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

S. Xisto - Pereiros
2ª Rota



ROTAS TT POR UM CLUBE TT

As rotas e todo o material que acompanham cada
percurso foram pensados e elaborados pelo Clube TT
Clube 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 no mapa para gps, que acompanham
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
produtor 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, têm o
objetivo de oferecer aos amantes de todo o terreno
turístico, trilhos e roteiros bem organizados para
conhecer o que de melhor este concelho Duriense

tem sem a necessidade de vir a um evento TT com tudo
ororganizado. Conheça os trilhos que quiser quando quiser.

sobre os passeios

Passeio tt NO ALTO DOURO VINHATEIRO
TRILHOS DO CLUBE DOUROXTREME



MAPA  DA ROTA



1º TRILHO
De São Xisto a
vale de figueira

O primeiro trilho sobe em direção à aldeia de Vale
de Figueira por entre vinhedos em socalcos (aqui
também designados por patamar) que caracterizam
a paisagem Duriense, onde poderá conhecer o
miradouro de Santa Bárbara, e a Igreja Matriz.

Seguindo sempre a subir pela estrada municipal
541 terá de fazer uma para541 terá de fazer uma paragem obrigatória no
miradouro de Vargelas e descobrir por que razão
o Barão de Forrester se apaixonou pelo Douro e
conhecer um dos ícones da Região, o barco Rabelo.





Estando no fantástico miradouro de Vargelas é fácil
perceber porque Joseph James Forrester se apaixonou
pelo Douro e imaginar a travessia dos barcos Rabelo
carregados de pipas de vinho..

Esperamos que leia as próximas páginas nesta bela
paisagem do miradouro de Vargelas saboreiando
um cálice de Vinho do um cálice de Vinho do Porto.



BARÃO DE FORRESter

“Homem culto e polifacetado na acão,
deixa uma obra notável sobre a região
Duriense, que ainda não lhe atribuiu o
reconhecimento a que tem direito”
Alberto Silva Fernandes



BARÃO de forrester

O BARÃO

É num ambiente de guerra civil entre D. Miguel e
liberais que Joseph Forrester chega ao Porto em
1831, com vinte e pouco anos para se juntar ao
seu tio no comércio dos vinhos.

“Entretanto, e ao contrário da maior parte dos seus
compatriotas que ainda a hoje falam ridiculamente
mal o pomal o português ou mesmo se recusam a tentar
aprendê-lo, Joseph James fazia questão em falá-lo
se não corretamente, pelo menos fluentemente, o
que lhe facilitou o contacto com muitas
personalidades Durienses, desde os arrais dos
barcos Rabelo a muitos influentes políticos,
militares e civis”

“D“Depois de uma vida intensa, polémica, variada e
rica, Joseph James morre em condições trágicas no
seu e nosso rio Douro a 12 de Maio de 1861”

O Naufrágio aconteceu no já extinto Cachão da
Valeira, apresentado no 1º Passeio TT de S. J.
Pesqueira a S. Xisto.

FONTE: O BARÃO DE FORRESTER E OS ESTUDOS DURIENSES 

imagem: http://porto-desaparecido.blogspot.pt/





“O barco Rabelo é hoje uma atracção turística, com
presença permanente no rio Douro, em frente às caves
do Vinho do Porto, que os turistas apreciam e os artistas
procuram porque constitui um verdadeiro ex-libris dum
produto, do rio, duma Região e dum povo…”
Alberto Silva Fernandes

O RABELO



Com 259 anos de história, é impossível não destacar os
barcos Rabelo da Região Demarcada do Douro, criada
em 1756, por alvará régio, a Companhia de Agricultura
dos Vinhos do Alto Douro.

ORIGENS
O aspeto do Rabelo parece a de um barco ancestral.
Segundo Armando de Matos, o assemelha-se aos
clássicos barcos do Mediterrâneo oriental mas não
exclui a hipótese de o barco ter origem nórdica, tal
como  as embarcações do litoral norte Português,
tendo descobetendo descoberto em Shulten uma notícia de uma
barco do norte da Europa semelhante ao Rabelo.

