ar, pelo calor, 

pelo trabalho mortal da enxada, bidente e sarrada, do cavador-escravo, que, de sol 

a sol, debaixo da borreira calcinante, curvo, fincado no alvião, com a pele a escaldar 

e a luzir de suor, o corta, o espedaça, o pulveriza, convertendo a pedra em terra – em 

humo aspérrimo de que as raízes das cepas se alimentam com voracidade infernal, 

como plantas do diabo que exigissem, para seu sustento, o fogo da terra e o suor 

dos homens. A terra escalda; o ar queima. Secam as fontes, ardem os montes. Não 

há uma sombra de arbusto, nem um pingo de água. Há sessenta graus de calor 

do inferno, sede, sezões, dor, morte. Uma gota de vinho custa todo o suor de um 

homem! (Figueiredo, 1918, pp. 128-129).

É depois o Douro com o belo horrível das suas escarpas abruptas, o seu cenário 

de trágica grandiosidade. A paisagem do Alto Douro impõe respeito, porque é dura, 

altiva, gigantesca. É êste o Portugal mais conhecido e mais visitado, o Portugal, 

digamos, de cartaz, que toda a gente aponta e considera (Pinto, 1936, p. 7).
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A NUTS III - Douro é um destino que apela à prática dos mais diversos tipos de 

turismo, graças à riqueza dos seus recursos endógenos. Finalizamos este capítulo 

com referências explícitas ao turismo de literatura, ao turismo cinegético e ao 

turismo da natureza, outros tipos de turismo que já no passado, embora em menor 

número, inspiraram visitantes a descobrir esta região com menor visibilidade.

CONCLUSÕES

Neste capítulo quisemos abordar o potencial turístico da região NUTS III - Douro, 

realçando que o Douro é privilegiado a nível de recursos endógenos, mas que só 

há poucas décadas, os visitantes conseguem usufruir dos mesmos. Para além da 

modernização dos equipamentos ferroviários, foram precisos investimentos na 

melhoria e na ampliação da rede viária, assim como na construção de eclusas 

e barragens para tornar o rio navegável em toda a sua extensão. Ficou bem 

destacado que os recursos endógenos da região do Douro permitiram no passado, 

e continuam a possibilitar, o usufruto de produtos turísticos, que desde 2007 foram 

definidos como estratégicos (Ministério da Economia e da Inovação, 2007). De 

referir, o turismo de saúde e bem-estar, o turismo de natureza, o turismo náutico, 

o touring cultural e paisagístico e gastronomia e vinhos. Mas também dá asas à 

exploração de outros tipos, tais como, o turismo religioso, o turismo cinegético e o 

turismo rural, para apenas citar os mais importantes.

Para todos estes tipos de turismo oferecemos uns primeiros exemplos com 

dois objetivos distintos: por um lado, realçar o potencial turístico da região 

que tem sido aproveitado antes do século XXI, e, por outro lado, apelar a outros 

investigadores para se esforçarem no sentido de enriquecer esta área de 

conhecimento especializado e até agora bem negligenciado, a história do turismo 

na NUTS III - DouroI. O facto de termos encontrado tão poucas referências nesta 

temática, ilustra quão escassos são os contributos para a história das viagens e do 

turismo no Douro. Mas mesmo assim, permanece um universo cujo conhecimento 

pode ser aprofundado.
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INTRODUÇÃO

O mote para a elaboração do presente capítulo, fomos bebê-lo à obra: 

Sem Método de João de Araújo Correia (1983). O escritor duriense, numa visão 

romanceada, considerava que, no século passado, existia um contraste na forma 

de olhar o Douro do viticultor duriense e do cavador serrano. O primeiro tinha um 

olhar “prosaico”, realista, materialista, escorado nas preocupações económicas, 

pesando com o olhar “a posta de bacalhau do jornaleiro” e o segundo um “olhar 

poético”, descomprometido, alheado, ingénuo sobre o Douro: “olhos de jornaleiro 

postos na mão calculada do viticultor. Olhos prosaicos. Vós, olhos poéticos, sois 

a alegria que visita a dor” (Correia, 1983, p. 102). São duas perspetivas diferentes, 

porquanto os viticultores têm a preocupação de retirar uma produção vitícola de 

excelência do seu rincão, enquanto os trabalhadores têm uma visão despreocupada, 

porque visitam temporariamente o Douro para conseguirem algum rendimento 

suplementar, mas não pesa sobre os seus ombros a responsabilidade de produzir 

e comercializar um dos melhores néctares do mundo.

Tomando as sugestivas expressões ao escritor duriense, num primeiro 

momento, apresentamos alguns “olhares prosaicos” construídos para projetar 

turisticamente o Douro, através da mediação de materiais como: os guias turísticos, 

os prospetos, as revistas, os postais ilustrados editados sobre a região duriense. 

Num segundo momento, fornecemos alguns “olhares poéticos”, estéticos, criados 

por escritores, fotógrafos, cineastas, artistas plásticos, entre outros, também eles 

criadores de imagens que entraram e conformaram o imaginário coletivo duriense 

ao longo dos tempos.

Articulamos essa dicotomia de pontos de vista, com uma leitura escorada num 

modelo concetual da construção social da imagem turística induzida proposta 

pelos autores (Camprubí, Guia & Comas, 2009, pp. 255-270). Para vários autores, 

a imagem turística é formada por uma componente cognitiva - enraizada nos 

elementos tangíveis ou materiais do destino, no caso duriense, esses atributos 

são, genericamente: o vinhedo, o rio, os socalcos, o vinho - e por uma componente 

afetiva, relacionada com os sentimentos evocadores do mesmo destino (Camprubí, 

Guia & Comas, 2009, p. 258). São estas duas componentes tangível e intangível que 

concorrem para a criação da imagem turística total.

Como assevera Santana Talavera, as imagens turísticas são formatadas 

e apresentadas aos possíveis consumidores como um “jogo paradoxal de 
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continuidade e renovação”, de “familiaridade e contraste”, de “tradição” e 

“modernidade” (2015, p. 38), ou seja, são, no fundo, um conjunto de construções 

complexas e subjetivas trabalhadas pelos diversos agentes do sistema turístico.

Tentamos perceber, através duma análise documental dalguns conjuntos 

de guias, de prospetos e de postais ilustrados, bem como de obras de escritores 

portugueses e outros artistas, quais foram as imagens turísticas emitidas 

e disseminadas do território, globalmente, desde finais do século XIX até à 

contemporaneidade.

Segundo a tipologia de Miossec (1977), citado por (Camprubí, Guia & 

Comas, 2009, p. 258) as “imagens emitidas” podem ser “universais, efémeras e 

induzidas. As imagens universais são aquelas que evoluíram ao longo da história, 

e habitualmente foram modeladas com fortes arquétipos que se aceitaram no 

imaginário coletivo”. No imaginário coletivo duriense, entraram muitas “imagens 

universais” sedimentadas a partir das “imagens efémeras”, como veremos adiante. 

O que são, então, as “imagens efémeras”? De acordo com Miossec (1977), “são 

o resultado duma reinterpretação da realidade pelos meios da comunicação, a 

literatura, a arte, a música, o cinema, etc. Geralmente, estas imagens são esquecidas, 

mas algumas vezes conseguem incorporar-se no imaginário coletivo aderindo às 

imagens universais”. Por seu turno, as “imagens induzidas” ou construídas para 

venda “são as que foram promovidas através de ações de marketing, (edição de 

guias, de prospetos, de páginas na internet, de relações públicas, etc.) por parte dos 

promotores turísticos do destino ou tour operadores com o objetivo de influenciar 

sobre o processo de decisão do turista na seleção do destino onde passar as suas 

férias” 1 (Camprubí, Guia & Comas, 2009, p. 258).

Para o destino turístico do Douro, como para todos os outros, foram sendo 

construídos socialmente inúmeros olhares “efémeros”, “universais” e “indutivos”, 

desde o século XVIII, mormente, a partir da demarcação e regulamentação da 

região vinhateira, pelo Marquês de Pombal em 1756. Uma vez que esse período 

histórico foi decisivo na construção e materialização da paisagem duriense 

configurada nos vinhedos em socalcos, nas quintas, no rio Douro, e na produção 

dum vinho de excelência, apreciado nacional e internacionalmente.

Pelos seus valores materiais e imateriais o destino Douro é propiciador de 

imagens turísticas, agregadoras de olhares antagónicos e complementares: os 

1 Tradução nossa.
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olhares dos visitantes, de quem vem do exterior e admira o “cenário” 2 e os olhares 

de quem trabalha, habita e mantém, a custo, a paisagem: “olhares poéticos” e 

“prosaicos”. Como é sabido, para este destino foram sendo, ao longo dos tempos, 

construídas e emitidas variegadas imagens, umas mais idealizadas, romanceadas, 

outras mais “realistas”, comerciais, vendáveis do território. Das primeiras, retemos 

as imagens visuais, sobretudo, da beleza estonteante do vinhedo em socalcos, 

do fluir sinuoso e audível do rio Douro e seus afluentes, dos cheiros da sua flora, 

das quintas altaneiras, dos miradouros encastelados, das segundas, evocamos 

o trabalho ciclópico do duriense, do galego e do serrano, na composição dos 

socalcos, e, na árdua laboração da vinha até chegar à produção do vinho fino, 

aliado ainda à imagem da difícil navegabilidade do rio Douro, representada no 

transporte do vinho nos carros de bois, nos barcos rabelos pelos barqueiros do 

Douro para o Porto e Gaia. Estas e outras imagens turísticas foram construídas 

e disseminadas, ao longo da história, pelos viajantes, sobretudo, estrangeiros, 

pelos escritores, pelos fotógrafos, em suma, pelos artistas que criaram “imagens 

efémeras” que se tornaram “universais”, ao entrarem no imaginário coletivo do 

Douro, graças à existência real e ficcional de personagens históricas e icónicas, 

tais como: o barão de Forrester (Joseph James Forrester), a D.ª Antónia Adelaide 

Ferreira e os “gigantes do Douro”, os verdadeiros atores dos anais da história do 

Douro, como veremos adiante.

De seguida, deter-nos-emos nalguns “olhares prosaicos” à maneira de João de 

Araújo Correia ou no levantamento dalgumas imagens turísticas construídas para 

venda e para promoção do destino com o intuito de atrair visitantes na fase da pré- 

-compra da viagem (Santana Talavera, 2015, p. 41).

“OLHARES PROSAICOS”, INSTITUCIONAIS E COMERCIAIS 
SOBRE O DOURO

Os “olhares prosaicos” ou institucionais, emitidos sobre os territórios resultam 

das decisões políticas ou de governação tomadas pelas organizações turísticas. No 

caso concreto do destino Douro, ilustramos a promoção feita ao destino por alguns 

2 Um “cenário” é uma construção cultural que ocasiona “a experiência do belo, que predispõe ao efeito de 

deslumbramento, que atrai sentimentos de serenidade e de solidão” (Andresen, 1999, p. 87), ou seja, que evoca 

sentimentos de apaziguamento, de bem-estar a quem a observa.
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organismos públicos, num passado recente, tais como: a Estrutura de Missão para 

o Douro, o Polo de Desenvolvimento Turístico do Douro, a Entidade Regional de 

Turismo do Porto e Norte, o Turismo de Portugal, entre outras, fazendo uma leitura 

dalguns materiais produzidos por estes organismos nos últimos anos. Quanto aos 

olhares comerciais, referimo-nos, tão-só, às imagens turísticas irradiadas por alguns 

agentes privados divulgadores/vendedores do território, na vertente da edição de 

guias turísticos, de prospetos, de revistas, de postais ilustrados, entre outros. Não 

trataremos os operadores turísticos nem as agências de viagens e outros. Todos 

estes organismos públicos e privados, enquanto “agentes indutivos” do sistema 

turístico, fomentam o aparecimento das imagens turísticas promocionais, criando 

o desejo nos potenciais turistas nacionais e internacionais de visitarem os destinos 

propostos à la carte, isto é, para todos os gostos.

Com o primordial objetivo de descortinar algumas “formas” de apre-

sentar o destino turístico Douro, ao longo do século XX até ao dealbar da 

contemporaneidade, analisamos uma vintena de guias turísticos editados em 

suporte papel. Examinamos ainda mais de duas centenas de postais ilustrados e 

algumas dezenas de prospetos e revistas turísticas sobre o território.

Escolhemos analisar com mais detalhe o guia turístico, por ser uma fonte 

documental secundária, um género discursivo com um longo percurso, pois 

irrompeu no século XIX, tendo-se transformado num modelo padronizado pelas 

editoras e assimilado pelos viajantes e possíveis turistas, que, desde então, 

“reconheceram” e continuam a “reconhecer” a “utilidade destes livros-guias na 

preparação ou no apoio a viagens” (Martins, 2011). Os guias são consultados 

em momentos preexistentes à visita turística, tornando-se em autoridades 

determinantes na escolha do destino. A importância dos guias de viagens reside 

na possibilidade que estes têm de “fabricar destinos” de adotar “pontos de vista”, 

de ordenar as “atrações” a visitar, destacando uns pormenores, eliminando 

outros, apagando os aspetos negativos, sobrevalorizando os positivos, no fundo, 

“recomendando não só o que ver, mas também como ver, pensar, julgar e sentir” 

(Cordeiro, 2017) os destinos turísticos propostos.

No Estado Novo, as entidades políticas que tutelaram o turismo, ou seja, os 

“agentes indutivos”, que criaram e geriram as imagens turísticas do país e das 

regiões, de 1933 a 1968, foram o Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) e 

o Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo (SNI). O SNI, 

a partir de 1944, ficou dependente da Presidência do Conselho, centralizando 
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as funções do órgão que exercia a censura, bem como as competências do 

Secretariado da Propaganda Nacional e dos Serviços de Turismo (Barros, 2016, 

p. 55). Estas mudanças conduziram a uma fiscalização mais apertada das 

publicações do domínio turístico 3, pois cabia a este órgão a gestão e projeção da 

imagem promocional do país dentro e fora de portas com finalidades político-

identitárias e propagandísticas.

Cientes da influência dos guias na escolha dos destinos turísticos e na 

estruturação do olhar dos visitantes, a partir de 1944, os gestores da propaganda 

salazarista ordenavam o apagamento da autoria 4 dos discursos turísticos dos 

guias e censuravam os seus conteúdos, com o intuito de limpar a face do regime 

autoritário, tal é o poder destes materiais no papel apaziguador da perceção da 

alteridade.

António Ferro foi o mentor da política educacional, artística, cultural e turística 

do regime, enquanto diretor do SPN e SNI de 1933 a 1950. Nessa qualidade, foi autor 

moral da redação de muitos guias turísticos, mandando apagar propositadamente 

os autores materiais. Na obra Cartilha da Terra Portuguesa de 1950, uma obra 

anónima, editada pelo SNI, Ferro, no prefácio do guia, imprime o seu estilo pessoal, 

autoelogioso, exultando a “beleza” do país e empregando termos religiosos caros 

ao discurso turístico propagandístico do regime “para os devotos da nossa Pátria, 

o catecismo da sua Beleza...” (S.n., 1950, p. 7).

Após a saída de cena de António Ferro e do abandono da sua “política do 

espírito”, foi o próprio António Oliveira Salazar, que, a conselho do embaixador 

Pedro Teotónio Pereira, contratou uma empresa de relações públicas americana 

(Geoge Peabody and Associates) para orquestrar uma enorme campanha 

publicitária que colocasse Portugal no mapa do turismo internacional. O relações- 

-públicas americano, George Peabody, gizou uma campanha de marketing para 

3 Os guias analisados publicados ou apoiados pelo SNI ostentam nas primeiras ou últimas páginas a frase: “Visado 

nos termos do art. 24 do Decreto 34.134 de 24-XI-1944”, ou seja, visto pelos crivos da censura.

4 Guias analisados sem autor:

 (S.n.) (1941). Visitez Le Portugal. Lisbonne: Editions S.P.N.

 (S.n.) (s.d.). Le Portugal: en un clin d’oeil. Lisbonne: Editions SNI. (Data provável 1944).

 (S.n.) (s.d.). Bird’s eye view of Portugal. Lisbon: SNI Books. (Data provável 1944).

 (S.n.) (1950). Cartilha da Terra Portuguesa. Lisboa: Edições S.N.I.

 (S.n.) (1953). Álbum de Portugal: repositório gráfico das suas belezas naturais, seus monumentos e grandes 

obras realizadas para engrandecimento nacional. (S.l.): O Século.
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amenizar a imagem do regime ditatorial. Essa promoção do país era feita através de 

visitas de artistas de renome a Portugal. Foram convidados mais de “155 jornalistas, 

fotógrafos e outros profissionais”, entre eles, o renomado fotógrafo francês, Henri 

Cartier-Bresson. Ademais, a estratégia de Peabody incluía a divulgação no exterior 

de artistas portugueses escolhidos pelo regime, tendo a fadista Amália Rodrigues 

sido a mais projetada internacionalmente. Uma outra preocupação da agência foi 

a publicação de guias de viagens, de folhetos, de artigos sobre o país e o regime 

em revistas internacionais e, inclusive, a realização de filmes, nomeadamente, um 

sobre Fátima (Espada, 2018, pp. 37-46) para tentar salvar a face da ditadura.

