
Passeio TT 
no Douro Vinhateiro 
Todo Terreno no “coração” da Região Duriense

S. João da Pesqueira - S. Xisto
1ª Rota



ROTAS TT POR UM CLUBE TT

As rotas e todo o material que acompanha cada
percurso foi pensado e elaborado pelo Clube TT
DouroXtreme. Sabemos o que provavélmente
procura, conhecemos os trilhos, os lugares, a boa
gastronomia  e paisagens, por isso acredite que

vvalerá apenas seguir as nossas rotas.

UM GUIA TURÍSTICO SEMPRE CONSIGO

Não apenas de trilhos se faz este projeto e o concelho.
Neste Roteiro e mapa para gps que acompanha cada
passeio apresentamos os lugares por onde passará,
as histórias, as tradições, mostramos monumentos,
descrevemos as paisagens, os trilhos, a fauna e a flora.

NO CENTRO DA REGIÃO DEMARCADA

Os trilhos disponíveis neste projeto estão literalmente
no centro da Região Demarcada do Douro. São João da
Pesqueira é o concelho com maior área de vinha, o maior
produto de Vinho do Porto e o que possui maior área
classificada como Património Mundial pela UNESCO.
Que melhor luQue melhor lugar para conhecer o Douro Vinhateiro?

TODO TERRENO À SUA MEDIDA

Os Passeios TT no Alto Douro Vinhateiro, criados
pelo Clube DouroXtreme, têm o objetivo de oferecer
aos amantes de todo terreno turístico trilhos e roteiros
bem organizados para conhecer o que de melhor este
concelho Duriense tem sem a necessidade de vir a um
eevento TT com tudo previamente organizado.
Conheça os trilhos que quiser quando quiser.

sobre os passeios

Passeios tt NO ALTO DOURO VINHATEIRO
TRILHOS DO CLUBE DOUROXTREME



SE PRECISAR DE AJUDA

Clube DouroXtreme - 969 445 453   931 162 726
Bombeiros de Ervedosa do Douro - 254 423 280
Bombeiros de S. João da Pesqueira - 254 484 293

GNR - 254 484 244

€
QUANTO PODERÁ GASTAR

Isso depende muito de cada pessoa. Nos lugares onde
aconselhamos a visita, como S. Salvador do Mundo,
não possuem para custo de entrada. A média de um
restaurante ronda os 7€ por pessoa, isto se não quer
merendar nos locais assinalados neste roteiro e gps.

DISTANCIA E TEMPO DA ROTA

O percunso tem por volta de 17 kms e demorará
cerca de 3 horas (já com as paragens)

O QUE IRÁ CONHCER

O passeio começa na Praça da Républica em S. João
da Pesqueira, continuando até ao místico lugar São
Salvador do Mundo. Entre quintas e vinhedos irá
conhecer a aldeia Vale de Vila, o lugar da Ferradosa

e a peculiar aldeia de São Xisto.

ÁREA GEOGRÁFICA

Este roteiro explora a parte Este do concelho, por
trilhos que seguem em direção ao Rio Douro 

neste passeio

Passeios tt NO ALTO DOURO VINHATEIRO
TRILHOS DO CLUBE DOUROXTREME



MAPA  DA ROTA



1º TRILHO
De S.joão da Pesqueira
a S. Salvador do Mundo

A primeira parte da Rota Todo Terreno do Douro
Vinhateiro começa na Praça da Républica em S.
J. da Pesqueira e segue na direção bairro de Cidrô.

Conforme assinalado no percurso para GPS que
acompanha este guia, se sair um pouco da rota
estipulada (cerca de 100 metros apenas) poderá
vver a Quinta de Cidrô o seu majestoso Palácio.

Retomando o trilho indicado, irá fazer o antigo
caminho do povo para o local São Salvador do
Mundo. Colonizado por povos ancestrais e com
evidências Romanas, é hoje um ponto religioso,
de tradições poupulares e dois belos miradouros,
um voltado para a barragem da Valeira e outro
para o lupara o lugar Ferradosa.

P.S: Se tiver em atenção os montes logo após a
Ferradosa, verá no cume o Castelo de Numão.



