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ABSTRACT
The present work, entitled “Quinta das Testemunhas, in the Alto Douro Vinhateiro 

- architecture project in real time” as a MSc thesis, contains both a theoretical and practical 

approach. The consequence of this, results in the theoretical component unavoidably portraiying 

the history of the territory, where the practical object will gradually come to fruition. Of this 

unique territory, one must consider the heritage of the land as well as the traditional roots of the 

construction itself. On the other hand, the practical component of the research is based on the 

projectual process inherent to constructing “Quinta das Testemunhas”.

It takes deep and direct knowledge that can only be ascertained by someone who has 

actually lived on this land, for one to be able to claim the capacity to really see the space in 

question: Only those who live there can understand what it is like”. The research and inherent 

acquisition of knowledge that derives from it, must, in an absolutely indispensable manner, be 

obtained “on-site”. And such methods as photography, hand drawing, engaging with the locals 

and doing the metric survey of some important materials. Another aspect of this dissertation 

involves describing the context of the surroundings, alluding to the many species of vegetation 

that can be found in this region. The architectures of the Douro region are put into perspective, 

through hand drawn territorial analysis, which intends to raise the readers awareness towards 

the sensitive water lines, topography, habitional densitiy and drawings of vineyards. In this 

particular case, the knowledge obtained through engaging with the locals comes from family 

meetings, being that the construction owners are family members.

The main objective of this MSc thesis, on a practical and projectual level, is to materialize 

a rural turism program in real time - Guest House -, that accompanies the development of 

the agricultural labours on the Farm: preparation of the lands for plantation, plantation of the 

vineyards and the subsquent construction of walls to protect them. Considering the land has 

been kept free of any  construction, it is a matter of concern that the drawing of this project 

must be conceptually innovative, yet still one that is “fitting” to the accentuated slope of the 

Farm and that accompanies the contemporaneal singularity of the natural construction that 

begins to take form, little by little in the Alto Douro Vinhateiro (as it is the Côa Museum). Once 

this is a family project, it is both necessary and possible to dream, in an ambitious and creative 

way, while searching for something new to tell about this territory of unique experiences.

This process of “Architecture in real time” implys that the territory and the traditional 

materials that ensue it, like shale and wood must come together in a combination of volumes, 

light and shadow, inside and outside, textures and rythim, old and new technology. The end 

result will be the interaction of dynamic spaces and the different viewing points to the Vale do 

Douro. The choice of using traditional materials is fundamental, due to the fact that it grants 

the “soul of the Douro” to this construction.
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RESUMO
  O presente trabalho, apresentado sob o título A Quinta das Testemunhas, no Alto Douro 

Vinhateiro - projeto de arquitetura em tempo real, como Dissertação de Mestrado, é realizado 

numa vertente teorico-prática. Estas vão-se desenvolvendo em simultâneo para que uma possa 

complementar a outra e vice-versa.

 Na componente teórica é impreterível refletir sobre o território onde se irá difundir o 

objecto prático. Deste território tão particular e único é importante reter a sua história, o seu 

património e a sua construção tradicional. Fundamentada pela teoria, a vertente prática da in-

vestigação baseia-se no processo projetual da Quinta das Testemunhas.

 Saber ver o espaço reclama um conhecimento mais profundo e direto do mesmo pela 

vivência: só quem lá vive pode compreender o que aquilo é. Por isso mesmo, a pesquisa e 

aquisição de conhecimento in situ é absolutamente indispensável, passando pela fotografia, 

pela experimentação e vivência no local, pelo desenho à mão levantada, pelo convívio com 

a população local e pelo levantamento métrico de algumas matérias relevantes. Deste territó-

rio, descreve-se também o contexto geral da paisagem envolvente, faz-se alusão às espécies 

vegetais que se encontram na região, expõem-se as arquiteturas do Douro. Também a análise 

territorial é realizada à mão, com o intuito de apreender uma maior sensibilidade em termos 

de, por exemplo, topografia acentuada, rede hidrográfica rizomática, densidade habitacional 

e desenho e distinção das diferentes vinhas. No caso em particular da presente dissertação, o 

conhecimento através de diálogo com “as gentes do Douro” é realizado com familiares pois, na 

verdade, são estes mesmos os “Donos da Obra”. 

 A nível prático, projetual, o objetivo do trabalho é a concretização de um programa de 

turismo rural em tempo real - Guest House - ou seja, acompanhando o desenvolvimento dos 

trabalhos agrícolas a decorrerem na Quinta das Testemunhas: a surriba, a plantação da vinha, 

a construção de muros de suporte. Sem qualquer tipo de condicionamento urbanístico na zona 

de intervenção o terreno carece de um desenho conceptualmente novo, mas que se “encastre” 

no declive acentuado da Quinta - como são construídos os inúmeros e sui generis cardenhos 

do Douro - e acompanhe a singularidade das formas contemporâneas que começam a surgir, 

a pouco e pouco, no Alto Douro Vinhateiro (como é exemplo o Museu do Côa). Tratando-se 

de um projeto familiar é necessário e, principalmente, possível sonhar incluindo a ambição e a 

imaginação, em busca de algo novo para contar num território de vivências únicas. O processo 

passa por conjugar o território e os seus materiais tradicionais, como o xisto e a madeira, com 

a “Arquitetura do tempo real”: um jogo de volumes, luz e sombra, interior e exterior, texturas e 

ritmos, velhas e novas tecnologias. Espaços dinâmicos que interajam com os diferentes pontos 

de vista para o Vale do Douro, valorizando cada um destes. A escolha de materiais tradicionais 

é fundamental  a esta arquitetura, pois conferem a “alma do Douro” à nova construção.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Sobre a Investigação

A escolha do tema da dissertação coincide com a aquisição da Quinta das Testemu-

nhas pela nossa família e, quase em simultâneo com o início do ano letivo de 2014. Assim, 

aliou-se a necessidade de desenvolver um projeto para a quinta com a oportunidade de o en-

quadrar academicamente (ou vice versa).

Tratando-se de uma tese teórico-prática que pretende fundamentar um projeto de ar-

quitetura, fazer uma breve reflexão sobre o que esta representa para mim torna-se necessário. 

Por isso mesmo tento mostrar um pouco da minha maneira de viver esta disciplina, basean-

do-me em alguns excertos de Fernando Pessoa (escritos entre  1924 e 1930) e em citações de 

arquitetos de referência, como Eduardo Souto de Moura: “O que é importante é ter esta vida, 

não como profissão, mas como uma forma de viver”(Souto Moura in ANDERSEN, 2012),

Originária do Alto Douro Vinhateiro, a família Oliveira (que vive no Porto) não abre 

mão das suas raízes. É na Quinta Dona Doroteia, situada na margem direita do rio Torto, em 

Ervedosa do Douro, que trabalha sol a sol, atravessando várias gerações, no que é a economia 

duriense: o vinho. Com a crescente expansão do negócio e interesse turístico no Douro já há 

algum tempo, a vontade de expansão territorial. Já tinhamos visitado as Testemunhas diversas 

vezes e já tinhamos, inclusive, começado a sonhar com um futuro para ela. Nunca tinhamos 

subido ao cume, seguíamos antes um caminho que permitia chegar à face norte da encosta, 

avistando o rio, ao fundo. A impressão era sempre a mesma: um frio de cortar a respiração e 

uma paisagem soberba criada pela Natureza e trabalhada por “Gigantes”1, como diria Manoel 

de Oliveira. O comboio a passar do outro lado do Douro, a quilómetros de distância, era o úni-

co som que se ouvia (e ainda o é agora). Quando surgiu a oportunidade, em segredo absoluto, 

comprámos a Quinta. 

Subi até cume pela primeira vez com o Sr. Agostinho (o caseiro) que por esta altura 

já conhecia o terreno de uma ponta à outra, já sabia quais os melhores pontos de vista, já tinha 

planeado o início dos trabalhos, tal Homo Duriense típico, sonhador e apaixonado pelo novo 

terreno que estima como se fosse seu. Com o seu entusiamo contagiante traçámos logo grandes 

planos que rapidamente foram postos em prática. Incumbiram-me de imediato a tarefa de fazer 

o projeto de turismo, de marcar o meu cunho pessoal na “minha” paisagem, no meu próprio 
1- Gigantes: “designa, ao mesmo tempo, as montanhas e as gentes que estão nas montanhas, gente que são pequenos homens, 

mas que fazem trabalhos de gigantes. Fazem tudo manualmente. Trabalham a terra, fazem os socalcos, as plantações, carregam as uvas nos 
cestos, sessenta quilogramas por homem, estrumam a vinha  (MONTEIRO, 2004:56).
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futuro. Iria fazê-lo de qualquer das formas mas, a feliz coincidência do início do ano lectivo e 

da necessidade de escolher um tema para a dissertação de mestrado, fez com que este projeto 

se tornasse muito mais do que isso.

Como, a meu ver, um projeto de arquitetura necessita de um conhecimento à priori e 

contínuo que acompanhe o desenvolvimento do mesmo, o estudo e análise do terreno - o Alto 

Douro Vinhateiro - surge como tópico de investigação. As imagens de análise que são apresen-

tadas ao longo do trabalho foram realizadas com o objetivo de compreender o terreno de uma 

forma mais sensível e sui generis, como assim merece o Alto Douro Vinhateiro, património 

mundial da humanidade segundo a UNESCO desde 2001. Com os trabalhos a decorrerem na 

Quinta (surriba2, abertura de vias de acesso, criação de muros de suporte, plantação da vinha), 

esta tese reflete um ano de evolução e de aprendizagem constante, não só sobre o Douro e todas 

as suas matérias adjacentes mas também, e principalmente, sobre Arquitetura. 

Ao longo do desenvolvimento projetual foram surgindo várias influências exteriores 

(outras já existiam), umas em viagem - como a visita à Casa em Alcanena ou a ida ao Museu 

do Côa; outras em pesquisa - como o Monte Tamaro; ainda, outras em conversa com ambos 

os orientadores - por exemplo a Kentuck Knob House ou as composições de Gerhard Richter; 

outras até em conferências - Donald Judd. De uma forma ou de outra, todas elas fazem parte do 

projeto final: a volumetria, as texturas (materiais), o enquadramento na paisagem, a própria for-

mulação de ângulos ou organização de espaços, etc.. A Kentuck Knob House, de Frank Loyd 

Wright, é tomada como caso de estudo pela sua semelhança com as Testemunhas no que toca ao 

enquadramento na paisagem envolvente e, principalmente, pela sua matriz geométrica única. 

O processo projetual vai-se desenrolando em várias fases, progredindo em cada uma 

delas com o auxílio da investigação. Inicialmente houve uma fase geometrizante que resultou 

na formulação da matriz-base da edificação final. Contudo, foi necessário desprender-me da 

geometria em excesso e simplificá-la, o que acabou por formar uma estrutura demasiado con-

fusa e pouco prática. Numa abordagem seguinte o projeto tornou-se mais claro e sintético, em-

bora não se parecesse com “um todo”. Finalmente, e agora já com a experiência dos desenhos 

anteriores, há uma reformulação quase total na edificação, mas que agora se lê como um todo, 

tem uma estrutura simples e funcional e um módulo único. 

2- Surriba: escavar a terra para que melhorem as suas condições de fertilidade; decruar um terreno
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O projeto final, que encerra a componente processual e de investigação, apresenta-se 

a várias escalas e dimensões. Com o intuito de representar toda a área das Testemunhas e o 

enquadramento do novo edificado com a paisagem, a primeira abordagem gráfica, em planta 

e cortes, é feita à escala 1:5000. A implantação é realizada à escala 1:500, compreendendo a 

envolvente próxima já construída - vias de acesso, muro, vinha ao alto, miradouro. Percebe-se 

aqui a relação da volumetria projetada com a topografia acidentada do território xistoso. Os 

dois pisos da Quinta são trabalhados à escala 1:200. Esta escala é essencial para se compreen-

der a relação interior-exterior, os pontos de vista e a dinâmica dos espaços de ligação que dão 

coesão ao programa. Embora se tenha desenvolvido a escala 1:100 durante o processo, não 

será pertinente que esta seja representada em trabalho final pois iria conferir ao trabalho outras 

vertentes e níveis de investigação. Contudo, a escolha dos materiais, baseada no estudo dos 

materiais típicos durienses, é representada à escala 1:20. Algumas perspetivas e fotomontagens 

apresentam-nos o projeto final, numa tentativa de aproximação à realidade e ao ambiente ine-

rente ao espaço. O projeto é complementado pela memória descritiva que explica detalhada-

mente como será a Quinta das Testemunhas após a construção da Guest House.

1.2 Estrutura da Prova

A tese desenvolve-se em cinco partes essenciais - introdução, estudo do local, proces-

so projetual, projeto final e, como conclusão à investigação, a memória descritiva.

No capítulo introdutório (capítulo 1) faz-se uma apresentação sintética do trabalho 

(1.1), estrutura-se a prova (1.2) e elaboram-se algumas páginas de reflexão sobre como a autora 

“vive a arquitetura”, acompanhadas por citações de Fernando  Pessoa e Souto Moura (1.3). 

O estudo do local é feito numa aproximação ao terreno, dividindo-se por isso em dois 

capítulos: “Território” (capítulo 2) e, “Entre o Pinhão e Ervedosa do Douro”(3). Dentro do tema 

territorial analisa-se o carácter da paisagem do Alto Douro Vinhateiro - que é o que marca a sua 

singularidade (2.1); o rio Douro e sua rede hidrográfica (2.2); as Arquiteturas locais (2.3), onde 

se faz uma tipificação da construção no Alto Douro (2.3.1) e a elaboração de um levantamento 

métrico que represente a construção local e que sirva com referência para o processo projetual 

(2.3.2); e, finalmente, a caracterização do Homo Duriense, habitante e trabalhador destas terras 
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(2.4). No capítulo 3, na aproximação à Quinta das Testemunhas, delimita-se a área em análise 

à zona compreendida entre o Pinhão e Ervedosa do Douro. Aqui, através de levantamentos 

à mão, faz-se uma análise  sobre a topografia acidentada em que se insere a Quinta (3.1); o 

mosaico típico da paisagem, que é formado pelos limites das propriedades (3.2); os caminhos 

sinuosos de acesso às Quintas e às vinhas (3.3); a vegetação mediterrânica típica no Alto Douro 

(3.4); e, finalmente, sobre a Vinha (3.5) - onde, baseado no levantamento, se estabelece uma 

comparação entre os diferentes tipos de armação do terreno para a instalação da vinha.

Pode-se dizer que o capítulo 4 - “Um projeto” - é um terceiro “zoom in” na aproxima-

ção à Quinta. Este capítulo divide-se em três partes: “A Quinta das Testemunhas, Ervedosa do 

Douro” (4.1), “Princípios da conceção arquitetónica” (4.2) , “Apresentação ao cliente” (4.3) 

e “Memória Descritiva (4.4).  Dentro do primeiro sub-capítulo (4.1) fala-se sobre a Quinta e 

das suas pré-existências (4.1.1); a forma como o cliente imagina as Testemunhas (4.1.2); e o 

registo fotográfico de todo o trabalho que se tem vindo a desenvolver na Quinta, desde a sua 

aquisição, em Novembro de 2014 (4.1.3). O processo e desenvolvimento do projeto é apresen-

tado no ponto 4.2, desdobrando-se num “Atlas de referências” onde se mostram as principais 

obras que influenciaram este processo (4.2.1); o tópico “Em busca de uma ideia clara” mostra 

a ideia-chave e a conceptualidade do trabalho (4.2.2); num caso de estudo baseado numa das 

obras de referência - Kentuck Knob House, de Frank Loyd Wright - e que vai ser fundamental 

na criação de uma matriz-base, “Encontros com a geometria, Matrizes e Intenções” (4.2.3); e 

numa compilação de imagens que relatam todas as fases de elaboração do próprio projeto, às 

escalas 1:500, 1:200 e 1:100 (4.2.4). A apresentação do projeto final - plantas, cortes, alçados, 

perspetivas e pormenor construtivo - é feita na “Apresentação ao cliente” (4.3). A Memória 

Descritiva (4.4) surge como extensão e explicação do projeto.

A conclusão da dissertação é um “ponto de situação” entre o ano que passou e o ano 

que virá (capítulo 5): tudo o que aprendi ao longo do percurso de investigação e que se irá re-

fletir num futuro próximo, estabelecendo continuidade com o trabalho realizado.

A Bibliografia é apresentada no ponto 6, organizando-se em livros (6.1), dissertações 

(6.2), periódicos (6.3), vídeos (6.4) e informação eletrónica (6.5). O ponto 7 é constituído pelas 

legendas, por vezes extensas, e as referências das figuras incluídas no texto.
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1.3 Arquitetura, a minha forma de a viver

Alguns entendimentos sobre o que é para mim a Arte de Projetar. Apoio-me em prosas e 

ensaios de Fernando Pessoa, editados por Tamen (TAMEN, 2015), remetendo-se à arte em geral, 

por meio do seu heterónimo Álvaro de Campos. No auxílio sobre a transição de arte para a Arqui-

tetura remeto-me para citações de alguns arquitetos de referência como Eduardo Souto de Moura.

Na seguinte citação sugiro a substituição mental da palavra “cultura” pela palavra “ar-

quitetura”. A caracterização patente adapta-se de igual forma a ambas as palavras e seus distin-

tos sentidos, sendo assim possível estabelecer um paralelismo e conector abstrato entre as duas:

Tem duas formas, ou modos, o que chamamos cultura. Não é a cultura senão o aper-

feiçoamento subjectivo da vida. Este aperfeiçoamento é direto ou indireto; ao primeiro se cha-

ma arte, ciência ao segundo. Pela arte nos aperfeiçoamos a nós; pela ciência aperfeiçoamos 

em nós o nosso conceito, ou ilusão, do mundo. (Álvaro de Campos, 1924)

Também a controvérsia de julgar a Arquitetura como uma arte ou uma ciência sempre 

me inquietou. Existe uma recusa incontornável de a ver senão como arte, pela sua profundida-

de. Mas sei também que a arquitetura não pode viver apenas da arte, não pode crescer sem um 

fundamento absolutamente científico. 

(...) em seus fundamentos objetivos, e portanto na sua maior perfeição em nós (...) a 

arte se mistura com a ciência e a ciência se confunde com a arte. (Álvaro de Campos, 1924) 

Uma  comunhão de ambas as matérias onde uma não subsiste sem a outra, completando-se, 

onde o arquitecto é um aprendiz da sua imaginação que vive em perpétua busca pela perfeição.

Da sensibilidade, da personalidade distinta que ela determina, nasce a arte per o que 

se chama a inspiração. (Álvaro de Campos, 1924) Cada arquiteto tem a sua própria sensibili-

dade e maneira de ver o mundo em que vive: Por muito que o homem aprenda, nunca aprende 

a ser quem não é. (Álvaro de Campos, 1924) Também cada peça arquitetónica é única, reflec-

tido a sensibilidade inerente ao individuo que a imaginou. 

A só sensibilidade, porém, não gera a arte (...) ao que a sensibilidade ministra se ajunte 

o que o entendimento lhe nega. (...) A arte é a expressão de um equilíbrio entre a subjetividade da 

emoção e a objectividade do entendimento, que, como emoção e entendimento, e como subjectiva 

e objectivo, se entrepõem, e por isso, conjugando-se, se equilibram. (Álvaro de Campos, 1924)
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Há que ter em conta vertentes opostas, pois a arte, o mundo subjectivo, não é suficien-

te para que haja uma composição equilibrada. Não é possível ao arquiteto realizar um projeto 

sem qualquer entendimento na matéria. Para que tal entendimento exista são, por exemplo, 

realizados estudos e análises prévias para cada programa a desenvolver. O ensinamento do 

Távora, na Escola de Belas Artes, não se referia tanto ao projeto como aos princípios: o papel 

do desenho, a compreensão do lugar, a importância da história. O desenho não era apenas 

uma pesquisa gráfica mas um estudo das proporções. (Souto Moura in ESPÓSITO, 2003:11)

Na arte buscamos para nós um aperfeiçoamento direto; (...) Aperfeiçoamento cons-

tante quer dizer (...) a presença constante de estímulos para ele. Não há estímulos, porém, 

senão exteriores; serão tanto mais fortes, quanto mais exteriores; serão tanto mais exteriores, 

quanto mais forem físicos e concretos. Ministram por natureza este estímulo constante as artes 

superiores concretas – a pintura, a escultura, a arquitetura. (Álvaro de Campos, 1924)

A procura incessante pela perfeição, pela beleza, por querer superar-se em cada obra, 

em cada projeto, faz parte do perfil do arquitecto, está-lhe intrínseco já desde a Antiguidade 

Clássica, Uma edificação perfeita e digna de aprovação não pode ter origem senão na arte. 

(ALBERTI, Sec. XV. Livro Sexto: Do ornamento, cap.II). Para isso há sempre factores exterio-

res que interferem e suscitam curiosidade e novos estímulos, necessita constantemente de no-

vas referências, pontos de partida, geometrias base, materiais, programas. Tudo o que lhe seja 

desconhecido e sensível é fator de interesse profissional: a liberdade das referências é, no fun-

do, uma forma para libertar-se do problema da linguagem, para assumi-lo como um elemento 

entre os muitos necessários para fazer arquitetura, não menos mas também não mais impor-

tantes que o lugar, que o programa ou que o cliente. (Souto Moura in ESPÓSITO, 2003:21)

É a abstração (...) substancialmente permanente (...). Nela, pois, e per ela, se deve 

efetuar o aperfeiçoamento perante o homem. (...) Três são os elementos abstratos que pode 

haver em qualquer arte, e que podem portanto nela sobressair: a ordenação lógica do todo em 

suas partes, o conhecimento objectivo da matéria que ela informa, e a excedência nela de um 

pensamento abstrato. (Álvaro de Campos, 1924)

Na Arquitetura, pela sua obrigatoriedade de formar espaços habitáveis, é essencial a 

existência de uma regra lógica que una e dê forma ao conjunto edificado, dando força e intensi-
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dade ao todo e assim, individualizando-o. O pensamento abstrato é algo intrínseco a cada peça 

arquitetónica, tanto a nível artístico como científico. A nossa mente divaga e percorre todos os 

recantos das nossas memórias, procura referências exteriores que nos influenciam. Tudo para 

que a obra edificada, no final, respeite regras e geometrias que lhe conferem traços harmoniosos.

A mesma abstração é também o estádio supremo da ciência. Tende esta para ser ma-

temática, isto é, abstrata, à medida que se eleva e se aperfeiçoa. É pois no nível da abstração 

que a arte e a ciência, ambas se alcançando, se conjugam, como dois caminhos no píncaro 

para que ambos tendam. (Álvaro de Campos, 1924)

O abstracionismo científico adapta-se, de modos diferentes, a todos os campos teóricos 

e práticos que nos rodeiam. Na arquitetura é a base matemática que dá forma, espessura e dimensão 

ao projeto. Das Artes a Arquitetura é a mais visível, é a mais física. (Camilo Rebelo in STAR TRA-

CKING, 2008) À medida que o projeto evolui, vão-se criando dados científicos, na tentativa de 

alcançar a perfeição da obra. É passível de compreendermos que abstracionismo artístico e cientí-

fico se vão completando e aperfeiçoando, não sendo possível a arquitetura existir apenas com um.