Daí que, nas décadas de 50 e 60, o poder político fortemente concentrado no 

Presidente do Conselho, Oliveira Salazar, tivesse como objetivo principal “colocar 

Portugal e o seu regime sob uma luz favorável da opinião pública norte-americana” 

(Ribeiro, 2018, p. 160). Os guias de viagens, os prospetos, os postais ilustrados 

são instrumentos propícios à criação de narrativas turísticas sobre os destinos 

a promover. Foram quatro os destinos eleitos pelo regime para a construção e 

disseminação de imagens turísticas, isto é, para terem uma promoção interna 

e externa privilegiadas: Lisboa, Algarve, Madeira e Fátima. O próprio governante 

recebeu autores de guias americanos para com eles encenar uma representação 

dum país quase perfeito, tal como transparece no discurso do guia Fielding’s Travel 

Guide Europe: “[Portugal] é uma ditadura, não sinistra e malvada (...), mas talvez a 

soberania mais benevolente do mundo” (Ribeiro, 2018, p. 162).

Para a construção das imagens projetadas sobre o país também contribuiu 

o trabalho fotográfico encomendado a Henri Cartier-Bresson, que registou, em 

1955, a pedido da Peabody, Lisboa, a Linha de Cascais, o Porto, Amarante, Lamego, 

a Nazaré e o Alentejo (Espada 2018: 38), tendo eternizado nos seus olhares, 

sobretudo, as pessoas anónimas nos seus afazeres quotidianos (lavadeiras, 

vendedeiras, artesãos) ou em momentos de lazer (cafés, passeios), representando 

um país tranquilo e de “brandos costumes”. Obviamente que o destino Douro, 

não sendo um destino turístico propagado pelo regime salazarista, não ficou 

imortalizado pela lente do “pescador de imagens” 5. Pelo contrário, a imagem 

turística induzida do Douro, nos roteiros turísticos nacionais do lapso temporal 

citado, era propositadamente esbatida. Esta assomava, a jusante, ligada à imagem 

promovida da cidade do Porto e de Gaia, destinos favorecidos graças ao transporte 

5 Expressão dedicada ao fotógrafo francês Robert Doisneau, o fotógrafo de Paris por excelência.
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e comércio do vinho do Porto, sobretudo para o exterior, e, a montante, surgia ligada 

à outrora “vila” do Peso da Régua, centro nevrálgico do comércio do vinho fino. No 

plano administrativo, o Douro, não sendo uma região ou sub-região autónoma, foi 

considerado, durante séculos, um mero apêndice do Douro Litoral (Porto e Gaia) 

ou de Trás-os-Montes (Peso da Régua, Vila Real). A inexistente imagem turística 

do Douro vinhateiro 6, nos discursos controlados dos guias turísticos nacionais, 

no Estado Novo, ficou a dever-se ao facto de não ser um dos quatro destinos 

selecionados pelo poder autoritário para ser difundido interna e externamente, e 

também em virtude da sua situação geográfica encravada entre duas províncias. 

Apesar da mencionada opção, as representações da paisagem duriense, dos 

trabalhos agrícolas, dos barqueiros, dos cavadores, desde os finais do século XIX 

e durante todo o século XX, foram captadas e vulgarizadas, sobretudo, por três 

grandes fotógrafos sediados na cidade do Porto (Emílio Biel, Domingos Alvão e 

Álvaro Cardoso Azevedo), tendo sido reproduzidas, em grande escala, em quase 

todos os guias, em postais ilustrados, em revistas de grande divulgação 7 quer no 

passado quer na atualidade. Pela sua recorrência e difusão em vários materiais, 

tornaram-se “imagens universais” representativas das etapas históricas da região. 

Atente-se, a título ilustrativo, nas imagens abaixo apresentadas.

6 Atente-se, a título ilustrativo, nos dois guias: (S.n.) (s.d.). Le Portugal: en un clin d’oeil. Lisbonne: Editions SNI; 

(S.n.) (s.d.). Bird’s eye view of Portugal. Lisbon: SNI Books.

7 “O Tripeiro”, a “Gazetas das Aldeias”.

FIGURA 6.1 
Postal ilustrado “Alto 
Douro – o carro de bois”, 
Alvão, Porto, edição 
Imprensa do Douro, 
Régua, coleção privada.
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Na década de 60, mais precisa-

mente, em 1968, foi extinto o SNI, tendo 

sido criada a Secretaria de Estado 

de Informação e Turismo, com uma 

Direção-Geral de Turismo, a qual teve 

como primordial função a divulgação 

do turismo nacional no estrangeiro 

(Barros, 2016, p. 55).

O projeto do Guia de Portugal, 

liderado inicialmente por Raul Proença, 

teve um intuito pedagógico e formativo 

para o cidadão comum português. O 

Guia, pela sua vastidão, foi subdividido 

em vários guias regionais, seguidores da divisão geográfica e administrativa epocal, 

levada a cabo por um dos colaboradores do Guia: o geógrafo Amorim Girão.

O Guia de Portugal 8 dedicado a Trás-os-Montes e Alto Douro foi redigido, 

coordenado e ilustrado por Sant’Anna Dionísio, após o passamento de Raul 

Proença. De acordo com o autor, teve de ser desdobrado em dois tomos pela 

“grandeza de Trás-os-Montes, de mãos dadas com a gigantesca envergadura do 

Alto Douro” (Dionísio, 1995a, p. XXVIII). O assombroso desconhecimento do Alto 

Douro, sobretudo dentro do país, levou o autor a registar as seguintes palavras:

Na pátria de Goethe ou de Byron, estas penedias já estariam humanizadas 

por alguma grande página de viagem, ou alguma visão onírica, à Macbeth. Entre 

nós, bem se poderá dizer que este formidando vale de Paraíso (cheio de portas 

do Inferno) é apenas conhecido dos timoneiros dos barcos rabelos que, desde 

há séculos, andam para cima e para baixo, ora cautos, ora pasmados, em silêncio 

análogo aos seus antepassados das remotas citânias e dos remotíssimos ‘castros’ 

(Dionísio, 1995a, p. 525).

Da viagem física pelo território duriense, ficaram, na obra, vários esquissos do 

autor, representativos do seu olhar sobre a paisagem.

8 Obra de grande fôlego com vertentes geográfica, edafológica, climática, paisagística, histórica, arquitetónica e até 

linguística, pois aborda a existência do mirandês.

FIGURA 6.2 
Fotografia Casa Alvão, 
na capa da Revista 
Gazeta das Aldeias, 15 de 
janeiro de 1942.
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A imagem projetada por Dionísio do Alto Douro, no Guia de Portugal, afasta- 

-se da representação “tradicionalista” do “paiz vinhateiro” devedora da imagem 

construída e disseminada por Joseph James Forrester e decalcada nos restantes 

guias por nós analisados (S.n. 1941; S.n., s.d.; Macedo, 1944; Chantal, 1944; S.n., 1953; 

Pinto, 1961) e publicados durante o Estado Novo.

O advento da democracia trouxe alterações políticas e legislativas significativas 

na área do turismo. Em setembro de 1974, foi projetada a Subsecretaria de Estado 

do Turismo e a Direção-Geral de Turismo. Em 1979, fundou-se a Secretaria de 

Estado do Comércio Externo e Turismo (Barros, 2016, p. 57). A citada Secretaria de 

Estado, nos anos 80 e 90, passou a ter assento no Conselho de Ministros, sob a 

alçada do Ministério do Comércio e Turismo. A partir de 1995, ficou subordinada 

ao Ministério da Economia (Barros, 2016, p. 57) e, desta forma, ganhou influência 

político-económica. Todavia, essa importância política do setor do turismo não se 

fez sentir nos discursos dos guias turísticos de extensão regional.

FIGURA 6.3 
Esquisso de Sant’Anna 
Dionísio, S. João da 
Pesqueira.
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A questão que se impõe: o destino Douro ganhou especial atenção, após o 25 

de Abril de 1974, por parte dos agentes indutivos do turismo? O que reportam os 

arrazoados dos guias turísticos publicados na era democrática?

No lapso temporal em análise, os guias turísticos nacionais continuaram a 

proliferar, no entanto, começaram a assomar, de igual modo, alguns guias para 

territórios regionais, estribados nas divisões das regiões turísticas dependentes 

da Direção-Geral de Turismo. Nos três guias analisados, dois de âmbito nacional 

(Ribas, 1984; Oliveira, 1990) e um de âmbito regional (S.n., 1982), os olhares 

“prosaicos” sobre o Douro não se alteraram, continuaram a convocar os gastos 

estereótipos dos “socalcos dos vinhedos em anfiteatro” e das tradicionais quintas 

durienses (Oliveira, 1990, p. 215), sendo repisada a ancestral ligação da região 

duriense ao Porto e a Gaia pelos “belos barcos rabelos” (Ribas, 1984, p. 21).

Na verdade, nos discursos dos guias turísticos analisados, publicados após o 25 

de Abril de 1974 (S.n. 1982; Ribas, 1984; S.n. 1990; Oliveira 1990), a área geográfica 

duriense representada incidia, principalmente, nos concelhos do eixo urbano – Vila 

Real – Régua – Lamego, espaço já contemplado nos guias dos decénios anteriores. 

Isto porque, a “imagem construída para venda” do Douro (Santana Talavera, 2015, 

p. 41) continuava a ser tão-só a do “país do vinho”, dos socalcos de vinhedos 

produtores do “afamado” vinho do Porto.

O Alto Douro Vinhateiro, a mais antiga região vitícola regulamentada do 

mundo, foi um terroir muito pouco promovido em termos turísticos pelo poder 

FIGURA 6.4 
Postal ilustrado “90 
– Porto – Rio Douro – 
Barco Rabelo: coleção 
‘DULIA’”, coleção privada.
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central e regional até ao final do século XX. Contudo, a atribuição da chancela 

da UNESCO, a 14 de dezembro de 2001, no primeiro ano do século XXI, na 

categoria de “Paisagem Cultural Evolutiva e Viva” 9 ao Alto Douro Vinhateiro, 

acarretou obrigações ao Estado português quanto à preservação e divulgação 

do bem. Obrigações essas que só começaram a dar fruto no ano de 2006, com 

a celebração dos 250 anos da primeira Região Demarcada e Regulamentada 

do Douro. Esse ano foi, sem sombra de dúvida, memorável para o Douro, em 

todos os domínios. Para comemorar os 250 anos da Região, foram planeadas e 

executadas mais de 200 iniciativas focalizadas no Douro, iniciadas a 31 de agosto 

e terminadas a 14 de dezembro, dia da consagração do Alto Douro Vinhateiro 

a Património da Humanidade. Foram realizados, a título de exemplo, vários 

congressos científicos 10, exposições de fotografia 11, de desenho 12, de gravura 13, 

de pintura 14, concertos musicais 15, concursos de arquitetura 16, cinema 17, teatro de 

rua 18, artesanato 19, gastronomia 20, turismo 21, desporto 22 e ainda ações nacionais 23 

9 25ª sessão do Comité do Património Mundial, efetuada em Helsínquia [Nomeação do ADV n.º 1046 CPM, 

Helsínquia – decisão 25 COM X.A].

10 Ciclo de conferências: “Preservação e Valorização da Paisagem Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro”, em 

Mesão Frio, “A Terra e o Homem” Encontros de Estudos Locais e Seminário de Gestão Cooperativa em S. João da 

Pesqueira.

11 “A fotografia no Douro: arqueologia e modernidade” no Centro Português de Fotografia, bem como várias 

exposições de fotografia nos vários concelhos durienses.

12 De Álvaro Siza Vieira “Esquissos do Douro”, em Mirandela e “Douro, a tentação de Baco” de José Rodrigues em 

Vila Nova de Foz Côa.

13 “Exposição / Espólio da Bienal Internacional de Gravura do Douro (Alijó)”, em Vila Real.

14 “Rostos do Douro” de Gracinda Marques, em Vila Real, “Pelo Douro” exposição coletiva de artistas plásticos 

contemporâneos, em Lamego, exposição de pintura de Balbina Mendes “Margens Douro, Nascente Foz”, em 

Freixo de Espada à Cinta e outros locais.

15 Concertos de música antiga, de jazz, em Vila Real, encontros de bandas filarmónicas e de Grupos de Bombos da 

região, em Vila Real; Régua e Lamego, bem como o festival “Outras Músicas”, na Régua.

16 Prémio de Arquitetura do Douro.

17 Vários ciclos de cinema sobre o Douro, nos vários concelhos da região.

18 Vivências e Personagens da região duriense na Festa das vindimas, no Porto; outras Festas das Vindimas nas 

Quintas da Rota do Vinho do Porto.

19 Ações no Nervir em Vila Real.

20 Jantar / palestra sobre “As tripas à moda do Porto”, no Porto.

21 1.º Salão de Turismo no Douro, Lamego e região do Douro.

22 Realização de maratonas no Douro, tal como a 1.ª Meia-maratona “Douro Saúde e Vida”, Pinhão-Régua.

23 “Douro no Tejo” comemorações na Assembleia da República e em vários locais na capital.
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e internacionais em Londres 24, Bruxelas 25, Rio de Janeiro 26.

O Douro teve, nesse ano, uma projeção turística regional, nacional e 

internacional inigualáveis, graças a uma programação, comunicação e atuação 

concertadas. Foram concebidas, nesse âmbito, inúmeras “imagens efémeras”, 

que se tornaram “universais”, incorporando o imaginário social da região e 

convencendo os turistas na pré-venda a escolherem o referido destino.

Foi também, no âmbito das mesmas comemorações, que surgiu a Estrutura 

de Missão para a Região Demarcada do Douro 27, uma estrutura dependente do 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional criada com a finalidade de “dinamizar acções para o desenvolvimento 

integrado da Região do Douro e promover a articulação entre as entidades da 

administração central e local com competências na região, bem como articular 

a participação e a iniciativa da sociedade civil” 28. Pela primeira vez, o poder 

central idealizou uma estrutura regional para o Douro capaz de tecer uma rede 

colaborativa com todos os agentes indutivos da região, desde as autarquias locais, 

os empresários e as universidades. De 2006 a 2015 29, o destino turístico do Douro 

foi divulgado nacional e internacionalmente quer pela Estrutura de Missão para 

o Douro, desde 2006, quer pelo Polo de Desenvolvimento Turístico do Douro, em 

funções desde 2008.

A consagração do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial da Humanidade 

estimulou a atuação dos diferentes “atores do sistema turístico”, conduzindo 

a acertadas decisões político-estratégicas do poder central, com a criação das 

duas entidades acima citadas, ancoradas na região. Esta estratégia de governação 

animou, de igual forma, os operadores turísticos do setor privado, entre eles, o 

24 “Douro – The Port Wine Country Revisited” no Royal College of Art e na embaixada de Portugal.

25 “Douro – la région du Vin de Porto Revisitée”.

26 Provas de vinhos do Douro e Porto e seminários sobre as “Relações Comerciais do Brasil com Portugal (Século 

XVIII –XX), Rio de Janeiro.

27 Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/2006, publicada no Diário da República, 1.ª série, N.º 182, de 

setembro, p. 6924.

28 Entrevista de Ricardo Magalhães à RTP aquando do início das suas funções. Acedido em novembro 10, 2017 

em: https://www.rtp.pt/noticias/pais/chefe-de-projecto-da-estrutura-de-missao-para-a-regiao-demarcada-do-

douro-inicia-funcoes-sexta-feira_n42560.

29 A Missão cessou as funções que tinha inicialmente, a partir de 2014, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

4/2014, e foi acometida à CCDR-N a missão de proteger, conservar e valorizar, bem como divulgar e promover a 

“Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro”, funções que ainda hoje assume.
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turismo fluvial, o enoturismo, o turismo em espaço rural, a hotelaria, entre outros, 

tendo os dois polos público e privado concertadamente e, pela primeira vez, para 

o destino em causa, conseguido criar uma forte “imagem construída para venda” 

(Santana Talavera, 2015, p. 41) do destino Douro tanto ao nível nacional como 

internacional.

No âmbito da estratégia congraçada das duas entidades foram finalmente 

levadas a cabo ações de marketing centradas única e exclusivamente no 

território duriense. Foram produzidos, pela primeira vez, materiais promocionais 

de qualidade, tais como: guias (S.n. 2012; Tapada 2012 e 13), prospetos turísticos 

(Santana 2009), revistas (Evasões, 2007), postais ilustrados, páginas na internet, 

bem como campanhas de marketing produtoras de reportagens, artigos, notas 

de imprensa sobre eventos, documentários, para os diferentes mercados. Neste 

âmbito foram criadas “imagens induzidas” ou construídas para venda que 

transformaram favoravelmente a imagem turística emitida sobre o destino Douro.

30 A primeira edição do prospeto em 5 línguas (português, francês, inglês, castelhano, alemão) foi apresentada na 

Bolsa de Turismo de Lisboa, em 2009, numa edição conjunta da Estrutura de Missão para o Douro e do Turismo 

do Douro, em colaboração com a UTAD. Os textos são da nossa autoria.

31 Este prospeto teve uma divulgação muito alargada, durante vários anos, tendo sido contemplado com várias 

edições em português e inglês, patrocinadas pela Caixa Geral de Depósitos. Esteve disponível ao público nacional 

e internacional até 2016.

FIGURA 6.5  (ESQUERDA) 
Prospeto turístico Douro 
(1.ª versão) 30.

FIGURA 6.6 (DIREITA) 
Prospeto turístico 
Douro em inglês (última 
versão) 31.
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Recentemente, foram produzidos guias turísticos regionais 32: Douro singular, 

Douro Universal (Moreira, 2008), Douro: viagens e histórias (Veloso, Fonseca & 

Fonseca, 2010) de editoras do Porto. Estes dois roteiros apresentam discursos 

turísticos que reforçam os atributos materiais e intangíveis do destino, criando 

“imagens induzidas” capazes de influenciar o processo de decisão do turista na 

hora de visitar o destino.