Passeio TTSeguramente é das vilas mais antigas do reino
de Portugal e… dos Algarves.

O Rei de Leão e Castela (Fernando Magno),
depois de conquistar o castelo de S. João
aos Mouros, deu-lhe foral antes do bisneto

(Afonso Henriques) nascer e fundar Portugal.
((J. Gonçalves Monteiro: 1992)



PRAÇA DA RÉPUBLICA

Diz a tradição que Afonso III das Astúrias
repovoou a região e aqui ergueu um castelo,
restaurado depois por D. Afonso Henriques,
vincando o carácter de vila medieval amuralhada.
Hoje do castelo apenas restou o arco em forma
ogogival do século XIV.

Destaca-se a Capela da Misericórdia com uma
fachada barroca revestida com dois painéis de
azulejos com representações cristãs.
O monumento foi privativo da família ilustre de
D. Luís Álvares de Távora, senhor da vila.

Outras atrações são a Torre do Relógio e a Arcada
do século XVIII que sedo século XVIII que serviu de mercado.

Do lado oposto à capela encontra-se o edifício
dos antigos paços do concelho e cadeia, cuja
frontaria é emoldurada com brasão das quinas
e por baixo uma placa alusiva à construção da
casa da Câmara, Cárcere, Torre do Relógio e
Arcada pertence ao reinado de D. Maria I, 1974.

RRUA DOS GATOS

Por detrás da Arcada do centro histórico pode
visitar a Rua dos Gatos, onde terá nascido S.
João da Pesqueira. Supõe-se que teve origem
numa ocupação Árabe. É o ex-libris da vila, e
ainda mantém as características que remontam
aquela época. Este espaço estava consignado à
judiaria local.judiaria local.

conheça a vila



MUSEU DO VINHO

Possui exposição permanente ligada à temática
do vinho, contempla uma sala de provas, uma
loja de vinhos, um wine-bar e outros espaços
expositivos e culturais.

CASA DO CABO
Solar campestre com fachada criada seguindo
uma tipologia arquitectónica de Nasoni. As 
janelas, todas diferentes, apresentam padieiras
profusamente lavradas com motivos rocaille.
Ao centro, ladeado por pilastras rematadas por
fogaréus, destaca-se o balcão recortado assente
sobre pilares prismáticosobre pilares prismáticos, e portada de molduras
trabalhadas. A rematar, o brasão joanino sobre
empena circular monumental.

Embora o tempo tenha feito perder boa parte
da traça original, as características medievais são
visíveis no portal principal de arco ogival.
No interior, cuja edificação deverá remontar ao 
século XIV, sobressai no retábulo-mor barroco, 
a cabeceira dourada e pintada por José de Araújo
Alvão de MeneseAlvão de Meneses, e a cobertura apainelada 
seiscentista do tecto da nave.

IGREJA MATRIZ

conheça a vila



são salvador do mundo

D. José Gaspar da Piedade, tento naufragado
na costa da ilha de Rodes, terá feito a promessa
de construir sozinho a ermida caso sobrevivesse.
Obetve a licença para a construção de Clemente VIII (1549).



s. sALVADOR DO mUNDO

Os mamíferos, ao contrário da maioria das aves,
não são observados com facilidade, excepto os
coelhos e os morcegos ao entardecer. De noite é
possível observar o ouriço-cacheiro ou a fuga de
uma raposa. Também os esquilos, as lontras ou as
doninhas podem ser observados de dia, mas com
pouca probabilidadpouca probabilidade.