Como, porém, toda a ciência, se tende para a matemática, tende, com isso, para uma 

abstração concreta, aplicável à realidade e verificável em seus movimentos físicos; assim toda 

a arte, por mais que se eleve, não pode desprender-se do entendimento e da sensibilidade em 

cuja fusão se criou e teve origem. Onde não houver harmonia, equilíbrio de elementos opos-

tos, não haverá ciência nem arte, porque nem haverá vida. (...) A arte suprema é o resultado 

da harmonia entre a particularidade da emoção e do entendimento, que são do homem e do 

tempo, e a universalidade da razão, que, para ser de todos os homens e tempos, é de homem, 

e de tempo, nenhum. (Álvaro de Campos, 1924)

É certo que a grande arte é humana; o homem, porém, é mais humano que ela. (Álva-

ro de Campos, 1924) A arte de edificar é também a arte de servir o homem. Tudo nela, todas as 

dimensões são pensadas à medida de quem a vai vivenciar e experienciar. De um modo geral, a 

arte não deve ser explicada; deve ser experimentada. (Álvaro de Campos, 1924) A Arquitetura 

é uma arte mas, entre as três artes, a sua é a arte funcional. Resolve problemas práticos. Cria 

ferramentas ou apetrechos para seres humanos. (RASMUSSEN, 2007:9)

A arte, para mim, é, como toda a atividade, um indicio de força, ou energia; mas, como 



15

a arte é produzida por entes vivos, sendo pois um produto da vida, as formas da força que se ma-

nifestam na arte são as formas da força que se manifestam na vida. (Álvaro de Campos, 1924)

As referências que vão aparecendo ao longo da nossa vida refletem-se na nossa arte 

e formam a nossa individualização enquanto profissionais: Uma forma real pressupõem uma 

vida real (...) A vida é para nós decisiva. Na sua total plenitude, nas suas relações espiritu-

ais e materiais.(ROHE in FERNANDES, 1927) São os episódios mais marcantes pelos quais 

passamos os que vivem com maior força no nosso subconsciente e assim estão indiretamente 

intrínsecos nas nossas escolhas diárias: aceitar a experiência como conteúdo do projeto e como 

força “exterminadora” da forma arquitetónica (...). Exercer a disciplina construtiva não como 

instrumento para a realização de uma forma desenhada a priori mas como um exercício técni-

co gerador da forma. (Souto Moura in ESPÓSITO, 2003:17)

Acima de tudo, a arte é um fenómeno social. (...) o espírito gregário, que o faz sentir-

-se igual aos outros homens ou parecido com eles, e portanto aproximar-se deles; e o espírito 

individual ou separativo, que o faz afastar-se deles, colocar-se em oposição a eles, ser seu 

concorrente (...). Qualquer indivíduo é ao mesmo tempo individuo e humano: difere de todos 

os outros e parece-se com todos os outros. (Álvaro de Campos, 1924)

A inclinação à heteronomia, a uma formulação da visão própria do mundo através de 

muitas verdades contemporâneas diferentes, enunciadas, conservadas sem receio da contradi-

ção, intercaladas e, algumas vezes, colocadas em conflitos. Não se renuncia a nenhuma, num 

processo lógico que desafia a consequência lógica aristotélica, a razão prática no modo de 

viver o quotidiano, mas também, e é o aspeto que mais interessa, a lógica positivista do projeto 

contemporâneo da arquitetura, ou seja, procede-se linearmente por um conjunto de pressupos-

tos, à sua transição numa prefiguração de natureza formal e, finalmente a uma tradução da 

forma realmente prefigurada.(Souto Moura in ESPÓSITO, 2003:19)

Toda a arte é uma forma de literatura, porque toda a arte é dizer qualquer coisa. (...) As 

artes que não são a literatura são as projeções de um silêncio expressivo. Há que procurar em 

toda a arte que não é a literatura a frase silenciosa que ela contem, ou o poema, ou o romance, 

ou o drama. (...) linhas, planos, volumes, cores, justaposições e contraposições, são fenómenos 

verbais dados sem palavras, ou antes, por hieróglifos espirituais. (Álvaro de Campos, 1930)
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2.1. Paisagem com Carácter - Alto Douro Vinhateiro

“o carácter é determinado por uma sábia gestão da escassez de solo e água e do ele-

vado declive do terreno (....) Traduz-se numa imensa escultura de encostas armadas onde a 

cultura da vinha assume preponderância ao lado da oliveira e da amendoeira e dum mosaico 

de parcelas constituído por matos mediterrâneos (...) é um mosaico diversificado de culturas, 

matos, linhas de água, aglomerados e assentos agrícolas” (AGUIAR, 2002) 

2. TERRITÓRIO
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Figura 1
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Os atributos que caracterizam a paisagem do Alto Douro Vinhateiro são a diversidade 

das culturas agrícolas, a compartimentação e as vinhas tradicionais, definidas pelos socalcos3 

em xisto e as sebes vivas que delimitam as parcelas de vinha. Esta é uma paisagem com uma 

elevada identidade, associada ao vale do Douro, aos socalcos, às quintas e aos vinhos do Porto 

e Douro. É sem dúvida uma paisagem única que, pelo seu valor, foi incluída na lista do pa-

trimónio mundial da humanidade pela UNESCO (fig.2). 

Exemplo significativo de uma paisagem ilustrativa de diversos períodos da história 

humana. De ocupação muito antiga, desde a pré-história, o vale do Douro constituiu um cor-

redor de poços e culturas que, pelo menos desde a época da romanização, desenvolveram a 

cultura da vinha. A paisagem monumental e humanizada dos vinhedos das encostas dos vales 

do Douro e seus afluentes, testemunha modos de organização da vinha de diferentes épocas 

históricas que evoluíram em função de novas tecnologias, mas mantendo uma forte identidade 

e reflectindo saberes, técnicas costumes, rituais e crenças tradicionais das populações locais. 

Economia, cultura e paisagem constituem aqui, designadamente no sistema de cultivo da vinha 

em socalcos, uma unidade inequívoca, antecipadora no tempo dos conceitos mais recentes de 

sustentabilidade, além de configurarem soluções ambientalmente otimizadas do ponto de vista 

do aproveitamento de recursos escassos como a água e o solo. Neste sentido, a população do 

Alto Douro interiorizou a natureza que construiu durante séculos, o que é identificável pela 

adaptação das suas quintas e aldeias ao meio e ao processo, não só da cultura da vinha, mas 

também das outras culturas mediterrânicas, como a oliveira e a amendoeira, e ainda das hortas 

e pomares nas terras mais férteis junto às linhas de água, e dos matos, nas zonas altas. 

Esta é uma unidade em que as paisagens suscitam fortes sensações de grandeza e de 

ordem, com luz e cores muito especiais e variáveis ao longo do ano (fig.6). Alia-se aqui uma 

morfologia vigorosa com uma humanização excepcional, de que resultam paisagens que pro-

vocam uma sentimento geral de respeito e de assombro. Outra característica sensorial essencial 

destas paisagens é o silêncio. 

O valor cultural destas paisagens  relaciona-se directamente com toda uma estrutura 

complexa construída ao longo de centenas de anos e que envolve não só a existência de socal-

cos, como de uma rede viária e urbana de uma realidade fundiária a que se associa a presença 

das quintas, tudo concebido em função da produção de vinho. A transformação do modo tra-

dicional de produção e de todo o património a ele associado deverá ser cuidadosamente equa-

cionada por forma a que não perca a sua identidade cultural: “As características de excelência 

da paisagem cultural evolutiva do Alto Douro Vinhateiro apresentam fortes possibilidades de 

sustentação do ponto de vista produtivo.” (AGUIAR, 2002:242)

Marcada pelas serranias do Barroso e do Marão, a poente e, no interior, pelas de Pa-

3- Socalco: espécie de degrau, nas encostas, suportado por muro, para cultivo.
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drela, da Nogueira e de Bornes, e pelos vales do Tâmega, do Douro, do Tua e do Sabor, a região 

é geologicamente dominada pelos xistos, salpicados de pequenas ilhas de afloração granítica, 

que aumenta no sentido Este-Oeste. “Responsáveis por este clima excepcional no conjunto do 

Norte português, as serras e as montanhas que rodeiam o vale do Douro, (...) mas acima de 

todas, pela altitude, pela rudeza nobre e pela imponência, o Marão. Se a protegem, estas serras 

também isolam a região demarcada, tornam-na inacessível. Por onde quer que se lá chegue, 

nunca é fácil, nem simples, nem monótono.” (BARRETO, 1984:28)

Se bem que a influência do clima atlântico atinja o Douro, é a influência continental 

que marca o clima da zona, com grandes diferenciações térmicas, referenciadas às grandes 

altitudes ou às baixas dos vales dominantes. Aqui se definem as duas primeiras subdivisões re-

gionais: a Terra Fria e a Terra Quente. A primeira é a das elevadas altitudes planálticas do Norte 

e do Nordeste. A segunda, recebendo pelo Douro as correntes térmicas do interior, além de es-

tender um largo leito xistoso, oferece ao curso do rio, como vias, as bacias do Douro e do Tua.

A zona central da Região Demarcada do Douro é caracterizada, em termos de paisa-

gem, pela imponência do vale, pela enorme força da vinha em socalcos, pela presença do Dou-

ro e seus afluentes encaixados nas vertentes de xisto (fig.5). Estas paisagens são a expressão 

de uma relação singular com os elementos naturais. “O seu carácter é determinado por uma 

sábia gestão da escassez de solo e água e do elevado declive do terreno e resulta da observação 

permanente e intensa, do ensaio localizado e do conhecimento profundo da adaptação da cul-

tura da vinha a situação tão adversa. Ela é a expressão da determinação e da ousadia humana. 

É a expressão do engenho humano e da sua compreensão do ciclo da água e dos materiais. 

É a expressão da afeição intensa e quase amorosa à vinha. Traduz-se numa intensa escultura 

de encostas armadas onde a cultura da vinha assume preponderância ao lado da oliveira e da 

amendoeira e de um mosaico de parcelas constituído por matos mediterrâneos. A inscrição na 

paisagem das diversas formas de armação da vinha é a manifestação por excelência da relação 

aqui estabelecida com os elementos naturais que levou à criação de solo e à construção artística 

de um continuo imenso de socalcos suportados por muros.” (AGUIAR, 2002) Porém, a paisa-

gem é um todo e é evolutiva. É um mosaico diversificado de culturas, matos, linhas de água, 

aglomerados e assentos agrícolas distribuídos por quintas e casais. Hoje, a evolução das formas 

de construção da paisagem prosseguiu em coexistência com as formas tradicionais, contribuin-

do para a perpetuação de uma atividade económica próspera e sustentável.

O rio condicionou a paisagem, mas os homens souberam construir e reconstruir as 

encostas que lhe servem de margem. “Quando os rolos de fumaça branca das neblinas mati-

nais do rio deixam passar os primeiros raios dum Sol ardoroso, as encostas já não são simples 

encostas de elevações imponentes: tabuleiros sucessivos de verdura, sustidos por muros de 
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pequenas pedras, dão conta duma obra paciente, persistente e hercúlea, a que os olhos nunca se 

acostumarão, porque a sensação de respeito persistirá com o hábito.” (ANTUNES, 1988:189) 

O que diferencia esta unidade das que lhe ficam a montante e a jusante é a intensa ocupação 

das encostas com vinha. O clima contribui para optimizar as condições para a produção de 

vinho: é um clima de excessos, com Verões muitos quentes e Invernos muito frios, dizendo-se 

que são “nove meses de Inverno e três meses de inferno”. Dizia Miguel Torga sobre este clima: 

“No verão, um calor de forja caldeia o xisto e transforma a corrente numa alucinação de lava a 

mover-se; no inverno, até aos olhos das videiras choram de frio.” (TORGA, 1986:46)

A densidade populacional é relativamente elevada, e é perceptível a importância do 

Vale do Douro e dos seus afluentes em termos de atividade económica e como lugar privile-

giado de habitação, comércio e circulação. Esta importância é reflectida num sinal claro da 

modernidade, composto pela densa rede de infra-estruturas presentes. Na zona inferior das en-

costas surgem outros usos agrícolas, como olivais e amendoais, alguma horticultura e laranjais. 

Estes usos são, no entanto, claramente minoritários em relação à vinha. Na parte superior das 

encostas surgem os matos e até mesmo alguns povoamentos florestais.

Apesar do domínio quase absoluto da vinha, a paisagem do Douro Vinhateiro tem uma 

clara diversidade cromática, pelo contraste das encostas verdes com o espelho de água e com os 

matos e florestas das áreas mais elevadas, e pelo confronto da vinha com os muros de pedra ou 

o salpicado branco do casario no meios dos espaços cultivados. A variação da coloração das vi-

nhas ao longo do ano é também significativa, desde o Inverno sem folhas, à Primavera e Verão 

em que domina o verde, ao Outono onde sobressaem os tons de vermelho, castanho e laranja. 

Os desníveis são acompanhados pelos traçados dos rios e ribeiras, desde o seu 

nascimento, nas zonas de altiplano montanhoso, até ao seu lançamento em desfiladeiros, 

quando fazem a transição do xisto para o granito e respondem ao apelo dos espelhos de água 

do Douro. No seu percurso convivem com diferentes contextos geológicos, de fauna, de flora 

e até de lendas e tradições.

Na ocupação do solo poderemos distinguir várias faixas e tipos, quer nas manchas 

de cultivo, quer nas construções. Quanto à forma como se distribuem as construções: as que 

pertencem à unidade fundamental de exploração agrícola – a quinta - dos míseros povoados 

que se escondem pelos barrancos4, das povoações marcadas pelo cunho do negócio, até um 

polvilhar de casinhas que, de preferência, procuram a vizinhança de estradas e caminhos 

principais. Existem então, de um lado, o tipo dispersivo que caracteriza a vizinha zona baixa do 

Douro e, por outro, as concentrações, ora de feição vincadamente castreja, ora aglutinadas pelo 

processo de trocas comerciais. No todo, estas diferenças jogam plasticamente num conjunto 

que nos parece menos estranho do que uma análise atenta os fará ter.

4- Barranco: ravina, precipício.
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2.2. Rede Hidrográfica do Douro

A nível de beleza da paisagem natural, Miguel Torga refere as encostas e o vale do rio 

Pinhão, no Outono, com as suas cores, vendo-se ao fundo este rio a desaguar no Douro: 

“Não pode haver no mundo coisa mais bela do que o vale do Pinhão, quando estas 

primeiras tintas o visitam. A gente olha de cima e não está mais na terra. Debruça-se sobre um 

abismo de cor ao fim do qual dois rios se bebem com sede um do outro.” (TORGA, 1973:117)
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Figura 9
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Um rio não é apenas um acidente natural. É sobretudo um fenómeno de cultura, uma 

história. “Porque os rios escrevem nas margens um diálogo antigo e permanente com os ho-

mens. E os homens prendem-se à memória dos rios, fontes de vida e de morte, caminhos de 

água.” (CARVALHO, 2005:15) O Douro é mais do que o vale de um rio, pois as condições que 

nele se verificam extravasam-se para uma e outra margem, penetrando, por um interior mais 

ou menos distanciado; tais penetrações, como é evidente, são favorecidas por outros vales de 

cursos adjacentes.

O rio Douro abriu o seu curso entre serras e planaltos em encostas de declive acentua-

do, num clima local muito próprio, particularmente quente no Verão e relativamente ameno no 

Inverno, que conciliado com a natureza seca do solo de xisto deu origem a um processo de ex-

ploração vinícola, numa luta diária com a natureza agreste: “lá ao fundo do extensíssimo vale, 

mergulhado num maravilhoso entardecer, o rio Douro (...), imponente como um rei a marcar a 

solidez do seu domínio absoluto.” (CUNHA, 2008:99)

O Douro, nascido em terras de Urbion, nos Montes Ibéricos, a cerca de 900 km da 

foz, corre, ora calmo ora violento, consoante as caraterísticas dos terrenos que atravessa. Num 

primeiro troço de 70 km desce abruptamente a montanha, vencendo o desnível de 700 metros. 

Depois atravessa calmo o altiplano da Meseta até Zamora, ao longo de 400 km. Até à foz do 

Huebra desce novamente na correria dos rápidos. Nesta parte do percurso abarca quase todo o 

desfiladeiro das Arribas5 do Douro Internacional6 que se estende por 112 km. O declive volta 

a suavizar-se pouco antes do rio se tornar português. De Miranda até à Foz o Douro é um rio 

de montanha, de encaixe profundo (fig.16). Aqui e ali as margens estreitam-se e erguem-se em 

escarpas abruptas. Irregular é também o caudal do rio, “ora a sumir-se furtivo por detrás dos 

montes, ora pasmado lá no fundo a refletir o seu próprio assombro” (TORGA, 1982:175). Ao 

longo do seu curso o Douro recebe o contributo de muitos afluentes. Os maiores são, no Douro 

Português, o Sabor, o Tua, o Corgo, o Tâmega e o Sousa, na margem direita, e o Côa, o Távora, 

o Varosa e o Paiva, na margem esquerda - vales produtores de tão excelentes vinhos, onde as 

condições naturais, o povoamento, as facilidades de transporte e as quintas existentes justifi-

caram uma seleção que apenas seria confirmada durante o futuro. “O rol seria imenso se qui-

séssemos enumerar a multidão dos pequenos afluentes, rios, ribeiros e regatos que justificam 

o aforismo castel-leonês Yo soy el Duero que todas las agoas bebo”. (CARVALHO, 2005:20) 

No Verão muitos dos pequenos afluentes do Douro não passam de fios de água (fig.14). 

Alguns secam. A figura 10 apresenta um mapa hidrográfico compreendido entre Ervedosa do 

Douro e o Pinhão, onde podemos observar a complexa rede de pequenos afluentes ao rio Dou-

ro. Estes atravessam toda a cadeia montanhosa em forma rizomática, percebendo-se até, pela 

análise atenta da figura, onde se encontram os grandes vales que compõem o território em 
5- Arribas: encostas altas e escarpadas que marginam o rio.
6- Douro Internacional (Parque Nacional do Douro Internacional desde 1998): o seu eixo é o longo troço do Douro, entre 

Miranda do Douro e Barca d´Alva. O rio, outrora correndo no fundo de gargantas rochosas, está hoje domado por cinco aproveitamentos 
hidroeléctricos, três em Portugal e dois em Espanha. Durante 120 km vai marcar a fronteira entre os dois países.
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questão. O mesmo iriamos constatar se o mapa abrangesse mais território ou se estivesse en-

quadrado noutro troço do rio, a montante ou a jusante do que aqui está compreendido. Nos 

Invernos chuvosos são inúmeras as enxurradas que descem a arrastar tudo pelas vertentes, até 

ao leito do Douro. “Não admira, por isso, que o caudal do rio seja tão irregular. Sobretudo antes 

da construção das barragens. Na memória do rio multiplicam-se os registos dramáticos e épicos 

das cheias.” (CARVALHO, 2005:25) Este era pois um dos motivos pelo qual as habitações não 

eram, preferencialmente, construídas junto ao leito do rio.

O rio Douro, pela sua navegabilidade, era desde há muito a espinha dorsal de um 

vasto território, utilizando o rabelo como meio de transporte: “Rabelos desciam desde o Alto 

Douro carregados com pipas de generoso vinho a caminho dos armazéns de Gaia e mais tarde 

regressavam vazios pedindo socorro nos galheiros. Outros cruzavam as águas nas fainas da 

pesca.” (CUNHA, 2008:22) Com a crescente produção do Vinho do Porto – particularmente a 

partir de meados do século XVIII – e com a dimensão estratégica dos transportes na promoção 

comercial, tornou-se cada vez mais imperativo um meio de transporte económico, rápido e 

seguro que, ao contrário dos barcos rabelos, não estivesse sujeito às variações de caudal do 

rio: “Dos rabelos, ainda se fala. Mas a maioria dos Durienses vivos já não os viu. Consta que 

o último fez uma célebre viagem, em 1965, Douro abaixo, até ao Porto, antes da barragem 

do Carrapatelo ter começado a domesticar o rio. (...) Mas ainda que fosse possível continuar 

a navegar, com comportas, o rabelo perdeu a corrida contra o comboio e o camião, como as 

pipas vão perdendo contra as cisternas e os contentores de aço inoxidável. (...) desciam até 

Gaia, demoravam três ou mais dias, conforme o tempo e o ponto de partida. (...) Como tudo no 

Douro, a viagem de rabelo era doce e violenta, um misto de beleza e de agrura, de felicidade e 

de desventura”. (BARRETO, 1984:32) Os barcos, que agora são carregados de turistas e não 

de pipas, vão rompendo com o reflexo do Vale (fig.13)

A verdade é que, pela sua beleza inigualável, são muitos os que buscam por inspiração 

neste rio e que se referem ao Douro de uma forma apaixonada. Um dos autores que mais se 

remete ao Douro, e de forma poética, é precisamente Miguel Torga: “O Doiro apareceu lá em 

baixo, ao fundo, como uma veia aberta a escoar-se morosamente no corpo ciclópico dos mon-

tes”. (TORGA, 1982:175) Também muitos arquitetos foram, são e serão inspirados por este rio, 

como Alfredo da Mara Antunes, ao escrever A Arquitectura Popular em Portugal: “O Douro 

não admite o frouxo, o tíbio, o indeciso: só nele tem lugar o homem que, para se manter, teve de 

olvidar aquilo que aos homens é devido.” (ANTUNES, 1988:189) Passados apenas nove anos 

da publicação deste último livro, escreve o Arquiteto Álvaro Siza Vieira sobre o Douro: “O rio 

silencioso convida a recuperar a calma, todas as horas poderiam ser assim, eternas e serenas, 

capazes de eternizar estes silêncios” (SIZA, 1997:8)
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2.3. Arquiteturas Locais

“Não é suficiente ver a arquitectura; devemos vivê-la. Devemos observar como foi 

projectada para um fim especial e como se sintoniza com o conceito e o ritmo de uma época 

específica.” (NIEMEYER, 1997:28)
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2.3.1. As construções no Alto Douro
Numa breve análise ao Douro, os traços mais salientes consistem na existência, ora 

das formas dominantes da arquitetura de núcleos de povoamento individualizados na sua ex-

pressão de casos nativos (integrados não já mimeticamente numa paisagem característica, mas 

correspondendo em absoluto à paisagem humana local) - aldeias ou vilas; ora exemplos de uma 

ação que se reflete desde a inclusão de um templo - capela - ou de um casarão com arremedos de 

palácio - quinta - até à própria generalização de construções isoladas - cardenho. Estas constru-

ções resultam da consideração de formas de viver que, para cada caso, se apresentam: “econo-

mias locais, mais ou menos auto-suficientes; interferências estranhas do carácter senhorial ou 

religioso, com a crescente preponderância duma burguesia pletórica.” (ANTUNES, 1988:125)

Nesta paisagem permanentemente acidentada, distinguem-se de quando em quando 

as aldeias ou vilas compactas, concentradas. As condições ecológicas e as estruturas sociais 

impuseram este tipo de habitat. As aldeias encontram-se de um modo geral a cotas elevadas do-

minando a cor branca do casario, atravessadas por uma estrada principal. Perto do rio são raras 

as aldeias pois o rio significava doença, cheias e pragas. Dentro das aldeias existem elementos 

notáveis de arquitetura vernacular, contudo as construções mais recentes têm desvirtuado o seu 

carácter. Contudo, os mais conhecidos exemplos de aglomeração populacional são junto à foz 

de afluentes do Douro (inicialmente entrepostos comerciais): o Peso da Régua e o Pinhão. 

No meio das vinhas, de vez em quando, existe uma quinta ou armazém (fig.19). Geral-

mente de xisto, podendo às vezes incluir granito. Debroada a ocre ou caiada de branco. Telhas 

vermelhas, por vezes caiadas. As grandes quintas, com imponentes armazéns e lagares, ficaram 

célebres: Carvalhas, Noval, Pacheca, Roriz, Seixo, entre outras. A maior parte das quintas só são 

habitadas de modo permanente pelos caseiros e trabalhadores. Os seus proprietários, individu-

ais ou societários, sempre preferiram residir nas vilas e nas cidades, nomeadamente no Porto. 