Os agentes indutivos públicos sediados na região, sensivelmente de 2006 a 

2015, a, já aludida, Estrutura de Missão para o Douro e o Polo de Desenvolvimento 

Turístico do Douro também desenvolveram ações de marketing publicitário 

baseado na edição de guias, prospetos, postais ilustrados com grandes tiragens, 

tendo por objetivo a construção de imagens turísticas induzidas capazes de criar 

vontade nos potenciais turistas nacionais e internacionais de conhecerem o 

destino.

Foram publicados pelos referidos agentes indutivos, liderados nomea- 

damente pelo Polo de Desenvolvimento Turístico do Douro, vários guias em 

(2012): Douro: guia turístico do Douro, sem autoria, no mesmo ano (2012) 

DOURO: GUIA TURÍSTICO DA NATUREZA: paisagem, geologia, fauna, flora, 

turismo com textos de Alberto Tapada e no ano seguinte (2013): Guia Turístico 

32 Educação Nacional, Edições Afrontamento, Objecto Anónimo.

FIGURA 6.7 (ESQUERDA) 
Capa guia Douro 

singular, Douro 

Universal. 
Créditos fotográficos José 

Moreira.

FIGURA 6.8 (DIREITA) 
Capa guia Douro: 

viagens e histórias. 
Créditos fotográficos 

Objecto Anónimo.
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da Rede das Aldeias Vinhateiras do Douro. Este último sobre as auréolas do 

coração vinhateiro detentoras dum “vasto património construído e imaterial, 

uma memória coletiva”, com textos do mesmo autor. Nestes roteiros e nos 

anteriormente citados, são formatadas imagens para venda apoiadas em 

segmentos turísticos conotados como “novos turismos” para o Douro: o turismo 

de natureza, o geoturismo, o turismo histórico-cultural (aldeias vinhateiras), 

segmentos estes diferentes dos habituais enoturismo e turismo fluvial, isto 

é, propondo ao visitante um consumo turístico diferenciado deste ancestral 

território vinhateiro.

A Estrutura de Missão para o Douro e o Polo 

de Desenvolvimento Turístico do Douro, os dois 

“participantes diretos” do sistema turístico 

(Santana Talavera, 2015, p. 38), tiveram uma 

atuação colaborativa no patrocínio de edições 

de prospetos, de guias turísticos e construíram, 

deste modo, “imagens turísticas induzidas” 

do destino Douro, levando os leitores-turistas 

a escolherem uma panóplia de novas opções 

turísticas ou subdestinos dentro do tradicional 

destino Douro.

Os discursos dos guias analisados (Moreira, 2008; S.n., 2010; Veloso, Fonseca 

& Fonseca 2010; Tapada, 2012; Tapada, 2013) concentraram a sua promoção nas 

potencialidades tangíveis e intangíveis do território duriense e não nos tradicionais 

territórios adjacentes (Porto, Gaia), tendo conseguido construir uma imagem 

promocional para venda mais completa do destino.

Na verdade, demorou muito tempo até que emergisse uma imagem 

turística do destino Douro mais holística e abrangente, uma vez que foi preciso 

que o poder central e os demais agentes implicados no sistema turístico 

(administrações locais, empresas, populações locais) arquitetassem uma 

estratégica colaborativa de divulgação do mesmo. Essa estratégia foi coordenada 

pela Estrutura de Missão para o Douro e vigorou tão-só de 2006 a 2014. A partir 

de 2015, a extinção do Polo de Desenvolvimento Turístico do Douro levou à 

consequente integração dos 19 concelhos do Douro na macro Entidade Regional 

do Turismo do Porto e Norte de Portugal (ER-TPNP), englobada na NUTS II, 

Norte de Portugal, como já foi assinalado atrás. Esta alteração administrativo- 

FIGURA 6.9 
Capa guia Douro: guia 

turístico do Douro. 
Créditos fotográficos 

Polo de Desenvolvimento 

Turístico do Douro.
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-turística causou um forte revés na estratégia turística do destino executada 

na década anterior. Não houve uma continuidade no esforço colaborativo 

levado a cabo pelas duas mencionadas entidades e demais “participantes 

diretos” do sistema turístico (autarquias, empresas turísticas, associações 

locais, empresariais, lobbys) sediados no território, os quais em parceria tinham 

conseguido, durante uma década, projetar melhor a imagem turística do destino 

Douro.

Atualmente a imagem turística do Douro é difundida por duas entidades: 

a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) e o Turismo de Portugal, 

nomeadamente a Entidade Regional do Turismo de Porto e Norte de Portugal 

(ER-TPNP).

A primeira entidade centra a construção da sua publicidade turística nos três 

Patrimónios da Humanidade da região: Alto Douro Vinhateiro, Sítios Pré-históricos 

de Arte Rupestre e Vale do Rio Côa e a Olaria Negra de Bisalhães. Fornece, 

como motivação para os potenciais turistas visitarem o Douro, os vetores da 

oferta turística da região: os patrimónios culturais classificados pela UNESCO; o 

enoturismo e a gastronomia; o turismo de saúde e bem-estar; o turismo de natureza 

(parques, reservas naturais, miradouros); o turismo fluvial; os comboios históricos; 

o património arquitetónico; o património religioso; o património imaterial (lendas, 

costumes, tradições), entre outros.

A segunda entidade, tendo por base o Plano Estratégico Nacional de Turismo, 

considera o Douro, essencialmente, como um destino de gastronomia e vinhos, de 

turismo fluvial, de touring cultural e de turismo de natureza.

Estas duas formas de encarar o turismo no Douro denotam um problema 

de governação turística do destino, pois não há concertação de estratégias 

de publicitação da imagem promocional para venda do destino das duas 

entidades.

Os decisores políticos que têm em mãos a governação dos territórios (governo 

central, Turismo de Portugal, Turismo do Porto e Norte) são executores de olhares 

institucionais. Esses “olhares prosaicos”, umas vezes, foram mais acertados, como 

demonstrámos, outras menos.

Abordamos, de seguida, os “olhares poéticos” sobre o Douro, ou seja, as 

representações imaginadas por escritores, fotógrafos, artistas plásticos, entre 

outros, que muito contribuíram para a construção de “imagens universais” 

marcantes do imaginário coletivo duriense.
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“OLHARES POÉTICOS” SOBRE O DOURO

Na literatura, na fotografia, na pintura, na música, nas artes em geral, foram, 

com efeito, muitos os criadores de “imagens efémeras” e, sobretudo, “universais” 

sobre o Douro.

Recorde-se, a título de ilustrativo, o romance A Cidade e as Serras de Eça 

de Queirós, no qual o escritor construiu uma “imagem efémera” do Douro, 

um “olhar poético” dum visitante de fora do território, nos finais do séc. XIX. A 

imagem “efémera” dos socalcos do Douro descrita por Eça conseguiu perpetuar o 

deslumbramento visual, olfativo, gustativo, tátil da paisagem duriense, tornando- 

-se numa “imagem universal”, num arquétipo do imaginário duriense.

- Então é Portugal, hem? Cheira bem.

(...) Olha para o rio!

Rolávamos na vertente de uma serra, sobre penhascos que desabavam até 

largos socalcos cultivados de vinhedo. (...) Pelo rio, onde a água turva e tarda nem 

se quebrava contra as rochas, descia, com a vela cheia, um barco lento carregado 

de pipas. Para além, outros socalcos, de um verde pálido de reseda, com oliveiras 

apoucadas pela amplidão dos montes, subiam até outras penedias que se 

embebiam, todas brancas e assoalhadas, na fina abundância do azul. (...)

– O Douro, hem?... É interessante tem grandeza (Castro, 2003, pp. 20-21).

A imagem queirosiana do vinhedo duriense fica para sempre na mente dos 

seus leitores e, sobretudo, na doutros escritores, assomando intertextualmente 

nos textos de várias gerações de escritores portugueses, quando estes vislumbram 

o assombroso “cenário” duriense.

João de Araújo Correia foi, por certo, o escritor duriense, que melhor retratou, 

nos seus contos, o Douro, pois não se limitou a desvendar o carácter psíquico 

e social do duriense, mas também perscrutou o psicologismo do serrano, do 

transmontano, do galego, ou seja, dos verdadeiros fazedores do Douro. Como 

vimos atrás na obra: Sem Método, ao mencionar as rogas, considerou que existiam 

dois olhares diferenciados sobre o Douro: o dos serranos das “terras frias da Beira”, 

que eram, na sua perspetiva, “poetas”, porque compreendiam o Douro “bravo” e 

“belo” e o dos durienses, os proprietários das quintas preocupados com os aspetos 

materiais que mostravam olhares “prosaicos” sobre as suas propriedades (Correia, 

1983, p. 102). Os vindimadores eram gente anónima que descia sazonalmente 
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os outeiros com alegria para trabalhar no Douro, porque esse labor na vinha lhes 

trazia um complemento no parco sustento familiar: “Por isso vieram da Beira as 

mulheres pequeninas, com ar senhoril de quem deixou a agulha de coser e a roca 

de fiar. Vieram os homens amenos, agarrados ainda aos pés areia leve e água 

buliçosa de rega. Vieram cantar....O bombo, os ferros, a banza responderam ao 

evoé das vinhas” (Correia, 1983, p. 101).

A alegria, a música, o bulício trazidos ao Douro pelos vindimadores ficaram 

simbolizadas nos contos de João de Araújo Correia e retratados nas imagens dos 

postais ilustrados antigos, abaixo apresentados.

FIGURA 6.11 
“Uma pisagem de uvas 
no lagar” – postal 
antigo, coleção privada.

FIGURA 6.10 
“Faina alegre do 
transporte das uvas 
vindimadas” – postal 
antigo, coleção privada.
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Araújo Correia, no seu estilo inconfundível, recupera a vivacidade da tradição 

da narrativa oral, os seus enredos argutos apresentam características cinéfilas 

e a língua portuguesa na sua pena assume um sabor antigo e inesperado. Uma 

vertente, menos conhecida do escritor, é, sem dúvida, a sua veia de turistólogo 

avant la lettre. Numa crónica escrita na década de 70, profetizou que o 

património cultural duriense deveria tornar-se num recurso económico, ou seja, 

em produtos turísticos vendáveis: “O Turismo é fonte de receita” (Correia, 1977, 

p. 246). Na mesma senda, alertou, em 1969, para a necessidade da criação de 

roteiros literários 33, existentes no estrangeiro e inexistentes na época no país, 

isto é, apontou premonitoriamente para o turismo literário, hoje tão em voga. 

Verbalizou o seguinte: “Muitos cultivam, lá fora, os sítios literários. Lugar onde 

nasceu ou viveu um escritor é sagrado. Atrai peregrinos como santuário. E, com 

essas peregrinações, lucram as terras. O espiritual dá de comer e beber ao 

temporal” (Correia, 1969, p. 123).

Antecipando o marketing turístico atual, Araújo Correia defendeu ainda que o 

Douro tinha uma “segunda vindima”. Recorde-se que, na década de 70 do século 

XX, em Portugal, o turismo não explorava, nas suas campanhas publicitárias, 

aliás inexistentes para o destino Douro, a policromia, a visualidade, a sonoridade, 

o olfato relevantes na paisagem duriense, mas o escritor já observava e sentia o 

Douro numa perspetiva sensorial. Ouçamo-lo:

Nós, durienses, depois de inventarmos o melhor vinho do mundo, que nem 

sempre vendemos, caímos numa sonolência que faz dó. Faltou-nos o caco para o 

invento supremo, que são, pelo Outono, as vinhas coloridas. Faltou-nos a voz para 

apregoar: vinde ver! Vinde ver!

Teríamos, nas vinhas coloridas, uma segunda vindima. E era só colher. Despesa 

feita com hospedarias, caminhos, comodidades, era só colher. O espectáculo 

maravilhoso seria de graça para nós, que mal o apreciamos, e pago pelos olhos de 

pupilas finas (Correia, 1977, p. 132).

33 A ideia de João de Araújo Correia foi recuperada pela Delegação Regional da Cultura do Norte, no início do século 

XXI, que editou vários roteiros literários com o título “Viajar com...” e o nome do escritor selecionado.

6. Olhares “prosaicos” e “poéticos”



157

O autor duriense percebeu, muito antes das instituições turísticas centrais 

ou dos operadores turísticos epocais, que o destino Douro tinha potencialidades 

turísticas de exceção geradoras de riqueza, porquanto atraentes para o turista 

cultural “de pupilas finas”. Para ter recursos económicos no presente e no futuro 

seria também preciso, no seu entender, valorizar o património etnográfico 

associado à vitivinicultura duriense. Na década de 60, já defendia a criação dum 

museu para preservar e legar esse património à Humanidade. Grafava:

Dornas aluídas no quinteiro... O carro de bois, que levava o néctar ao rio ou 

ao caminho de ferro, irá parar à lareira ou, se lhe acudirem a tempo, ao museu 

etnográfico. A esse museu devem ir recolhendo, quanto antes, as alfaias inúteis da 

vinicultura arcaica, feita empìricamente, mas, de tão boa memória, que deu volta ao 

mundo. Almudes, canados, balseiros, pareias, facas, pescadeiras, cálices de prova – 

toca para o museu, que são horas (Correia, 1967, p. 193-4).

O sonho idealizado por João de Araújo Correia, em 1936, de criar um Museu 

para o território duriense, concretizou-se na Lei N.º 125/95 com a fundação do 

Museu do Douro, “uma estrutura polinuclear” repartida pela região, inaugurado a 

20 de dezembro de 2008 (Freitas, 2013, p. 236).

Por conseguinte, o escritor foi, inicialmente, um construtor de “imagens 

turísticas efémeras” que se metamorfosearam com o passar do tempo em “imagens 

turísticas universais”, integrando e moldando o imaginário coletivo duriense.

FIGURA 6.12 
Douro no outono. 
Créditos fotográficos 

Cátia Guedes.

Maria Olinda Rodrigues Santana



158

Miguel Torga foi também um criador de “imagens turísticas efémeras” ou 

“olhares poéticos” sobre o Douro, na sua diarística e nos contos, que, também, se 

eternizaram em “imagens universais” do Douro. A paisagem duriense para este 

autor é composta por vinhedos em socalcos, pelo rio Douro e seus afluentes, 

mas também pelas encostas escarpadas. Atente-se num extrato da entrada 

do Diário VII:

Aregos, 26 de Dezembro de 1954 – Estas margens do Doiro, na sua específica 

dureza ossuda, singularidade fisionómica e peculiar significação, perturbam-me 

sempre o equilíbrio que por toda a parte sinto no convívio com o ambiente físico 

que me rodeia. (...) Abruptas e austeras, enrugadas de geios, coroadas de neve e 

espelhadas num rio que lhes clarifica a pele terrosa, (...) lembram-me faces dum 

ser ao mesmo tempo mítico e real, fabuloso e tangível, vivo e petrificado, que 

se exprime em sofrimento silencioso, em fecundidade sumarenta e em beleza 

descarnada (Torga, 1983, pp. 164-5).

O escritor remeteu, tal como Araújo Correia, para os valores tangíveis e 

intangíveis da paisagem duriense, no Diário XIII, no qual aludiu, uma vez mais, ao 

assombro da paisagem representado nas visões captadas a partir dos miradouros, 

não esquecendo a bravura humana, que transformou a “paisagem mais agreste de 

Portugal” em “jardins suspensos”:

Régua, 19 de Agosto de 1979 – (...) 

Basta olhá-lo do miradoiro de S. Brás, de S. 

Domingos da Queimada, de S. Leonardo de 

Galafura, do alto da quinta das Carvalhas, 

de Vilarinho de Cotas ou de S. Salvador do 

Mundo. Só quem não tiver sensibilidade 

e humanidade dentro de si é que ficará 

indiferente à beleza de panoramas sem 

comparação possível e à grandeza de um 

esforço incansável e criativo que os cultiva 

e arquitecta jardins suspensos na mais 

agreste paisagem de Portugal (Torga, 1983, 

p. 105).

FIGURA 6.13 
S. Leonardo da Galafura. 
Créditos fotográficos 

Cátia Guedes.
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Nos Contos da Montanha, o autor duriense criou uma imagem personificada, 

comparando os montes a um corpo desmesurado e o rio Douro a uma veia aberta 

desse corpo: “O Doiro apareceu lá em baixo, ao fundo, como uma veia aberta a 

escoar-se morosamente no corpo ciclópico dos montes” (Torga, 1982, p. 175).

No Diário XII, a propósito da paisagem vislumbrada a partir do miradouro S. 

Leonardo de Galafura, a 8 de abril de 1977, autor exclama: “O Doiro sublimado. O 

prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se desmedir. Não é um 

panorama que os olhos contemplam: é um excesso da natureza”. Na mesma 

passagem desse diário, Torga denomina o Douro de “Um poema geológico. A beleza 

absoluta” (Torga, 1986, pp. 176-7).

FIGURA 6.14 
S. Salvador do Mundo. 
Créditos fotográficos da 

autora.

FIGURA 6.15 (ESQUERDA) 
S. Leonardo da Galafura 
ao pôr do sol. 
Créditos fotográficos de 

Francisco Coelho.

FIGURA 6.16 (DIREITA) 
S. Leonardo da Galafura 
ao pôr do sol. 
Créditos fotográficos de 

Francisco Coelho.
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Todavia, a “beleza absoluta” do Douro só existe, porque, como verbaliza Torga, 

o homem duriense, com fracas condições de vida, trata a vinha “sem descanso”: 

“Herói modesto, despretensioso e proteico que, mal comido, mal bebido e mal 

agasalhado, aos rigores de um inverno de gelo e de um verão de fornalha, surriba, 

planta, enxerta, tesoura, poda, ergue, enxofra, sulfata, vindima, pisa e trasfega num 

afã sem descanso” (Torga, 1983, p. 104).