Espécies que poderá encontrar:
• Coelho-bravo
• Doninha
• Esquilo
• Geneta
• Javali
• Leirão
• Lontra• Lontra

• Morcego-anão
• Morcego-de-ferradura-grande
• Ouriço-cacheiro
• Raposa
• Rato-das-hortas
• Rato-do-campo
• • Texugo

• Toupeira

VIDA ANIMAL
MAMÍFEROS

• Cágado
• Cobra-de-escada
• Cobra-de-ferradura
• Cobra-rateira
• Cobra-de-água-de-colar

• Cobra-de-água-viperina
• Lagartixa
• Lagartixa-do-mato
• Osga
• Sardão

Espécies que poderá encontrar

A observação de répteis não é tarefa fácil, se
exceptuarmos as quase ubíquas lagartixas por
cima dos muros de pedra ou os cágados em 
cima das pedras na margem do Douro.
Mais raramente se observa um sardão, espécie
que pode atingir uns 80 cm de comprimento, 
e que foje tão rapidamente que mal o e que foje tão rapidamente que mal o vemos.
Uma espécie curiosa, a osga, pode mesmo 
encontrar-se dentro dos edifícios, onde percorre
as paredes em busca de alimento.

VIDA ANIMAL
RÉPTEIS



s. sALVADOR DO mUNDO

A zona em redor do santuário de S. Salvador
do Mundo é uma das mais diversificadas do
vale do Douro em fauna e flora.

O rio é um corrector e estabilizador térmico,
levando a que plantas vulneraveis ao frio aí se
refugiem.

A baixa precipitação e o  releA baixa precipitação e o  relevo pronunciado,
favorece o aparececimento de azinheiras,
acompanhadas pelo medronheiro e cornalheira,
assim como os sobreirais são acompanhados pelo
folhado, um arbusto que aparece pontualmente
no vale do Douro.

As formações arbóreas mais interessantes são os
bosques de zêlha, ábosques de zêlha, árvore é muito rara no país.

Nas clareiras de medronhais as orquídeas são
frequentes, de destacar a Dactylorhiza sulphurea,
uma bela planta de flores amarelas e das poucas
orquídeas endémicas da Península Ibérica.

Outras espécies aparecem muito frequentemente,
mas a sua presença na paisagem é prejudicial. 
TTrata-se da figueira-do-inferno (Opuntia stricta),
uma espécie exótica invasiva que coloniza grandes
extensões do santuário.

FLORA E VEGETAÇÃO



s. sALVADOR DO mUNDO

As aves são caracterizadas por um elevado grau
de mobilidade e utilizam a área do monte de S.
Salvador do Mundo de uma forma relacionada
com os seus hábitos alimentares, reprodutores e
migratórios. Algumas aves de menor dimensão
como a carriça, estão presentes em pequenas
áreas dentro da zona considerada e as áreas dentro da zona considerada e as aves de
maior dimensão, como a águia-de-asa-redonda, 
utilizam o monte apenas durante uma parte do
seu percurso diário podendo mesmo não passar
durante vários dias como os abutres do Egipto.

Espécies que poderá encontrar:

• Abutre do Egipto
• Açor
• Águia-de-asa-redonda
• Águia de Bonelli
• Águia-calçada
• Alvéola-branca
• Alvéola-cinzenta• Alvéola-cinzenta
• Andorinha-das-rochas
• Andorinhão-preto
• Andorinhão-real
• Bufo-pequeno
• Carriça
• Cartaxo-comum
• Chamariz• Chamariz
• Chapim-azul
• Chapim-preto
• Chapim- rabilongo
• Chapim-real
• Cia
• Coruja-das-torres
• Co• Coruja-do-mato
• Cotovia-de-poupa
• Cuco
• Estrelinha-de-cabaça-listada
• Falcão-peregrino
• Felosa-do-mato
• Gaio-comum
• Galinhola• Galinhola
• Gavião

• Gralha-de-nuca-cinzenta
• Grifo
• Guarda-rios
• Lugre
• Melro-preto
• Mocho-galego
• Milhafre-preto• Milhafre-preto
• Pardal-comum
• Peneireiro-vulgar
• Perdiz-comum
• Pica-pau-verde
• Pica-pau-malhado-grande
• Pica-pau-malhado-pequeno
• Pinta• Pintarroxo
• Pintasilgo
• Pisco-de-peito-ruivo
• Pombo-torcaz
• Poupa
• Rabirruivo-preto
• Rola
• • Rouxinol
• Tentilhão-comum
• Tordeia
• Tordo-músico
• Toutinegra
• Toutinegra-de-cabeça-preta
• Trepadeira-comum
• • Verdilhão-comum

VIDA ANIMAL
AVES



VESTÍGIOS PRÉ-ROMANOS

Encontram-se vestígios inequívocos de ocupação
humana desde o neolítico final e Calcolítico, 2º
milénio a.C. António do Nascimento Sá Coixão,
aí recolheu cerâmica da Pré-história recente, assim
como João Luís da Inês Vaz que encontrou um
cossoiro cerâmiccossoiro cerâmico.