Tradicionalmente vinham ao Douro fazer a vindima, assistir ao mais importante ritual de cada 

ano; ou então receber visitas ou controlar um grande empreendimento. As quintas do Douro 

são uma referência importante na paisagem, constituindo um contínuo de propriedades onde 

a vinha marca uma forte presença. São facilmente referenciadas pelas suas casas rodeadas de 

edifícios associados à atividade vitivinícola (fig.22). O isolamento da região conduz a quinta 

a uma necessidade de autonomia. Nas quintas construídas de raiz é comum depararmo-nos 

com um tipo de implantação linear, dispersa, fragmentada, evidenciando a sua operatividade 

e flexibilidade face a várias escalas de intervenção vitivinícola. Ao falar-se de quintas, “aqui 

tanto encontraremos o grupo de armazéns onde se faz o bom vinho – espécie de fábrica que, no 

bom sentido, realiza em feição impessoal o rito patriarcal da transformação dos mostos – até 

o casarão armazém pretensioso, que, patriarcalmente, pontificava às fainas (...). As cardenhas 
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ficavam lá mais para trás como instalações provisórias, não permanentes e, em certa medida, 

como males necessários, tanto quanto a fatalidade da mão-de-obra.” (ANTUNES, 1988:193)  

As Quintas do Douro “eram casarões e não palácios. Um gigantismo tosco é muito 

mais compreensível como expressão corrente do poderio, um meio de paisagem brava e gran-

de. Sedas e fitas, entrelaces e meneios, é que só mesmo pela mão de quem não tinha pés na 

terra onde vivia e e deixou escapar por entre os dedos, no fluir dos tempos, a única riqueza que 

detinha: a compreensão da terra e dos seus homens.” (ANTUNES, 1988:194) Outrora, muitas 

destas quintas eram cultivadas com outras culturas agrícolas, como aconteceu na Quinta do 

Vesúvio que havia sido, até à sua re-aquisição e início de edificação, cerca de 1823, destinada 

unicamente à cultura de cereais, principalmente do centeio, que é a dominante nesta região 

montanhosa. Hoje em dia, tal como sucedeu com quase todas as quintas desta região, a Quinta 

do Vesúvio é destinada à vitivinicultura. O mesmo acontece com a Quinta das Testemunhas que 

antigamente era destinada ao cultivo de trigo e, após dezenas de anos ao abandono, é comprada 

pela família Oliveira que lhe destina a produção de uva e a sua primeira edificação. Hoje é fre-

quente encontrarmos ruínas de casas e armazéns. Paredes de xisto ainda erguidas, sem telhado, 

nem janelas ou portas (fig.18). Restos de granito provam que ali estava, em tempos, o lagar e o 

armazém. Os pequenos agricultores abandonaram em geral as instalações das quintas por causa 

da filoxera, das crises comerciais ou apenas porque os modos de produção se alteraram. 

Os cardenhos7, denominados frequentemente por “habitação peça-única”, são muitas 

vezes encostados ao monte que lhe faz um dos lados, normalmente o tardoz. Esta construção 

servia, inicialmente, como pequena habitação “em que a palha centeia servia de colchão de 

todos” (TORGA, 1983:184), onde chegavam a viver famílias inteiras sem quaisquer condições 

de vida (fig.24): “Ali dentro das quatro paredes de xisto faltava quase tudo.” (CUNHA, 2008:29) 

Eram construídas pelos próprios trabalhadores e moradores, os Homens do Douro - antigos 

pedreiros e agricultores que analfabetos “possuem, no seu anonimato, no seu bom senso, no 

seu equilíbrio, na sua continuidade, na sua modéstia, aquele conjunto de qualidades que a obra 

recente não possui (...) haverá que procurar-se o essencial desse passado que recordamos com 

saudades e tal essencial chama-se unidade, coesão, equilíbrio, integração.” (TÁVORA, 1996:67)

Perto do Douro não existem igrejas ou santuários de carácter grandioso. O património 

religioso é vasto e disperso na paisagem mas é modesto. Pequenas capelas pontuam os pon-

to altos ou encontram-se encostadas às casas das quintas ou no meio dos povoados. “O vale 

era um espaço de doença e a navegação no rio uma fonte de perigos. A proteção divina era 

frequentemente procurada. Alguns dos espaços sagrados são indicadores de espaços muitos 

antigos (...), são modestos santuários com uma vista magnífica sobre o vale do Douro e onde a 

proximidade dos deuses mais de faz sentir.” (AGUIAR, 2002)

7- Cardenho (ou cardanha): regionalismo, casa térrea onde os jornaleiros dormem
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2.3.2.  Levantamento da Casa do Olival

Como caso de estudo foi feito um levantamento métrico da Casa do Olival (fig.30), 

como tipificação da construção no Alto Douro Vinhateiro. A sua eleição como caso prático 

deve-se ao facto de estar implantada a apenas alguns metros da Quinta das Testemunhas (na 

Quinta imediatamente a Oeste) e orientada a Norte, voltada para o Vale do Douro (fig.29). 

Neste caso não nos deparamos com uma estrutura antiga em alvenaria pois terá sido construída 

numa época pós-filoxérica mais avançada e esta solução certamente se apresentou como a mais 

rentável e simples para funcionar como cardenho, ou seja, como pequeno anexo de apoio à 

vinha ou habitação de trabalhadores. Contudo, apesar dos materiais não serem os tradicionais, 

a sua orientação e adequação ao terreno é a mais apropriada.

A casa está encastrada numa enorme fraga8 que vence o talude acentuado do terreno 

e que foi totalmente aproveitada para cumprir a função de parede tardoz do cardenho, rentabi-

lizando assim a construção do mesmo (fig.28). Esta fraga serve como limite físico sul ao piso 

0 e ao piso 1 - formando e estruturando grande parte da sua parede tardoz, e como apoio de 

pavimento ao piso 2: uma mezzanine. Esta parede encastrada no terreno é criada com o intuito 

de tirar o máximo partido da fraga e da área disponibilizada pelo desnível do telhado de uma 

água. Todos estes patamares do cardenho são acedidos exteriormente por cotas e orientações 

distintas, sendo que não há vestígios de que estivessem conectados verticalmente pelo interior, 

embora acredite que outrora tenham existido. 

Assim, o piso 0 funciona quase como uma cave (para arrumação dos materiais da 

lavoura) ou pequena adega (fig.27) e tem ligação direta para o caminho de acesso, em terra. 

A entrada do piso 1 - entrada principal à habitação - é feita por um pequeno patamar pedonal, 

sem pavimentação alguma, suportado por um murete de xisto, que vai ganhando cota desde o 

nível da estrada que separa a casa do olival (fig.26). A pequena mezzanine acede já a uma cota 

superior da encosta por uma entrada a Oeste, antecipada por um pequeno terraço que é também 

a cobertura de uma cisterna existente adossada à casa. 

Existem vãos tanto a Norte como a Oeste como a Este, permitindo à edificação ter o 

total controle da sua envolvente próxima (fig.25). A sul não seria rentável nem necessário pois 

o cardenho está, quase na sua totalidade, encastrado na encosta xistosa. O proprietário deste 

terreno rompeu recentemente um grande vão na fachada norte, pois deseja reabilitá-lo (para 

turismo rural) e tirar o máximo partido do ponto de vista que tem sobre o Vale do Douro. Tendo 

em conta a existência de uma chaminé e marcas da sua utilização no interior do edifício, acre-

dita-se que em tempos terá alguém habitado nesta pequena e insalubre habitação. Talvez um 

trabalhador duriense e a sua família, como muitas chegaram a habitar em condições miseráveis, 

ganhando sustento através do trabalho duro que era trabalhar as íngremes encostas do Douro.
8- Fraga: terreno escabroso; penhasco, pedregulho.
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2.4. O Homo Duriense

Miguel Torga refere-se aos Homens do Douro, louvando-os pelo seu carácter obstinado: 

“na fome e na miséria, mal a filoxera acabava de o prostar se ergueu de ferro e pá na mão a 

repor os mortórios, mal a trovoada esbarronda a parede do socalco a levanta de novo, mal uma 

queima destrói a novidade começa a granjear a vindoira. Sem essa pertinácia obstinada, que a 

força dos elementos não vence nem a compreensão dos poderes desanima, secariam as cubas 

nos armazéns de Gaia.” (TORGA, 1983:106)
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A cultura do vinho era já no século II A.C. extensiva a várias partes da Europa. Todo o 

interesse que existia pela vinha, primeiro como alimento e mais tarde, com a sua fermentação, 

pelos seus efeitos embriagantes, data desde quando estes povos foram obrigados a guardar os 

frutos dos quais, alguns, fermentavam e a partir deles passarem a utilizá-los como bebidas al-

coólicas tornando-os mais eufóricos, mais felizes, mais alegres, mais desinibidos.

É conhecida a apetência dos Romanos pelo vinho e a necessidade que estes tiveram de 

mandar arrancar as cepas do Alto Douro já que o vinho de outras partes, nomeadamente Itália, 

deixara de se vender e, pelo facto de os exércitos ficaram mais torpes e menos agressivos. No 

Império Romano este vinho era já um produto tão comerciável que se escoava rapidamente.

“Após a reconquista feita nos reinados de D. Afonso Henriques até D. Afonso III, as 

gentes do Douro eram muito diminutas e muito dispersas devido à desertificação provocada 

pelos Romanos e pelos Bárbaros.” (MONTEIRO, 2005:55) A região Norte era uma terra de 

passagem onde os povos não se fixavam e a cultura da vinha era pouco estimulada. Após a 

ocupação Árabe decidiram-se pela sua fixação, já que o seu calor e os produtos agrícolas aqui 

cultivados lhes lembrava o Norte de África. O clima era do tipo Mediterrânico, as culturas 

eram muito semelhantes, os montes lembravam-lhes as suas cordilheiras a Norte. Não admi-

ra portanto que muitos destes Árabes não quisessem sair desta região, mesmo quando foram 

obrigados após a reconquista da Península pelos Cristãos. O último Rei Mouro, depois de ren-

didas as suas tropas, acabou por se deixar ficar nesta região, mesmo tendo de se converter ao 

Cristianismo. Assim conseguiu continuar à frente destas terras como Governador do distrito de 

Lamego e, parte das suas gentes, fixaram aqui residência. Esta situação levou à fixação de mui-

tos “mouros” nesta região e com eles o plantio da vinha. A vinha passou a ser, no Alto Douro, 

a principal riqueza.

Com o esforço de repovoamento a cultura da vinha tornou-se fluorescente, generali-

zando-se o seu plantio mais no Douro Sul que no Douro Norte. O Alto Douro foi espalhando a 

fama dos seus vinhos, agora também conhecidos e apreciados, tornando-se a vitivinicultura a 

“alma mater” da agricultura portuguesa.“Na Alta Idade Média e sobretudo a partir dos séculos 

XV e XVI, o vinho marca “Porto” (...), produzia-se em Riba Doyro ou Cima Doyro. Era um vi-

nho generoso como lhe chamava Damião de Góis e que, Camões e Gil Vicente, denominavam 

de vinhos velhos, cheirosos e odoríferos quando se referiam sobretudo aos vinhos de Lamego.” 

(MONTEIRO, 2005:56) Por influência dos Árabes a vitivinicultura refloresceu e os barcos 

começaram a navegar “carregados de Riba Doyro até ao Porto com pão, frutas e vinhos.” 

(MONTEIRO, 2005:56)

 No século XV o comércio do vinho do Douro atinge tal repercussão que La-

mego passa a ser o maior entreposto nacional de comercialização do vinho, sendo dali que se 
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abastecia o Porto. 

É neste contexto que nasce no Alto Douro Vinhateiro um Homo geneticamente híbri-

do, com três marcas dignas de registo que lhe conferiram um determinado tipo de identidade: 

“a marca Lusitana da qual herdara a dureza, a força, o espírito de luta (...); dos Romanos a 

técnica e a qualidade de vida pautada numa agricultura desenvolvida e estendida até aos vales;  

dos Árabes, pelo gosto de cultivar a vinha”. (MONTEIRO, 2005:57) Assim, a passagem destas 

influências, sobretudo da Árabe, passa a ser notória desde a toponímia, à linguagem escrita e 

falada, aos vários utensílios. O vocabulário é rico de expressões árabes que não se coadunam 

com o pouco tempo que estes por aqui teriam permanecido, como cardenho.

 No entanto esta terra é difícil: ”o Douro é uma estufa. Dentro dela a flor é exigente. 

Dá uma gota de vinho em troca de um suor ou de uma vide.” (MONTEIRO, 2005:58) É nesta 

filosofia de vida e com uma religiosidade híbrida que os habitantes do Douro, durante algum 

tempo, viveram muito pobremente é certo, mas com toda uma mística, uma fé inquebrantável 

no seu ego, na sua força e no seu ideal de vida.

Geneticamente, e através desta herança colectiva, é possível que se tenha constituído 

um “híbrido com genes dos povos primitivos, genes da civilização Celtibera, genes dos povos 

ligados à Romanização, aos Bárbaros e aos Cruzados que nos ajudaram na reconquista e com 

genes (...) oriundos fundamentalmente do Norte de África onde a mescla de Árabes com os 

autóctones acabara por criar uma mesclagem a que lhe chamaram de Moçárabes. Ao certo sa-

bemos que os Árabes juraram fidelidade a esta Terra optando por aqui viver.” (MONTEIRO, 

2005:58) O Homo Duriense soube impôr através da sua força física e anímica um perpetuar de 

continuidade e de afirmação a um solo que, na época das colheitas, lhe respondia com genero-

sidade aos seus anseios.

Será esta questão de sobrevivência e de honra que levará este Homo a impor uma 

fasquia muito alta a si próprio e aos outros, como que de vida ou de morte se tratasse, num 

permanente esforço em transmitir esta herança de geração em geração. É neste modo de estar 

que a influência Árabe é ainda mais sentida não só pela sua vivência religiosa um tanto ou 

quanto mesclada por uma atitude de subjugação, quer terrena quer espiritual, mas por toda uma 

identidade onde se cava uma personalidade sui generis mas de valor e alcance inigualáveis. 

O conceito de “servo” é sentido no seu quotidiano, mesmo nas horas de lazer, mas sem nunca 

aceitar a ideia de “escravidão” (fig.33).

Este Homo Duriense “trás consigo o peso da fatalidade para impor a sua sobrevivên-

cia” percorrendo um percurso no qual “se realiza o milagre em todos os anos de se concretizar 

o sonho de Prometeu, pela encarnação cíclica da obra criada no espaço de cada ano.” (MON-

TEIRO, 2005:60)
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Torga caracteriza desta forma o Homem Duriense, referindo-se, ao mesmo tempo às 

várias etápas da vitivinicultura desta região: “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 trasfe-

ga num afã sem descanso.” (TORGA, 1983:103-104)

É até possível fazermos uma tipificação do Homo Duriense: fisicamente é baixo, cor-

pulento, olhos claros, cabelo castanho claro; psicologicamente é ousado, destemido, obstinado, 

corajoso, audaz, de certa forma aventureiro, dotado de uma grande força anímica, tem um perfil 

humanista, mas morre ao serviço da palavra dada; sociologicamente gosta de ser admirado 

mas, ao mesmo tempo, é subserviente, sociável e determinado, apostando numa hierarquia 

social e familiar e valorizando as suas origens; religiosamente é crente, supersticioso e funda-

mentalista, dado a uma religiosidade onde a forma é mais importante que o conteúdo, mistu-

rando a crença com o ato pagão (fig.34).

Quanto ao Homo Feminino o seu perfil é muito menos acentuado: fisicamente é de 

estatura mediana e tende para a obesidade, os olhos são castanhos, o cabelo castanho escuro 

e farto; psicologicamente é também destemida, corajosa e dotada de grande força anímica, 

sensível e afetiva, maternal e preocupada com os filhos, a família e as pessoas carenciadas; é 

sociável mas bastante reservada; religiosamente é crente, se possível praticante embora não 

prescinda de conciliar o religioso com o pagão (fig.35).

Mas este Homo Duriense é virado também para os rituais, daí que as suas refeições, 

sejam sagradas: “começa-se pelo mata bicho, ao nascer do sol, o almoço pelas 10 horas, o 

jantar pelas 13.30 horas, a merenda pelas 17, a ceia pelas 21 horas e o ciote pelas 24 quando 

existam trabalhos noturnos. A sesta, um ritual enraizado na península Ibérica (...), é para respei-

tar”.  (MONTEIRO, 2005:63) O vinho e os seus derivados “continuam a ser o seu exilir, a sua 

droga inebriante. A noção de que o vinho é único em fonte de prazer, de alienação e de facto 

desinibitório faz com que este entre em todos os rituais, sagrados e profanos, desde os mais 

rotineiros aos mais praticados em dias especiais de festa”. (MONTEIRO, 2005:67) Ainda hoje 

este Homo, ritualmente, trabalha de sol a sol e, no verão, pela noite dentro.

Em conclusão, o vinho, de uma forma particular e os efeitos do álcool de uma forma 

geral, fazem parte integrante da vivência deste Homo. O primeiro como bebida cultural, o se-

gundo como droga original, o álcool. A realidade sociológica desta região permite-nos melhor 

compreender este tipo de Homo através de atitudes que diluam “marcas” ancestrais onde o re-

levo, o tipo de habitat e o tipo de aculturalização fizeram-no peculiar. Esta simbiose foi passível 

de uma aculturalização no tempo a ponto de se poder constituir de referencia nacional, pois a 

vivência deste Homo é um testemunho vivo atual.
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3. ENTRE O PINHÃO E ERVEDOSA DO DOURO
3.1. A Topografia

“O xisto domina toda a região, em rocha ou esfarelado, em lâminas ou cascalho, 

omnipresente. Aqui e ali (...) o granito surge em afloramentos dispersos.” (BARRETO, 1984:27)
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O Vale do Douro apresenta uma paisagem magnífica e única antes de mais devido 

à atividade geológica. Os grandes acontecimentos geológicos e humanos estão impressos na 

paisagem atual que continua em plena evolução. O Douro foi formado dentro de uma escala 

geológica cujas unidades são o milhão de anos, e de uma escala humana (últimos 200.000 anos) 

que é expressa em anos. Um olhar cuidado permite decifrar como a natureza foi no passado, é 

no presente (fig.44), e irá ser no futuro.

Esta paisagem foi esculpida principalmente pela erosão fluvial isto é, realizada por 

rios e ribeiros em rochas metamórficas (xistos e quartzitos), em rochas ígneas ou magmáticas 

(granitos) e em rochas sedimentares (areias, arenitos e conglomerados - cascalheiras), entre 

outras de menor importância. Originam-se, por erosão diferencial, relevos de dureza, geralmente 

em quartzitos e em granitos - evidente em Mesão Frio (quartzitos), em São Salvador do Mundo 

e em Arnozelo (granitos) e na Foz do Tua (xistos siliciosos).

A atividade tectónica esteve na origem da formação dos diferentes tipos de rochas ao 

impor a sedimentação das mesmas que originaram o Complexo Xisto-Grauváquico designado 

“Super Grupo do Douro-Beiras”, à aproximadamente 600 milhões de anos. A colisão entre 

massas continentais deu origem à orientação este-oeste a noroeste-sudeste das grandes estruturas 

regionais, que se dispõem em sinforma, como é o caso dos xistos do Grupo do Douro (fig.39). 

A erosão dessa cadeia montanhosa, parecida com os Himalaias, impôs-se quando cessou a 

colisão continental e, por consequência, o seu levantamento (fig.42). 

A atividade tectónica dos últimos 65 milhões de anos reativou falhas, produzindo 

relevos de origem tectónica, que deformaram as superfícies de erosão e os depósitos 

sedimentares. Estes sedimentos apresentam idades entre 25 milhões de anos e a atualidade, 

são constituídos por arcoses, conglomerados e areias, e estão localizados nas proximidades de 

rós e de vertentes. A atividade tectónica nestas falhas originaram depressões tectónicas onde se 

encontram hoje os solos mais férteis e produtivos de Trás-os-Montes e Alto Douro. É possível 

observar terraços fluviais e depósitos de cheia na Régua e no Pocinho, que revelam o encaixe 

da rede fluvial nos últimos 1,6 milhões de anos, a altitudes até aos 100 metros acima do leito 

atual das linhas de água.

A completar o trabalho da escala geológica surge então a escala humana, que soube 

conferir a esta área em formação continua o seu carácter único: “Por todo o lado, a imagem 

clara de que por ali andou a mão do homem, construindo os socalcos e os muros de suporte, 

com xisto arrancado do chão; alisando patamares, para plantar a vinha; plantando oliveiras e 

amendoeiras em encostas incríveis e sítios inimagináveis; abrindo caminhos que começam e 

acabam no horizonte”. (BARRETO, 1984:28) O Homem soube tirar partido do que a Natureza 

lhe deu - matéria - e com ela fazer o material da sua obra inter-geracional (fig.40).
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3.2. O Mosaico das Propriedades

Observando a manta de retalhos que dá forma à paisagem duriense “os nosso olhos 

encontram sempre espaço organizado, organizado por homens e organizado tão solidariamente 

que não e fácil distinguir o que cabe ao construtor civil, ao agrónomo, ao lavrador (...). É 

assim o espaço organizado, tão contínuo nas suas dimensões físicas como no processo da sua 

organização.” (TÁVORA, 1996:20)
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Tendo a vinha origem na época romana é importante relembrar que os antigos, 

nas muralhas das cidades, preferiam a utilização da pedra talhada em grandes dimensões, 

apresentando a dureza de uma antiguidade muito austera (fig.47). Segundo Alberti, em vez de 

revestimento, preferiam que as pedras fossem unidas de tal forma que a construção não fosse 

deslustrada por fendas. Para poupar dinheiro e trabalho dispunham os blocos em fiadas irregulares. 

Transportaram então estas noções construtivas até ao Douro, onde a construção de muros, a  

pouco e pouco, foi dando lugar ao “mosaico”9 que caracteriza esta paisagem única (fig.49).

“Alvenaria de pedra seca” (CASELLA, 2003:14) é uma técnica que dispensa o uso de 

argamassa na ligação das pedras entre si. Para uma menor coesão, requer uma boa execução no 

travamento das pedras entre si através do encaixe cuidado das pedras e da utilização dos escassilhos 

(fig.49). O muro duriense, que pode variar entre 40-80cm de largura, apoia directamente no 

chão. No caso do pavimento ser irregular ou em pendência as primeiras pedras nivelam a base, 

onde são usadas pedras maiores para estabilizar a estrutura. Sem argamassa de assentamento, é 

necessário que o encaixe das pedras seja feito de modo a ajustar a forma de cada pedra ao espaço 

existente, tentando criar níveis regulares. O importante é que se garanta sempre que a pedra 

fique bem presa e não oscile - podem usar-se pequenas pedras que funcionam como cunhos.

O muro é parte integrante desta paisagem e interfere na percepção do todo. Ocupa um 

lugar de relevo, constituindo parte significativa da fronteira público/privado, pelo que também 

participa na caracterização do território (fig.50). Naturalmente que a construção do muro duriense 

é, dado o declive acentuado da generalidade dos terrenos, um dos elementos estruturantes no 

primeiro esforço de construção do território, organizando-o na sua matriz “urbana”. A sua 

função básica, original - delimitação física do espaço, contenção de terras em terreno difícil 

– contribuiu para a sua manutenção e salvaguarda século após século, geração após geração.

No Douro existem dois tipos de participação na organização do espaço: “uma 

participação que chamaremos horizontal, que se realiza entre homens de uma mesma época, 

uma outra a que chamaremos vertical que se realiza entre homens de épocas diferentes”. 

(TÁVORA, 1996:20-21) “Os limites da Região Demarcada fixaram-se nas consciências, os 

mecanismos legais e as guias fazem o resto.” (BARRETO, 1984:14) Este parcelamento, criado 

pela composição murária inter-geracional, forma a ”manta de retalhos” do Douro. O mosaico  

“caracteriza-se pela diversidade de culturas, compartimentação e pela presença do xisto nos 

muros de suporte das vinhas e delimitadores de parcelas e propriedades”. (MONTEIRO, 

2005:45) Contudo, as Quintas do Douro não impõem os seus limites apenas através de muros, 

fazem-no também - e cada vez mais - com árvores, abertura de caminhos ou simplesmente pelo 

dom da palavra. Ao observarmos o Vale do Douro não sabemos exatamente qual vinha pertence 

a qual Quinta, pois cada uma se vai apropriando da próxima com o passar dos anos.
9- Mosaico: paisagem agrícola onde coexistem várias formas de sistematização de terreno, que vão desde as mais antigas 

(socalcos com muros em pedra posta) até aos mais modernos que no conjunto, formam uma paisagem de grande valor cénico.
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3.3. Os Caminhos das Quintas

“No seu processo de construção e de moldagem do grande canhão geológico, esses 

ancestrais caminheiros estabeleceram uma impressionante e intrincada malha viária natural, 

onde se instalaram corredores de espécies e configurações muito próprias, gerando o milagre 

da mediterraneidade, que se configura como um dos mais belos segredos da Terra.” (TAPADA, 

2012:85)
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Os caminhos do Douro, quer sejam estradas principais, de acesso às quintas, dentro das 

próprias quintas, ou no interior da vinha são, na sua totalidade, caminhos indirectos e sinuosos 

que percorrem e se fundem com a paisagem. Trajetos únicos que formam no seu conjunto uma 

incomparável malha viária (fig.51). A curva e o desnível são características intrínsecas a todos 

eles independentemente da sua escala. 