Porém, o romancista português que mais escreveu sobre o Douro foi Alves 

Redol. O escritor, sendo o criador do neorrealismo português, procurou retratar 

as duras condições de vida dos barqueiros, dos lavradores e cavadores da 

região duriense nas quatro obras a estes dedicadas: Porto Manso (1946) e 

a trilogia que constituiu o Ciclo “Port Wine”: Horizonte Cerrado (1949), Os 

Homens e as Sombras (1951) e Vindima de Sangue (1953). Conviveu, durante 

algum tempo, com as gentes durienses para se documentar para a escrita das 

obras, uma vez que precisava, como ele próprio afirmou, de “transplantar a 

realidade objetiva para a realidade romanesca”34. Redol fez, inclusive, várias 

viagens com os barqueiros, descendo o Douro. Conheceu e reproduziu a vida 

difícil, miserável e perigosa destes homens destemidos, que estavam, no 

momento da feitura da obra do autor, em 1945-6, a perder a sua batalha contra

34 (1991). “Documentário Alves Redol. Vida e obra”. RTP. Acedido em fevereiro 11, 2019, em http://ensina.rtp.pt/artigo/

alves-redol-2-a-parte/.

FIGURA 6.17 
“Vinho do Porto na sua 
primeira ‘étape’ para 
armazéns (Alto Douro)” 
– postal antigo, coleção 

privada.
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o comboio, por eles nomeado o “Cavalo do Diabo”, e contra as barragens do 

Douro, situações que os haveriam de empurrar para a emigração (Brasil), para o 

abandono da região.

Um pequeno extrato da obra Porto Manso (1946) ilustra magistralmente a 

impotência dos heróis durienses contra a evolução tecnológica e económica:

Em cada pedra há uma lenda ou o nome de um arrais que naufragou. Em 

cada fraga, uma marca por onde os barcos se conduzem. Em cada paisagem, 

uma cor.

É um caminho de alucinação e de sonho – cansa e conforta.

Por isso os marinheiros se apaixonam por ele como por uma mulher de mil 

feitiços. Dão-lhe tudo – o esforço titânico, o suor que é sangue e o sangue que é vida. 

Oferecem-lhe a vida a sorrir e o rio agora nada lhes dá em troca. Não é mais do que 

uma estrada de mendigos cegos que não podem tomar outro rumo. Cegos como o 

rio, loucos como ele.

O Douro, porém, chegou cansado para ver o mar, mas chegou. E os homens 

lutam para viver, mas não vivem (Redol, 1979, p. 48).

FIGURA 6.18 
Barco rabelo 
transportando cesto de 
uvas no Douro – postal 
antigo, coleção privada.
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Vários escritores se inspiraram, similarmente, nas figuras tutelares do 

imaginário coletivo do Douro: o barão de Forrester e a Ferreirinha, assim como 

nos “gigantes” do Douro. Os primeiros permanecem na história e memória 

cultural do Douro, como verdadeiros ícones durienses. São protagonistas 

recorrentes nos intertextos doutros autores. Tanto um como outro foram 

criadores de testemunhos materiais e imateriais, nutrindo o imaginário coletivo 

da região. Esse imaginário é composto por imagens culturalmente construídas 

sobre o destino, escorando-se, por um lado, nos seus atributos materiais, no 

rio, nos socalcos, no vinhedo, no vinho, por outro, na produção do património 

imaterial, feito de lendas, de tradições, de costumes, associados ao ciclo 

da vinha ou à história e estórias dos protagonistas da região. A propósito 

relembre-se a famosa lenda do naufrágio de ambos no Cachão da Valeira, 

pois esta foi evocada por inúmeros escritores. Ao facto histórico do naufrágio, 

ocorrido em 1861, foi sendo acrescentada uma efabulação sobre a morte do 

barão, causada pelo peso dos “dobrões” nos bolsos, em virtude deste ser um 

grande comerciante de vinhos, bem como o salvamento da Ferreirinha ter 

acontecido pela mera circunstância desta usar saias rodadas. Estas e outras 

memórias sobre os factos históricos e as vivências durienses entraram no 

imaginário coletivo do destino turístico, por exemplo, através da propagação de 

imagens do “Paiz Vinhateiro” de Forrester a partir de oitocentos, conduzindo à 

“sedimentação de imagens elaboradas, muitas vezes, desde os primórdios do 

FIGURA 6.19 
Quotidiano nos barcos 
rabelos – Douro – postal 
antigo, coleção privada.
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desenvolvimento turístico dos lugares”. Foi o que sucedeu no caso concreto do 

destino Douro.

Como verbalizámos, vários escritores evocaram nas suas obras os dois 

protagonistas. Miguel Torga, no texto do Diário XVI, datado de 31 de agosto de 

1993, teceu uma forte crítica à veia negociante do barão: “O coitado do Forrester 

[...] desenhava mapas bonitos da região, que explorava como bom comerciante, e 

saldou-lhe [ao Douro] a dívida de parasita afogado no Cachão da Valeira ao peso 

dos dobrões” (Torga, 1993, pp. 173-4).

António Cabral, outro escritor duriense, também invocou o barão de Forrester 

e a amiga Ferreirinha no poema intitulado: “O Barão de Forrester” (Cabral, 1993, 

pp. 103-4). Neste poema, recuperou, de novo, a história do naufrágio e morte 

do barão de Forrester no “Cachão da Valeira”, aduzindo que a Ferreirinha se 

salvou “porque a saia rodada lhe serviu de bóia”, como reza a lenda do famoso 

naufrágio.

D.ª Antónia Ferreira e o barão de Forrester marcaram indelevelmente 

a região duriense na segunda metade do séc. XIX. A Ferreirinha, como era 

nomeada pelo povo, ficou eternizada na história da região, mas também na 

literatura portuguesa. Foi convocada, num poema de Pires Cabral, intitulado: 

“A morte da Ferreirinha” (Cabral, 2004, p. 58), no qual o poeta aludiu ao facto 

da Ferreirinha se ter salvado das “raivosas dinásticas águas da Valeira”, numa 

clara menção ao naufrágio, terminando por falecer duma forma prosaica 

por “uma trivial indigestão de lampreia”, em Entre-os-Rios. O mesmo ícone 

duriense aflora, intertextualmente, na trama romanesca da obra Vale Abraão de 

Agustina Bessa-Luís, na qual é designada pela “Senhora” que “era uma lenda”. 

A escritora lembrou o poder e a determinação da “proprietária que levantara 

toda a região ao nível dum condado”, sendo ainda um “génio de finanças” e 

uma mulher caridosa para com as gentes humildes do Douro (Bessa-Luís, 1991, 

pp. 143-6).

Mais recentemente, José Saramago, na sua obra Viagem a Portugal gravou o 

mesmo assombro perante a paisagem duriense, recuperando intertextualmente 

palavras e imagens criadas por outros escritores, entre eles: Eça de Queirós, na 

Cidade e nas Serras, João Araújo Correia na “segunda vindima”, e, sobretudo, 

Sant’ Anna Dionísio, em: Alto Douro Ignoto, porquanto, nesta última obra, 

escrita na década de 70, este último já alertava para o desconhecimento pelo 

comum dos portugueses da soberba paisagem duriense. Saramago, uma década 
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volvida, constatou o mesmo “grave delito” do alheamento dos portugueses 

perante o “excesso da natureza” do Douro ao não serem trazidos a visitar a 

região “para que nos seus olhos ficasse a formidável impressão destas encostas 

cultivadas em socalcos, cobertas de vinhas de cima a baixo, a grafia dos muros 

de suporte que vão acompanhando o fluir do monte, e as cores” (Saramago, 

1981, p. 28). Note-se a referência à policromia da paisagem já apregoada por 

Eça de Queirós, no século XIX, por Araújo Correia e Dionísio, na década de 70 do 

século XX.

Alguns anos mais tarde, António Cabral retomará a metáfora do éden já 

disseminada por Torga, por Sant’ Anna Dionísio, a ideia de que o Douro era um 

“paraíso”, mas “do vinho e do suor”, “dum rio, no Verão, ossudo e magro / como as 

pessoas, / quando a alma se escoa pelos poros”, dum “rio também barrento”, “das 

grandes cheias, / do abraço final / de troncos de homens, de árvores e sonhos”. O 

Douro é ainda visto como um “Paraíso da aguarela forte das vinhas / que entram 

em ondas verdes pelos olhos” (Cabral, 1993, p. 32).

São frequentes na literatura portuguesa os “olhares poéticos” sobre o Douro 

eternizados na prosa queirosiana, na diarística de Torga, na contística de Araújo 

Correia, na ficção de Alves Redol, na poesia de António Cabral, entre muitos 

outros.

OS OLHARES DOS FOTÓGRAFOS E CINEASTAS SOBRE O DOURO

Os fotógrafos ou “pescadores de imagens” não ficaram indiferentes à paisagem 

duriense e aos construtores dessa paisagem. São vários os grandes fotógrafos que 

imortalizaram as facetas da viticultura do Douro.

Emílio Biel, nascido na Alemanha em 1838, fixado no Porto, desde 1860, e 

Domingos Alvão, seu discípulo, nascido no Porto, em 1872, bem como Álvaro 

Cardoso Azevedo, condiscípulo de Alvão começaram a retratar o Douro, os 

primeiros, nos finais do século XIX, o terceiro no dealbar do século XX. Estes 

fotógrafos eternizaram, através dos seus “olhares poéticos”, o rio Douro e 

seus afluentes, a vinha, o trabalho vitícola, as quintas, as caves, os lavradores, 

os tanoeiros, os barqueiros, enfim todos os fazedores da paisagem humana 

duriense.
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As imagens captadas pelos primeiros fotógrafos do Douro foram “efémeras” 

no momento da captura, porém com a edição e disseminação em postais 

ilustrados, em álbuns fotográficos, em exposições, em revistas tornaram-se 

em “imagens universais”, integrando o imaginário coletivo duriense. Emílio Biel 

teve a perceção da importância da vulgarização das suas imagens ao produzir 

mais de 500 postais ilustrados até 1915, o ano da sua morte. Os dois fotógrafos 

da Casa Alvão continuaram a divulgar os seus “olhares poéticos”, igualmente, 

em exposições e, sobretudo, através da edição de postais ilustrados posterior- 

mente pertencentes à Coleção do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 

I. P.

Os seus “olhares” atualmente são olhares etnográficos, pois espelham 

vivências extintas que se transformaram com a mecanização do trabalho da vinha 

e da produção do vinho. São ainda documentos visuais essenciais para a história 

da viticultura duriense.

Na década de 80 do século XX, outro fotógrafo ficou preso “à beleza 

absoluta” do Douro e das suas gentes: Georges Dussaud. O fotógrafo francês 

conheceu o Douro pela mão de Miguel Torga e cativou através da sua lente: os 

vinhedos, o rio, os rostos (Miguel Torga), os gestos, os movimentos, os esgares 

dos fazedores da paisagem duriense: proprietários de quintas (José Ramos-Pinto 

Rosas) e trabalhadores agrícolas. Recentemente, em colaboração com o Museu 

FIGURA 6.20 
“Douro – Vindimadeira”, 
postal ilustrado com 
imagem de Álvaro 
Cardoso de Azevedo 
(Casa Alvão), coleção 

Instituto dos Vinhos 

do Douro e Porto, I. P., 

Objecto Anónimo.
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do Douro, fez várias exposições e publicações (Dussaud, 2012). O Museu do 

Douro e a Liga de Amigos do Douro Património Mundial convidaram o “pescador 

de imagens” a projetar uma exposição: “O Douro de Georges Dussaud” para o 

“10.º Aniversário do Alto Douro Vinhateiro”, com fotografias tiradas pelo fotógrafo 

francês desde 1985, às quais foi acrescentado um vídeo com entrevistas a 

5 pessoas identificadas nas imagens da década de 80, os atores do cenário 

duriense revisitado no século XXI.

O sociólogo António Barreto também criou para o Museu do Douro uma mostra 

fotográfica intitulada: “Douro, Lugar de um Encontro Feliz”, composta por 55 

imagens a cores e a preto e branco captadas de 1978 a 2014, nas quais patenteia 

o seu “olhar poético” sobre o Douro (as vinhas, o vinho, o rio Douro e os seus 

afluentes, os socalcos, as encostas). O título da exposição emerge, na opinião 

do fotógrafo, do feliz encontro que aconteceu há séculos entre grupos sociais 

diferentes e de variadas proveniênicas geográficas: trabalhadores, lavradores, 

comerciantes portugueses, bem como estrangeiros que construíram em conjunto 

uma paisagem única e um “grande vinho”.

Detenhamo-nos, de seguida, no olhar do cineasta que melhor compreendeu 

e captou o Douro: Manoel de Oliveira. Tal como elucida António Preto, não é 

possível entender a cinematografia de Oliveira “sem recuar através do Douro 

até às íngremes encostas onde germinaram muitas das suas realizações mais 

originais. (...) Olhar a face do rio é, como refere Manoel de Oliveira, ver-se e rever-se 

num espelho multifacetado ‘que ontem era uma coisa e hoje já é outra, outra será 

certamente amanhã’ (...).” (Preto, 2013, p. 18).

O Douro teve uma presença fulcral na obra do Mestre. Surge logo no primeiro 

filme: Douro, Faina Fluvial (1931), no qual o autor reflete sobre a linguagem 

cinematográfica e presta uma atenção especial ao “plano social”, a “uma 

preocupação ética” que o cineasta descreve como “humanista” (Preto, 2013, 

p. 18).

A impossibilidade de realizar o filme “Os gigantes do Douro” sobre o ciclo da 

vinha e a vida dos fazedores do Douro - uma encomenda do Instituto dos Vinhos do 

Porto, em 1934, um projeto censurado pelo regime autoritário vigente - levou Manoel 

de Oliveira ao inconformismo, disseminando a sua personagem-protagonista, o 

Douro, em quase toda a sua longa obra. Confidenciou nas entrevistas a Antoine de 

Baecque e Jacques Parsi:
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Conhecia bem a região por a ter visitado uma primeira vez, em 1932, com um 

projeto que não realizei, mas para o qual tinha um contrato como vos devo ter 

dito: Os Gigantes do Douro. O filme devia apresentar o trabalho gigantesco dos 

trabalhadores vitícolas, não sob um ângulo político mas social. O assunto era 

bastante forte. Foi, creio eu, o que matou toda a possibilidade de fazer o filme. Na 

época, não sabia nada da região. O Douro desse tempo já não existe. Mesmo se 

o filme não tivesse sido grande coisa, teria ficado como um documento precioso 

(Baecque & Parsi, 1999, p. 147).

Ainda sobre o mesmo projeto, Manoel de Oliveira, recorda, em 2006, o que 

pretendia legar com esse filme-testemunho do passado duriense:

Perdeu-se um testemunho da época que poderia ter sido visto hoje: a geografia 

dos socalcos, o duro trabalho da surriba, a condição dos rurais carregando cestos 

de uvas com 70 quilos, por caminhos tortuosos, animados pelo som de uma gaita 

de beiços e ferrinhos; e, já noitinha, os trabalhadores rurais, depois de terem 

comido churrasco, a dançarem sem fadiga, à luz da fogueira, ou a brincarem, de 

abóboras na cabeça com uma vela acesa dentro, nariz, boca e olhos abertos na 

carcaça, e a pisarem, de perna nua, as uvas no lagar, à luz de uma candeia e ao 

toque do harmónio, para animar. Ficaríamos ainda a saber hoje como era a luta 

daquele povo de gigantes, no esforço de um trabalho duro, como era o tempo 

desses Gigantes do Douro, mal alimentados e que sempre engordavam quando 

as uvas amadureciam e a fartura não os impedia de comê-las. Alegres na sua 

adversidade, fortes no seu trabalho, é certo que as condições sociais daqueles 

trabalhadores rurais vieram sempre a melhorar. Só que, estranhamente, foi-se-lhes 

a alegria dos velhos tempos e são agora menos conformados (...) (Oliveira, 2006, 

p. 41).

Todavia Oliveira não desistiu de gravar na sua cinematografia a grandeza 

dos trabalhadores do Douro. Referiu-se a esse gigantismo no Porto da Minha 

Infância, nos protagonistas do Aniki-Bóbó (1942) e nos cinco filmes que realizou 

sobre cinco obras de Agustina Bessa-Luís. São eles: Francisca (1981), Vale Abraão 

(1993), O Princípio da Incerteza (2002), Espelho Mágico (2005) e O Estranho 

Caso de Angélica (2010). Escritora e cineasta construíram “olhares poéticos” 

sobre o Douro, as suas quintas, os seus rituais vinhateiros, criando “imagens 
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efémeras”, que se tornaram, logo após as suas criações, em “imagens universais” 

do Douro.

Em Vale Abraão, na Bovary agustiniana, o cineasta transportou para a região 

duriense os “gigantes do Douro” através de planos de conjunto das vindimas, dos 

socalcos, da luz e da neblina. Esses personagens assomaram ainda em planos fixos 

e longos sobre os trabalhos da poda e da vindima.

N’ O Estranho Caso de Angélica voltou a emergir a descrição da dureza do 

trabalho vitícola. Neste filme, os cavadores do Douro transformaram-se em heróis 

da máquina fotográfica do protagonista Isaac e da objetiva do próprio Manoel de 

Oliveira.