O barco tem como características:
• O manejamento do leme a partir do castelo
• Tal como nas embarcações Vikings, o leme é
auxiliado pelos remos (contudo a navegação à vela
considera-se de origem Mediterrânea)
• • Possuir vela de linho
• Como barco de rio não tem quilha, ou seja,
possui fundo chato
• Tem uma construção de tábuas sobrepostas
(tábua trincada) de origem nórdica
• Tem vela quadrada, comum nos barcos do norte
e do sul
• Quantos aos mastro• Quantos aos mastros, os nórdicos apenas usavam
um, enquanto os povos do sul usavam também um
mastro à proa
• Não possui convés, tal como os barcos Vikings,
apenas o taburno ou coqueiro

O RABELO



imagem retirada do livro “Museu do Vinho de S. J. Pesqueira”

imagem retirada do livro “O Rabelo”

imagem: http://portoarc.blogspot.pt/

NAVEGANDO NO RIO DOURO
A navegação era muito difícil, principalmente nos
Cachões, como o Cachão da Valeira (referido no
1º Passeio TT de S. João da Pesqueira a S. Xisto)
onde naufragou o barco do barão de Forrester

O rio Douro, antes do derrubes dos Cachões e
constconstrução de barragens, era violento e tenebroso
tendo-se por vezes que recorrer à ajudar arriscada
de bois ou de homens quando a corrente do rio
corria contra o curso do barco.

A SUA CONSTRUÇÃO
Os barcos eram construídos pelos marinheiros
existiando alguns pontos com estaleiros, devido à
vizinhança de carpinteiros que ajudavam na
construção. Alguns estaleeiros eram: Castelo de
Paiva; Vimeiro; Porto Antigo; Barqueiros;
Ente-os-Rios e BitetosEnte-os-Rios e Bitetos

Um barco com capacidade para 50 pipas estava
pronto a navegar em dois meses, havendo barcos
que poderiam carregar até 100 pipas

Estrabão, o grande geografo grego, é o primeiro a
fazer referência aos barcos no Douro, dizendo que
este é navegado no seu longo curso por grandes
embarcações (maguis scaphis)

O RABELO



2º TRILHO
Do miradouro de
vargelas a srª do viso

Seguindo caminho, o percurso continua sempre a
subir até ao miradouro Srª do Viso, onde poderá
merendar com uma fantástica paisagem sobre o
Alto Douro Vinhateiro ou o Castelo de Numão.

Antes de chegar pode conhecer a simpática aldeia
de Ôlas, onde para além das típicas casas em xisto,
possui duas capelas: Nosso Senhor dos possui duas capelas: Nosso Senhor dos Passos e a
capela de Santo António.

A paisagem muda um pouco, a vinha dá lugar a
oliveiras e amendoeiras. Para apreciar melhor a
paisagens das amendoeiras em flor, escolhemos
um pequeno trilho fora da estrada.



SRª DO VISO
A capela, dedicada a Nª Srª do Viso, é secular e
encontra-se situada no monte do Viso, onde se
oferece uma vista panorâmica sobre a região.

Devido à elevada altitude, é possível vislumbrar
uma grande área, onde se inclui o Douro e a
capela de capela de S. Salvador do Mundo (S. J. Pesqueira),
para NW. Para Este vê-se o Castelo de Numão1
(IN: https://www.geocaching.com)

imagem: http://www.custoias.pt

O CASTELO DE NUMÃO
Estando no local Srª do Viso poderá ver à sua
frente o Castelo de Numão, também conhecido
como Castelo melhor. Foi construído entre os
séculos IX e X, sobre um antigo castro, pelo rei
Sancho I, filho de D. Afonso Henriques.

SeServindo para defender a fronteira Portuguesa
contra ataques vindos de castelã, o Castelo de
Numão pertence a uma linha defensiva de
castelos que se viam uns a seguir aos outros,
sendo: Castelo de Ansiães; Castelo de Numão;
Castelo de Penedono (que também conseguirá
ver do lado sul da Srª do Viso); Castelo de
TTrancoso; Castelo de Celorico da Beira e o
Castelo de Linhares da Beira.

Não sabemos se o Castelo de Marialva, situado
na freguesia da Mêda, também pertencia a esta
linha defensiva, mas provavelmente sim já que
as suas bases são da tribo lusitana Aravanos e
D. Sancho continuou a obra de construção
do casteldo castelo.