A maior escala viária no Alto Douro é a Estrada Nacional 222 que  interliga toda a 

região. Quem percorre esta estrada entre o Peso da Régua e as Bateiras (de onde parte o caminho 

para o Pinhão), na margem sul do Douro, vai sendo acompanhado pelo leito do rio que espelha, 

sua margem norte, reflectindo a linha férrea, as vinhas, as quintas e as enormes placas que 

exaltam os nomes das quintas (“Dona Matilde” é o primeiro que me vem à memória). Aquele 

azul do rio ombreia pelo protagonismo com a cinza do alcatrão, com a concorrência do verde 

e castanho da vegetação na medida certa. A margem sul vai-nos sugerindo outros caminhos, 

para Tabuaço, por exemplo, aldeia marcada por duas grandes personalidades: Amândio Ribeiro 

- criador do Rijomax10; e mais, recentemente, Siza Vieira - com a construção das piscinas 

municipais. A estrada ziguezagueante que segue para Tabuaço, também ela alcatroada, vai 

subindo a cadeia montanhosa acompanhada por um dos grandes afluentes do Douro, o rio 

Távora. É entre as Bateiras (de onde partem e regressam os trabalhadores das quintas) e São 

João da Pesqueira - passando por Casais do Douro e Ervedosa do Douro - que nos sentimos mais 

próximos da vinha, das quintas, da verdadeira essência do Douro, percorrendo a nacional na 

plenitude máxima da curva e contra curva. Neste percurso, até chegarmos à Cruz de Ventozelo, 

subimos a margem esquerda do rio Torto, conhecido por nele se encontrarem as melhores 

uvas de Vinho do Porto. É Também aqui, na Cruz de Ventozelo, que nasce o acesso principal à 

Quinta Dona Doroteia e à Quinta Dona Maria.

As estradas secundárias ligam a Nacional ao seio das montanhas onde se implantam 

as quintas durienses. Por norma estas estradas pertencem à estrutura viária pública, acedendo a 

mais do que uma quinta (fig.57). A acessibilidade às quintas é um factor determinante na escolha 

do local de implantação: “A meia encosta ou em zonas sobranceiras aos vales encaixados dos 

rios, assentam os povoados, atravessados por vias de comunicação”. (MONTEIRO, 2005:191)

Dentro das quintas os caminhos multiplicam-se, espalhando-se por toda a vinha. Com a 

evolução dos meios de transporte “os caminhos conduzem agora a estradas e não ao rio, alargam-

se para a passagem de camiões.” (MOURA, 2005:7) O essencial é que tudo obedeça a um plano 

que interligue todos os espaços de cada parcela conectanto-a com o exterior. A uma escala 

ainda mais reduzida encontramos inúmeros caminhos que percorrem cada fiada de videiras. 

Outrora a sua largura permitia apenas a passagem de um homem ou de um cavalo. Hoje em dia, 

com a necessidade de passagem do tractor agrícola, estas vias têm uma maior largura - 2,10 m.
10- Rijomax: o relógio mais completo e complexo do mundo. Pode funcionar durante milhares de anos com margens de erro 

mínimas. Tem capacidade para desenvolver em simultâneo 34 funções através dos seus 16 mil algarismos e letras. Marca segundos, minutos, 
horas, semanas, dias das semanas, meses, anos, estações e trimestres. Está programado para “corrigir a diferença horária existente entre o 
calendário Gregoriano em uso do Mundo Ocidental e o tempo Solar” (testemunho do próprio relojoeiro Amândio Ribeiro, bisavô da autora).
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3.4. A Vegetação no Alto Douro

“Tinham findado de todo os horizontes largos do planalto, onde a alma corre de fraga 

em fraga, sempre à vista do céu. Encostas negras, em escada, cobertas de estevas ou eriçadas de 

zimbro, faziam tudo para entristecer quem lhes passava ao pé. À esquerda, um despenhadeiro 

de meter medo.” (TORGA, 1982:175)
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O Vale do Douro situa-se numa área fitogeográfica meso-mediterrânica. Apesar de 

estar na região norte do país onde predomina a influência climática atlântica, beneficia da 

geografia da bacia do rio Douro que o protege, nomeadamente nas cotas entre os 120 e os 

650 metros. Rodeado de montanhas que lhe proporcionam abrigo, sulcado por uma rede de 

rios e organizado em anfiteatros orográficos, todo este conjunto explica a mediterraneidade 

desta região com Invernos tradicionalmente amenos e um período estival muito quente e seco, 

condicionante da vegetação e vocação agrária (fig.62). “Árvores, há relativamente poucas. Ou 

as condições não se prestam, ou foram afastadas pela vinha. Oliveiras, laranjeiras nos vales 

protegidos, amendoeiras a montante da Pesqueira. (...) Silvedos e arbustos, muitos, mato de 

toda a espécie, giestas, estevas, mimosa, conforme as zonas e, por todo o lado, o rosmaninho.“ 

(BARRETO, 1984:30)

A vegetação autóctone é dominada pela flora mediterrânica onde predomina o sobreiro 

e a azinheira, conhecida na região como carrasco. Nas unidades de território mais ocidentais 

e mais abertas à influência atlântica o carvalho tem presença em mortórios11, dispersos ao 

longo da região. Às espécies destes habitats juntam-se os medronheiros ou êrvedos, lentiscos-

bastardos, troviscos, jasmineiros bravos, madressilvas e outros arbustos mediterrânicos. Nota-se 

a presença do pinheiro bravo nas áreas de maior altitude. A par destas espécies que apresentam 

de modo geral pequeno ou médio porte surge outra árvore resinosa, muito característica, 

que é o zimbro da meseta, principalmente nas arribas do Douro Internacional e nos vales do 

Sabor, Tua, Águeda, Côa e Torto, começando a rarear do rio Pinhão para oeste. Outra árvore 

de pequeno porte, rara e também de grande beleza na paisagem é a zêlha. Tal como o zimbro, 

a zêlha evidencia-se no miradouro com a vegetação natural melhor conservada do Vale do 

Douro, S. Salvador do Mundo em S. João da Pesqueira. “Conforme se vai caminhando para 

Leste, a montante do rio Douro, vai-se afirmando a dominante mediterrânica, bem visível na 

vegetação, na amêndoa e no figo, na laranja e na oliveira e até em sobreiros e azinheiras que 

por ali se refugiaram.”  (BARRETO, 1984:27)

Pela forte identidade mediterrânica, há que evidenciar outras espécies, como a esteva, 

o estevão, o sanganho, o rosmaninho (fig.59), a bela-luz, o espargo bravo, existindo muitas 

outras, nomeadamente aromáticas, condimentares, medicinais e bravias comestíveis, conferindo 

biodiversidade à paisagem vegetal (fig.63). Na flora duriense existem espécies exclusivas: a 

brassicácea ou crucífera, a fabácea - estas duas nos leitos do Douro Internacional - e o falso-

trevo-de-quatro-folhas, raríssima espécie, refugiada em leitos de cheia, nomeadamente na 

confluência do rio Corgo com o Douro no Peso da Régua. A cornalheira e o sumagre, ao 

invés da maioria dos arbustos mediterrânicos, são de folhagem caduca, o que lhes confere uma 

beleza única no exuberante policromado da paisagem outonal duriense. 

11-Mortório: Socalcos durienses abandonados, onde outrora existiu vinha que morreu com o ataque da filoxera, cerca de 1868. 
Hoje em dia ocupam à volta de 10.000 hectares dos 42.000 hectares de área cultivada do Douro. Muitos continuam esquecidos, outros estão 
agora ocupados por olivais, e alguns começam já a ser reabilitados e replantados.
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3.5. A Vinha

“quem faz os grandes vinhos são as sociedades e os homens. (...) a natureza só fez 

parte da obra, ofereceu algumas condições (...). Foi com esse capital de solos e de clima que a 

sociedade dos homens e das nações fez o vinho fino do Douro.” (BARRETO, 1984:63)
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Das três grandes divisões do Douro Vinhateiro – Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro 

Superior – o Cima Corgo é o que tem menos população, menor produto e produtividades mais 

reduzidas. Contudo, defende-se com a sua qualidade. Os melhores vinhos, mais prestigiados, 

as quintas mais famosas, as colheitas mais reputadas vêm de lá. Aqui se situam sub-regiões 

notáveis: Roncão, Torto, Gontelho e outras. O clima muito mais quente, as encostas mais 

abruptas e inclinadas, os solos mais pedregosos e cascalhentos, “os socalcos eternos do olhar”  

(MONTEIRO, 2004:53)

“Os ingleses não fizeram certamente o vinho fino e não construíram o Douro, nem a 

pulso nem com o seu capital: essa foi a obra de milhares de agricultores, pequenos, médios e 

grandes, de assalariados durienses (...). Mas também é certo que, sem os ingleses, o Douro e o 

vinho do Porto não seriam hoje o que são”. (BARRETO, 1984:55) Os socalcos para a plantação 

da vinha situam-se em encostas onde antes dominavam matos. São sustentados por muros de 

pedra extraídos da própria encosta xistosa e foram construídos à custa de muito esforço e da 

acumulação de conhecimento ao longo de gerações. Nas áreas mais inclinadas apenas há espa-

ço para uma fileira de videiras ao longo do socalco. Há por outro lado alguns socalcos que se 

encontram abandonados, cobertos de mato, ou que foram utilizados para a plantação de olivei-

ras ou para outra cultura – os mortórios. São, quase sempre, vestígios do ataque da filoxera12 no 

fim do século passado, que levou à destruição da vinha existente e ao consequente abandono da 

produção vitícola por alguns proprietários. Entre as aldeias vemos vinha, vinha e mais vinha. 

Verde, amarela, vermelha, castanha, cor de terra, conforme as estações. Entre a vinha o olival. 

Vinha morta também. Quando, desde 1868, a filoxera se abateu sobre o Douro, morreu quase 

tudo - a vinha, os homens e até a esperança. Foi preciso recomeçar tudo. Nas encostas mais 

inclinadas, nos sítios mais inacessíveis ou nas quintas mais arruinadas, os socalcos ficaram 

abandonados durante décadas e décadas. “chaga antiga e permanente cicatriz do Douro, 20 000 

hectares de miséria, de abandono e de desprezo. Mesmo de longe, ainda se consegue ver per-

feitamente debaixo do mato, a marca eterna dos antigos muros e socalcos, numa doce escadaria 

construída com esforço e destruída violentamente”. (BARRETO, 1984:28)

É uma paisagem humanizada que parece parada no tempo sem perder a sua sustenta-

bilidade económica. Há no entanto algumas encostas ou partes de encosta onde a paisagem de 

socalcos tradicionais está a ser alterada. A necessidade de mecanização para a rentabilização da 

produção e a escassez de mão-de-obra, sentida sobretudo a partir dos anos 70, levou à implanta-

ção de vinhas novas em patamares com taludes de terra que têm um desenvolvimento variável, 

conforme a inclinação do terreno, podendo atingir os cinco metros. A partir dos anos 80 come-

çou a aplicar-se um sistema novo em que a vinha é plantada segundo as linhas de maior declive, 

a chamada “vinha ao alto”. Este sistema, embora não possa ser usado em grandes declives, per-

12- Filoxera (Phylloxera vastatrix): Insecto que surge no Douro, cerca de 19868, com da importação da videira americana. O 
insecto alimentava-se pela raiz da videira, provocando inchaços tuberculosos até que a raiz ficava tão deformada que não podia absorver água 
e nutrientes do solo. Assim, as videiras murchavam e morriam, provocando uma devastação generalizada das vinhas..
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mite a mecanização total e, por isso, tem sido utilizado nas plantações mais recentes. O novo 

mosaico do Douro é assim composto por vinhas de diferentes tipos, a que se acrescentam as vi-

nhas sem armação do terreno, dominantes no Douro Superior, com terrenos menos inclinados.

Nas últimas décadas o apoio ao investimento no sector vitivinícola, as forças de mercado 

e as tendências demográficas conduziram a uma dinâmica de evolução da paisagem do Alto 

Douro Vinhateiro: abandono, conservação e transformação dos seus atributos tradicionais. Esta 

dinâmica é particularmente visível na paisagem vitícola, onde “novas vinhas”, de arquitectura 

moderna, coexistem com as “vinhas velhas” suportadas pelos velhos muros de xisto. Contudo, 

a necessidade de reduzir custos de produção e de obter ganhos de produtividade na atividade 

vitícola tende a acentuar a dinâmica de transformação da paisagem. As transformações nos 

sistemas de produção vitícolas visam facilitar a mecanização das operações culturais, sendo 

por isso essenciais do ponto de vista da sustentabilidade da actividade vitivinícola numa óptica 

privada.

A densidade de plantação da vinha antigamente seria cerca de 3.5000 videiras por 

hectare. Actualmente está à volta de 5.000. A preparação da terra antes da invasão filoxérica 

englobava no seu conjunto: o “desmonte” da encosta e a preparação do “valado” com ligeira 

inclinação, para proporcionar suave escoamento das águas  que incluía o levantamento dos 

calços, a junção da terra para plantação das cepas, a abertura do “suchio” (rasgo no terreno 

para conseguir mais terra). Para o caso do processo “surribas de caras acima”, de valadas 

paralelas às curvas de nível, existem duas fases: a surriba e o arrazamento. A surriba inclui: a 

abertura dos alicerces para o primeiro calço; a abertura da primeira e segunda valada, com o 

“descombramento” (remoção da terra e da pedra da parte superior do terreno) e o “abancar”; 

entulhamento da primeira valada com o material extraído da segunda e assim sucessivamente. 

O arrazamento corresponde à regularização da superfície do terreno.

Os socalcos pré-filoxericos são do último terço do século XIX, e os socalcos pós-

filoxericos predominam desde os finais do século XIX até aos anos trinta do século XX, para 

aumentar as áreas de plantação. Os patamares e a vinha ao alto - concentrada nas áreas de menor 

declive nomeadamente na proximidade do topo das vertentes - das últimas décadas do século 

XIX, surgem para adequação aos meios mecanizados a substituir a força dos homens na luta 

contra a rocha para a transformar em terra; os primeiros com taludes inclinados e sem muros; 

os segundos usados em terrenos com menores declives. É evidente que a paisagem das encostas 

do Douro vem sofrendo profunda alteração, mas os socalcos pré-filoxericos são imagem que 

terá influenciado a classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial o que, por 

si só, se razões de qualidade vinícola não existirem, justifica a preservação para os vindouros 

desta memória dos “homens que fizeram o Douro”. 
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Vinha Pré-filoxerica

Vinha ao Alto

Patamares

Vinha Tradicional (Pós-filoxerica)
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4. UM PROJETO

 

“O meu objectivo não era apenas de defender e valorizar minha arquitectura, mas 

demonstrar nossa consciência profissional.

Com isso mostrava decisão na defesa dos nossos projectos; e mais, a convicção de 

que, se os do velho mundo possuem uma tradição mais rica e importante, entre nós, por isso 

mesmo, actuamos com maior liberdade no campo da arquitectura, resistindo desinibidos a esse 

sentimento de inferioridade que muitos aceitam submissos e devemos contestar e reprimir.” 

(NIEMEYER, 1997:36)
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4. UM PROJETO

 

Figura 75
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4.1. A Quinta das Testemunhas, Ervedosa do Douro
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4.1.1. Pré existências

Para a realização de uma “boa arquitetura” é necessário compreender o território em 

que se insere, até à exaustão, por meio de esquissos, esquemas, palavras, maquetes, etc: “Através 

deste trabalho paciente, longo, fatigante, manual (e quem não se situe neste ponto de vista de 

trabalho operário não poderá jamais ser arquitecto), o tema é explorado.” (SIZA, 1998:133)

A primeira abordagem ao estudo do terreno, na mesa de trabalho, surge em forma de 

maqueta 1:500 (figura 76), numa tentativa inicial de compreender a sua topografia acidentada 

e as formas que esta “desenha” no seu território, no qual está em causa uma parcela com quase 

90 metros de desnível.

As seguintes figuras representam esquemas de estudos sobre a componente física 

da Quinta e sua envolvente direta. São uma sobreposição e sintetização dos levantamentos 

realizados à mão, anteriormente expostos ao longo do segundo e terceiro capítulo. Fazendo 

uma aproximação ao terreno são analisadas as inúmeras linhas de água existentes e os cumes 

topográficos na primeira figura (77); as áreas não vinificadas, o esqueleto das áreas vinificadas, 

a estrada principal - que conecta Ervedosa do Douro (e a estrada Nacional) à margem do rio 

Douro - e as escassas edificações existentes, na figura 78.; as figuras 79 e 82 são já uma análise 

aproximada ao terreno das Testemunhas; finalmente vemos, nas imagens 80 e 81, estudos 

limitados apenas à área de edificação.

“Caminhemos, sim, do geral para o particular mas que o estudo do geral não invalide 

o estudo do particular, pois que um não pode viver sem o outro por indissociáveis e a dificuldade 

está exactamente no equilíbrio sábio e harmónico destes extremos, aparentemente opostos mas 

realmente complementares.” (TÁVORA, 1996:19)

Tendo como base a figura 77 podemos verificar que todos os cursos de água que 

atravessam as Testemunhas ou passam junto a esta vão desaguar ao rio Douro. Dado o seu 

elevado número, que se vai espalhando nesta cadeia montanhosa em forma de rizoma, a vinha 

quase não necessita de ser regada (apenas em caso de seca ou videiras recém plantadas). É na 

área próxima a estas linhas de água e respetivas nascentes que se encontra mais biodiversidade, 

no qual laranjeiras e cerejeiras são as árvores mais comuns. Estas zonas férteis são também as 

favoritas no que toca a plantação hortícola. Nas nascentes normalmente são construídos poços 

ou pequenos pórticos em xisto que protegem ou reservem a água. Normalmente esta água é 

canalizada até junto das habitações onde é acumulada em cisternas e utilizada em caso de 

emergência ou até mesmo para consumo próprio.

No local assinalado como cércea mais elevada (a Noroeste da Quinta das Testemunhas), 

a paisagem sobre o Vale é muito mais abruta do que nas Testemunhas que é o segundo ponto 

mais alto. Aqui, pelo seu declive acentuado e numerosas fragas existentes, o enquadramento 
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visual é extremamente forte e agressivo. Aqui, a maior parte da extensa área que existe até à 

margem do rio permanece em vegetação espontânea. 

Analisando a figura 78 observa-se a trajetória do caminho principal que liga Ervedosa 

do Douro e a Estrada Nacional ao leito do rio. Este percurso contorna as Testemunhas, vencendo 

lentamente o desnível até à cota do Douro, tornando-se sinuoso e indireto. Normalmente os 

acessos principais, à excepção da Estrada Nacional, são utilizados apenas pelos moradores ou 

trabalhadores das Quintas. Muitos deles não são pavimentados o que geralmente dificulta o 

acesso. Por estas estradas de terra xistosa atravessam-se inúmeras linhas de água, causando, 

principalmente no Inverno, deslizamentos de terras que bloqueiam as vias de acesso e destroem 

as videiras. Contudo, por estes caminhos sinuosos e, quase sempre, perigosos, passam viaturas 

de grandes dimensões. Muitos destes caminhos, principalmente no núcleo da vinha, são como 

a espinha dorsal do terreno montanhoso. A “coluna” situa-se ora na concavidade, ora na 

convexidade de um monte. As “costelas” agarram-se ao corpo da montanha, adaptando-se às 

suas curvas naturais.

Como podemos observar na figura 78 os edifícios mais próximos da Quinta das 

Testemunhas são pequenos cardenhos, provavelmente pré-filoxericos, em alvenaria de xisto 

que estão, na sua maioria, em avançado estado de degradação. Não deixam por isso de ser em 

utilizados como apoio à imensa vinha que compõe cada uma das Quintas.

Grande parte das zonas não vinificadas localizam-se nos terrenos com cércea mais 

elevada. Deve-se muito provavelmente ao facto de serem locais de difícil acesso, atendendo 

aos fracos recursos disponíveis - a pé, a cavalo, com carro de bois. Antigamente a implantação 

ideal para uma Quinta seria a meia encosta, tendo assim o domínio visual de todo o seu vinhedo 

e dos rabelos que atravessavam o rio Douro. Esta localização era estrategicamente pensada 

tendo em conta que, quando chegava a altura de transportar as pipas com vinho para os rabelos, 

tinham que as rolar pela encosta abaixo até ao rio. O clima também contribuía para a escolha 

da meia encosta, protegida dos ventos e suficientemente afastada do rio para não sofrerem com 

as cheias e pragas de insectos. Ora, ao invés de surribarem os cumes, aí cultivavam trigo (como 

nas Testemunhas), árvores - pinheiros, na sua maioria -, ou simplesmente os deixavam livres 

para as gerações futuras.

A análise apresentada na figura 79 é a continuação gradual da aproximação ao terreno, 

estando neste caso apenas em estudo a área compreendida dentro dos limites físicos da Quinta 

das Testemunhas. Aqui, as pré-existências são na sua maioria naturais, e as que não o são (as 

que foram outrora criadas pela mão do homem), fazem já parte da natureza pelo seu estado 

actual de ruína, degradação e consequente integração com o meio vegetal. Todas estas pré-

existências, noutros tempos “artificiais” - muros de suporte e pequeno cardenho -  encontram-
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Figura 79

Cardenho                   Muro de suporte

Curvas de nível 5m                  Limite do terreno     Cota mais elevada     Mosaico a trabalhar
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Nascente                   Linha de água     Percursos     Melhor controle visual
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se no Vale das Testemunhas, local onde nasce e corre a única linha de água existente, vencendo 

o incrível declive. Foi também com o auxílio dos muros de suporte que os antigos construíram 

uma pequena bacia de retenção da água da nascente, no caso de escassez de água nos meses 

mais quentes. O limite a Norte deste Vale, que termina numa estrada tortuosa exterior à Quinta, 

é o local de cércea mais baixa da área compreendida. Outra pré-existência que demonstra a 

acção do homem perante o terreno são exactamente os caminhos que atravessam, percorrem e 

limitam as Testemunhas, todos eles em terra, abertos à centenas de anos atrás. Os troços que nos 

permitem chegar ao cume da Quinta, abrem também passagem para outras quintas parcelares, 

com as quais é importante planificar a questão da delimitação ou parcelamento, o chamado 

“mosaico” do Douro. Contudo, não é no cume que o observador tem o melhor controle visual 

sobre a paisagem. É sim um pouco mais a Norte, descendo o terreno, onde é também por feliz 

coincidência ou por perícia profissional da Câmara de São João da Pesqueira, a única área de 

edificação permitida pelo PDM. Para além da topografia agreste e inúmeras fragas, que são 

elementos naturais ao terreno e que vão ser a “matéria” do objecto arquitectónico, existem 

algumas árvores ao longo do Vale. A fiada de oliveiras que delimita a Quinta a Sul, apesar de 

constituir uma pré-existência natural, poderá também ser considerada artificial pois foi plantada 

e tratada pelo homem, para fins alimentares e financeiros - visto que a oliveira também faz parte 

da cultura e economia da região.

Com base no Mapa de Declives fornecido pela Câmara é possível analisar as zonas 

de maior e menor declive das Testemunhas, sendo que a áreas mais planas são o cume e o 

“patamar” de entrada na Quinta (< 20 % de inclinação). Ao invés, as zonas mais acentuadas 

são as que formam a área Noroeste do terreno, compreendendo também a área de edificação 

(que tem um declive entre 40 a 50%) o que torna o projecto de arquitetura ainda mais exigente, 

mais complexo, mais desafiante.