Algumas fragas junto ao cimo do monte possuem
várias gastras, goteiras de escorrimento e mesmo
degraus talhados para o seu acesso. Observamos
isto entre a Capela nº6 e os Penedos de Judas, aí
se encontram degraus que levam à rocha plana com
uma inscrição e do lado NO estão as gastras, que
segundo a tradição populasegundo a tradição popular, são os cascos, joelhos,
e chifres do Diabo.

Exitem outros vestígios como o “pio” rectangular
ao nível do solo no núcleo dos Penedos de Judas.
Tudo leva a crer que estamos em S. Salvador do
Mundo perante um santuário proto-histórico.

VESTÍGIOS ROMANOS

Em grande parte da área do santuário, sobre tudo
junto do Eremitério e na vertende SE, nos cortes
do caminho mais recente para chegar ao topo, são
abundantes os fragmentos de tegulae, o que leva a
concluir terem existido vários edifícios cobertos 
com este material em várias épocacom este material em várias épocas.

Além das tegulae, tem sido encontrada cerâmica
deste período, como terra sigilliata decorada do
século IV d.C.Vários são também os achados de
moedas de bronze de Constantino (352-354 d.C.)

Existem ainda duas inscrições do período Romano.
Uma encontra-se atualmente embutida na parede
de entrada da capela principal, a outra encontra-sede entrada da capela principal, a outra encontra-se
danificada junto à Fraga do Diabo, acima descrita.

s. sALVADOR DO mUNDO



s. sALVADOR DO mUNDO

CACHÃO DA VALEIRA

No fundo do monte granítico de S. Salvador do
Mundo existia o Cachão da Baleira (como se 
escrevia no século passado) ou cachão de São 
Salvador da Pesqueira (nos fins do século XVIII), 
que foi durante vários séculos o obstáculos mais
difícil no rio Douro para os barcos Rabelodifícil no rio Douro para os barcos Rabelo
transportarem as pipas do vinho de feitoria para
as caves em V.ª N.ª de Gaia.

No sítio do temido cachão deram-se grandes
naufrágios como aquele que vitimou o escocês
barão de Forrester, estudioso e grande amigo do
Douro, a 12 de Maio de 1861, “na semana trágica
dos doze naufrágios do Cados doze naufrágios do Cachão da Valeira”, no
dizer do escritor Sousa Costa. Seguia também a
bordo a célebre Ferreirinha (D. Antónia Adelaide
Ferreira), abastada proprietária na Régua, que iria
jantar com Forrester no dia fatídico, salvando-se.

Em 1971 cessaram as obras de demolição do
cachão da Valeira que o haviam de abrir à
nnavegação, não sem perigos, como o demonstra
o naufrágio anteriormente descrito.

No final das demolições ficou uma inscrição
apenas acessível de barco onde consta:

IMPERANDO D. MARIA PRIMEIRA
SE DEMOLIU O FAMOZO ROCHEDO
QUE FAZENDO AQUI
HUM CHUM CACHAM INACCESSIVEL
IMPOSSIBILITAVA A NAVEGAÇAÕ
DESDE O PRINCIPIO DOS SECULOS
DUROU A OBRA
DESDE 1780 ATE 1791
PATRIAM AMAVI FILIOS QUE DILEXI



s. sALVADOR DO mUNDO

ÉPOCA MEDIEVAL

Sobre esta época não existem muitos registos.
Dos poucos vestígios constam fragmentos de
cerâmica criada ao torno, alguns com decoração
em relevo. É provável que tenha abrigado alguns
solitários que poderão ter habitado na “Cova” lá
existentexistente. Desta presença poderá ter ficado a 
inscrição em caracteres góticos, hoje já muito
delida, embutida na parede da Capela-Mor.
A mesma dirá: “Gloria et honore coronasti eum”