3º TRILHO
De srª do viso
a Pereiros

Saindo do lugar Srª do viso, terá a próxima
paragem a aldeia de Pereiros

Antes de chegar poderá ver um dos poucos
exemplares dos antigos abrigos do cantoneiros,
antes de entrar por tilhos fora da estrada.

Um pouco desviada da rota estão as ruínas da
quinta da Aquinta da Agorrêta, onde presumivelmente
teve origem o povo dos Pereiros entre os
séculos IX e X. Aí poderá ver uma antigo
igreja, reconhecida pela cruzem seixo

Chegando à aldeia, caracterizada por casa em
xisto de dois pisos, onde os antepassados
guardavam os animais no piso inferior e
habithabitavam no 1º andar, aproveitamos para
contar algumas tradições das antigas aldeias
do Alto Douro



O FORNO
“mais do que uma pessoa de cada vez, numa 
sequencia que o forneiro organizava, mediante
prévia informação, a que se chamava pedir a vez,
sendo a ordenação desses pedidos, ao longo do
dia e em cada fornada, o resultado de critérios que
ele definia e que raramente eram contestados eele definia e que raramente eram contestados e
mesmo o facto de uma pessoa estar zangada com
outra era levado em consideração, para que não
houvesse desavenças…”

É interessante frisar o nome forneiro em vez de
padeiro, pois o pão (peneirar, fazer fermento,
amassar, levedar, tender, era feito nacada de cada
um por cada mãe de família, o foum por cada mãe de família, o forneiro apenas
aquecia o forno e conduzia a cozedura 

Ser forneiro da aldeia não era trabalho eterno (o
forneiro em troca do trabalho recebia um pão por
cada casa, vendendo depois a quem não fazia pão)
o cargo podia ser “arrematado todos os anos em
hasta pública, tendo como contra partida o
papagamento de uma determinada quantia à junta
de freguesia”

FONTE: PEREIROS - SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Citações: Joaquim do Nascimento “Uma memória de Pereiros
Quotidianos de uma aldeia do Alto Douro”

A FONTE DA ALDEIA
Elevada por um paredão situa-se a fonte da aldeia.
O paredão, para além de dar suporte ao muro,
servia para amassar o linho, antes de ser curtido
num rio ou ribeiro de água corrente

Grande parte das atividades da aldeia girava em
totorno do espaço da Fonte da Aldeia. Para além da
água existia ao seu redor o forno do pão e o lagar
de azeite 

Pereiros
tradições das aldeias do alto douro



O FOLAR DA PÁCOA
Contrastando com a tradição, a Páscoa nos Pereiros
comemora-se à segunda-feira. Aqui designa-se, ou
designava-se “tirar o folar” “consistia na visita do
pároco a casa de cada um dos seus paroquianos,
ocasião que os seus familiares e amigos aproveitavam
para estarem presentes e desejarem boas festas…”para estarem presentes e desejarem boas festas…”

“nos tempos mais pobres, só as pessoas de mais
posses serviam um copo, habitualmente um cálice
de vinho fino com uma bolacha ou com um biscoito”

“Na visita pascal, o pároco dava a volta ao povo,
entrando em todas as casas, podendo excluir desta
visita os que não estivessem casados pela igreja e
os que não tos que não tivessem pago a côngrua sem uma
justificação que o Abade aceitasse”

Era habitual estrear-se neste dia roupa nova e o
almoço ser carneiro guisado

Citações: Joaquim do Nascimento “Uma memória de
Pereiros Quotidianos de uma aldeia do Alto Douro”

O LAGAR DE AZEITE
No lagar de azeite cada família fazia o seu próprio
azeite, conservado ao longo do ano era condimento
para a pouca alimentação de antigamente: o caldo,
as batatas e o pão.

“Ainda hoje são visíveis, ao pé da fonte, algumas
pedras de pedras de granito em forma levemente arredondada,
das quais era feito o pio…as talhas que serviam para
separar o azeite da sangra, uma das quais se chamava
inferno e à outra tesouro…tal como o pão, também
para se fazer azeite se pagava em espécie… um
quinhão ou maquia para a confraria…”

Pereiros
tradições das aldeias do alto douro