No desenvolvimento do estudo da topografia virgem, embora já iniciados alguns 

trabalhos agrícolas, as fragas eram um fator importantíssimo a ter em conta. Assim, houve 

a necessidade imediata de pedir um levantamento topográfico com a localização exacta das 

mesmas, na zona da área de edificação e envolvente próxima (fig.81). Com o levantamento 

topográfico feito torna-se possível a elaboração de uma maqueta de estudo à escala 1:200, 

representado as fragas com maior impacto (fig.80). 

Assim se começam a perceber e a “tactear” estas formas naturais, fragmentadas, que  

são a matéria do conteúdo físico arquitetónico e que compõem esta “paisagem com carácter” que 

é o Alto Douro, mais concretamente a Quinta das Testemunhas. Para que se possa, agora com 

mais conhecimento e sensibilidade, dar inicio a um desenho projetual elaborado para este local 

único: “A relação entre natureza e construção é decisiva na arquitectura.” (VIEIRA, 199:17)
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Figura 80
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4.1.2. O dono da obra

A Quinta das Testemunhas é um projeto familiar e como tal foi sugerido a três fami-

liares que expusessem a sua ideologia de projeto. O que se pretendia era um esboço simples, 

visto não terem formação académica relativamente a desenho. 

A avó Celeste, de Tabuaço, foi a primeira a idealizar a Quinta (fig.83). Nascida e criada no 

Douro, vivenciou-o durante 72 anos, conhece os materiais, formas e texturas, expressando essa 

realidade com o seu desenho. O cume representado atrás do edifício enquadra-o na realidade da 

paisagem da Quinta. O desenho revela-nos uma fachada voltada a Norte, inserida na topografia, 

onde a fachada sul estará encastrada, tirando partido do declive para proteger a habitação. Os ma-

teriais e formas expostas são, de facto, os tradicionais do Douro: as paredes e o muro de xisto, a 

estrutura de madeira dos telhados de uma ou duas águas, a porta e as pequenas janelas de madeira. 

O desejo de uma piscina revela-se em primeiro plano: a expectativa de uma piscina prometida à 

cerca de dez anos, na Quinta Dona Doroteia. Sem ter estudado o Douro, a Dona Celeste conhe-

ce-o na perfeição: “as memórias servem como repertório para os projetos” (LOPES, 2011:133)

O segundo desenho (fig.84) foi realizado pela tia Alexandra que, embora do Porto, 

cresceu a conhecer o Douro. A casa é representada no cimo das Testemunhas, com controlo 

visual. É imaginada de forma simples, com um telhado de duas águas, chaminé (ideologia de 

lareira), uma grande porta de entrada, algumas janelas pitorescas adornadas com cortinas e 

portadas exteriores, e até janelas mais pequenas no que será o sótão. Em torno da edificação, 

desenhou algumas flores, troncos de madeira, um assento e até um lago com uma ave. Atrás da 

habitação representou árvores bastante altas. Finalmente, para aceder à Quinta, desenhou um 

caminho sinuoso a subir a encosta,  terminando à entrada da habitação. Percebe-se com clareza 

as intenções e desejos da tia Alexandra para a Quinta das Testemunhas, a qual soube represen-

tar, à sua maneira, elementos-chave para a caracterização física e ambiental da mesma.

O último desenho (fig.85) foi feito pela minha mãe, Florbela, do Douro. Aqui, a Quinta 

é imaginada em alçado, demonstrando a sua relação com a encosta íngreme já surribada e com 

vinha. A casa é implantada no cimo da encosta e voltada para o Vale. Uma enorme varanda a Norte 

e, segundo a autora do alçado, a própria representada numa espreguiçadeira. A cobertura incli-

nada, protege,  a sul, um local de armazenamento de lenha, talvez para a lareira à qual pertence 

a chaminé representada. A janela enquadra-se com o estilo arquitetónico embutido ao desenho. 

Em todos os desenhos denota-se o conhecimento que têm sobre a topografia local e 

a sensibilidade de imaginarem a casa em harmonia com a natureza. Orientam a Norte, para o 

Vale do Douro e, também, para as suas futuras vinhas - tal como foram conhecendo as Quintas 

do Douro, ao longo da vida: “A recordação do passado projeta uma longa sombra, indissociável 

do presente.” (LOPES, 2011:135)
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Novembro 2014
A descoberta do terreno, outrora local 

de cultivo de trigo, revelou não existirem vestí-

gios de outra vida senão a natural. Criam-se as 

primeiras impressões sobre o terremo, tiram-se 

as primeiras medições, fazem-se especulações 

sobre o seu próspero futuro. Nasce o sonho de 

uma família que anseia ver o seu património e o 

seu nome a crescer. Entre fragas, arbustos e terras 

de xisto projeta-se o futuro da Quinta das Teste-

munhas.

4.1.3.  Transformações do terreno em tempo real

A memória faz parte da fotografia, realçando a importância da viagem como 

aprendizagem útil ao projecto.
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Janeiro 2015
Com os objetivos a curto, médio e longo 

prazo definidos, inicia-se o processo de limpeza 

do terreno, começando pelo ponto mais alto da 

Quinta. Já com alguma vegetação desbastada po-

de-se observar com maior detalhe o solo de textu-

ra grosseira onde se vão plantar as novas videiras 

e implantar a edificação de turismo rural. Come-

çam-se a traçar caminhos ainda em terreno bruto, 

abrindo passagem às máquinas que vão moldar o 

terreno.

“uma luz, uma esperança, um desejo, uma intenção, animam permanentemente o 

homem no sentido geral da sua luta.” (TÁVORA, 1996:14)
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Abril 2015
Com projeto de financiamento aprova-

do para a plantação da vinha no cume da quinta, 

assim como para o seu muro de contenção, os 

limites estão cada vez mais definidos, as estradas 

abertas e o local destinado à plantação nivelado. 

As fragas que vão rompendo o terreno são deixa-

das como marcos na paisagem, futuros locais de 

contemplação ao Vale do Douro e à futura vinha. 

Trabalhado por pedreiros do Douro, o seu apa-

relho de xisto é composto apenas pelas pedras 

da Quinta, transportando para este todos os tons 

e formas irregulares da sua terra. O muro marca 

o limite entre a futura vinha ao alto e um dos 

acessos principais à futura massa arquitetónica.
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Junho 2015
Após o muro estar concluído são plan-

tadas as primeiras videiras que só darão produ-

ção significativa daqui a cerca de quatro anos. 

O afastamento entre bardos permite a passagem 

de um trator agrícola, definindo a sua geometria 

modular com 2,10 metros. Algumas das fragas 

que rompiam o grande muro de xisto são deixa-

das a descoberto para uma futura ligação entre 

arquitetura e vinha. Para estes espaços já se es-

peculam pequenos miradouros.

“o progresso técnico liberta o homem do trabalho servil, este mesmo progresso técnico 

obriga ao trabalho do espírito” (Fourastié, in TÁVORA, 1996:45)
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Setembro 2015
Chegada a época das vindimas, os tra-

balhos abrandam pelas Testemunhas. Nesta fase 

são abertas novas estradas, principais e secundá-

rias, de acesso a toda a vinha. Os tratores agríco-

las continuam a surriba pela encosta, reservando 

as enormes pedras de xisto que arrancam do solo 

para mais tarde serem utilizadas na construção  

de muros e pavimentos da Guest House. As vi-

deiras plantadas em Junho começam a crescer e 

já é possível observar a sua folhagem. Os pedrei-

ros começam a erguer os muros do miradouro.

“As formas que ele criará deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entra a sua 

visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto ele deverá conhecê-la intensamente, 

tão intensamente que conhecer e ser se confundem.” (TÁVORA, 1996:74)
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Dezembro 2015
A uma cércea tão elevada a face Norte 

das Testemunhas está gelada, mas nem por isso 

os trabalhos param. O miradouro está quase con-

cluído contudo o caseiro continua a dar asas à 

sua imaginação e, com os seus conhecimentos 

práticos, cria um espaço de “elogio à fraga”. As 

videiras recém-plantadas mostram a uva branca, 

que não foi vindimada. Junto à nascente existe 

agora uma horta bastante produtiva, guardada 

por um espantalho do caseiro, aproveitando as 

pequenas linhas de água que por ali passam.

“Uma pedra será digna de admiração se for colocada num lugar nobre e assinalável.” 

(ALBERTI, séc.XV. Livro Sexto: Do Ornamento, Capítulo V)
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Figura 113

Figura 114
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Fevereiro 2016
A primeira etapa da surriba das Teste-

munhas está finalmente completa após um ano 

de trabalho intensivo. É tempo de plantação da 

vinha, com dois bardos por patamar, ao longo de 

toda a encosta Este. Os muros de suporte da vi-

nha ao alto - alguns dos quais foram rematados 

por fragas ao alto - e o miradouro estão final-

mente concluídos. A próxima fase será a surriba 

a sul e o início da edificação da Quinta das Teste-

munhas na face Norte da montanha. Esperam-se 

ainda longos anos de trabalho, acompanhando 

uma nova geração.

“O homem impôs ordem ao caos; a colina foi domesticada.” (RASMUSSEN, 2007:110)



91

Figura 119 Figura 120

Figura 121

Figura 122

Figura 123
Figura 124



92

4.2. Princípios da Concepção Arquitetónica

De um ponto de vista mais abrangente, estratégico, há a inevitável intenção de inte-

grar devidamente a Quinta das Testemunhas na sua envolvente duriense. Sendo as localidades 

mais próximas o Pinhão e Ervedosa do Douro a Quinta terá que se relacionar com estas, assim 

como com a Quinta Dona Doroteira sua “Casa Mãe”. É exatamente da vontade de expansão da 

Quinta Dona Doroteia que nascem as Testemunhas. Aquela Quinta, que tem já a sua centena 

de anos, tem vindo a crescer aos poucos, ao longo dos anos e das diferentes gerações da famí-

lia Oliveira. Como Quinta familiar e de trabalho vitícola o próximo passo, e acompanhando o 

crescimento do Douro, será o Turismo relacionado com a vinha. 

A maior área habitacional dentro da área compreendida é Ervedosa do Douro. Porém, 

não é de todo a mais conhecida. O Pinhão tem um aglomerado habitacional mais baixo e, no 

entanto, tem mais dinâmica, comércio e reconhecimento nacional e internacional. O reconhe-

cimento que lhe é atribuído advém do facto de esta vila se encontrar numa das margens do rio 

Douro, na foz do rio Pinhão; do seu excepcional enquadramento na paisagem, que permite ao 

Pinhão ser avistado muito ao longe para quem vem da Régua pela estrada nacional junto ao 

Douro; de por ela passar a mais invejada linha férrea do país e respectiva estação (onde outrora 

trabalharam e viveram membros da família Oliveira) também esta conhecida pela sua autentici-

dade regional e originais azulejos, equiparáveis em beleza aos da estação de São Bento, no Porto.

Ervedosa do Douro, apesar de ser atravessada pela estrada nacional (que liga a Foz 

Côa), não tem o mesmo “carisma” que o Pinhão. Para qualquer estranho à região será apenas 

mais uma aldeia interior junto à estrada. Mas na realidade é nesta aldeia, e não no Pinhão, que 

se encontra a maior parte dos trabalhadores durienses das Quintas das redondezas. É aqui que 

habitam os homens e mulheres da surriba, da vindima e até da apanha da azeitona. É também 

aqui que tem origem a família Oliveira. A Quinta das Testemunhas pretende então, como fator 

estratégico para a região, trazer maior reconhecimento, população e turismo à região entre 

Douro e Torto, principalmente a Ervedosa, onde não existem quase locais turísticos e os poucos 

que existem estão sempre, ou quase sempre, lotados.

Como estes dois aglomerados, também a Quinta Dona Doroteia e a Quinta das Testemu-

nhas devem funcionar em conjunto, já que uma vem completar a outra, expandindo a sua vinha.
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4.2.1. Olhar histórico sobre o enquadramento na paisagem 

 “A maior glória de um edifício reside na sua idade e na sua força com a qual a sua voz 

se dirige a nós” (Ruskin in DINIS,2014:102)

CASTRO DO CASTROEIRO, MONDIM DE BASTO - um exemplo próximo do Douro

 Em Fevereiro de 2015 descobri, durante um passeio, o povoado do Castroeiro. Este 

“localiza-se na vertente do imponente Monte Farinha, acidente topográfico de grande relevo e 

altitude, dispondo de uma invejável abrangência visual sobre o território.” (DINIS, 2014:68) À 

semelhança do Douro, o Tâmega assume-se como rota de comunicação. O castro implanta-se a 

100 metros de uma nascente, que terá servido de abastecimento de água à população. Na encos-

ta do povoado, voltada à ribeira, no limite do castro, é possível observar “numerosas muros de 

socalco que compõe diversas plataformas agricultáveis, abandonadas, muitos deles construídos 

sem dúvida com pedra talhada na Idade do Ferro e pertencendo ao Castro.”(DINIS, 2014:68) 

 A localização a meia encosta faz com que, apesar da defesa natural, “devido à topo-

grafia do esporão em que se implanta, tenha a capacidade de aceder a uma vasta gama de 

recursos.” (DINIS, 2014:72) Ainda que a cultura castreja esteja associada à condicionante al-

timétrica, desempenhando um papel defensivo fundamental, a implantação do Castroeiro não 

está dependente da altitude. Ter-se-ão assumido como elementos decisivos as potencialidades 

do território, aliadas à condição de defesa natural proporcionada pela topografia, geralmente 

“posições mais ou menos elevadas habitualmente relacionadas com linhas de água, que se tor-

navam solidariamente úteis para a defesa e subsistência das comunidades.” (DINIS, 2014:72)

 “Implantando-se o Crastoeiro num esporão que se destaca ligeiramente na encosta (...), 

sensivelmente à cota 450m, apresenta uma topografia que por si só se denota como importante 

fator defensivo. O fato desta elevação se caracterizar por acentuadas pendentes em vários traços 

por escarpas de blocos graníticos tornaria qualquer subida e acesso uma tarefa árdua e cautelo-

sa.” (DINIS, 2014:78) Contudo, esta “inexpugnabilidade natural” apenas se verifica na penden-

te oeste, para o vale, por isso foram necessários muros de defesa nas outras direções. O muro 

intersectava um aglomerado de fragas difíceis de transpor, revelando a adaptação do construído 

ao natural, criando plataformas para áreas de construção A lógica de implantação do muro 

segue a localização dos grandes penedos pré-existentes, obtendo maior robustez e segurança.
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ANFITEATRO DE TAORMINA, SICÍLIA - uma construção greco-romana

 As construções gregas, pela sua perfeição, estabeleceram uma ligação harmoniosa en-

tre o Homem e os Deuses, o mundo concreto e o mundo espiritual. Encontram-se, pelas suas 

volumetrias, perfeitamente enquadrados na Natureza e abertas à vida ao ar livre, aproveitan-

do os declives e acidentes do terreno. Na elaboração dos projetos gregos constavam estudos 

topográficos do terreno, a adaptação do edifício ao relevo e a escolha criteriosa da ordem, de 

acordo com o tipo de edifício. Nos anfiteatros de pedra, que surgem a partir do séc. V a.C., a 

depressão topográfica dos terrenos propiciava boas condições acústicas e visão total do espaço. 

Estes anfiteatros orientavam-se para o mar ou para a montanha, para que a paisagem integrasse 

o cenário. Nos anfiteatros do período helenístico “a vertente é escavada em hemiciclo e dotada 

de filas concêntricas de bancadas e de coxias, a intervalos regulares” (JASON,1998:128)

 No verão de 2014, durante uma breve visita à Sicília, tive a oportunidade de conhecer, 

pela primeira vez, um anfiteatro grego. “Taormina ou Tauromenion, como era chamada pelos 

gregos, data do século IV a.C. (...) a cidade foi construída sobre as ruínas da antiga colónia gre-

ga da cidade de Naxos, implantada num cimo de uma colina voltada a sul.” (PONTE, 2000:74-

75) O anfiteatro “Situado na encosta, volta-se sobre a bela vista do Monte Etna e sobre a costa 

Siciliana de Siracusa. O teatro é suficientemente afastado para que nenhum edifício moderno 

perturbe a harmonia deste lugar (...) O edifício, que remonta ao período romano, foi construído 

sobre as ruínas de uma obra helenística.” (PONTE, 2000:74-75) De facto, a sensação que per-

dura é de um incrível enquadramento na topografia e na paisagem.

 Os romanos, pela sua natureza ostensiva, fizeram obras para aumentar o pequeno anfi-

teatro que, aparentemente, levou décadas para construir. A utilização de blocos perfeitamente 

talhados de pedra Taormina (semelhante ao mármore) comprova que o teatro é de origem gre-

ga: são um exemplo típico da antiga técnica de construção grega. Os degraus e assentos foram 

esculpidos na rocha e, em lugares onde não havia nenhuma, foram construídos em alvenaria.

 Contudo, não se tem a certeza de quando foi realmente erguido. Alguns acreditam que 

foi construído pelos gregos, por volta de meados do século IV a.C. Outros, observando as 

características estruturais do teatro, dizem ter sido erguido por engenheiros romanos com o 

intuito de ser utilizada exclusivamente pelo povoado grego.
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O MACHU PICCHU E A PACHA MAMA13- uma viagem por fazer

 No alto das Montanhas Sagradas do Peru existe uma cidade chamada Machu Picchu, 

construída durante o séc. XV, em plataformas elaboradas, elevadas a centenas de metros de al-

tura. A característica que melhor define a cidade é a harmonia com que se fundiu à topografia e 

à paisagem envolvente. “The sites are distinguished more for their scenic grandeur and for the 

bold use of complex topography”. (KLUMBER, 1990:463) 

 Machu Picchu é o mais complexo dos assentamentos montanhosos, com inúmeros pa-

tamares nivelados para agricultura e edifícios de alvenaria em pedra.  Para a sua construção, 

os Incas realizaram esboços, desenhos e maquetes de estudo, baseando-se em medidas antro-

pométricas. A amplitude e calma do local aliviam a tensão dos terraços vertiginosos que se 

apresentam ora descendo para ao rio Urubamba ora subindo para os cumes das montanhas. 

Contudo, é uma cidade de pedra construída entre duas montanhas e duas falhas geológicas, 

numa região sujeita a terremotos e chuvas durante todo o ano e era necessário estabilidade. 

Segundo Alfredo Valencia e Keneth Wright “o segredo da longevidade de Machu Picchu é seu 

sistema de drenagem”. O solo das áreas não trabalhadas possui um sistema de drenagem que 

que se estende pela área urbana, efetivando a erosão.

 “The buildings, untouched during four centuries, still give a valid and detailed im-

pression of the character of highland Inca town existence” (KLUMBER, 1990:464) O Machu 

Picchu é, sem dúvida, um dos melhores exemplos no que toca ao enquadramento arquitetónico 

na natureza, criando uma atmosfera única. Por não ter ainda visitado o Machu Picchu, contra-

riamente aos outros exemplos, tentei entender a sua atmosfera através de relatos e fotografias 

recentes (Dezembro de 2015): “O percurso surgia cada vez mais sufocado pela envolvência 

selvagem das gigantes montanhas. (...) Após três dias extenuantes de uma comunhão intensa e 

apaixonante com a Pacha Mama, a sagrada escadaria Inca prometia fazer desistir o maior dos 

guerreiros. Protegida pela exigência e complexa sinuosidade do trilho Inca, não poderiam os 

invasores imaginar a vitória humana que teriam ao alcançar Machu Picchu. (...) Como é possí-

vel o silêncio nos transmitir vida e ter tanto para contar? (...) A harmonia do lugar, o enquadra-

mento das estruturas  em simbiose artística com a montanha é capaz de cegar de amor o mais 

birrento dos arquitetos.” (ALVES, 2016)
13 - Pacha Mama: Mãe Terra; divindade máxima dos Andes, Bolivianos e Peruanos do noroeste argentino e do extremo norte do 

Chile, relacionada com a terra, a fertilidade, a mãe, o feminino; deusa que produz, que engendra.
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CASA DA LAMA GRANDE, ALTO DE MONTESINHO - uma obra desconhecida

 Construída entre enormes fragas que rompem com a paisagem verdejante do Alto de 

Montesinho, a Casa da Lama Grande é uma obra e exemplar único de enquadramento arquite-

tónico na paisagem em Portugal. Tive a oportunidade de a conhecer em 2012 quando, num fim 

de semana passado entre amigos e família, um dos presentes era, de facto, um dos proprietários. 

Por caminhos tortuosos e desconhecidos durante quilómetros, pela Serra de Montesinho acima, 

quase na fronteira com Espanha, chegámos a um local literalmente “no meio do nada”, a cerca 

de 1400 metros de altitude.

 Sombreado por árvores centenárias e atravessado por um pequeno riacho que alagava 

todo o solo, a casa, apesar do seu aspecto massivo e robusto, só se desvendou na sua totalidade 

quando já estávamos a poucos metros dela. Foi implantada entre enorme fragas que a delimi-

tam a oeste, sul e este, deixando a fachada norte livre, destinada à entrada. Ao contornar a casa, 

curiosa com a sua íntima ligação ao meio envolvente, verifiquei que toda a construção que 

emerge entre as rochas vai sendo pontilhada por chaminés e, principalmente, pequenos vãos, 

iluminando os espaços interiores com diferentes tipos de luz. Está perfeitamente integrada na 

paisagem natural, tanto pela sua implantação suis generis como pela utilização das matérias 

locais (como o granito e a lousa) para dar forma a construção. As suas paredes exteriores são 

em alvenaria de pedra granítica, excepto o telhado, em lousa. 

 Ao entrarmos na casa sentimos, por um lado, uma continuidade com o exterior pela 

presença das mesmas paredes graníticas; por outro, um grande contraste entre a luminosidade 

exterior e a escuridão e penumbra no seu interior. No interior, a pouca mobília ainda existente, 

as escadas e os corrimões em madeira completam o aspecto rústico do edifício. Nos quartos, a 

cobertura em lousa e as paredes em alvenaria de pedra são forradas com madeira, permitindo 

uma maior amplitude térmica entre interior e exterior. O pavimento interior varia entre tijoleira 

para as zonas comuns e de serviço, e madeira para os quartos.

 Hoje, ao olhar para estas fotografias, a casa faz-me lembrar a Casa de Chá da Boa Nova 

no seu enquadramento com os enormes rochedos pré-existentes; no jogo vertical de volumes 

exteriores voltados a norte que, de certa forma, reforçam a horizontalidade dos planos, possibi-

litando a abertura vãos e a entrada de luz indireta; na utilização de madeira, no seu interior.
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LUZ, TEXTURAS, VOLUMETRIAS

144. Kentuck Knob House, Frank Loyd Wright

145. Muro de suporte em xisto

146. Le Halo de la Flêche, Salzbourg 1989

147. Escultura Eduardo Chillida

148. Atlas Gerhard Richter

149. Casa Gilardi, Luis Barragan

4.2.1. Um atlas de referências

“Qualquer atlas tem inerente à sua ambição totalitária uma entropia, que poderemos 

classificar desumana, consequente com um excesso de informação inassimilável. (...) perante a 

imensidão do mundo e do mundo representado, se torna impensável a construção de um Atlas 

que não seja legitimado a partir de uma condição, ou condicionante específica, espelhando uma 

realidade inevitavelmente fragmentada em micro narrativas.” (BANDEIRA, 2011:9)
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FRAMES

150. Kentuck Knob House, Frank Loyd Wright

151. Vista para o Rio Douro, na Quinta das Testemunhas

152. “15 untitled works in concrete”, Donald Judd

153. Fachada da Villa Muller, Adolf Loos

154. Controlo visual sobre o Rio Lima, Castelo de Lindoso

155. Casa Luís Barragan, México

As imagens têm sempre uma subjetividade inerente – “neste espaço de subjetividade 

das imagens, naquilo que fica em aberto, que se permite a apropriação, a personificação do 

seu sentido (...) Existe uma intuição, por vezes irresponsável, que nos leva permanentemente 

a ignorar ou selecionar imagens de modo subconsciente; imagens que imergem e emergem 

inesperadamente, revelando uma ausência aparente de sentido.” (BANDEIRA, 2011:14-15)
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Figura 150 Figura 151
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PAISAGEM

156. Monte Tamaro (Suíça), Mario Botta

157. Centro das Artes Casa das Mudas, Paulo David

158. Esquiço da margem direita do Rio Douro, Siza Vieira 1997

159. Casa em Alcanena, Eduardo Souto Moura

160. Infinity Pool, Lago de Montargil

161. Oberrealta Chapel, Rudolf Fontana, Christian Kerez

162. Museu de Foz Côa, Camilo Rebelo e Tiago Pimentel

Um  Atlas “reflete o tempo de percurso e processos associados ao projeto de arquite-

tura. E o projeto, qualquer um, demonstrará a relação entre o saber adquirido e a vontade de 

presciência inerente à experimentação. O arquitecto assume-se como mediador de imagens, 

entre passado e futuro, reservando para o projeto a contemporaneidade possível.”  (BANDEI-

RA, 2011:21)
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Figura 156

Figura 157
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ARQUITECTURA

163. Casa do Pego, Siza Vieira

164. Kentuck Knob House, Frank Loyd Wright

165. Piscina das Marés, Siza Vieira

166. Casa Malaparte, Adalberto Libera

167. Casa em Alcanena, Eduardo Souto Moura

168. Casa na Serra da Arrábida, Eduardo Souto Moura

169. Termas de Vals, Peter Zumthor

170. Casa em Ofir, Fernando Távora

Um  Atlas é “um dispositivo complexo alheio a objectivações: é estável na sua repre-

sentação formal, mas dinâmico nos seus conteúdos; é pragmático enquanto método mas impre-

visível nos efeitos e resultados.” (BANDEIRA, 2011:21) Esta complexidade de referencias de 

variados campos, são articulados e filtrados numa síntese de rigor e disciplina, não necessaria-

mente com uma ordem.