ÉPOCA MODERNA

Nas últimas décadas do século XVI o Ermo
passou a ser habitado por Gaspar da Piedade.
DDepois de ter peregrinado por Roma e Palestina
regressou e instalou-se na “Cova”. Durante a sua
permanência foi erguendo, ou mandado erguer,
uma capela onde depositou uma relíquia que
trouxe do Oriente, um osso do braço de São
Jerónimo, o qual ai se expunha aos romeiros nas
oitavas da Páscoa e Pentecostes.
As restantes capelas foram constAs restantes capelas foram construídas aos longo
dos anos seguintes. São 9 capelas ao todo, sendo
a última dedicada à Senhora da Penha, situada na
vertente para o rio e de difícil acesso.

TRADIÇÕES

Além das práticas religiosas, existe a história
popular que uma jovem que vá em peregrinação
ao Eao Ermo e conseguir dar um nó na rama de uma
giesta com a mão esquerda sem parar, se este
depois não se desatar, ela casará num espaço de
um ano.
Outros visitantes fazem questão de deixar o
testemunho da sua passagem pelo local gravando
o seu nome e data na casca das árvores e
sobretudo nas folhas dos cactos infestantesobretudo nas folhas dos cactos infestantes, 
assim como o nome da pessoa amada.



s. sALVADOR DO mUNDO

MIRADOUROS

São Salvador do Mundo tem dois fantásticos
Miradouros, um em que pode obeservar a lugar
Ferradosa, e outro na capela mais alta do Ermo,
onde terá uma paisagem sobre a Valeira e a sua
barragem.



2º Trilho
de s. Salvador do
mundo à ferradosa

De saída do lugar de São Salvador do Mundo,
seguirá até ao rio, mais propriamente em direção
à Ferradosa.

Terá de fazer parte do caminho em alcatrão onde
poderá apreciar a bela paisagem e conhecer a
simpática aldeia Vale de Vila onde poderá fazer 
uma parauma paragem. Se precisar de um café, terá um 
assinalado no percurso para gps e neste guia.

Depois de passar pela aldeia entrará novamente
em caminho de terra batida. Seguindo vale a
baixo poderá ver a Quinta do Grichão do seu
lado esquerdo e pouco depois a Quinta de Messias.
Quando voltar a entrar em estrada alcatroada está
no luno lugar Souto Queimado com o rio Douro à sua
frente, ao fundo, onde fica o seu próximo destino,
a Ferradosa

Assinalamos um  parque de merendas junto ao rio
com água canalizada, grelhadores e sombra.



Em 1873 inicia-se a construção da linha de
caminho de ferro do Douro; no concelho
da Pesqueira a construção desta via férrea,
passa pelo lugar da Ferradosa e Vargelas.

Este percurso faz parte do troço da Linha
do Douro Tua-Pocinho inaugurado a 10 de
JJaneiro de 1887



FERRADOSA

VIDA ANIMAL
PEIXES

A espécie nativa mais abundante no Douro é o 
Barbo do Norte, espécie endémica da Península
Ibérica que pode atingir  40 cm de comprimento.
Os barbos efectuam migrações em que sobem os
rios para desrios para desovar em zonas com corrente rápida e
leito cascalhoso pouco profundo, regressando
posteriormente ao local de origem. 

Outra espécie abundante, também endémica da
Península Ibérica e também migradora de curto
percurso é a boga do norte.

Outras espécies autóctones presentes na área,
associados aos aassociados aos afluentes, são o verdemã do norte,
bordalo, ruivaco, algumas enguias que conseguem
ultrapassar os muitos obstáculos até à região e
ainda algumas trutas, proveniente de montante.

Para além destas espécies, existe um número
apreciável de espécies exóticas. São de destacar o
pimpão ou peixe-vermelho originário da Ásia, e a
cacarpa, igualmente asiática.