Recentemente, o Museu do Douro, mais concretamente em 2014, pediu ao 

realizador André Valentim de Almeida para idealizar os Gigantes do Douro, a partir 

de imagens de arquivo. O cineasta construiu o seu “olhar poético” sobre o Douro, 

associando-o aos “olhares poéticos” de Manoel de Oliveira, de João Botelho, de 

António Barreto, de Joana Pontes, de Graça Castanheira, de Adriano Nazareth, 

de Bourdain de Macedo, de Sérgio Fernandes, de Leslie Mitchel, e também aos 

“olhares poéticos” de cineastas amadores preocupados em gravarem a aspereza 

do trabalho vitícola duriense pelo “fascínio estético” ou por “imperativos 

propagandísticos e industriais”.

Como verbaliza Anabela Oliveira, o Douro de Manoel de Oliveira é um “olhar 

polifónico”, com inúmeras vozes, é a “metáfora de um país, de uma obra, de um 

percurso acidentado de uma luta de gigantes” (Oliveira, 2013, p. 36)

Os “Gigantes do Douro” de Manoel de Oliveira são também os “gigantes” de 

Alves Redol e os “poetas” de João de Araújo Correia, as gentes laboriosas que 

ficaram eternizados em palavras, em imagens e sons, nos seus vários filmes e nas 

diversas obras.

OS “OLHARES POÉTICOS” DOS ARTISTAS PLÁSTICOS SOBRE O DOURO

Os gigantes e as gigantas, que trabalhavam e trabalham no Douro, são ainda 

celebrizados nos “olhares poéticos” dos artistas plásticos, como, por exemplo, na 

paleta de cores da aguarelista Liseta Amaral, uma pintora duriense, discípula de 

António Cruz. No seu “olhar poético”, a aguarelista representa o Douro com as suas 

tonalidades verdes e ocres, memorizando com cores esbatidas os rostos, os corpos 

curvados das vindimadoras e dos cesteiros do Douro, isto é, ao criar “imagens 
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efémeras” das mulheres e dos homens que se ocupam das tarefas vitícolas do 

Douro, eterniza-os em “imagens universais” englobadas no imaginário coletivo.

Gracinda Marques é a pintora que mais tem retratado e pintado o Douro e 

as suas gentes (trabalhadores e elites) ao longo do seu percurso artístico. Neste 

momento, exibe uma exposição no Museu do Douro intitulada: “Por onde ando, o 

Douro de Gracinda Marques”. Na abertura do álbum, a artista plástica agradece 

aos fazedores do Douro e aos decisores da região a criação e manutenção deste 

território único, expressando o seu amor através da arte: “Desenhá-lo é amá-lo” 

(Marques, 2019, p. 3).

Nuno Castelo, outro artista plástico duriense, transmite nas suas telas, como 

ele próprio revela o “expressionismo”, pois “todo o Douro é expressionista em sua 

essência...Pinto sentimentos, vou ao fundo dos penedos e gargantas procurar a sua 

alma; caminho pelo trilho dos carregadores de cestos em busca do seu âmago... É 

necessário retratar a alma do Douro e a alma do Douro é sentimental e dinâmica...” 

(Castelo, 2002, p. 182). No “olhar poético” de Nuno Castelo, os gigantes do Douro 

também têm um lugar central.

Na pintura de Jorge Marinho, um outro artista plástico fixado em Vila 

Real, também surgem amiúde os mesmos protagonistas. A título de exemplo, 

recordemos as obras das exposições “Douro vivo” de 2006, na qual retrata as 

vivências quotidianas das gentes no amanho da vinha no Douro, bem como na 

exposição “Torga: letras e paletas” de 2007, da qual faz emergir em várias telas a 

presença marcante dos trabalhadores do Douro.

Os remanescentes fazedores dos socalcos durienses estão a começar a ser 

homenageados por algumas autarquias durienses, recordemos, a título de exemplo, 

a de Santa Marta de Penaguião, Alijó e Vila Real. Estas edilidades materializaram em 

obras de Arte Pública os gigantes do Douro. Há duas obras públicas significativas 

localizadas no centro de Santa Marta de Penaguião: a primeira é a escultura ao 

“Cavador”, projetada em 2000, pelo escultor Fernando Duarte Lage 35; a segunda 

obra é um mural de Arte Urbana do artista plástico, Pedro Podre, pintado em 2018, 

para celebrar a Estrada Nacional n.º 2 e que incorpora intertextualmente o cavador 

duriense, as montanhas, as parras, a enxada: os ícones do Douro. O município de 

Alijó também homenageia o “gigante” duriense e o seu trabalho hercúleo através 

duma escultura colocada no centro da vila, representando um cesteiro.

35 Da Fundição de Bronze de Arte Lage. Esta informação foi prestada pela autarquia de Santa Marta de Penaguião.
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Os “olhares poéticos”, transmitidos pelos cultores das duas artes: a escultura 

e a pintura, visam homenagear o trabalhador agrícola que cuida com abnegação 

da vinha e do vinho no Douro. Contudo, os “gigantes” do Douro são cada vez mais 

escassos e estão muitos deles envelhecidos, não havendo uma camada jovem a 

quem possam passar os seus saberes. Um dos maiores problemas do Douro, na 

atualidade, é a escassez demográfica e o envelhecimento da população.

Em Vila Real, existe, igualmente, 

um outro mural do artista plástico 

Gonçalo Mar sobre o Douro, intitulado: 

“Uvas d’ Ouro”, que foi criado no 

âmbito do 1.º Festival de Arte Urbana, 

Pitoresco, em 2016. Neste mural, está 

representado um gigante do Douro, um 

cesteiro a carregar uvas ou “covilhetes”, 

mergulhado no rio Douro, tendo as 

montanhas em socalcos como pano de 

fundo.

O Douro tem tocado alguns artistas 

plásticos que propõem algumas 

exposições sobre o território, as suas 

gentes, os ciclos da vinha e do vinho, 

FIGURA 6.23 
Mural de Gonçalo 
Mar “Uvas d’ Ouro”, 1.º 
Festival Pitoresco 2016, 
créditos fotográficos da 

autora.

FIGURA 6.21 (ESQUERDA) 
O “Cavador”, escultura, 
centro de Santa Marta 
de Penaguião, créditos 

fotográficos da autora.

FIGURA 6.22 (DIREITA) 
Mural do grafiteiro 
Pedro Podre, centro 
de Santa Marta de 
Penaguião, créditos 

fotográficos da autora.
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contudo ainda não tocou profundamente um artista ou um grupo de artistas que 

optem por centrar as suas artes na história, na identidade, na excecionalidade da 

região.

Por seu turno, como constatámos, algumas autarquias durienses (Vila Real 

e Santa Marta de Penaguião), sabendo que a Arte Urbana atrai cada vez mais o 

turismo cultural têm apostado neste setor artístico emergente, tentando atrair 

novos públicos ao Douro.

OS OLHARES “POÉTICOS” DOS MÚSICOS SOBRE A REGIÃO

No domínio da música, encontramos também alguns “olhares poéticos”, 

entre eles, um projeto recente e muito bem conseguido, promovido pelo Museu 

do Douro. Trata-se dum projeto musical enraizado no Douro, os “Sons do Douro”, 

grupo musical que produz sonoridades a partir de instrumentos associados ao 

vinho (pipas). O objetivo do grupo é mesclar pessoas, sabores, cores, sons, contos 

e cantigas num processo musical, social e afetivo. Com o Projeto 897, músicos dos 

“Sons do Douro” fazem itinerância pelos 897 km do rio Douro. As suas “imagens 

efémeras” ou “olhares poéticos” passam pela comunicação através da música, 

com esse meio de expressão e comunicação conseguem aproximar os lugares 

que se situam na bacia do Douro e comunidades que aí habitam. A jornada 

inicia-se da foz para a nascente, os sons das pipas atreladas ecoam por todo 

o território.

Em 2015, foi criado um outro projeto musical “Mátria – uma ópera para o Douro” 

escrita por Eduarda Freitas, a partir das obras de Miguel Torga Contos e Novos 

Contos da Montanha, sendo a música do compositor Fernando Lapa. Este projeto 

musical conta com o apoio institucional da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. Trata-se dum projeto musical que envolve a comunidade num processo 

criativo e participativo. Em 2015, foram concretizados dois concertos de rua, em 

Vila Real e Favaios com cerca de 200 participantes de 8 grupos corais. Como 

projetaram os seus autores, essa ópera seria elaborada na região e seria levada a 

todos os palcos nacionais. A falta de apoios financeiros conduziu à estagnação do 

projeto.

Muitos projetos artísticos e outros não se concretizam no Douro por não existir 

um efetivo reconhecimento por parte das instâncias centrais da singularidade e da 

necessidade de aposta turística forte neste bem.
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EM JEITO DE CONCLUSÃO

Como acabámos de verificar sobre este terroir foram sendo construídos 

ao longo dos tempos olhares “prosaicos” e “poéticos” díspares que originaram 

um surpreendente caleidoscópio de representações comerciais, institucionais 

estribadas em imagens textuais, visuais, escultóricas, musicais e outras, 

evidenciando uma polifonia comunicacional e artística múltipla, porém pouco 

concertada pelos órgãos de governação do território.

Na verdade, o Douro pode ser encarado de diversos prismas, com inúmeros 

olhares, graças às excecionais qualidades naturais, culturais, evolutivas e vivas que 

o tornam num espaço de inesgotáveis possibilidades, portanto mereceria ter mais 

atenção por parte dos agentes do sistema turístico, dos artistas e dos portugueses, 

em geral. Como expressaram, entre outros, Araújo Correia, Sant’Anna Dionísio 

e Saramago, todos deveriam visitar o Douro, pelo menos, no tempo das “vinhas 

coloridas”.
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INTRODUÇÃO

Ao longo dos seis capítulos anteriores, o potencial turístico da NUTS III - Douro 

foi abordado numa perspetiva histórica. O desafio do presente capítulo é abrir o 

horizonte para o futuro e debruçar-se num potencial produto turístico, surgido 

no passado recente e que prolifera ainda: os equipamentos de educação para a 

sustentabilidade. Um maior e melhor aproveitamento turístico destas iniciativas, 

incluindo-as nos programas de quem visita o Douro, certamente contribuiria para 

aumentar o respeito dos visitantes pelo passado e pelo património – natural e 

cultural – desta região.

Incentivar os diversos intervenientes da atividade turística a adotar boas 

práticas ambientais, com vista a uma efetiva redução da pegada ecológica do 

turismo, assume cada vez maior importância. Numa altura em que o país obteve 

reconhecimento internacional consolidado, como um destino turístico (WTA, 

2019), e em que o turismo é a sua maior atividade económica exportadora 

(Pordata, 2019; Turismo de Portugal, 2019), é essencial que Portugal contribua, de 

forma direta e visível, na concretização dos Objetivos e Metas da Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável. Em paralelo, tendo em conta que Portugal obteve 

também a distinção ITB Earth Awards 2019 na categoria Destino Mais Sustentável 

da Europa (Green Destinations, 2019), mostra-se não só relevante e desejável, mas 

até premente que este caminho de sustentabilidade se estenda aos territórios 

da NUTS III - Douro. Urge consciencializar a comunidade e os visitantes para a 

importância da preservação, conservação e promoção, de forma sustentável, do 

património duriense, além de promover amplamente o turismo sustentável.

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE

Os equipamentos de educação para a sustentabilidade, também designados 

equipamentos para a educação ambiental (EqEA), são estruturas de âmbito local 

particularmente adequadas para uma abordagem holística às questões ambientais. 

Do ponto de vista conceptual, trata-se de um conjunto de iniciativas heterogéneas 

– como Centros Ciência Viva, Centros de Interpretação, Ecomuseus, Ecotecas, 

Jardins Botânicos, Museus –, que possui: infraestruturas e recursos adequados; 

equipa multidisciplinar especializada e estável; programa de educação ambiental 

(EA) não formal, integrando um ou vários projetos, com oferta regular de atividades 
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dirigidas a diferentes públicos-alvo bem definidos; gestão ambientalmente 

coerente, eficiente, eficaz e transparente; avaliação regular que se repercute 

numa melhoria continuada; divulgação apropriada de informações pertinentes, 

entre todos os seus colaboradores e com a comunidade (Carvalho et al., 2018; 

Correia Marques et al., 2017; Serantes, 2011; 2007). Estes equipamentos permitem 

abordar a problemática socioambiental a nível local e global, e ainda a conjugação 

de valências díspares. Possuem fortes potencialidades para se tornarem efetivos 

dinamizadores sociais, contribuindo, deste modo, para a equidade territorial.

Em Portugal, à semelhança da EA e do turismo, os EqEA têm alterado a 

sua visão e as suas práticas desde os anos 60 do século passado (Serantes e 

Barracosa, 2008). Tendo sido inicialmente diligências públicas, rapidamente 

se transformaram em iniciativas municipais e, mais recentemente, passaram 

também para a esfera privada. A criação de uma rede de EqEA foi incentivada pela 

prática da EA, a partir de 1997. A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.) 

é a entidade responsável pelo registo online, voluntário e gratuito, dos EqEA, tal 

como pela sua georreferenciação no SNIAmb – Sistema Nacional de Informação 

de Ambiente (APA, 2019). Em dezembro de 2018 estavam registados 175 EqEA, 

em Portugal Continental, pertencendo onze à NUTS III - Douro (APA, 2018). Outros 

EqEA, eventualmente existentes nestes territórios, só serão cadastrados após 

o registo online e respetiva validação pelos serviços da APA, I.P. O potencial, a 

oportunidade e os domínios de atuação destas infraestruturas merecem mais e 

melhor estudo, também na perspetiva turística, tanto dos territórios integrados na 

NUTS III - Douro como do país e da Península Ibérica.

A nível de políticas públicas, convém referir que a Estratégia Nacional de 

Educação Ambiental (ENEA 2020), publicada em 2017 para o período até 2020, 

considera os EqEA como recursos importantes de EA. A par, incentiva o trabalho 

colaborativo com reforço de sinergias e de um “melhor aproveitamento da rede de 

EqEA disponível” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017 de 11 de julho). 

Estando as ações previstas na ENEA 2020 orientadas para três eixos temáticos 

e transversais de atuação, o presente livro encaminha-se diretamente para um 

deles: valorizar o território. Este eixo – com possíveis impactes nos outros dois e 

no qual se inserem, designadamente: o ordenamento do território; a água; o ar e 

o ruído; os valores naturais; a paisagem – assume especial relevância num Douro 

que se almeja como destino turístico sustentável e inovador, num território coeso 

e equitativo.
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EQUIPAMENTOS QUE DESVELAM O DOURO

Nos territórios do Douro, nos últimos dez anos, tem-se observado um grande 

dinamismo em termos de abertura de novos EqEA, localizados em meio natural, 

rural ou urbano. Em paralelo, diferentes organizações já existentes, como espaços 

museológicos, têm direcionado recursos para a concretização de iniciativas 

na área da sustentabilidade, frequentemente em estreita colaboração com as 

comunidades locais. Recentemente surgiram, também, empresas especializadas 

em comunicação ambiental direcionada para os distintos produtos e segmentos 

de turismo do Douro.

Dentre os equipamentos hoje em funcionamento, nos territórios em análise, 

são referidos neste livro, sobretudo, cinco que foram identificados e estudados no 

âmbito do projeto “Equipamentos de educação ambiental para a sustentabilidade 

em prol de uma nova cultura da Terra”, sob a coordenação da Unidade de 

Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Correia Marques 

et al., 2018). Salientam-se estes EqEA, visto que: privilegiam uma abordagem 

transversal, dialógica, criativa, transdisciplinar, inclusiva e inovadora da EA; 

envolvem ativamente as comunidades locais e os seus visitantes, na conceção 

e concretização das iniciativas educativas; consideram os territórios do Douro 

como espaços educativos. Realça-se ainda que nestes EqEA existem condições 

excecionais para o desenvolvimento das iniciativas de EA, disponibilizando aos 

seus visitantes recintos multiusos, funcionais, oficinas / laboratórios, espaços 

exteriores de qualidade e/ou percursos pedestres, entre outros (confrontar 

também tabela 7.1). Importa notar que, neste capítulo, como “visitantes” se 

nomeiam todos os utilizadores de um EqEA, incluindo visitantes do dia e turistas, 

sejam locais, nacionais ou internacionais; e que “comunidade (local)” abrange os 

vários segmentos da população. Consoante as temáticas gerais abordadas e a 

ligação ao território, estes EqEA – georreferenciados no SNIAmb, desde dezembro 

de 2018 – poderiam integrar-se num ou mais dos grupos seguintes (que não se 

excluem reciprocamente mas completam-se): museus de território; os produtos 

com história; interpretando o património duriense; ciência e tecnologia.

Focados num (ou mais) produto(s) com tradição socio-histórica no Douro, e 

considerados simultaneamente “museus de território”, destacam-se o Museu do 

Douro, o Museu do Vinho de São João da Pesqueira (Figuras 7.1 e 7.2) e o Núcleo 

Museológico de Favaios – Pão e Vinho. Estes EqEA priorizam um modelo integral 
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que procura a identidade coletiva, contribuindo para uma leitura abrangente e 

integrada do património duriense. Nesta região, encontraram-se ainda outros 

equipamentos cuja temática está centrada num ou mais produtos, que fazem 

parte da identidade duriense e/ou são também “museus de território”, como o 

Museu do Côa (Figuras 7.3 e 7.4).