109
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4.2.2. A busca de uma ideia clara

A primeira intenção do projeto surge com uma pré-existência, uma exigência e uma 

orientação-chave: as fragas, a integração na vinha e a vista sobre o Vale do Douro. Como já 

referi anteriormente (na página 70): voltada a norte face ao cume da vinha, a área de edificação 

(permitida pelo PDM) é também a zona com maior controle visual em toda a Quinta. Para além 

de uma vasta extensão de vinhas, vegetação, muros, cardenhos, caminhos e quintas vinhateiras, 

podemos observar cerca de 3 quilómetros do rio Douro e da sua tão invejada linha férrea. E, 

para lá do rio, a vista sobre a cordilheira montanhosa que constitui a margem norte do Vale do 

Douro, assim como as suas aldeias e quintas pitorescas construídas a cérceas elevadíssimas, 

que se vêm ao longe graças ao seu casario branco. 

Nesta paisagem brutesca trabalhada durante séculos pelo homo duriense, todos os 

pontos de vista contam uma história diferente, testemunhos vivos e marcas de diferentes gera-

ções  que sonharam em continuidade. Assim, todos eles são dignos de apreciação, merecedores 

de, através do vão, constituírem uma tela viva na parede de cada divisão que irá surgir com 

o artefacto arquitetónico. Se, ao invés, valorizássemos apenas a “paisagem óbvia” da vista a 

Norte (não menosprezando), duas coisas iriam suceder: o observador, de tanto contemplar a 

mesma imagem, no exterior e em cada um dos vãos, acabaria por a banalizar; o observador não 

iria sentir a integração do próprio objecto arquitetónico com os diferentes pontos de vista da 

sua envolvente direta, iria antes sentir o edifício como um museu onde se contempla uma obra 

de arte.

Assim, a organização volumétrica começa a desenhar-se tendo em conta um percurso 

que em cada paragem tem um controle visual distinto. A figura 153 apresenta uma primeira 

abordagem a este tema embora aqui só se valorizassem três ângulos visuais: início da vista so-

bre o Douro, fim da vista sobre o Douro, controle visual total. A complexidade e a consciência 

da importância da envolvente e o desejo da relação direta com a natureza - as fragas e a vinha 

- toma conta do desenvolvimento deste tema-chave, multiplicando volumes e pontos de vista 

(fig 154). A figura 155 apresenta uma primeira tentativa de conciliar o programa da Quinta das 

Testemunhas com a unidade conceptual desenvolvida. Aqui, cada área - privada, lazer, recep-

ção - já proporciona uma experiencia de controle visual distinto, embora ainda embrionária.



111

Acesso viário

1- Recepção      3- Garrafeira      5- Piscina
2- Entrada principal         4- Zonas comuns        6- Quartos

Pontos de vista Muro em xisto Vinha ao alto Percurso Fragas
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4.2.3.  Encontros com a geometria, Matrizes e Intenções

Segundo Alberti, com ordem e proporção exata todas as coisas devem ser reduzidas ao 

Numerus e tudo deve ser igualado por referencia a ângulos precisos com linhas iguais. Assim, 

com base nos seus ensinamentos, numa fase inicial surge a necessidade de criar uma geome-

tria base orientadora de tudo o que se irá desenvolver, que faça do projeto “um todo” e que o 

mantenha à escala. A melhor referência a ter em conta será uma em que a própria topografia e 

programa se assemelhem e que tenha sido posta em prática. 

4.2.3.1. Kentucky Knob House, Frank Loyd Wright 

 A casa de Kentucky Knob surgiu a partir de uma planta dinâmica e alcançou as qua-

lidades que Wright elogiava: dignidade, repouso, graça, força, delicadeza, gravidade e ordem 

rítmica (fig.157). A família Hagans comprou um terreno numa colina (“knob”). Parte desta ha-

via sido cultivada e do restante terreno tinham aproveitado a madeira para produção. O solo era 

rochoso e os patamares bastante íngremes. A arquitetura começa com um pedaço de chão, com 

o desejo de construir sobre ele e, sobretudo, com o desejo de construir com distinção. Apenas a 

30 km de distância Wright  tinha construído a Falling Water House. Os Hagans visitaram-na e, 

no próprio dia, pediram ao arquiteto que desenhasse a sua casa. Wright sugeriu que visitassem 

algumas das suas casas, como a Richard Smith e a Unitarian Meeting, que vão ser referências 

para o seu projeto: paredes de pedra e plantas baseadas em ângulos de 60 e 120 graus.

Na Kentucky Knob House os quartos foram projetados como se tivessem sido atirados 

contra um ângulo obtuso. O projeto parecia vivo. As paredes estruturais de alvenaria e os pila-

res foram condensados e dispersos, libertando o perímetro da casa para a construção de longas 

janelas e portas de vidro. Wright justificava a orientação este-oeste da casa com a expressão 

“The sun is the great luminary of all life” (Wright, in HOFFMAN 2000:29), alinhando a facha-

da principal com a hipotenusa de um triangulo de 36 graus. Mais tarde rodou a implantação da 

casa ligeiramente para sul, a pedido do cliente.

Wright descobriu que a combinação de dois triângulos de 36 graus, formando um 

triangulo equilátero (120 graus), trazia grandes virtudes para a construção. “Os ângulos agudos 

encastravam a casa na paisagem, enquanto os ângulos obtusos a fazem envolver a colina e, 
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1- arrumos
2- átrio de entrada

Figura 174

Figura 175

Figura 176

3- coberto exterior
4- hall de entrada

5- sala de estar
6- varanda

7- lareira
8- sala de jantar

9- cozinha
10- quarto

11- quarto
12- quarto principal

13- casa de banho
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ao mesmo tempo, abrir o espaço interior de maneiras inesperadas”. (Wright, in HOFFMAN 

2000:30) Wright descobre na natureza uma grande variedade de padrões geométricos. Até as 

formações de pedra eram essencialmente geométricas. Acreditava que a arquitetura era profun-

damente geométrica e uma arte abstrata.  Assim, criou uma grelha padrão de 60 e 120 graus para 

Kentucky (fig.161). Se todos os lados de cada triângulo medissem o mesmo comprimento, não 

haveria dúvida sobre a unidade de construção. O padrão para Kentucky Knob era formado por 

quatro triângulos, um hexágono central e dois paralelogramos equiláteros sobrepostos: quando 

estendido gera um hexagrama. A dimensão do módulo iria determinar as aberturas das portas e 

janelas, paredes e divisões e até mesmo o comprimento da mesa de jantar. Todas as figuras geo-

métricas podem ser construídas a partir de exemplares dos triângulos pequenos. Um sistema de 

unidade bem concebido mantinha tudo em escala, assegurando uma proporção consistente em 

todo o edifício. Este sistema tem também a intenção de simplificar a planta e facilitar a construção.

Realizaram todo o trabalho de madeira em cipreste vermelho; fizeram a pavimentação 

do piso com lajes de pedra. As pedras eram adornadas de forma aproximadamente rectangular. 

As partes pertenciam ao todo. Algumas pedras eram traçadas alguns centímetros atrás da face 

da parede, criando um ritmo omisso e natural ao longo das paredes. As cores eram subtis e 

muito enriquecidas pelas superfícies em cipreste vermelho. As especificações do clima de Ke-

ntucky requeriam um acabamento duradouro que protegesse as madeiras de descoloração. O 

telhado foi projetado com um ângulo de 20 graus com um tecto falso de madeira. Na estrutura 

do telhado os suportes de madeira foram configurados para esconder as escoras de aço. Para 

Wright a gramática arquitetónica de um edifício tem que se fundir com cada peça de mobiliário 

e todos os detalhes devem testemunhar a mesma disciplina do projeto. 

À medida que se vai percorrendo o terreno a casa vai-se revelando lentamente. Está 

inserida um pouco a baixo do cume, deixando-o livre e destinado a ser o local de maior sereni-

dade e admiração. Muitas características da casa expressam a sua tranquila poesia do horizon-

tal, pistas para a intimidade do interior da casa que residem em determinadas dimensões (pila-

res de pedra triangulares). “Hill and house should live togeher each the happier for the other”. 

(Wright, in HOFFMAN 2000:54)  Ao descer a encosta a casa apresenta uma fachada distinta: o 

espaço habitável está elevado num pódio e o telhado em balanço parece suportado por apenas 2 
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pilares de pedra. O abismo visual entre o telhado e a massa de alvenaria cria a sensação de um 

pavilhão ao ar livre na floresta. A sensação de um peso físico dissolvido no espaço: a estrutura 

torna-se mais leve à medida que sobe (fig.158). Equilíbrio estrutural é necessário para qualquer 

edifício, mas neste caso torna-se mais dinâmico e misterioso, “obvious symmetry usually clo-

ses the episode before it begans”. (Wright, in HOFFMAN 2000:57) Kentucky implanta-se no 

solo de onde as suas pedras foram extraídas. O conjunto visual do parapeito e do telhado em 

balanço afirmam a horizontalidade, a zona intermediária passa de uma parede para uma tela de 

luz vinda das janelas e portas de vidro.

As portas de vidro abrem para uma varanda pavimentada com lajes de pedra, piscina 

triangular e jardim rochoso (fig.165). Os detalhes angulares característicos na cornija acentu-

am o telhado que a protege. As placas de madeira são combinadas com dentes contínuos para 

criar uma longa linha pontilhada, mais uma vez para ornamentar e salientar a horizontalidade 

(fig.169). Pequenas caixas de luz em forma de triângulo equilátero pontuam o teto falso de ma-

deira da sala de estar: “a beleza da madeira é como a textura do cetim ou da seda, superfícies 

sobre as quais a natureza tem bem assinaladas as linhas do seu carácter em desenho e cor”. 

(Wright, in HOFFMAN 2000:64) Os painéis de luz da entrada são o padrão abstrato da própria 

estrutura (fig.168). A abertura hexagonal lança frechas de luz no pavimento. Um jardim interior 

estende-se num jardim ao ar livre estimulando a ilusão de espaço continuo. “Uma casa deve 

ser concebida organicamente, tal como o espaço brinca com a luz”. (Wright, in HOFFMAN 

2000:67) Wright desejava proteção completa para os espaços mais necessitados e o resto do 

edifício aberto para o exterior. 

As lajes de pedra estavam destinadas à entrada e à lareira, mas acabaram por pavimen-

tar todo o edifício, à exceção da cozinha que é em cortiça. A alcova de jantar apropria-se de 

parte do terraço e alterna entre as aberturas hexagonais do terraço com as pequenas aberturas 

triangulares do interior. A sala de jantar é a divisão que capta mais luz natural. Como uma torre. 

a cozinha sobe a partir do centro da casa num volume oco de pedra em busca de luz zenital, 

acompanhando a chaminé. Em planta, a cozinha é um hexágono irregular cortado em dois. Nos 

quartos os acabamentos são feitos em cipreste vermelho e os níveis de luz são baixos, contras-

tando com o resto da casa (fig.164). 
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4.2.3.2. Fase Geometrizante 

Após o estudo da Kentuck Knob House verifico as suas semelhanças com a Quinta 

das Testemunhas. Ambas se situam numa colina arredondada da qual grande parte havia sido 

cultivada. O solo rochoso e os patamares íngremes fazem parte da topografia das duas. Nas 

Testemunhas, assim como em Kentucky, “a arquitetura começa com um pedaço de chão, com 

o desejo de construir sobre ele, e, sobretudo, com o desejo de construir com distinção”. Assim, 

surge uma imediata força de vontade de seguir a sua inspiração na natureza como base geomé-

trica. Wright afirma que, por exemplo, as pedras são de formação essencialmente geométrica, 

sendo assim uma inspiração óbvia para os seus projetos. No projeto da Quinta o ponto de par-

tida, de referência foram as fragas e, portanto, há mais uma vez semelhanças conceptuais com 

Wright. Como podemos observar no capítulo “Transformações em tempo real”, tal como em 

Kentucky, a pedra que vai ser utilizada em toda a construção é extraída do próprio solo, confe-

rindo-lhe a própria essência à qual pertence por natureza. O próximo passo é então, com base 

na grelha de Wright, a formulação da matriz base das Testemunhas.

Começo por definir a minha dimensão base a qual irá manter o projeto como um todo 

e tudo à escala. Esta medida tem que se fundamentar em algo que faça sentido para o seu en-

quadramento. A única métrica realmente importante por estes lados é o dimensionamento de 

bardo a bardo, ou seja, o espaço livre mínimo que é deixado entre cada fiada de videiras para 

que o trator agrícola possa circular: 2.10 metros de largura. Este módulo, perante as diferen-

tes necessidades de dimensionamento, pode variar através de um múltiplo seu, neste caso os 

0.70m (0.70x3=2.10), marcando com um ritmo omisso a totalidade do edifício, desde os vãos 

até a espessura das paredes: 0.35m - 0.70m - 1.40m - 2.10 m - 2.80m - 3.50m - 4.20m...

O passo seguinte é criar uma grelha com este valor aplicando os ângulos com que  Wright 

desenha a Kentuck Knob House (60 e 120 graus), numa tentativa de enquadramento da paisagem, 

dando forma à sua grelha hexagonal. O eixo de partida da malha é alinhado pela via de acesso, 

contudo mais tarde é rodado para norte. Os eixos paralelos entre si, independentemente dos di-

ferentes ângulos, distam sempre de 2.10. Os esquiços da página seguinte mostram as primeiras 

tentativas de projetar com base na grelha, tendo em conta a intenção de criar diferentes pontos 

de vista para cada espaço. Contudo, foi necessária uma libertação e sintetização geométrica.
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4.2.3.3. Fase Abstrata 

Após alguns meses e vários estudos de implantação para as Testemunhas há a neces-

sidade de romper com a malha wrightiana que, ao invés de orientar o processo, o estava agora 

a limitar e a fazer com que se perdesse a singularidade tão desejada para o projeto. Esta liber-

tação exigiu um recomeço, um retrocesso formal, para que os volumes surgissem numa nova 

geometria - uma geometria de jogo entre volumes, de cheio e vazio, uma geometria escultórica 

portanto: “A rich dialogue between mass and space, heaviness and lightness ensues.” (Eduardo 

Chillida in DEPLAZES, 2008:291)

Tudo começa com um esquisso do Arquiteto Camilo, mostrando-me como se tinha 

perdido a leitura do “todo do projeto” devido ao uso exaustivo da grelha wrightiana (figura 

191), e que tinha de me desprender destes eixos rígidos e procurar antes os alinhamentos or-

gânicos do próprio terreno, conjugando ambos com sensibilidade. Ou seja, o objetivo não era 

o total esquecimento desta grelha mas sim o desprendimento das formas pouco naturais a que 

esta obrigava, não se fundindo na totalidade com o terreno. Procuram agora pela geometria 

inerte ao seu solo, às suas matérias: “O objectivo consistia em delinear, naquela imagem orgâ-

nica, uma geometria: descobrir aquilo que estava disponível e pronto para receber a geometri-

cidade. A arquitectura é geometrizar.” (VIEIRA, 199:27) 

Tinha de existir uma forte relação interior e exterior, volume natural e artificial, mate-

rial e matéria, cheio e vazio, espaço e forma, luz e penumbra. Havia que sentir a invisibilidade 

entre ambiente e organização do espaço pois “a arquitectura não termina em ponto algum, vai 

do objecto ao espaço e, por consequência, à relação entre os espaços até ao encontro com a 

natureza.”(VIEIRA, 1998:31) Desta forma, a fusão de matérias opostas reforçaria as compo-

nentes individuais do volume edificado.

Foi a abstração da natureza do local que deu lugar a uma busca por novas formas, ge-

ométricas mas orgânicas: as linhas de água, as fragas. Procurei encontrar semelhanças gráficas 

às suas formas no campo da arte para que fizesse mais sentido a sua transição para a vertente 

arquitetónica. Por exemplo, a complexa rede hidrográfica rizomática do Alto Douro Vinhatei-

ro  (fig. 10), que faz lembrar os estudos estruturais urbanísticos dos Arquitetos Alison e Peter 

Smithson (fig.177). A matéria propriamente dita, as formas agressivas do xisto que rompe aqui 

e ali com o terreno criando volumes tão naturais e orgânicos quanto geométricos, contrastes 

fortíssimos de cheio e vazio, de luz e sombra (fig. 94, 104, 113), remete, no campo da arte, para 

o abstracionismo inequívoco de Eduardo Chillida (fig. 178, 179, 180).

O resultado desta pesquisa abstrata (fig. 182) fez com que os volumes surgissem com 

naturalidade, integração e dinâmica entre interior e exterior da massa arquitetónica. No final as-

semelha-se - mesmo que de forma inconsciente, durante o processo - à mão humana (fig.181).
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4.2.4. Desenvolvimento às escalas 1:500, 1:200 e 1:100

“A preocupação com as pré-existências e com o sítio começa o desenho.” (COSTA, 

1985:132) Numa fase inicial, o terreno estava ainda livre de qualquer intervenção humana, 

existam apenas fragas, arbustos e paisagem. O primeiro impacto do local era, sem dúvida, a 

vista de tirar o folego e as enormes fragas que rompiam com a paisagem, como frequências 

cardíacas altíssimas que se soltaram do interior da montanha. A criação arquitetónica nasce 

desta emoção inicial, “a emoção provocada por um momento e por um lugar. O projecto, e a 

construção, exigem dos autores que se libertem dessa emoção, num progressivo distanciamento 

– transmitindo-a inteira e oculta.” (Siza Vieira in RODRIGUES, 1992:9) 

Nestes esquissos inciais o edificado encastra-se no cume das Testemunhas e o seu 

acesso viário é feito exatamente por aí, vindo de sul. A orientação a Norte, para o Vale do 

Douro, e a distribuição vertical em patamares vêm já destes esquissos iniciais. A distribuição 

volumétrica em patamares, resultado da reflexão sobre as construções no Douro, estabelece já 

uma forte ligação interior-exterior. As fragas fazem parte da própria estrutura, fundem-se com 

as paredes e interagem com os espaços interiores. O acesso principal à Guest House é feito 

por uma escada proveniente do cume, que cumpre a função de pátio de chegada. Do pátio as 

escadas são o único elemento que revelam o edifício, pois a própria cobertura funde-se com a 

topografia da Quinta adquirindo também a sua caracterização geológica e vegetal. 

Acompanhando os trabalhos a decorrerem nas Testemunhas, a implantação terá que 

ser repensada e redesenhada mais a Norte, acompanhando a descida do terreno, abaixo da 

recém-traçada estrada principal. O desenho recomeça e avança no sentido de encontrar alguma 

coesão estrutural e dinâmica entre os diferentes pisos, com base na grelha geométrica wrightina 

(referida na página 110). Embora comece a ganhar forma exterior e organização interior, 

seguindo os ângulos da modulação base, o todo começa a fragmentar-se e o projeto perde algum 

do seu dinamismo formal (fig.186). Os três pisos parecem pertencer a desenhos diferentes, não 

compondo a ideia clara desejada. Era necessário que o terraço se abrisse para a paisagem e 

que a piscina não fosse um “objeto” mas que pertencesse ao todo - ao edifício e à paisagem. 

Na busca por maior realismo formal, espessuras e texturas, o processo passa por uma 

maquete 3D (fig.188 e 189). Este passo foi essencial na pesquisa e escolha dos diferentes 

materiais que vão dar cor e consistência à construção. A experimentação das aberturas, pela 

primeira vez, permite que se comecem a orientar e dimensionar os diferentes vãos, aqui ainda sem 

uma matriz estipulada entre os mesmos - era igualmente necessário que a partir deste ponto os 

vãos pertencessem ao todo, fossem uma só unidade. Assim, seguindo a lógica modular dos 2,10 

metros e seus múltiplos, as aberturas orientam-se tendo em conta o controle sobre a paisagem. 

“A experiência levou-me a trabalhar com a fotografia para ter sempre à mão o elemento 
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que realmente me afectou e interessou. Faço fotografias normais que se podem digitalizar, 

manipular, que possam ser uma base para o desenho.” (Souto de Moura in ESPÓSITO, 

2003:438) A fotografia é um dos elementos de trabalho que teve maior significado durante todo 

o trabalho. Em primeiro lugar porque reflete um momento, uma experiência, um ponto de vista 

que foi importante captar, por qualquer motivo, no próprio local. Fotografar continuamente a 

Quinta, ao longo de mais de um ano, permitiu-me perceber e sentir as variações das diferentes 

estações do ano. Ter a fotografia à mão, auxiliando a memória durante o processo, permite-me ao 

mesmo tempo fazer experimentações, como montagens. A figura 190, por exemplo, representa 

uma montagem entre fotografia in situ, maquete de trabalho (em cortiça, escala 1.500) e 

photoshop. Permitiu-me, neste caso, estudar a relação da topografia com os volumes, a estrada 

e a paisagem. Esta maqueta foi decisiva na rotura com a geometria wrightiana e consequente 

fase abstrata (referida na página 112). A figura 191 mostra que o projeto se encontrava, ao invés 

da pretendida organicidade e pertença à topografia, bastante rígido e impositivo no território. 

O recomeço do esquisso para as Testemunhas surge então com a fase abstrata, onde 

se valorizou paralelamente os estudos topográficos já feitos, assim como o desenho baseado 

nas curvas de nível do terreno e nas suas fragas. O esquisso por variadas vezes simula uma 

maqueta de improviso, pondo em relação o edifício proposto com os volumes ou topografia 

existente (fig.198). Desenhar é resolver problemas. Assim se resolveu o projeto da Quinta 

das Testemunhas, após inúmeros esquissos, pensamentos dispares, intenções, alinhamentos, 

referências, etc. que conseguiram completar a Quinta com o edifício que lhe faltava.

Começar com uma folha em branco pode ser assustador ou simplesmente desafiante 

(fig.193). Com o conhecimento e os erros apreendidos até aqui, começar de novo torna o 

projeto mais claro e complexo ao mesmo tempo, mais enraizado no conhecimento in situ do 

que estava nos seus esquissos iniciais. Há uma maior sensibilidade, o traço está mais solto, há 

mais confiança e intuição e sobretudo o desejo de finalmente chegar ao desenho final: “o facto 

artístico e o objecto que o enforma não surgem enquanto premissa mas como resultado de um 

processo (e de um percurso). Trata-se antes de mais de um processo de interpretação do sítio.” 