Introduzidas recentemente foram a perca-sol e o
achigã, espécies americanas muito vorazes e com
efeitos negativos nas restantes espécies.
Já extintos na zona podemos destacar o estrujão,
sável que desapareceram devido à excessiva pesca
e construção de barragens que impediram o seu
ciclo de rciclo de reprodução.



3º TRILHO
DA FERRADOSA
A SÃO XISTO

Este 3º, e último trilho, não se pode considerar
bem um trilho mas sim um pequeno caminho.
Vamos levá-lo a um lugar muito especial, a aldeia
de São Xisto.

Para lá chegar basta ter em atenção ao cruzamento
que se situa à frente do parque de merendas da
FFerradosa. É tão fácil que não vale a pena explicar
em mais pormenor.

Para além da excelente paisagem, São Xisto é uma
aldeira com casas típicas das aldeias vinhateiras,
com paredes em alvenaria de xisto, soleiras 
padieiras em granito e varandas emulduradas em
madeira.



SÃO XISTO

A pequena aldeia de São Xisto, muito bem
recuperada, convida a um passeio a pé.

Nas entradas das casas verá placas comos
nomes dos antigos moradores ou suas
profissões.

São Xisto é um local único e mágico que não
dedeverá deixar de visitar.



SÃO XISTO

Situada no coração da região classificada pela
UNESCO como Património Mundial, São Xisto
é um local encantado sobre o rio Douro!

Localizada em Vale de Figueira, concelho de São
João da Pesqueira, a aldeia é dominada por uma
paisagem de cortar a respiração! Para apreciar esta
aldeia, bastaria olhar em redor para os montes ealdeia, bastaria olhar em redor para os montes e
vales, o Douro ali tão perto, tradicionais muros de
pedra e os socalcos típicos das vinhas nas margens
deste rio. Mas os seus encantos não ficam por aqui.

Deixe-se deslumbrar, também, pelo património
diverso desta bonita aldeia, que passam pela
Capela de São Xisto, o Mirante Anjo Arrependido,
a a Fonte Centenária e as diversas casas típicas em xisto.



FONTES DE INFORMAÇÃO

O Clube DouroXtreme recolheu informação de vários sítios na internet, folhetos e livros. Em alguns casos copiamos
textos na integra quando verificamos a sua veracidade e qualidade. Há ainda algumas situações em que alteramos o
texto para melhor facilitar a leitura sem nunca alterar o sentido e objetivo da mensagem.

As fotos apresentadas pertencem ao clube ou foram obtidas através de pesquisa google e do livro São Salvador do
Mundo Santuário Duriense. Tivemos sempre a atenção de deixar o nome do fotógrafo nas fotos retiradas da internet,
sempre que estas possuiam autor. Para os casos onde não apresentamos os autores, por imposibilidade de verificar a
vverdadeira origem da foto, agradecemos aos mesmos o favor de nos comunicarem para que podessamos identificar a
autoria.

FONTES DE TEXTO:
Monteiro J. Gonçalves, São João Pesqueira Coração do Douro, Câmara Municipal de S. J. da Pesqueira, 1992 
Guimarães J. A. Gonçalves, São Salvador do Mundo Santuário Duriense, Gailivro, 2007
Monteiro J. Gonçalves, São João Pesqueira, Câmara Municipal de S. J. da Pesqueira, 1993
Câmara Municiapal de S. J. da Pesqueira, Os forais de S. João da Pesqueira, Câmara de S. J- da Pesqueira, 2001
DDiversos folhetos de S. João da Pesqueira
http://www.sjpesqueira.pt/pages/184
http://www.aldeiasportugal.pt/sobre/67/#.VjsbWtLhDcc
http://valores-beira-alta.blogs.sapo.pt/32626.html

FONTES DE IMAGENS:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=176570&page=19&langid=5
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http://snakeville101.blogspot.pt/
http://faunaiberica.blogspot.pt/2010/08/sardao-o-lagarto-trepador.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Har%C3%ADa_-_Calle_Vista_del_Valle_-_Opuntia_stricta_03_ies.jpg
https://herbariohttps://herbariornamental.wordpress.com/2012/02/page/10/
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