Todos estes EqEA constroem programas de EA a partir da preservação, 

valorização e promoção da forte herança histórico-cultural e ambiental das 

áreas territoriais envolventes, as quais, devido ao excecional património que 

possuem, estão classificadas pela UNESCO – Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (ver também capítulo 5). Convém frisar 

que nos projetos de educação que concretizam, em matéria de ambiente e 

sustentabilidade, afirmando a noção de educação ao longo da vida para todos, é 

fulcral a transversalidade artística, histórica, etnográfica, socioeconómica, religiosa 

e política. Visam, deste modo, potenciar a capacitação das comunidades locais e 

dos seus visitantes, para atribuir importância e explorar os múltiplos valores destes 

territórios.

Pertencentes à Rede Portuguesa de Museus (RPM) e à Rede de Museus do 

Douro (MuD), vários destes EqEA têm visto os seus serviços reconhecidos, tanto 

a nível nacional como internacional. Na tabela 7.1 apresentam-se algumas das 

distinções e prémios que conquistaram, nos últimos cinco anos. Este progressivo 

reconhecimento, alcançado também a nível de visitantes e operadores turísticos, 
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FIGURA 7.1 (ESQUERDA) 
Exposição permanente, 
Museu do Vinho de São 
João da Pesqueira, 2017. 
Créditos fotográficos 

António Borba.

FIGURA 7.2 (DIREITA) 
Espaços do “Serviço 
Educativo”, no piso 3 do 
edifício do Museu do 
Vinho de São João da 
Pesqueira, 2017. 
Créditos fotográficos 

António Borba.
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permite-lhes ter um contributo efetivo na valorização e promoção dos recursos 

endógenos do Douro.

Preservando e afirmando identidade, tradição e memórias históricas do 

espaço centenário, que alberga o edifício-sede do Museu do Douro – uma das mais 

emblemáticas construções da história da Região Demarcada do Douro do século 

XVIII, classificada como Monumento de Interesse Público, em 2017 –, foi possível 

criar-lhe uma nova vida, a par de novas memórias e tradições para as gerações 

futuras (Correia Marques et al., 2018; 2019). Por sua vez, as recentes instalações 

edificadas para o Serviço Educativo são de arquitetura moderna.

Tabela 7.1: Equipamentos de educação para a sustentabilidade que desvelam 
territórios do Douro (APOM, 2019; Correia Marques et al., 2018; EqEA, 2019).

Equipamento Missão e Serviços Espaços / valências
Reconhecimento

Centro
de Ciência

de Vila Real

Inauguração:
28 outubro 

2015

Interpretar a formação e a evolução 
dos territórios de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, na perspetiva das 
ciências e tecnologia do ambiente.
Serviços: apoio ao visitante; visitas 
orientadas no percurso expositivo; 
oficinas educativas. Possui: 
catálogo de atividades; material 
didático-pedagógico e científico 
(como folhetos e livros-guia); 
desdobrável de divulgação.

Receção e loja; exposição 
permanente; laboratórios 
e oficinas; sala multiusos /
auditório; estufas; espaços 
exteriores na margem direita 
do rio Corgo, adjacentes ao 
Parque homónimo; parque de 
estacionamento.

Entrada gratuita.

Museu
do Côa 
Centro 

Ciência Viva

Inauguração:
30 julho 2010

Local:
Vila Nova de 

Foz Côa

Interpretar, valorizar e divulgar 
o património inserido no Parque 
Arqueológico do Vale do Côa, em 
especial a arte rupestre ao ar livre.
Serviços: apoio ao visitante; 
visitas orientadas à exposição 
permanente, existindo sistema 
de áudio-guia; visitas guiadas 
ao território; iniciativas 
educativas regulares, também 
de ciência cidadã; recriações e 
representações. Disponibiliza: 
catálogo de atividades; material 
didático-pedagógico e científico 
(como folhetos, guia e livros); 
repositório científico; filmes e 
vídeos sobre o Vale e/ou a Arte do 
Côa; desdobráveis de divulgação.

Receção; exposições: 
permanente e temporárias; 
loja; recintos dos Serviços 
Educativos; biblioteca; 
auditório; cafetaria; 
restaurante; esplanada com 
vista para a foz do rio Côa; 
parque de estacionamento.

Prémio APOM 2019, na 
categoria Comunicação 
Online. Prémio Vaccea 2016, 
na categoria de Investigação 
e Divulgação Científicas. 1.º 
lugar da Categoria I do Prémio 
Ibermuseus de Educação 
2018.
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Equipamento Missão e Serviços Espaços / valências
Reconhecimento

Museu
do Douro

Inauguração:
20 dezembro 

2008

Local:
Peso da 

Régua

Reunir, conservar e divulgar o 
património da Região Demarcada 
do Douro, com especial incidência 
no associado à vitivinicultura e ao 
vinho do Porto.
Serviços: apoio ao visitante; visitas 
guiadas às exposições, dispondo 
de áudio-guias e app em diversas 
línguas, incluindo a gestual; 
visualização in loco de ações de 
conservação e restauro; programas 
de visita; atividades regulares 
assentes no programa educativo 
“eu sou paisagem”, integrando 
também oficinas sazonais, rogas 
e percursos temáticos pedestres. 
Disponibiliza: catálogo das 
atividades; material pedagógico e 
científico; coleção BIOS; fanzines; 
pequenos documentários; 
desdobráveis de divulgação.

Receção; exposições: 
permanente e temporárias; 
loja; restaurante; “Wine 
Bar”; “Esplanada de Jardim” 
com vista sobre o rio Douro; 
biblioteca; espaço multiusos; 
parque de estacionamento.

Prémio APOM 2019 e 2015, 
na categoria: Aplicação de 
Gestão e Multimédia; Melhor 
Serviço de Extensão Cultural /
Serviços Educativos. Prémio 
Portugal Cinco Estrelas 
2018, na categoria Museus. 
Best of Wine Tourism 2017, 
na categoria Arte e Cultura. 
Certificado de Excelência 
TripAdvisor 2016.

Museu do 
Vinho de 

São João da 
Pesqueira

Inauguração:
14 dezembro 

2014

Preservar, interpretar, promover e 
divulgar o património vitivinícola do 
concelho de São João da Pesqueira.
Serviços: apoio ao visitante; 
visitas guiadas ou autoguiadas 
(possui áudio-guias) à exposição 
permanente; oficinas educativas 
e de ocupação de tempos livres; 
eventos para celebração de 
efemérides. Possui desdobrável de 
divulgação.

Receção; exposições: 
permanente e temporárias; 
loja; recintos do Serviço 
Educativo e auditório; sala de 
provas de vinhos, com vista 
para o Douro; “Wine Bar”; 
parque de estacionamento.

Menção honrosa APOM 2015 
na categoria Museu Português.

Núcleo 
Museológico 

de Favaios 
Pão e Vinho

Inauguração:
14 julho 2012

Interpretar, valorizar e divulgar a 
história, as tradições, as práticas 
e os processos de trabalho 
associados ao vinho Moscatel e ao 
pão de Favaios.
Serviços: apoio ao visitante; visitas 
guiadas à exposição permanente; 
atividades educativas; iniciativas 
em parceria com as padarias de 
Favaios e a Adega Cooperativa 
de Favaios. Tem desdobrável de 
divulgação.

Receção e loja; exposição 
permanente e temporária; 
recinto dos Serviços 
Educativos e auditório; 
bar/sala de provas; ampla 
varanda aberta, com vista 
para o planalto que acolhe 
os vinhedos de uva Moscatel 
Galego.
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Igualmente, obras soberbas de arquitetura, construídas de raiz no início 

deste século, para a função de um EqEA, acolhem os outros dois museus. O 

edifício de quatro pisos do Museu do Côa, que venceu o Prémio Arquitetura do 

Douro 2013/2014, foi projetado, pelos arquitetos Camilo Rebelo e Tiago Pimentel, 

para se assemelhar a um enorme afloramento de xisto em perfeita harmonia 

com a área envolvente. De seis pisos, o edifício de arquitetura moderna do 

Museu do Vinho de São João da Pesqueira, projeto da autoria dos arquitetos 

Anabela Coelho e João Abreu, associa também um edifício de lagares e um 

antigo armazém que foram reabilitados. Construídas de raiz para alojar o núcleo 

museológico, as instalações, de dois pisos, mantêm a fachada (requalificada) do 

edifício barroco, possivelmente do século XVIII e conhecido, na região, como a 

“Obra” que integrava o conjunto do solar da família Leite Ribeiro.

Interpretando o património específico de uma delimitada área duriense, 

existem, na NUTS III - Douro, diversos EqEA. Através de atividades de caráter 

lúdico e pedagógico, objetivam impulsionar e fomentar o conhecimento e a 

compreensão, bem como a participação social, na proteção, conservação, 

valorização, gestão e promoção de um património único. Referem-se a título 

exemplificativo: o Centro Pedagógico e Interpretativo da Rede Natura de 

Lamosa; o Museu da Seda e do Território (venceu o prémio APOM 2016, na 

categoria de Melhor Coleção Visitável); o Centro Interpretativo do Vale do 

Tua (conquistou o Prémio APOM 2019, na categoria Trabalho de Museografia), 

inaugurados, respetivamente, em junho de 2013, agosto de 2015 e fevereiro 

de 2018.

Particularmente dedicados ao aprofundar e divulgar do património, sob o 

ponto de vista científico (sobretudo ambiental), desempenhando um papel de 

relevo como alavanca do turismo sustentável, merecem referência o Centro de 

Ciência de Vila Real, o Centro de Interpretação Ambiental e Recuperação Animal 

(inaugurado em maio de 2017) e o Museu do Côa (Figura 7.3). Este último EqEA 

integra a Rede Nacional de Centros Ciência Viva, desde 2 de março de 2019. 

Enquadram-se no esforço crescente, que tem havido durante a última década, 

para aproximar a ciência das comunidades locais e dos visitantes (confrontar 

UNESCO, 2015). Alinhados com a abordagem de Investigação e Inovação 

Responsáveis, promovida pela Comissão Europeia (RRI, 2018), evidenciam a 

aposta num sistema aberto de ciência e inovação, que vá ao encontro dos atuais 

desafios societais.
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A ciência aberta foi considerada uma prioridade pelo Conselho da União 

Europeia (2016), predominantemente na sua dimensão: ciência cidadã. 

Constituindo uma abordagem de envolvimento ativo, conjunto e inclusivo de todos 

os atores sociais, no processo de investigação, a ciência cidadã apoia modelos 

alternativos de produção de conhecimento, transversais e transdisciplinares, com 

um impacte tanto para a ciência e tecnologia (incluindo a do ambiente) como para 

a comunidade e os visitantes. Os projetos de ciência cidadã abrangem diferentes 

áreas e contam com diversificados níveis de comprometimento, na comunidade 

e nos visitantes. É possível que a participação destes em atividades como a 

monitorização ambiental, ao contribuírem com dados e informação relevantes, 

ajude em processos de tomada e concretização de decisão de políticas públicas 

(Hecker et al., 2018), incluindo para o setor do turismo. O envolvimento poderá 

tornar-se mais profundo, ao promover a tomada de consciência dos indivíduos 

e o seu pensamento crítico, a par com o incentivo ao diálogo, a troca de dados 

e a partilha de informação entre os distintos atores sociais (Liu et al., 2014), 

nomeadamente: investigadores, educadores, decisores políticos, operadores 

turísticos, jornalistas, comunidade local e visitantes.

EM PROL DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO DOURO

A educação em matéria de ambiente, principalmente se orientada para as 

temáticas cruciais apontadas pela ENEA 2020 – descarbonização da sociedade; 

economia circular; valorização do território – é fundamental para cada indivíduo 
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FIGURA 7.3 
Museu do Côa, Vila Nova 
de Foz Côa, 2017. 
Créditos fotográficos 

António Borba.
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reconhecer o papel imperativo da sua contribuição, na melhoraria do atual 

estado do ambiente, motivando à alteração de atitudes e comportamentos no 

sentido pró-ambiental. Considerada também como um instrumento fulcral pela 

Organização das Nações Unidas, a EA é transversal a vários dos 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), traçados na ambiciosa Agenda 2030, 

definida em 2015 (UN, 2019).

Dada a sua relevância económica transversal, o turismo, sendo sustentável, 

tem um papel vital para a concretização dos ODS. Nesta linha, em 2017, o Banco 

Mundial identificou 20 razões que tornam o turismo sustentável numa importante 

ferramenta para o desenvolvimento (WBG, 2017a). A nível nacional, a Estratégia 

Turismo 2027 reflete tanto os ODS como os princípios do turismo sustentável (ET 

27, 2019). De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o turismo sustentável 

“tem em consideração o impacte atual e futuro da sua atividade em termos 

económicos, sociais e ambientais”, consciencializa o visitante sobre questões de 

sustentabilidade, proporcionando a compreensão e a tolerância interculturais 

(WTO, 2005). Os programas direcionados para os diversos produtos e segmentos 

de turismo do Douro, se baseados em modelos de responsabilidade socio- 

ambiental, que têm em consideração a sustentabilidade, fortalecem a confiança 

e a colaboração entre os múltiplos atores sociais e, naturalmente, a equidade 

territorial.

Para que os territórios durienses alcancem maior projeção, mais visibilidade, 

notoriedade e atratividade turística, é decisivo que o seu desenvolvimento assente 

na diferenciação ambiental – com eficiente utilização de recursos – e na inovação, 

aliado a uma melhoria do desempenho económico e da competitividade, garantindo 

a qualidade de vida das comunidades locais e a coesão social. Convém realçar 

a importância de o Douro capitalizar todo o seu potencial humano e conjugar, 

nesta construção de turismo responsável e sustentável, a igualdade de género, 

que, sendo um dos ODS da Agenda 2030, é também um dos objetivos globais da 

UNESCO. Proporcionar às mulheres efetivas oportunidades de empreendedorismo 

e liderança, neste setor económico (ver também o relatório “Women and Tourism: 

Designing for Inclusion”, WBG, 2017b), pode revelar-se muito promissor em termos 

de lucratividade, criatividade e sustentabilidade.

É unanimemente aceite que um ativo valioso para a NUTS III - Douro é o 

seu património excecional. Na sua transversalidade territorial, a singularidade 

do património duriense mostra-se uma fonte potencial de interesse, atração 
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e rentabilidade, tanto para o turismo ambiental e de natureza, como para o 

turismo cultural. Porém, para que estas atividades turísticas sejam efetivamente 

sustentáveis, têm que proporcionar, em simultâneo, estreitas e relevantes ligações 

com o ambiente e as comunidades locais. Ressalva-se ainda que este tipo de 

turismo, sobretudo em caso de elevado número de visitantes, pode criar pressões, 

designadamente a pressão ambiental e de identidade nas comunidades locais, pelo 

que é imprescindível realizar, desde já, uma monitorização sistemática da pressão 

turística e adotar as boas práticas internacionais, nesta matéria (ver também 

Kettunen, 2009; Turismo de Portugal, 2019). Na construção de alternativas, na ótica 

do turismo sustentável, um dos principais desafios é encontrar o equilíbrio entre 

o potenciar as atividades lucrativas e o preservar do património. Não havendo 

qualquer antítese entre património, identidades locais e processos de inovação, 

há ainda que manter em permanente construção o espaço de oportunidades 

originado por estes equipamentos, incluindo projetos complementares ou 

similares. Também neste cenário, e tendo em vista o (re)equilíbrio socioambiental, 

os EqEA podem tornar-se recursos-chave, ao motivarem a valorização: do 

património, elevando os seus níveis de notoriedade; do diálogo de saberes entre 

diferentes culturas e gerações; da economia local.

Sendo importantes potencializadores da equidade territorial, os EqEA podem e 

devem constituir-se também como opções turísticas competitivas e de qualidade. 

Tal exige, contudo, que (re)pensem, de forma integrada, concertada, criativa e 

inovadora, o território onde estão implantados sob variadas dimensões: ambiental, 

socioecónomica, cultural e turística. Como o Douro tem uma grande diversidade 

de territórios de baixa densidade, a sua atratividade turística pode ser reforçada 

com a proteção, valorização e divulgação dos seus recursos endógenos peculiares. 

Neste enquadramento, os EqEA, se proporcionarem experiências singulares, 

estimulantes, autênticas e diferenciadoras a quem visita o Douro, tornam-se 

efetivos e importantes “polos de atratividade” que potenciam o turismo científico, 

cultural, ambiental e de natureza. Para o efeito, é decisivo que constituam espaços 

inovadores de cocriação de cultura e ciência, acessíveis ao diálogo e à participação 

pública – incluindo visitantes –, cumprindo o seu papel ao nível da responsabilidade 

social, nomeadamente no turismo de cunho sustentável.

Refletindo as três prioridades estratégicas identificadas pela União Europeia: 

Open Innovation, Open Science, Open to the World (a estratégia dos 3Os; 

European Commission, 2016), o programa-quadro de investigação e inovação da 
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União Europeia – programa H2020 – requer uma abordagem transdisciplinar e o 

envolvimento de múltiplos públicos. Neste contexto e de modo a tirar vantagem 

de perspetivas e conhecimento únicos, a ciência cidadã tem o potencial para 

abordar desafios de equidade territorial, colaborando na justiça ambiental e na 

responsabilidade social. Pode ser particularmente importante no desenvolvimento 

de soluções para problemas societais urgentes, na gestão ambiental e na 

transformação sustentável da comunidade e do turismo. Os EqEA devem promover 

pontes de diálogo e cooperação, indo ao encontro do que advogam os ODS. Nesta 

linha, e porque não há desenvolvimento sustentável sem ciência, foi assinado um 

acordo entre a Association of Science-Technology Centers e a UNESCO (ASTC, 

2019; UNESCO, 2019) que objetiva – além da utilização de centros e museus de 

ciência como plataformas para comunicar os ODS –, a formação da comunidade 

e dos visitantes, a fim de que se adaptem à tecnologia, usando-a para potenciar as 

suas capacidades na produção de valores coletivos.