(VIEIRA, 1992:15) A intuição, além de ser um aspecto que nos distingue (a nós arquitetos), 

resulta da acumulação de aprendizagem quase num estado subconsciente. Assim, os volumes 

foram surgindo intuitivamente, como fragas a soltarem-se do terreno, irregulares, dinâmicos, 

orgânicos - seguindo a modulação base de 2,10 metros mas libertando os ângulos rígidos que 

anteriormente limitavam o esquisso e a consequente composição volumétrica (fig.194). 

Os volumes vão-se desenhando em áreas aproximadamente iguais, mantendo uma 

harmonia constante entre os mesmos, num ritmo assertivo que joga com cheios e vazios, 

perfurações e saliências. O espaço conector entre estes volumes e os diferentes pisos - corredor 
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de circulação - deverá ser tardoz, deixando a vista completamente livre para os volumes 

principais. O corredor vai sendo esquissado na perspetiva de se tornar num espaço totalmente 

dinâmico, refletindo e dando continuidade à volumetria exterior. Apesar dos volumes serem 

os elementos com maior força visual e, consequentemente, constituírem quase a totalidade da 

fachada norte do casario, o corredor vai “espreitando” para o exterior através de perfurações 

(vãos) limitados a um determinado ponto de vista. “A alternação rítmica de formas concavas e 

convexas produz um extraordinário efeito de ordem e harmonia. Há um intervalo conveniente 

entre as formas contrastantes, de modo que o olhar pode saciar-se com uma forma antes de 

passar ao contra movimento da seguinte.” (RASMUSSEN, 2007:48) Os volumes, que contêm 

a matéria propriamente dita da Guest House, dão forma ao cheio, à saliência, à convexidade. 

Ao invés, o corredor de circulação conecta os volumes num jogo de luz e sombra, pertencendo 

ao vazio do edifício, à perfuração, à convexidade (fig.203). 

“Numa composição arquitectural não existem apenas os espaços externos e internos, 

mas também o espaço próximo e distante, a terceira dimensão. Jogar com estes elementos 

é uma prática antiga, um jogo de volumes, de distâncias, de claro e escuro, que o barroco 

usou numa escala menor e requintada. Na arquitectura contemporânea tudo isso assume outra 

importância, pelo volumes inesperados que os programas estabelecem e a técnica e a imaginação 

do arquitecto diversificam.” (NIEMEYER, 1997:28) O desenho da fachada das testemunhas 

vai-se alterando, a pouco e pouco, procurando por uma assimetria visual harmoniosa e 

dinâmica (curiosa) provocada pela busca incessante de diferentes pontos de vista, jogando 

sistematicamente com dimensões visuais distintas que variam de espaço para espaço. Desta 

forma tudo se manterá interessante: “se um arquitecto quer que o seu edifício seja uma autêntica 

experiência, deve empregar formas e combinações de formas que não deixem o espectador 

afastar-se tão facilmente, mas pelo contrário, o forcem à observação activa.” (RASMUSSEN, 

2007:49). Para que pertença ao todo - não só ao todo do edificado como, e mais importante 

ainda, ao todo da Quinta das Testemunhas - há que pensar e esquissar o projeto incutindo-lhe 

os seus materiais e texturas (fug.204), da mesma forma que se desenha o seu enquadramento 

com a topografia e vegetação envolvente (fig.199): “Place, use and form. The form reflects the 

place, the place is just so, and the use reflects this and that” (ZUMTHOR, 2006:69).

Uma das grandes referências que sempre me despertou curiosidade e interesse, tendo 

em conta esta ideia obstinada dos pontos de vista, da integração na topografia, da assimetria 

dos vãos e do controlo da paisagem foi, sem dúvida, a Casa da Serra da Arrábida, do Arquiteto 

Eduardo Souto de Moura (fig.150): “Interessava-me rodar uma parte da planta para emoldurar 

visualmente uma zona de paisagem circundante (...) a mesma variação das dimensões do 

volume exterior percebe-se em negativo nos interiores.” (Souto de Moura in NUFRIO, 2008:25)
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4.3. Apresentação ao Cliente
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Figura 223
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Figura 227
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Figura 231

Figura 232
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PORMENOR CONSTRUTIVO        escala 1:20

LEGENDA:
1. Laje de cobertura em xisto                 15 cm
2. Camada de terra vegetal          10 cm
3. Manta geotêxtil              1 cm
4. Esteira drenante            3 cm
5. Manta de proteção            1 cm
6. Impermeabilização anti-raízes               1 cm
7. Isolamento térmico                 6 cm
8. Tela impermeabilizante              3 cm
9. Laje de betão           25 cm
10. Manta de proteção geotêxtil                 3 cm
11. Isolamento térmico                 8 cm
12. Tela de impermeabilização             2 cm
13. Muro de suporte em betão            25 cm
14. Parede em xisto          15 cm
15. Poliestereno expandido
16. Cordão de mastique betominado
17. Dreno de PVC 
18. Camada de enchimento 
19. Viga estrutura               20 cm
20. Tela impermeabilizante                         2 cm
21. Isolamento periférico          19 cm
22. Betão de limpeza             5 cm
23. Camada separadora                1 cm
24. Cascalho
25. Manta geotêxtil              1 cm
26. Gesso cartonado             4 cm
27. Sistema de fixação
28. Reboco                2 cm
29. Tijolo           11 cm
30. Isolamento                  4 cm
31. Betão estrutural                       20 cm 
32. Reboco             2 cm
33. Soalho              3 cm
34. Toco de madeira            3 cm
35. Isolamento                    4 cm
36. Pavimento Revigrés Crema Marfim                2 cm 
37. Argamassa de assentamento                    1 cm
38. Isolamento térmico                 4 cm
39. Laje de betão           25 cm
40. Reboco             2 cm
41. Caixa de ar                  3 cm
42. Betão estrutural          20 cm
43. Isolamento                  6 cm
44. Tela impermeabilizante           2 cm
45. Tijolo          7,5 cm
46. Reboco          1,5 cm
47. Perno de corte           5 mm
48. Laje exterior em xisto 1% inclinação        32 cm
49. Caleira de drenagem
50. Muro de suporte em betão            25 cm
51. Alvenaria em xisto             23 cm
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CORTE A-A'
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ESCALA  1:20

“Materials react with one another and have their radiance, so that the material composition 
gives rise to something unique.” (ZUMTHOR, 2006:25)
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4.5. Memória Descritiva

Acompanhando a evolução duriense de geração em geração, em que as técnicas 

tradicionais vitícolas dão agora lugar a outras mais práticas e adaptadas aos meios da actualidade, 

qualquer edifício projetado de raiz deverá também adaptar-se aos novos tempos. Tal como as 

vinhas novas (vinha ao alto ou vinha em patamares) que embora distintas das vinhas velhas, a 

estas vão procurar as mesmas formas de plantação, exerto, etc., as novas construções do Douro 

têm que evoluir, sim, respeitando as formas de construir e os materiais tradicionais desta região. 

Assim, a Quinta das Testemunhas pretende ser mais um passo na modernização arquitetónica 
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do Alto Douro Vinhateiro, tendo como referência construções que tragam nova vida ao Douro, 

como é exemplo o Museu do Côa (fig.144). 

“Aquilo que pode ser perfeitamente correto e natural num meio cultural, pode 

facilmente estar errado num outro; o que é adequado e próprio numa geração torna-se ridículo 

para a seguinte”. A Arquitetura deve “perdurar por um futuro distante. (...) O seu edifício deve, 

de preferência, estar à frente do seu tempo quando é projectado, a fim de que possa acompanhar 

a marcha dos tempos enquanto se mantiver de pé.” (RASMUSSEN, 2007:11)

Figura 237
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A chegada às Testemunhas é feita por uma estrada tortuosa que se atravessa 

delicadamente pelas vinhas, quintas e olivais... “uma arquitetura sublime que se desenhava na 

montanha, o Douro.”(VIEIRA, 1997:7) Ao longe já se avista a Quinta das Testemunhas, no 

seu altivo e solarengo cume voltado a Sul. Porém, por este caminho sinuoso, das Testemunhas 

não se avista nada mais que o novo vinhedo e o velho olival. É no lado norte do cume que 

está escondida a casa da Quinta e cerca de dois quilómetros de paisagem sobre o rio Douro, 

serenamente ao sol, espelhando a grandeza das suas margens. Fazendo justiça à tradição e 

economia milenar da região, com braços anónimos de pedreiros, “artistas que compreenderam 

e respeitaram a natureza” (VIEIRA, 1997:7), desbastou-se a vegetação espontânea, surribou-

se a terra, extraiu-se o xisto para dar forma aos muros de suporte, construíram-se os socalcos 

e plantaram-se as vinhas de onde irá nascer o mais antigo néctar da cultura europeia, o Vinho. 

Após subir lentamente curva e contra-curva chegamos finalmente à calçada de entrada 

da Quinta das Testemunhas. Um dia anunciar-se-á pelo seu portão imponente, ladeado por 

ciprestes, rompendo o murete de xisto que a separa da estrada de acesso. É deste largo que 

partem todos os caminhos para os diferentes pontos da Quinta e também para quintas vizinhas. 

São estes caminhos que unem e parcelam quintas e que dão origem ao mosaico. Os nossos olhos 

ainda não suspeitam do que irão encontrar ao percorrerem qualquer uma destas estradas pois 

no Douro cada passo é uma curva e cada curva é uma surpresa. Aqui apenas podemos ter em 

permanente certeza o que os outros sentidos nos dizem: o olfato intenso a terra e rosmaninho; 

a sonoridade serena da natureza apenas interrompida pelo comboio a passar do outro lado do 

rio ou por um carro ao longe, num dos muitos trilhos desta terra. Um silêncio eterno que faz 

o tempo voar por estes lados. É incontornável, ao falarmos deste projeto, não fazermos uma 

descrição de todos os traçados que a envolvem, pois a sua intervenção não se limita à Guest 

House, já que este é um projeto de paisagem: um processo de “reconstruir o monte”, assim 

como se refere Souto de Moura ao projeto da Casa de Moledo.

Dos caminhos que poderíamos tomar, a estrada que define o limite nascente da 

Quinta e a estrada imediatamente a poente desta, vão-se distanciando uma da outra por um 

vale. Caraterizado pelo seu solo fértil, o vale vai vencendo o enorme desnível com socalcos 

suportados por antigos muros em pedra erigidos numa época pré-filoxerica e agora ao abandono 

- mortórios. Já nesta época se construíram os cardenhos nas vinhas e, como bom exemplo disso, 

encontramos um neste local, o único em toda a Quinta. Medronheiros, macieiras, pinheiros, 

arbustos silvestres e vegetação espontânea vão sombreando a descida até ao limite a Norte, 

que é também a zona mais baixa da parcela. É a meio do vale que surge uma pequena nascente 

protegida por um pórtico em xisto, tão antigo quanto aos muros de pedra, onde as estradas afluem 

por um caminho transversal a ambas. Com o intuito de tirar o máximo partido da nascente os 
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antigos construíram uma enseada no patamar onde a mesma emerge. Suportada por um muro 

de xisto, esta nascente reservara outrora a água abundante do inverno para o verão quente e 

seco. Deste local a paisagem a norte começa a revelar-se. Já se consegue vislumbrar um pouco 

do que é o extenso e retalhado vale, “a geometria dos vinhedos, as curvas caprichosas das 

paredes dos socalcos, o volume das encostas, o casario muito branco” (VIEIRA, 1997:9-10).

Passados quase 150 anos da filoxera o vale recebe uma nova oportunidade. O caseiro 

aproveita o solo fértil para cultivar uma horta no patamar abaixo da nascente. Planeia-se já 

a limpeza dos mortórios para a plantação de nova vinha e olival, dando novamente uso aos 

antigos muretes que, dado ao seu estado de degradação, deixaram já há muito de ser Arquitetura 

e passaram a fazer parte da Natureza. O pequeno cardenho permanecerá em ruína, “o estado 

natural de uma obra, uma obra que chega ao fim. Não se pode alterar nada, uma ruína é aquilo 

que é” (ANDERSEN, 2012). Novas árvores de fruto típicas do Douro - “uma sucessão de 

vinhas, olivais e amendoais num mar de fragas. (...) Aqui e ali, a enfeitar as margens, laranjais 

formosos.” (VIEIRA, 1997:7) - como a cerejeira, a laranjeira, a amendoeira e a nogueira, irão 

também trazer uma nova vida a este vale esquecido pelo tempo.

De regresso à entrada da Quinta ainda existem três rotas possíveis a tomar dentro do 

próprio terreno. Uma fiada de oliveiras delimita toda a parcela pelo lado sul, sombreando o 

caminho de acesso, que tem como destino as quintas vizinhas. Para norte desta estrada começa 

o recém-plantado vinhedo das Testemunhas, disposto em largos patamares de enormes e difíceis 

taludes. Os patamares “do século XXI” são agora adaptados às novas tecnologias agrícolas que 

permitem um melhor e mais fácil manuseamento de terras e fragas. Ao contrário do período 

pré-filoxerico em que o Homo Duriense surribava e construía os muros de suporte com as 

próprias mãos, o trabalhador do século XXI usa a máquina como ferramenta de trabalho. Esta 

evolução trás alterações dimensionais aos patamares e à disposição da vinha. Se outrora apenas 

o Homem e, por vezes, o burro ou cavalo lavravam a terra e percorriam as vinhas, hoje são os 

tratores agrícolas que o fazem. Ora, se para os primeiros bastavam 80cm de bardo a bardo para 

que fosse possível a vindima, hoje em dia são necessários no mínimo, 2,10 metros. 

Novamente junto ao largo dois caminhos possíveis partem do mesmo troço inicial e 

começam a afastar-se após uns metros: um subindo o cume pelo lado noroeste e outro em linha 

reta, situado entre o vale e cume, mantendo uma cércea razoavelmente constante em direção a 

norte. Se seguirmos pelo último vamos observando o vale do lado nascente; o cume da Quinta 

e o casario a desvendar-se do lado poente; e do lado norte, aos poucos e poucos, o rio Douro. Já 

no limite do terreno a estrada começa a descer para o rio, ziguezagueando para vencer o enorme 

desnível. Atravessa dezenas de quintas - nomeadamente a Roriz, que se enquadra no vale do 

Douro como uma quinta imaginária numa tela impressionista - e milhares das mais prestigiadas 
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vinhas autóctones, alcançando finalmente a margem do rio. Foi não há muito tempo que, ao 

explorar a margem do rio, descobri uma praia fluvial resguardada da estrada por um pequeno 

laranjal. Talvez onde outrora atracavam os rabelos para receber pipas cheias de vinho das 

muitas quintas centenárias que por aqui perduram, com destino ao Porto e a Inglaterra.

Finalmente, o último caminho da Quinta: aquele que será o acesso principal ao casario 

e à cota mais alta das Testemunhas. Do largo, esta misteriosa estrada, que se vai escondendo 

atrás da curva, é a mais convidativa de todas. É necessário que marque a sua posição de “via 

principal”, distinguindo-se não só no interior da Quinta mas também na paisagem à distância. 

No Alto Douro há uma espécie arbórea em especial que sabe como marcar a sua posição e 

transformar qualquer caminho em pura poesia. Não é ao acaso que é colocada, por exemplo, na 

Casa em Alcanena pelo Arquiteto Souto Moura, dando-lhe uma entrada triunfal (fig.141). Nesta 

paisagem duriense, entre as Testemunhas e o rio Douro, a Quinta Roriz é distinguida, não só pelo 

seu casario branco, mas principalmente pelos seus altos e esguios ciprestes. Também na Quinta 

Dona Doroteia os recém-plantados ciprestes (à cerca de 2 anos), alternados de forma rítmica 

com oliveiras novas, começam a marcar a via de acesso principal, apontando intuitivamente 

qual o caminho a tomar para se chegar ao casario. Figuro então para as Testemunhas uma estrada 

que, rompendo com os patamares acidentados da vinha, é ornamentada por um sombreado 

rítmico oferecido por altos ciprestes plantados ao longo da subida, a sul da estrada. Ainda junto 

ao largo já se vislumbra um pouco do grande e tosco muro de pedra que rodeia o cimo da vinha 

pelo lado norte, vencendo o talude. Aqui foram já plantadas as primeiras videiras de uva branca 

das Testemunhas, com disposição de Vinha ao Alto. Ao longe estas marcam já a geometria e o 

ritmo tão próprios que compõem a manta de retalhos do Alto Douro. À medida que penetramos 

na curva vamos descobrindo pontos de vista e paisagens distintas e desvendando o rio, lá ao 

fundo do vale silencioso, sempre com um barco ou dois a conduzir turistas do Pinhão para 

o Pocinho ou vice versa – o que interessa é o percurso e não o destino, a paisagem perene. 

Contudo a maior descoberta é a chegada ao casario, que se vai apresentando subtilmente. 

A geometria dos socalcos desvanece nesta arriba ainda espontânea, carregada de 

enormes fragas e onde pouco sol chega durante o Inverno. Contudo, para além de ser o único 

local do terreno onde o PDM permite edificar é, de facto, o lugar perfeito para construir. 

Contrariando a aprendizagem arquitetónica relativamente à disposição solar, a Quinta das 

Testemunhas não se orienta consoante a luz solar. Encastra-se na montanha e aproveita a sua 

arriba para se proteger e formar a parede tardoz, voltando-se para o vale que recebe a sua vinha 

e assim controlando a paisagem - tal como a Casa do Olival, na Quinta imediatamente a poente. 

É nesta diversificada paisagem e a partir deste enquadramento visual que se vai recortando 

o perfil da casa numa aproximação à contextualização e aos volumes escavados de Siza na 
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Casa de Maiorca e na Casa do Pego, onde os volumes são o resultado da adequação da obra 

ao terreno. O tema da topografia levou à fragmentação, para melhor adequação e inserção no 

terreno. Tem portas e janelas para o Vale do Douro com episódios que era preciso fixar, registar. 

Deste ponto, começa-se a perceber que o propósito foi manter uma continuidade entre a colina 

e o artefato arquitetónico, resolvendo a complexidade do lugar mediante a compreensão e 

interpretação do território. Através de um jogo de diferentes corpos, a casa insinua-se agora 

na marcada pendente de terreno e articula-se com os espaços interiores: a topografia e a vinha 

passa também a condicionar os pontos de vista da Quinta.

Quem alcança ao casario após ter subido o caminho principal depara-se com um 

patamar de chegada delimitado por muros de xisto. Este patamar é destinado ao estacionamento, 

consequentemente criando o primeiro momento de pausa e contemplação da paisagem. A 

Quinta das Testemunhas, tal como a Casa na Serra da Arrábida, insere-se num terreno com 

um topografia muito forte e por isso mesmo foi necessário pensá-la com uma base igualmente 

forte. Assim, surge de uma malha geométrica orientadora que assenta na medida duriense 

que confere a esta paisagem natural o seu caráter único: a dimensão bardo-a-bardo - 2,10 

metros de largura (explicada no capítulo da fase geométrica). O que podemos observar deste 

miradouro é a primeira relação entre três dimensões distintas: a palpável textura xistosa do 

miradouro; o grande terraço contido por um enorme muro de suporte em xisto, que se apresenta 

imediatamente abaixo deste, estabelecendo uma posição intermediária entre o edifício e a vinha 

que o envolve; e os vários quilómetros de paisagem duriense à distância, enfatizada pelo caudal 

do rio. Podemos até considerar uma outra dimensão, a do horizonte - formado pelo recorte 

irregular dos cumes da cadeia montanhosa que se estende ao longo da margem norte do rio, 

pois “limite, em grego, diz-se horizonte” (VIEIRA, 1992:28).

Um caminho pedonal, delimitado por um murete de xisto em alvenaria seca que o 

separa da estrada principal e por um volume massudo em xisto - de onde, aqui  ali parecem 

emergir arbustos (rosmaninho, esteva) - ainda desconhecido (fachada sul da Guest House), 

convida-nos a percorrê-lo intuitivamente procurando a entrada no edifício.  Ao fundo, destaca-

se já um volume que se impõe na paisagem como uma torre: sólido e grosseiro, em xisto - como 

serão todo os muros daqui. Sombreado agora por oliveiras, o percurso vai alargando e leva-nos 

até a um novo patamar de chegada, onde nos deparamos com uma controvérsia: descobrimos 

finalmente a entrada da Guest House, marcada pela já referida torre, à distância de descer a 

rampa de acesso que dá continuidade ao caminho pedonal; e a norte a entrada num miradouro 

que nos permite “entrar”, perfurar a paisagem (fig.213). Quem decide “espreitar” acaba por 

se aperceber que se encontra na própria cobertura do edifício, onde se começa a desvendar a 

sua fachada principal, a norte. Contudo, este ponto de observação distingue-se do de chegada, 
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pois encontra-se muito mais próximo da escarpa abrupta que sucede o terraço. Assim, com um 

contexto muito mais agressivo na paisagem envolvente, assemelha-se a uma arriba do Douro - 

referenciando-se nestas a nível local; e no miradouro do Monte Tamaro, de Mário Botta, a nível 

projetual (fig.138). Os limites físicos deste miradouro  - tal como acontece no primeiro - são as 

platibandas do próprio edifício, que aqui somam também a forma de assento e, como medida de 

proteção têm cerca de 1,40 metros de largura. Quando finalmente nos decidimos a descer a rampa 

em direção à entrada penetramos numa sombra criada pelo volume oco da torre - tornando-se, 

o que aparentava ser cheio, num vazio interior com forma, espessura e textura. A dimensão 

da rampa vai aumentando à medida que se desce (confirmando o percurso) culminando num 

átrio de entrada onde se apresenta uma enorme porta de vidro que nos permite, pela primeira 

vez, olhar para o interior do edifício. Poderia ou deveria até ser uma porta tradicional, de 

madeira. Contudo, há que ter em conta as necessidade reais do local, que pedia uma porta de 

entrada de vidro para que houvesse controlo visual do interior - recepção - para o exterior - 

entrada principal; para que se criasse uma entrada de luz distinta, embora indireta; para que 

quem chega, sem necessitar que a porta esteja aberta, seja intuitivamente convidado a entrar.

A geometria e os materiais que compõe e organizam os espaços interiores dão 

continuidade às volumetrias e texturas exteriores. O irregular e tosco da parede tardoz funde-

se com o branco do tecto e das paredes posteriores. Continuamos no interior da torre, agora 

resguardados da terra que se solta do solo. No verão protegidos do clima seco e extremamente 

quente, pois o edifício está encastrado na montanha rochosa, voltado a norte. No inverno 

aquecidos do clima gelado que se propicia nesta face norte das Testemunhas, por lareiras que 

vão pontuando os diferentes espaços, nomeadamente a recepção. É precisamente na recepção 

que nos deparamos com o corredor de circulação, e com o primeiro ponto de vista (neste 

caso orientado a noroeste) dos muitos que dão ritmo, luz, sombra e contraste ao edifício: “O 

contraste, entre a luz de dentro para fora (a luz do olhar) e a luz de fora para dentro que se 

desvia, se domestica e nunca é direta, resguarda a casa do olhar impiedoso do céu.” (VIEIRA, 

1992:25) Contudo, este vão permite-nos mais que um olhar: é na verdade um acesso ao exterior, 

a um pátio, uma varanda do Douro - novamente delimitado por muros de xisto que cumprem a 

dupla função de platibanda e assentos -, mais uma paisagem distinta, um patamar. Daqui temos 

acesso direto à vinha e às escadas de serviço, com degraus em xisto que ligam a cota da estrada 

principal ao terraço (cerca de 12 metros de desnível).

Na recepção, por onde se parte para o resto do edifício, basta olharmos através do 

corredor de circulação ou “deambulatório” (fig.214), para que ele nos cative: deve ter “o 

suficiente luxo e empenhamento formal para se impor a alguma distração.” (VIEIRA, 1992:28) 

Percorrendo-o percebemos, através dos vãos que por aqui se vão abrindo,  que interliga todos 
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os volumes, as caixas quem contém os diferentes programas que compõem a Guest House. As 

aberturas do corredor situam-se precisamente entre estes volumes, funcionando como as rótulas 

dos mesmos, de onde se separam e articulam os diferentes membros de um só corpo. Cada vão 

tem um diferente ponto de vista, limitado pelos eixos e diferentes ângulos dos seus membros. 

À exceção do rasgo que tem lugar no início do deambulatório, as rótulas são acentuadas por 

reentrâncias que fazem com que os volumes se soltem do próprio corredor, enfatizando ao 

mesmo tempo o jogo de luz e sombra existente, relembrando o “mistério” omnipresente da 

curva a contra curva duriense, agora transportada para o artefato arquitetónico. Porém, não 

são apenas os vãos e os seus recortes de paisagem que conferem dinamismo ao corredor. A 

torção de direções, proveniente do encaixe dos volumes com o corredor, vai permitindo que 

as próprias portas de acesso aos quartos se distribuam, ao longo deste, de forma diferenciada. 

Estes locais de encaixe são também trabalhados: dois deles encaixam-se em lareiras e outro  

abre-se para uma abertura zenital, marcada por uma oliveira, permitindo uma entrada de luz 

mais quente do que a luz proveniente das aberturas a norte. A parede tardoz do corredor é 

encastrada na montanha rochosa, e como tal é necessário que esta se porte como um muro de 

suporte, adquirindo os materiais e métodos tradicionais da região, juntando-lhe as práticas dos 

nossos tempos. Assim, o lado interior da parede é ornamento pela antiga alvenaria seca de xisto, 

contrastando com a restante leveza material que compõe o corredor. Esta forma complexa de 

projetar o corredor cria uma forte ligação entre espaço interior e exterior, não o permitindo ser 

monótono - é sempre uma experiência diferente: “architecture, like music, is a temporal art. 

That means thinking about the way people move in a building”. (ZUMTHOR, 2006:41)

Os quartos têm acesso precisamente a partir do deambulatório, no piso 1. Existem cerca 

de sete quartos que se vão distribuindo assimetricamente ao longo do corredor, culminando 

com o quarto principal: seis com área semelhante, para duas pessoas; e um quarto de maior 

área, albergando até quatro pessoas. O que existe de comum em todos é a variação de pé-direito 

da entrada - 2,10m estabelecendo uma continuidade com a altura das portas a armários - para 

a instalação sanitária e o quarto propriamente dito - 2,80m. Também as instalações sanitárias 

são semelhantes: banheira, sanita, bidé e balcão em pedra com lavatório embutido. Apesar de 

terem a mesma área, os seis quartos dividem-se em dois módulos distintos, tendo em conta a 

localização do vão e consequentemente do seu ponto de vista sobre o exterior - a cama deve 

encontrar-se de frente para a paisagem, para a vista única que pertence àquele quarto, pois 

todos os outros apresentam uma paisagem diferente: “The view of the house is a categorical 

view, without connection with the ground... is a frame for a view. The window is a gigantic 

screen. But then the view enters the house.” (Le Corbusier in COLOMINA, 1994). Assim, nos 

casos em que o vão se localiza na fachada norte a disposição do quarto adota como referência 
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a entrada dos quartos da Pousada de Santa Maria do Bouro, do Arquiteto Souto de Mouro - um 

vestíbulo formado por um pequeno armário disposto em frente à porta, permitindo prolongar a 

parede do quarto e assim ganhar área útil para que a cama se possa orientar ao vão. Ao invés, 

quando as aberturas se orientam a poente ou a nascente, a parede que separa o hall da instalação 

sanitária prolonga-se para o quarto, embutindo o armário. Apesar dos quartos se disporem em  

dois módulos estereotipados, existe ainda um fator que os diferencia: a criação de paredes 

falsas, omissas, para a passagem de chaminés provenientes do piso inferior. 

O quarto principal, ao fundo do corredor, dispõe-se de uma maneira um pouco 

diferente. Tal como acontece no deambulatório, a parede tardoz deste quarto (e i.s.) encosta-

se à montanha, adotando assim as suas caraterísticas: alvenaria seca em xisto. O seu hall de 

entrada não acede nem à instalação sanitária, nem ao quarto. Porta-se inteiramente como um 

vestíbulo, agora com acesso à sala - de onde se liga aos diferentes espaços: varanda, quarto, 

instalação sanitária. A ideia fundamental desta sala é que, tornando-se híbrida, sirva em caso de 

necessidade como um segundo quarto. Tendo este quarto mais área a divisões que os restantes, 

faz sentido que tenha um maior controle da paisagem, é por isso mesmo que lhe é exclusivamente 

atribuída uma varanda. A sua fachada norte passa a compor-se com dois vãos, sendo que um 

deles sofre uma pequena torção, recebendo luz de nascente. Assemelhando-se às instalações 

sanitárias dos outros quartos, esta difere-lhes em apenas dois aspectos: tem uma maior área, 

que lhe permite redimensionar alguns elementos, como a banheira e o balcão (embutindo-

lhe mais um lavatório); tem uma pequena abertura zenital, tangente à parede delimitadora da 

banheira, refletindo assim a luz - referência da Casa em Alcanena.

Passando despercebido, é também do deambulatório que parte o patamar de ligação 

ao piso inferior - apenas anunciado por uma abertura na parede tardoz. Chega-se ao piso 0 

através de uma larga e sólida escada em xisto, que começa e termina em patamares iluminados 

pelos rasgos do corredor - indicando o seu início e fim. Claro está que a acessibilidade de um 

edifício destinado ao turismo deve incluir pessoas com mobilidade reduzida e, como tal, do 

patamar das escadas parte também um elevador. O vão inferior da escadaria é aproveitado 

para zona técnica. O corredor do piso térreo contém a mesma força, estrutura, pontos de vista 

e dinamismo que o do piso superior. Porém, os volumes que aqui se interceptam, ao invés de 

fechados como os que contém os quartos, abrem-se para o corredor, compondo-o e tornando os 

espaço flexíveis e interligados. Desta forma, sala de estar e sala de jantar apoderam-se da área 

de circulação. A poente, o corredor estende-se para a sala de prova de vinhos estabelecendo 

uma continuidade visual que era aqui necessária, para que o próprio culminasse no encaixe 

perfeito de um dos seus volumes (fig.217). 

Era essencial que a sala de prova de vinhos se localiza-se o mais próximo do solo 
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possível, encastrada num local frio e sem luz solar - como são constituídas as adegas e garrafeiras 

durienses, procurando com isso uma maior preservação do seu produto - o vinho. Situada 

(como já referi) no extremo poente do deambulatório, duas das suas faces são talhadas na rocha 

fria da montanha, outra é completamente encerrada e a última face é formada por dois sólidos 

cubos - que escondem as instalações sanitárias de apoio aos espaços comuns - separados pela 

ligação ao restante edifício. Ao cubo inicial que formava esta sala foi acrescentada uma unidade 

modular à sua profundidade, com o intuito de melhorar o seu enquadramento visual: ao ser 

quadrangular a sala vista do corredor aparenta ser mais pequena do que na realidade é; se lhe 

aumentarmos à profundidade, a nossa óptica irá torná-la maior do que na realidade é (exemplo: 

sala de exposição central de Serralves). Para que aproveite ao máximo a sua profundidade, a 

parede poente é a única que não comporta garrafeira, sendo antes destinada a enquadramento 

visual das pipas que para aqui se prevêm (fig.216). Na Antiguidade Clássica, segundo Alberti 

os principais ornamentos de uma biblioteca seriam os livros. Ora, numa sala de prova de vinhos 

o principal ornamento serão então as garrafas. O centro da sala é ocupado por uma grande e 

robusta mesa de provas, tudo o resto é dispensável. 

O reverso da face norte da sala de provas é também a parede tardoz de uma das 

mais importantes divisões da Quinta: a Casa do Caseiro. Era impreterível que se tratasse de 

uma casa e não de um quarto, ou seja, que fosse completamente independente e autónoma de 

tudo o resto. Como os pequenos cardenhos do Alto Douro, a casa que acolhe os trabalhadores 

da quinta deve cumprir as suas necessidades e assemelhar-se ao seu caráter. Assim, é uma 

casa simples que se integra no todo da Guest House, seguindo os seus eixos, módulos e 

materiais, mas com uma entrada própria, conquistando a sua privacidade face aos hóspedes. 

Antecedida por um pequeno átrio que controla a entrada de serviço, com a porta de entrada 

voltada para o terraço e uma janela para as escadas de serviço e limite poente da Quinta, a Casa 

do Caseiro estabelece controlo visual com zonas exteriores importantes. O hall de entrada 

da casa distribui para os diferentes compartimentos: a sala e cozinha, o quarto e a casa de 

banho. É na zona de estar e de refeições que se passa a maior parte do tempo e, como tal, era 

obrigatório que esta divisão estabelecesse contato visual com o que se passa no terraço, sendo 

assim a disposição da sala voltada para o vão (tal como acontece nos quartos). Um longo 

balcão ocupa toda a parede da cozinha, tentando simplificar e aproveitar o espaço, dando uso 

tanto à sala de estar - como mesa e apoio para a salamandra - como à zona da cozinha - como 

banca e lavatório (fig.211). O quarto do caseiro é bastante simples e, ao contrário dos quartos 

de hóspedes, não tem um vão, pois não há uma necessidade incontornável de emoldurar a 

paisagem, de ornamentar o quarto com uma tela. A instalação sanitária é também bastante 

simples e, ocupando toda a largura desta, uma grande base de chuveiro em xisto (como existe 
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na Quinta Dona Doroteia), que dá continuidade à cisterna omissa entre rocha, quarto e escadas.

Junto ao pórtico da Casa do Caseiro deparamo-nos então com a entrada de serviço 

- entrada principal para os trabalhadores. O problema essencial da zona de serviços era o 

desejo de a conter num volume, libertando os outros para as áreas de refeição, estar e lazer. 

A primeira sala é um espaço multifunções - entrada de trabalhadores, distribuidor e conetor 

das diferentes áreas (exterior, lavandaria, balneários, cozinha), armário, zona de refeições e 

de descanso dos trabalhadores. Para que tudo esteja em harmonia, há que manter este espaço 

híbrido o mais ergonómico possível preenchendo-o apenas com uma mesa ao centro e um 

armário embutido (de apoio à cozinha). Daqui se coneta à lavandaria, que tem acesso direto ao 

corredor de circulação facilitando a mobilidade dos empregados; e ao exterior possibilitando a 

sua apropriação. Os balneários são bastante simples (instalação sanitária masculina e feminina, 

vestiário e duche, lavatório comum), visto os caseiros já terem a sua própria instalação sanitária 

e, para além do mais, existirem outros balneários (mencionarei à frente). A cozinha (fig.206) 

é a peça final da zona de serviços, ocupando metade da sua área total, ou seja a área de um 

quarto. Dois grandes balcões, que juntos formam um U, delimitam e organizam a cozinha. Ao 

contrário do que acontece ao longo de todo o edifício, o volume da cozinha tem ligação direta 

com outro membro sem ter que se articular com a rótula, ou seja, com o corredor de circulação. 

Como se dois dedos estivessem presos por um fio de cola que agora os une exteriormente, sem 

se conseguirem soltar. Forma-se assim um novo corredor de serviço, apenas para passagem 

direta dos alimentos entre os dois volumes - cozinha e sala de refeições.

O sólido geométrico em que se insere a sala de jantar é o que mais sobressai de todo o 

conjunto e que, como já referi ao descrever o miradouro deste volume na cobertura, se assemelha 

a uma arriba pelo conjunto que forma com a proximidade à escarpa. A sala de jantar (fig.218) 

ocupa este volume inteiro, completamente aberto, amplo, oco - em contradição à solidez  que 

aparenta pelo exterior. Com acesso ao corredor de serviço, que passa despercebido, a sala abre-

se para o corredor de circulação. É uma sala simples e austera, ornamenta apenas por um jogo 

de claro escuro proveniente das suas janelas, que recebem luz natural de nascente e poente. Os  

seus pontos de vista procuram paisagens de diferentes dimensões. Um de largas dimensões, 

a poente, aponta para a paisagem à distância, onde o rio Douro se vê ao fundo do vale a 

aparecer atrás da curva. O outro, mais contido e dimensões iguais aos vãos dos quartos, abre-

se diretamente para o terraço, estabelecendo aqui uma relação muito próxima interior-exterior. 

“Às vezes uma janela é a solução adequada, contando na sala como um quadro, a pintura 

de uma paisagem que muda de cor e movimento. (...) O importante é o ambiente interno e a 

fachada dentro da modulação que a flexibilidade do trabalho exige.” (NIEMEYER, 1997:49) 

É importante manter esta clareza formal que tão bem carateriza a sala, preenchendo-o com 
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apenas o essencial, de modo tradicional: uma grande mesa de madeira ao centro, um balcão de 

apoio em pedra e uma lareira. 

A sala de estar (fig.208) tem uma relação ainda mais direta com o deambulatório e 

com o terraço, está menos encerrada em si mesma, mais flexível. Apesar de o nível conceptual 

do projeto ditar que se deve valorizar e orientar o interior para os pontos de vista, temos que 

o conjugar permanentemente com as necessidades reais de cada programa. É que nas salas 

de estar do Douro a janela é apenas o segundo elemento mais importante. Sendo o local onde 

os donos das quintas poderão passar mais tempo, quando se encontram no interior da casa, é 

também o que deverá ser mais confortável. Assim, toda a sala duriense, quer seja grande ou 

pequena, tem uma lareira. Então, seguindo a mesma lógica da sala de jantar, esta limita-se ao 

essencial, colocando o elemento mais importante ao centro, com uma dimensão quase excessiva, 

completamente em xisto (como existe na Quinta Dona Doroteia), que permite que as suas 

bordas sirvam como mesa de apoio. Desta forma, o restante mobiliário - sofás, poltronas, mesas 

de apoio - deve organizar-se em torno da lareira, sem nenhuma forma de composição perene. 

Ao fundo do corredor, no extremo oposto à sala de prova de vinhos, encontramos uma 

grande porta de madeira que combina com a sua parede tardoz em xisto e ao mesmo contrasta 

com a flexibilidade que até aqui se verifica ao longo deste percurso interior. Trata-se da entrada 

numa sala sui generis que faz uma comunhão entre o lazer de uma quinta duriense e as áreas 

de lazer existentes em edifícios de turismo. Tal como as salas de jantar e de estar, tem apenas 

um elemento central, indispensável - o lagar. É que a época mais importante do ano no Douro 

é a das vindimas, que não só é quando há mais trabalho, mas também mais prazer e diversão, 

nomeadamente na tradicional atividade de pisar as uvas nos antigos lagares em xisto. Como 

esta atividade ocorre apenas durante um mês em todo o ano, há a possibilidade de aproveitar 

o lagar para outros fins. Assim, pretende-se que este lagar se destine a piscina interior durante 

11 meses e, durante o mês das vindimas cumpra a sua função tradicional. A fachada voltada 

para o terraço é completamente aberta, criando uma ligação visual entre os espaços de lazer, 

nomeadamente entre as piscinas. Interligando estes espaços de forma física estão os balneários: 

feminino e masculino com dois chuveiros, sanita, lavatório e banco em cada um. A transição 

destes para o terraço dá-se através de um corredor que poderá permanecer completamente 

aberto durante os meses de calor e, ao invés, completamente encerrado nos meses de frio, 

intercomunicando  assim com a zona de recepção de toalhas e com uma sauna. Omisso entre 

este corredor e o muro de xisto exterior, que suporta o miradouro de chegada, está a entrada 

para uma zona de arrumos de apoio ao terraço e ao lagar.

Os terraços das durienses são varandas voltadas para o Douro. Cá fora não há limitações 

de pontos de vista, não há introspeção e enquadramento visual, há a sensação de infinito, de 
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horizonte e de pertença a um todo que é o Alto Douro. O terraço da Quinta das Testemunhas 

cumpre os seus requisitos, segue a tradição milenar dos enormes muros de suporte que dão 

forma e estabilidade aos terraços durienses e, para além do mais, segue um desenho criado a 

partir dos mesmos eixos da Guest House. O muro parece soltar-se da geometria do casario, 

fazer uma transição entre o natural e o artificial. Dá forma e limite à piscina, delimitando-a com 

uma grande e austera escadaria a nascente, e inserindo-a no seu todo. Esta piscina, tal como o 

lagar, cria uma fusão harmoniosa entre o passado e o atual, o Douro e a Arquitetura dos nossos 

tempos. Assim, a sua forma surge da ideia do tanque austero e simples - referência na Casa de 

Alcanena (fig.149) - e das modernas “infinity pools” que estabelecem uma continuidade visual 

com o horizonte e que começam a pontuar os novos hotéis da região duriense.

Do terraço, observa-se a fachada principal, voltada a Norte. A articulação dos volumes 

que pontuam a paisagem assentam na experimentação de uma composição conduzida por 

volumes trabalhados, criando formas ora côncavas, ora convexas - num jogo de claro-escuro. 

Cada um dos volumes corresponde a um determinado espaço que se distingue pela sua posição no 

conjunto e pela forma como pontualmente se abre à envolvente. Estes, jogam com a topografia, 

refletem a pesquisa emergente a partir da necessidade de enquadrar a paisagem, onde o volume 

arquitetónico perde parte da sua autonomia e abstração para se tornar numa série de blocos de 

xisto trabalhados do interior para o exterior: “Através de uma janela a paisagem é como uma 

pintura, porque somos nós que decidimos os limites da visão; enquanto que se tudo for de vidro 

a paisagem é como uma parede, estática. A janela cria luz, o escuro, a sombra, a penumbra, e os 

espaços mudam.” (Souto de Moura in ESPÓSITO, 2003:436). Em virtude de um enquadramento 

visual diferenciado através de imagens dispersas, os volumes deslizam e sofrem torções, são 

dinâmicos, rítmicos, sofrem pequenas rotações para permitir determinado enquadramento 

de vãos, tendendo cada um a identificar-se com um ambiente concreto, com uma exposição 

solar distinta, uma história geracional diferente, diferentes tipos de vinha, enfim, o controlo 

da paisagem duriense: “Interessava-me rodar uma parte da planta para emoldurar visualmente 

uma zona de paisagem circundante” (Souto de Moura in NUFRIO, 2008:25).

De resto, está apenas em falta a chegada ao cume da Quinta das Testemunhas, local 

onde tudo começou, apenas com um monte cheio de fragas e arbustos. Ao subirmos o troço 

final da via principal deparamo-nos com enorme uma reentrância no muro robusto e irregular 

que delimita a plantação da Vinha ao Alto. É o primeiro de todos os miradouros, que rompe 

com a geometria da vinha exaltando as suas enormes fragas, verdadeiros monumentos naturais. 

Aqui se inspiram as formas retorcidas do edifício, o desejo pela valorização de cada momento 

na paisagem, criando os pontos de vista, a construção de muros em alvenaria seca em xisto 

extraído do próprio solo e erigidos pelos pedreiros de Ervedosa do Douro.
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Figura 238

Temos projeto e temos artistas pedreiros para continuar a construir. A Quinta das testemu-

nhas, no Alto Douro Vinhateiro, é um Projeto de Arquitetura e Paisagem em Tempo real.
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6. CONCLUSÃO

 Entre reuniões e viagens ao Douro, um ano de investigação traduziu-se num ano de 

aprendizagem constante, como se um novo ano de projeto se tratasse. Olhando para trás, re-

vejo a prova como um processo extenuante e um percurso de crescimento, conhecimento, e 

maturação das matérias apreendidas ao longo de todo o percurso académico. Talvez o ano em 

que mais li, refleti, e experimentei arquitetura, através da sabedoria que terceiros me souberam 

transmitir. No final, vejo que aprendi arquitetura conhecendo-me a mim mesma. Para que tal 

fosse possível, procurei ajudas, ambas de arquitetos, mais próximos. Por um lado um arquiteto 

com obra de referência naquela região geográfica e por outro a minha antiga professora de 

Teoria 3. Procurando aliar visões críticas e visões sistemáticas sobre o meu trabalho, funda-

mentando assim a vertente teórico-prática da tese. Também aos orientadores os estudos do Alto 

Douro foram despertando curiosidade. 

 Porque investigação de projeto inclui métodos (culturas, pessoas, métodos...), senti-me 

uma jovem aprendiz do Inquérito da Arquitetura Popular em Portugal, confortável a estudar 

apoiada nos estudos dos jovens arquitetos dos anos 60, numa revivalização vernacular desper-

tada pelo desejo de conhecer para só então projetar. Um estudo delicado das matérias que en-

volvem o planeamento das Quinta das Testemunhas, num desenvolvimento paralelo à reflexão 

sobre a sua atmosfera duriense, que envolve pessoas, modos de habitar, formas de construir. 

Contudo, a maior aprendizagem transpõe as construções e atmosferas durienses e reflete-se 

numa acumulação e dispersão de referências no campo da arquitetura. As referências foram um 

ponto importantíssimo para a definição do projeto final. Aliando-se à arquitetura vernacular, 

fizeram-me refletir sobre o futuro do Douro e sobre o impato que terão as novas construções se 

não foram o resultado de uma reflexão sobre o local. 

 Basta conhecermos as matérias que tão bem caraterizam o Alto Douro Vinhateiro, o 

trabalho dos seus artistas e um pouco da sua história inter-geracional para nos apercebermos o 

quão importante é dar continuidade às ferramentas que o tornaram Património da Humanidade. 

Como jovem arquiteta com raízes durienses, há o desejo e a necessidade de perceber este pro-

cesso de transformação do território, começando a interver de forma autónoma no mesmo. A 

arquitetura duriense passa pelo desbaste da montanha, formação de socalcos, plantação de vi-

deiras e oliveiras, construção de muros de suporte, reabilitação de cardenhos e pela construção 
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de Quintas vinhateiras. O estudo da prova realizou-se portanto, não só junto dos orientadores 

e folheando livros, mas simultaneamente acompanhando (e até opinando) os trabalhos decorri-

dos no Douro, mais propriamente na Quinta das Testemunhas.

 Com o intuito de dar continuidade ao projeto, a progressão para as escalas 1:100, 1:50 

e 1:10 serão os meios para o desenvolvimento aprofundado dos temas da luz e da matéria, que 

criam, por um lado, os ambientes e as atmosferas no sentido amplo e diverso difundido. Certo é 

que, tudo o que a partir daqui se desenvolva será apoiado nos estudos e prospeções individuais 

realizadas ao longo do trabalho aqui apresentado. Não deixando contudo, totalmente de parte a 

possibilidade de ao progredir no projeto aprofundar também o estudo das matérias locais, fun-

damentando a prática na teoria e vice-versa (como se foi verificando na tese). A relação entre 

interior e exterior, no que toca à materialidade, e organização de objetos que interfiram com o 

desenho do edifício, é um caso de estudo importantíssimo que deverá prosseguir em aberto em 

várias escalas, remetendo-me às obras de referência. 

 Acredita-se que este seja um projeto em que a parte executiva permanece em aberto e 

que constitua um edifício real, pois o esquema construtivo já desenvolvido na prova mostra o 

desejo de utilização dos materiais tradicionais que só os artistas pedreiros de Ervedosa poderão 

exercer. Para além do mais, tal como foi enunciado, é uma “arquitetura em tempo real”, pois 

as fases aqui documentadas desenvolveram-se em paralelo com as manobras das máquinas e 

socalcos que foram fotografadas. Manobras estas realizadas pelos artistas de Douro que aguar-

dam por construir algo novo para as gerações que se seguem. Também a fase executiva preci-

sará destes artistas com quem esperamos continuar a aprender. Apresentando-se como capítulo 

final de seis anos de formação académica, esta tese pretende marcar o início de uma nova etapa 

na transição entre aprendizagem e prática da disciplina de projeto. 

 Ainda em forma de conclusão, é importante referir que o capítulo 7 não se viu como 

um anexo ditado pelas regras académicas da referenciação do material, mas sobretudo como 

um discurso conclusivo, como se fosse uma releitura serena do trabalho realizado. Em que às 

fontes de figuras se associam legendas extensas que além de sobrecarregarem o texto se fossem 

dispersas pelas páginas onde aparecem, perderiam  a unidade do percurso investigativo feita da 

diversidade de locais e tempos para a coleção dessas fontes.
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