Também os equipamentos mencionados neste trabalho estão já a procurar 

construir redes eficazes e inteligentes, e/ou fortalecer conexões sinérgicas entre 

si, bem como entre este tipo de recursos de EA e os agentes ambientais, sociais 

e económicos. A título exemplificativo, refira-se algumas das visitas conjuntas 

já disponíveis, com aquisição de um só ingresso de entrada: Museu do Douro, 

Museu do Côa e Museu de Serralves; Museu do Côa e Museu da Casa Grande de 

Numão de Freixo; Museu do Côa e Siega Verde (Espanha). Porém, tanto para a 

obtenção de recursos como para a atração de visitantes, impõe-se intensificar o
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FIGURA 7.4 
Restaurante, Museu do 
Côa, Vila Nova de Foz 
Côa, 2017. 
Créditos fotográficos 

António Borba.
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desenvolvimento e a consolidação de estratégias colaborativas, que se mostram 

no Douro ainda muito aquém do seu potencial. Uma nova plataforma de cocriação, 

associada ou integrada em outras já existentes, como o SNIAmb e/ou a Aliança ODS 

Portugal (UN GCNP, 2019), de forma a envolver um amplo e diverso espectro de 

organizações, permitiria a compartilha de conhecimentos, experiências e recursos, 

assim como o estabelecimento de relações de cooperação.

Saliente-se que nestes EqEA, conciliar, de forma integrada, a vertente da 

educação para a sustentabilidade com outras vertentes socioeconómicas 

(Figuras 7.4 e 7.5), se revela muito positiva, tanto no aumento da multiplicidade 

de segmentos da comunidade local que envolvem, como na maior capacidade 

para atrair visitantes e, em consequência, no gerar de riqueza e emprego. 

Este facto é especialmente notório quando são disponibilizados serviços de 

excelência, por exemplo, no domínio da restauração. No entanto, observou-

se que nenhum dos EqEA, que incluem restauração, aderiu ao galardão 

internacional “Green Key” / “Chave Verde”. O Programa Green Key, com os 

seus exigentes critérios que valorizam a gestão ambiental e a EA dirigida a 

todas as partes interessadas (como decisores, colaboradores, comunidade 

local e clientes), tornou-se um instrumento importante para o turismo (Chave 

Verde, 2019). Neste contexto, o reconhecimento de concretização de boas 

práticas ambientais e sociais, com efetiva redução do impacte ambiental das 

atividades associadas à restauração, evidencia-se como um esforço adicional 

pertinente, em prol da visibilidade e promoção do turismo sustentável no Douro.
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FIGURA 7.5 
Loja, Museu do Douro, 
2018. 
Créditos fotográficos 
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FIGURA 7.6 
Vista sobre os vinhedos 
e o rio Douro a caminho 
do Museu do Vinho de 
São João da Pesqueira, 
2017. 
Créditos fotográficos 

António Borba.
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Embora no presente a NUTS III - Douro conte com bons acessos, aos e 

nos territórios que a integram (Figura 7.6), carece de uma rede de transportes 

públicos, que garanta a mobilidade dos residentes e visitantes entre os diversos 

aglomerados populacionais e, em particular, aos EqEA. A utilização de viatura 

própria prevalece sempre na opção para a deslocação a estes equipamentos, 

apontando para uma necessidade premente de se explorar soluções inovadoras, 

flexíveis, menos poluentes e adaptadas às necessidades dos territórios em 

análise. Nesta transição para o turismo sustentável no Douro, deixa-se ainda 

o repto de que as alterações climáticas, a energia, a água, a qualidade do ar e 

os riscos ambientais – entre outros desafios que se apresentam já ou estão a 

emergir nesta região – sejam encarados simultaneamente como oportunidades 

a agarrar, com ampla margem para a inovação, novas abordagens, soluções e 

tecnologias.

Verifica-se que os EqEA, presentemente a funcionar nos territórios durienses, 

se tornaram, ou se estão a tornar, equipamentos-âncora das suas áreas de 

influência. Contudo, para que possam constituir referências estáveis localmente, 

é um requisito que (re)inventem e (re)criem a sua própria tradição. Além disto, 

impõe-se que tenham flexibilidade e abertura, para adaptar as suas estruturas 

organizacionais às exigências das sociedades contemporâneas, nas quais as 

mudanças ocorrem a ritmos muitos rápidos e se refletem em diversos contextos, 

incluindo na educação para a sustentabilidade. Implica também que levem em 

conta a intersetorialidade das políticas públicas, nas ações educativas. Na NUTS 

III - Douro, existe ainda potencial de crescimento tanto em número de EqEA, 

como em capacidade de visitantes, vertentes e domínios de atuação destes 

equipamentos. Porém, é crucial que TODOS – tais como EqEA (existentes ou a 

implantar), decisores políticos, empresários, operadores turísticos, jornalistas, 

cidadãos (residentes, excursionistas e turistas) –, estejam profundamente 

conscientes da vulnerabilidade associada ao património ímpar destes territórios, 

assim como intrinsecamente vinculados e comprometidos com o Douro, com a 

transformação, a emancipação e a liberdade.
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Neste capítulo, levantamos o véu sobre novas práticas turísticas no Douro, 

apontando para uma melhor articulação dos vários tipos de turismo existentes e 

para uma diversificação das atividades turísticas emergentes.

O turismo no Douro despontou timidamente na década de 80 do século 

XX, com os projetos de Turismo de Habitação em Espaço Rural (TER), unidades 

de alojamento instaladas nas antigas casas senhoriais das quintas. Na década 

seguinte, transforma-se no enoturismo, com visitas às adegas das quintas, com 

provas de vinhos e oficinas vinárias. O Douro, em pouco tempo, metamorfoseou- 

-se num éden para enoturistas, tendo inclusivamente sido pioneira, nesta região, a 

criação da mais antiga rota vinhateira do país: a Rota do Vinho do Porto.

O turismo náutico merece uma especial referência, porque surgiu na década de 

90 do século XX, fortaleceu-se com a consagração do Douro a Património Mundial 

da Humanidade e está a aumentar gradualmente com a expansão do Porto de 

Leixões, como foi indicado atrás.

Na atualidade, o Alto Douro Vinhateiro é apresentado e promovido pela ER-TPN, 

sobretudo, nos segmentos de gastronomia e vinhos, no turismo náutico, no touring 

cultural e paisagístico e de natureza. Todavia, como ficou demonstrado ao longo 

da pesquisa realizada, o turismo cultural e o turismo de natureza podem e devem 

ser muito mais potenciados no Douro, basta para tal associá-los a outros tipos 

8. Algumas sugestões para novas práticas turísticas

FIGURA 8.1 
Um trecho do Douro, 
créditos fotográficos de 

Cátia Guedes.
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de turismo, tais como: o de saúde e bem-estar, o religioso, o ecoturismo, o 

geoturismo, o turismo lento, o turismo educativo e ambiental, o turismo de negócios 

e científico, entre outros. A título de exemplo, o turismo religioso das tradicionais 

festas e romarias do Douro não deve contemplar apenas a romaria da Sr.ª dos 

Remédios, mas também outras, tais como: a da Sr.ª do Socorro, as dos Santos 

Populares (Santo António, S. João e S. Pedro) nos vários concelhos durienses, a da 

Sr.ª da Piedade e ainda os “caminhos da fé”, designadamente o Caminho Interior 

de Santiago (CIPS), que passa pelo coração do Douro, estando a ser revitalizado 

turisticamente 1 (Pereiro 2019), assim como o caminho de Fátima, que também cruza 

a região. Este tipo de turismo pode ser associado ao turismo cultural, com visita 

aos monumentos históricos e arquitetónicos mais representativos de cada época 

histórica em cada um dos 19 concelhos da NUTS III - Douro, bem como ao turismo 

ambiental e de natureza com visitas a miradouros, aos equipamentos museológicos 

e ambientais, etc. São inúmeras as possibilidades turísticas no destino Douro.

O turismo ambiental e da natureza é, a nosso ver, o mais versátil e agregador 

doutros tipos de turismo, porque, por um lado, tem de ter em conta uma forte 

1 Com o projeto GEOARPAD liderado por uma equipa pela parte portuguesa do CETRAD - UTAD, da qual fazemos 

parte.

FIGURA 8.2 
O rio Douro e um 
barco-cruzeiro, visto da 
Estrada N222, créditos 

fotográficos da autora.
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componente de sustentabilidade ambiental, por outro lado, é facilmente 

articulável com o turismo cultural. Este último pode estribar-se em visitas ao 

património natural, mas também histórico, arqueológico, arquitetónico mais 

notório de cada concelho duriense, potenciando-se as ofertas turísticas que 

aliem visitas ao território natural, geológico, como, por exemplo, aos miradouros, 

aos vales, mas também aos monumentos das diferentes épocas históricas com 

a criação de roteiros específicos da pré-história, da arte românica, da arquitetura 

barroca, da moderna, da contemporânea, etc. para todos os concelhos da NUTS 

III - Douro. Por outro lado, esses roteiros específicos devem ser agregados num 

programa conjunto dos 19 concelhos e ser articulados com visitas guiadas aos 

equipamentos que possuem programas de Educação Ambiental, escorados na 

salvaguarda e valorização da herança ambiental, histórica e cultural dos territórios 

durienses. Esses programas devem ser transformados em programas educativos, 

durante a semana, para as escolas e universidades, e, em programas familiares, 

aos fins de semana. Estas ofertas turístico-educativas devem ser oferecidas a 

todas as escolas do país e às suas famílias, durante todo o ano. Recordemos a este 

propósito os conselhos dos autores: Sant’ Ana Dionísio, João de Araújo Correia, 

José Saramago, entre outros, mencionados no capítulo 6, quando estes alertaram 

para a premência da divulgação e da valorização do destino em estudo.

FIGURA 8.3 
Douro no outono, 
créditos fotográficos 

Cátia Guedes.
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Na realidade, o plano da comunicação e promoção do destino pela entidade 

turística competente (ER-TPN) não contempla a organização de visitas educa- 

cionais ao Douro para as escolas integradas obrigatoriamente nos programas 

curriculares, nem para as suas famílias, ao fim de semana, com o intuito de levar 

os visitantes nacionais a fruírem o encantamento da “segunda vindima” proposta 

por Araújo Correia.

As visitas educacionais deveriam associar-se, por um lado, à realização de 

oficinas artísticas, de pintura, de fotografia, de escrita, de música, de dança, por 

outro, à educação ambiental, histórica e patrimonial. É imprescindível potenciar 

os equipamentos e os recursos existentes no território. O Douro oferece aos seus 

visitantes uma rede de museus centralizada no Museu do Território – o Museu do 

Douro, no Peso da Régua, com os seus polos (Museu do Pão e do Vinho em Favaios 

e Museu do Imaginário em Tabuaço). Existe ainda o Museu do Vinho de São da 

Pesqueira e várias casas-Museu de artistas a visitar: o Museu Eduardo Tavares, em 

São da Pesqueira, a Casa Maurício Penha, em Sanfins do Douro, a Casa de Mateus, 

em Vila Real, todas elas com programas culturais. Todos estes equipamentos 

culturais não estão a ter a divulgação necessária, pela falta de trabalho em rede 

entre os vários municípios e instituições públicas e privadas.

Como ficou expresso anteriormente, é necessário fortalecer as redes 

sinergéticas de todos os recursos existentes envolvendo os agentes ambientais, 

sociais, económicos, mas também os agentes educativos dos vários graus de 

ensino para formar cidadãos mais informados, mais conscientes, mais ativos na 

preservação ambiental e patrimonial, isto no que concerne ao turismo interno.

Para o turismo externo, para além de se continuar a apostar nos produtos 

turísticos-âncora: enoturismo, gastronomia e vinhos, turismo náutico, turismo de 

bem-estar nos spas das unidades hoteleiras, turismo cultural e turismo ambiental 

e de natureza, muitos outros podem ser potenciados e disponibilizados como 

ofertas turísticas complementares, tais como: o turismo literário (visita às casas 

dos escritores durienses) e artístico (roteiros de arte: pré-histórica, românica, 

medieval, moderna, barroca, Arte Nova, Escola Moderna, Arte Urbana); o turismo 

ferroviário (comboio histórico, comboio miradouro); o turismo industrial (visita às 

barragens); o turismo cinegético, entre muitas outras possibilidades. Dentro dos 

produtos turísticos complementares, podem ser ainda implementados o Living 

– Douro ou Viver no Douro; o turismo de saúde e bem-estar, com a melhoria das 

curas termais e da vinoterapia nas várias unidades hoteleiras da região; o turismo 
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de negócios, o turismo educativo e ambiental e o turismo científico já referidos. 

Todos estes produtos turísticos podem ser direcionados para os mercados 

turísticos interno e externo, tendo em conta que, no contexto nacional e europeu, 

são as classes médias, em geral, que têm poder de compra e disponibilidade para 

viajar, havendo aqui segmentos de mercado a explorar.

Na verdade, nas últimas décadas, foram sendo criadas as infraestruturas 

necessárias a um acesso rápido e cómodo ao Douro com a melhoria das acessi- 

bilidades viárias, fluviais, marítimas e aéreas com a construção de várias 

autoestradas (A24, A4, A5) e do túnel do Marão, de portos, nomeadamente, com a 

reabilitação do Porto de Leixões para cruzeiros, do aeroporto Francisco Sá Carneiro 

com os voos low-cost, de heliportos, como referimos.

Por outro lado, presenciou-se recentemente uma valorização do aproveita- 

mento turístico das potencialidades das estradas nacionais, que cruzam o território, 

tais como: a Estrada Nacional 222, considerada cientificamente a “melhor estrada 

do mundo” e da Nacional 2, turistificada há pouco, ambas proporcionadoras, para 

além dos tipos de turismo já enunciados, o cicloturismo, o turismo motorizado (p.e. 

passeios de automóveis clássicos), o pedestrianismo, etc. toda uma panóplia de 

ofertas turísticas possíveis tanto para o turismo interno como externo.

Também é consensual que a globalização, a facilidade de divulgação dos 

destinos na internet, a partilha das experiências nas redes sociais, assim como 

as estratégias turísticas acertadas por parte do turismo nacional colocou o país 

na moda. Atualmente, é uma tendência, sobretudo, para certos segmentos das 

classes médias europeias e sul-americanas fazer férias em Portugal. Nos últimos 

anos, o número de turistas estrangeiros aumentou em Lisboa, Porto, Madeira, 

Açores, Algarve e nos patrimónios mundiais da UNESCO. Estes foram os destinos 

mais visitados, inclusive, o Douro 2 pela sua atratividade.

Vive-se um momento especial com uma crescente procura turística do país. 

Como é sabido, Portugal recebeu a classificação de “Melhor destino Europeu” nos 

últimos três anos consecutivos (2017, 2018, 2019) e de “Melhor destino do Mundo”, 

nos dois últimos anos.

É importante mencionarmos agora os mercados prioritários no presente para 

o nosso destino. À cabeça dos visitantes do Douro, temos os portugueses, com 

2 Acedido em maio 7, 2019, em https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/portugal-o-melhor-destino-do-

mundo.
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turistas de faixas etárias jovens (casais e famílias) e seniores, seguidos por turistas 

estrangeiros das mesmas faixas etárias provenientes, sobretudo, de Espanha e 

França. Os mercados que têm vindo a subir e com margem de crescimento são: 

o Brasil, a Alemanha, o Reino Unido e os Estados Unidos; os mercados de aposta 

moderada são: a Bélgica, a Suíça, a Itália, os Países Baixos 3 e a China.

Com base em tudo o que existe no Douro, é possível atrair “novos viajantes” 

ou turistas, como por exemplo, os universitários, os executivos, as famílias com 

menos membros, os millennials (16-35 anos de idade), a geração X (36-49 anos), 

os babyboomers (50-65 anos) e os aposentados ativos. Todos estes grupos 

encontram, no destino em análise, promissoras atividades turísticas, podendo 

usufruir de produtos turísticos existentes e dos complementares a agregar ou 

potenciar.

Como verificámos ao longo da nossa pesquisa, o Douro tem um sem-número 

de virtualidades ambientais, naturais, culturais, turísticas e económicas, porém 

há que vencer algumas debilidades internas e externas para poder potenciar as 

ofertas turísticas adicionais. Os principais escolhos são, sobretudo, a perda de 

população jovem, a falta de gestão em rede dos recursos e produtos existentes 

e ainda a inexistência duma programação cultural e turística conjunta dos vários 

agentes do sistema turístico.

O maior obstáculo ao desenvolvimento económico e social é, sem dúvida, 

o declínio demográfico. O envelhecimento estrutural da estoica população 

residente - arreigada às suas vivências históricas e culturais ligadas ao cultivo da 

vinha e da oliveira - é gradual e acentuado, causado pelo fenómeno da ancestral 

litoralização, isto é, da migração da população mais jovem para as cidades do 

litoral e ainda pela emigração. A região está a perder população, desde a década 

de 60, contabilizando atualmente tão-só 205.157 habitantes, aproximadamente 

6% da população da região Norte (fonte: INE). A densidade populacional é, 

apenas, de 49,2 habitantes por km2 (em 2014), sendo nessa altura o referencial 

do país de 114,5 habitantes/km2 e da NUTS II - Norte de 173,3 habitantes/km2. 

É, por demais, evidente a quebra da população residente na NUTS III – Douro. 

Ademais, a maior parte da população concentra-se no tradicional eixo Vila 

Real-Régua-Lamego (44%) (fonte: INE). De acordo com dados de 2013, o valor 

médio de remuneração no Douro é de 744€, exibindo ainda um alto índice de 

3 Dados fornecidos na obra Estratégia de Marketing Turístico do Porto e Norte de Portugal (2015, p. 21).
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envelhecimento (212,0%) em 2016, e consequentemente uma baixa taxa de 

natalidade (6,3%) em 2016, e uma taxa de analfabetismo de 8,64 %, em 2014 

(fontes: INE). Esta frágil situação demográfica acontece, porque a região não 

tem conseguido fixar a população jovem formada na região, uma vez que não 

são criadas ofertas de emprego suficientes para fixarem e atraírem as camadas 

mais jovens. Os graduados na universidade da região (Universidade de Trás- 

-os-Montes e Alto Douro) dificilmente encontram emprego nas suas áreas de 

formação, com exceção para as áreas da enologia - graças à viticultura ser o 

cerne da atividade económica do território - e do turismo, a atividade emergente, 

sendo, por conseguinte, as duas que apresentam a maior empregabilidade, no 

Douro. Os jovens das demais áreas do saber ou se contentam com trabalho 

precário ou são empurrados para a migração e emigração. Esta situação 

demográfica já está a perturbar a manutenção das atividades agrícolas e, 

designadamente, das vitícolas, agudizadas pela terceirização. O emprego na 

região é acentuadamente masculino com 42.114 homens empregados e apenas 

32.394 mulheres, num total de 74.508 empregados, em 2014 (fonte: INE), 

evidenciando 15.858 desempregados no mesmo ano. O PIB per capita, em 2015, 

atingiu os 15.702€ em Portugal, na região Norte só 12.900€, no Douro, ainda 

menos, tão-somente 10.370€, o que patenteia as assimetrias regionais existentes 

no país.

Um outro grande entrave ao desenvolvimento social e económico do Douro, 

é a lacuna ao nível da comunicação e da fraca promoção interna e externa do 

destino. A construção da imagem para venda do destino levada a cabo pela 

Estrutura de Missão e pelo Polo de Desenvolvimento Turístico do Douro, até 

2014-15, foi abruptamente cerceada pela estratégia turística projetada pela 

governação central da época que liquidou o caminho percorrido durante uma 

década e criou a macro Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de 

Portugal (ER-TPNP) coincidente com a NUTS – II, na qual se integra a NUTS III - 

Douro. O que decorreu dessa decisão de governação central, que não atendeu às 

especificidades do Alto Douro Vinhateiro?

Os 19 concelhos desta NUTS III, no essencial, a partir dessa data, começaram 

a realizar sem qualquer articulação centenas de ações culturais, turísticas e de 

animação, tentando manter e aumentar a atratividade dos seus municípios. O 

que vão conseguindo graças à criatividade e a um enorme esforço dos concelhos 

enfraquecidos pela parca população e fracos recursos, como evidenciámos.

8. Algumas sugestões para novas práticas turísticas
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Para termos uma ideia da enorme quantidade de eventos turísticos e 

culturais organizados anualmente nos citados concelhos, procedemos a um 

breve levantamento exemplificativo. Consultámos as suas agendas culturais nos 

vários formatos disponíveis, nomeadamente em prospetos, em guias turísticos 

em suporte papel e verificámos que acontecem anualmente no Douro várias 

centenas de iniciativas culturais e turísticas. Citamos tão-somente algumas a título 

ilustrativo: o Concurso Internacional de Fotografia Contemporânea (Arquitetura, 

Arte, Imagem) do Museu do Douro, o Prémio Bienal de Arquitetura – Douro da 

CCDR-N, a Bienal de Gravura do Douro, o Douro Film Harvest, o projeto dos Sons do 

Douro. Existem também uma série de eventos temáticos associados aos produtos 

agrícolas endógenos: a Expodemo, a Feira da Laranja, a Festa da Amendoeira em 

Flor, o Concurso Tomate Coração de Boi, associado ao turismo da gastronomia e 

vinhos da região. Este produto da região alia-se a outros produtos endógenos como 

o azeite em provas promovidas em vários lugares do Douro. As inúmeras festas e 

romarias religiosas: a Nossa Senhora dos Remédios em Lamego, a Sr.ª do Socorro, 

no Peso da Régua, a Sr.ª da Piedade, em Sanfins do Douro, os Santos Populares 

nas inúmeras freguesias dos 19 concelhos. As manifestações rituais, tais como: 

o Entrudo de Lazarim, o Entrudo de Constantim e Vale de Nogueiras (Vila Real), 

entre outros. As feiras medievais de Penedono, de Torre de Moncorvo, de São João 

da Pesqueira, etc. As lagaradas e os jantares vínicos nas quintas, nas cooperativas 

agrícolas ou em espaços hoteleiros dos vários concelhos durienses.

Há eventos temáticos contemporâneos a despontar com regularidade, como: 

os festivais literários (Sabrosa), a Mostra de Teatro do Douro, o festival de Arte 

Urbana de Vila Real (Pitoresco) e inúmeros festivais musicais (DouroJazz, Douro 

Rock Fest, Rock Nordeste).

Um evento de âmbito cultural recuperado ultimamente foi o Circuito 

Internacional de Vila Real, que traz muitos turistas e visitantes à cidade de Vila 

Real, entre os meses de junho e julho.

Outros concelhos, como, por exemplo, Santa Marta de Penaguião e Murça 

organizam também pequenos campeonatos de descida de rampas com equipas 

nacionais/regionais de automobilismo. São imensos os passeios de motards, de 

BTT pela região.

Os eventos desportivos com uma componente “turística” também são 

frequentes no Douro, nomeadamente, as maratonas. O município do Peso da 

Régua com entidades privadas organiza a Meia Maratona Douro Vinhateiro – 

Maria Olinda Rodrigues Santana
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‘A mais bela Corrida do Mundo’. O mesmo município duriense oferece eventos 

musicais e gastronómicos anuais: o Festival da Francesinha integrado nas festas 

da N.ª Sr.ª do Socorro com concertos musicais.

O setor turístico da gastronomia e vinhos é, sem sombra de dúvida, o que 

assume o maior destaque no Douro, com as provas de vinhos e produtos agrícolas 

endógenos em quase todas as quintas e concelhos durienses. Importa lembrar 

que a gastronomia vila-realense foi considerada uma das “7 maravilhas à Mesa” 

em 2018. Durante todo o ano existem vários eventos ligados à gastronomia da 

região, nos 19 concelhos, que têm por base os produtos endogénicos (azeite, 

laranja, cereja, tomate, enchidos, etc.) e os vinhos de mesa e finos (vinho do Porto 

e moscatel) produzidos nos territórios dos concelhos durienses.

Há ainda a acrescentar à vasta animação anunciada a programação de 

qualidade dos auditórios, dos teatros e dos centros culturais da região, como, por 

exemplo, o Teatro Municipal de Vila Real, o Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, 

bem como a programação cultural da Casa de Mateus e da Universidade de Trás- 

-os-Montes e Alto Douro. Esta última conta com um Museu de Geologia, um Centro 

Interpretativo do seu Jardim Botânico e dois espaços expositivos.

Os eventos culturais e turísticos são muitos e variados no Douro, contudo não 

estão reunidos num programa conjunto ou numa agenda anual comum aos 19 

concelhos da NUTS III – Douro.

FIGURA 8.4 
Postal ilustrado editado 
pela Estrutura de 
Missão para o Douro, 
créditos fotográficos Luís 

Silva Ramos.
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A nosso ver, seria necessário implementar mais ações anuais estruturantes 

para todo o território, que conseguissem envolver as sinergias dos habitantes 

e governantes dos 19 concelhos da NUTS III - Douro, como o fez, a título de 

exemplo, o projeto “Somos Douro”, liderado pela Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) para a comemoração do 

17.º aniversário da elevação do Douro a Património Mundial da Unesco.

Esse projeto essencialmente cultural 

pensou a região com as pessoas de 

dentro e de fora, juntando vários públicos 

diversificados, tais como: estudantes, 

artistas, empresários, empreendedores e 

cidadãos em geral, em sessões de debate, 

acolhendo, no território, escritores, 

historiadores, cantores, animadores, que 

se debruçaram sobre artistas e obras do 

Douro.

Esta iniciativa deveria ser anual, porquanto só sendo continuada pode surtir 

efeitos benéficos para o turismo da região.

Todos os eventos e iniciativas existentes e a criar nos 19 municípios têm de ser 

geridos por uma entidade agregadora que, no vazio da Missão do Douro, poderia, 

eventualmente, ser a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM - Douro) por se 

preocupar com todas as facetas de desenvolvimento desta região geográfica ou 

a Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal (ER-TPNP), porque a 

divulgação das agendas de eventos culturais – que por estarem abertos ao público 

têm uma componente turística – faz parte das suas responsabilidades. Esta falta 

de trabalho em rede prejudica a construção duma imagem para venda do destino 

consistente e concertada.

Em suma, num primeiro momento, seria imperioso a criação duma agenda 

cultural e turística conjunta dos 19 concelhos, num segundo momento, seria 

fundamental a articulação dessa programação do Douro com a planificação 

turístico-cultural do Porto e Gaia, em virtude da ancestral ligação dos dois locais 

exportadores com o lugar produtor do vinho generoso.

É preciso manter a relação umbilical histórica, comercial, turística e cultural 

dos três destinos: Douro, Porto e Gaia, construindo uma imagem turística para 

venda dos três destinos holística e harmonizada.

FIGURA 8.5 
Capa do portefólio 
fotográfico “Somos 
Douro”.

Maria Olinda Rodrigues Santana
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Nestes tempos de neorromantismo, há lugar mais lenta e sensorialmente 

estimulante do que o Douro?

O destino Douro permite a concretização dos “novos desejos” turísticos: 

viver e partilhar o destino com todos através da internet, vivenciar experiências 

enriquecedoras e emocionais, conviver com o outro, preocupar-se com a 

qualidade do serviço prestado, gerar emoções e memórias inesquecíveis com 

valor, preocupar-se com a sustentabilidade do destino e a responsabilidade 

global. O destino Douro faculta igualmente a diferentes camadas sociais um 

consumo turístico mais ético, menos impulsivo, mais esclarecido, mais refletido, 

com mais valor no produto turístico. Nestes tempos de turismo lento, mas 

também de turismo emotivo, gerador de múltiplas emoções sensoriais (visuais, 

táteis, olfativas, gustativas) o Douro proporciona a todo o tipo de turista um 

caleidoscópio de experiências inesquecíveis e partilháveis a todo o momento para 

todo o universo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nossa pesquisa mostrou que, ao longo dos tempos, o Douro foi atraindo 

diferentes povos que, de acordo com as condições naturais encontradas (clima 

de feição mediterrânica, alteações orográficas e penúria dos solos), foram 

construindo paulatinamente uma paisagem cultural, evolutiva e viva de excecional 

qualidade, estribada em produtos endógenos ligados à viticultura, à fruticultura e 

à olivicultura.

No Douro, desde a Idade Média, com a vinda dos monges beneditinos, que o 

cultivo da vinha se foi aprimorando com a aplicação de técnicas vitivinícolas mais 

adequadas ao clima, à orografia e ao solo. Mais tarde, o plantio da oliveira, foi 

também ganhando o seu lugar na bordadura das vinhas. No século XVI, os “vinhos 

cheirantes” do Douro já eram apreciados no país, nas armadas dos descobrimentos 

e no exterior.

Os séculos XVII e XVIII serão marcantes para o território duriense, com a 

descoberta da qualidade dos vinhos generosos pelos ingleses, com a criação da 

1.ª Região Demarcada e Regulamentada no mundo e o consequente aumento da 

exportação do vinho do Porto para os mercados externos.

A partir do século XVIII, o Douro passa a ser representado como o território 

produtor de vinho do Porto, no fundo, na sua imagem “universal” de “Paiz 

Vinhateiro”, construída por Joseph James Forrester, por D.ª Antónia Ferreira e 

outros protagonistas. Essa imagem turística da região produtora do vinho generoso 

esculpida em socalcos e serpenteada pelo rio Douro continuou a ser transmitida 

até aos finais do século XX.

Como constatámos, no decurso dos tempos, foram sendo construídos “olhares 

prosaicos”, comerciais, institucionais para projetar turisticamente o país, a capital 

(Lisboa), as capitais de distrito, as regiões, designadamente, no Estado Novo, 

porém, como o Douro, administrativamente, não era nem um distrito, nem uma 

região, já que ficava geograficamente encavalitado entre o Douro Litoral e Trás-os- 

-Montes, nunca teve uma promoção turística efetiva, mesmo depois do 25 de Abril 

de 1974.

Os “olhares poéticos”, estéticos, criados por escritores, fotógrafos, cineastas, 

artistas plásticos, entre outros, ajudaram a alimentar o imaginário coletivo duriense 

ao longo dos tempos, consolidando as vertentes tangíveis e intangíveis do destino, 

contudo, pela falta de articulação com os olhares institucionais, comerciais dos 
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agentes indutivos do sistema turístico, não foi suplantada a imagem construída do 

“país do vinho” à maneira de J. J. Forrester.

É essencial destacar que o Douro, durante séculos, foi um espaço pouco 

visitado devido às fracas vias de acesso e à sua inserção numa zona de montanha. 

Tão-somente, na década de 80 do século XX, o turismo no Douro começou a 

ganhar força duma forma mais estruturada, associada ao Turismo em Espaço 

Rural (TER) e, posteriormente, ao enoturismo. Com a consagração do Alto Douro 

Vinhateiro a Património da Humanidade pela UNESCO, a 14 de dezembro de 2001, 

e a consequente criação da Estrutura de Missão para o Douro (2006 a 2014) e 

ainda com o surgimento do Polo de Desenvolvimento Turístico do Douro de 2008 

a 2015, houve finalmente uma estratégia colaborativa na promoção nacional e 

internacional do destino, implicando todos os agentes públicos e privados que 

operavam no Douro. Durante cerca duma década (2006 a 2015) o destino Douro 

teve uma imagem turística para venda congraçada por essas duas entidades.

A partir de 2015, uma vez que os dois organismos que defenderam os interesses 

do Douro como um todo, numa perspetiva holística, perderam o poder de decisão, 

como já foi assinalado atrás, a comunicação interna e externa da imagem turística 

do destino enfraqueceu.

Como é sabido, a atual ER-TPNP não promove, com idêntico peso, as imagens 

turísticas dos quatro patrimónios mundiais do seu território (Porto, Guimarães, 

Douro e Foz Côa). Dá especial atenção às city & short breaks, com destaque para 

a cidade do Porto, subalternizando os outros destinos turísticos do Norte de 

Portugal, essencialmente os do interior, que assomam duma forma muito sumária 

nas suas campanhas publicitárias.

Embora não exista uma promoção nacional e internacional harmonizada, o 

destino Douro possui produtos turísticos fortes, tais como: a gastronomia e vinhos, 

o turismo fluvial, o touring cultural e paisagístico, o turismo de natureza, o turismo 

de saúde e bem-estar, o turismo religioso, entre outros.

O Douro possui ainda uma rede de equipamentos de educação para a 

sustentabilidade ou equipamentos para a educação ambiental (EqEA), tais como: 

Centros Ciência Viva, Centros de Interpretação, Ecomuseus, Museus, que são 

infraestruturas e recursos adequados, com equipas especializadas e programas de 

Educação Ambiental (EA) não formal com oferta regular de atividades dirigidas a 

diferentes públicos-alvo. Estes EqEA podem fomentar a dinamização de programas 

de turismo educativo e científico, de natureza e cultural, se se transformarem 
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em plataformas dialogantes constituídas por redes de investigadores, decisores 

políticos, operadores turísticos e comunidades locais. Ademais a realização 

de ações integradas de educação ambiental e de formação histórico-cultural 

pode reforçar a capacitação das populações locais e dos seus visitantes/turistas 

na manutenção e valorização das potencialidades do Douro. O mencionado 

destino tem enormes possibilidades turísticas em áreas muito diversas 

(ambiente, natureza, história, viticultura, cultura, educação), como enunciámos. 

Há um sem-número de oportunidades para a criação de produtos turísticos 

diferentes, tais como: turismo lento, turismo de emoção, Living Douro, turismo 

de negócios, turismo educativo e científico a implementar como ofertas turísticas 

complementares, como expusemos. Ao nível das comunicações interna e externa, 

é necessário antes de mais preparar uma agenda de comunicação e promoção 

concertadas para dentro e para fora do Douro, do país e do mundo com toda a 

variedade da oferta turística existente e emergente. É, de igual modo, imperioso 

criar uma agenda cultural e turística dos 19 concelhos da NUTS III - Douro, gerida 

por uma única entidade sediada no território, para ser disseminada nacional e 

internacionalmente em vários suportes. A divulgação e promoção do destino deve 

ser ainda articulada com a idêntica programação do Porto e de Gaia, num objetivo 

comum de potenciar as sinergias existentes e atrair visitantes e turistas aos três 

destinos, levando-os a aí permanecerem mais tempo.

Finalizando, a abordagem histórica realizada salientou que o destaque cres-

cente do turismo na NUTS III - Douro é um fenómeno relativamente recente, 

possuindo os ingredientes necessários para continuar a desenvolver-se de forma 

gradual e sustentada, respeitando uma regra de ouro: um trabalho em rede mais 

intensivo, a todos os níveis, sendo certo que este já deu os seus frutos no passado, 

se for retomado e ampliado, garantirá maiores sucessos no futuro.
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