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DOURO TERRA E ATMOSFERA

A Extensão do Douro do Museu da Cidade, anteriormente conhecida
como Museu do Vinho do Porto, expande doravante o seu programa
ao escrutínio do Douro.
Douro é nome de rio que transborda para as margens, tornando-se também nome de uma região. São cerca de 100km — desde Barca
d’Alva, na fronteira com Espanha, até Barqueiros, quase a desaguar no
Porto — em que o Douro é água e terra. Do seu longo curso [cerca de
900km], é aqui que Douro é nome de um encontro de água, pedras,
plantas, animais e pessoas, e a chave por trás da qual este encontro
pela primeira vez e também a última se dá.
Um terroir feito à mão. Os socalcos não existiam, foi preciso
rebentar as fragas, desfazer as pedras xistosas das falésias tumulares
que se levantavam nas margens mais expostas ao sol. Fazer o clima.
O ar, o fogo, a terra e a água atingem aqui um ponto de equilíbrio de
onde nasce uma forma de vida vegetal irrepetível, cuja fermentação
converte no nobre e internacional Vinho do Porto.
Em primeira instância, esta exposição é uma experiência performativa que pode ser entendida como uma composição; trata-se
de uma exposição que tem uma duração — articula, faz coabitar sons
antigos e contemporâneos, depoimentos ouvidos, vozes do além e
visões do passado projetadas no presente. É, na sua versão aérea, uma
paisagem sonora. É uma (e)vocação animista da região, que convoca
a voz dos homens, o canto das aves, o som metálico do xisto, o correr
das águas e o sopro do vento.
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Nuno Faria e Eglantina Monteiro

Em contraponto, a terra, o chão, a matéria foram trabalhados e
trazidos pelo atelier de arquitetura Skrei e o enólogo e produtor de vinhos
Mateus Nicolau de Almeida, resultado de uma continuada e profícua
colaboração na região do Douro, em Vila Nova de Foz Côa, em torno
da criação de lugares para o culto do vinho. Juntos, oferecem-nos um
panorama dessa demanda conjunta, desse inquérito aos segredos da
região, na qual, sob a auspiciosa tradição dos monges cistercienses,
dialogam conhecimento do passado e experimentação.
Claro que, em rigor, não se trata somente de conceber e montar uma exposição sobre o Douro, mas também o nosso tributo aos
jardineiros da Terra.
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ESPAÇO A

2
Daniel Silvestre
Vinha em corte estratigráfico da
Região Demarcada do Douro, 2021
Marcador posca sobre parede
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PISO -1 / 0

Barão de Forrester

1
Pedro Serrano
Douro, 2021
Paisagem sonora
composta a partir
de gravações colhidas
no território do Douro
e canções do arquivo sonoro
de Michel Giacometti
Instalação sonora; multi-channel,
33’58’’, loop
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PISO 1
3
Roque Gameiro
«O» Portugal Vinícola: estudos sobre
a ampelographia e o valor oenológico
das principais castas de videiras
de Portugal, by B. C. Cincinnato
da Costa – Chaves Ferreira
Publicações, 1900
Diaporama; 4:3, s/som, 11’50’’
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Domingos Alvão
Levantamento Geral do Território
do Douro, 1940-1949
Retroprojeção
5
Barão de Forrester
Mapa do País Vinhateiro do Alto
Douro. Dedicado a Sua Magestade
a Rainha Dona Maria II, 1843
Fac-símile impresso em papel
fotográfico
Altifalante Adam, mono, 12’48’’
6
Michel Giacometti
A composição inclui duas faixas
de Portuguese folk music Vol.2
Trás os Montes, “Cantilena
das pedras” e “Li-La-Ré”
7
Fotografias de Barco de areia,
Rabão rabo baixo, Rabão apégadas
e Rabão branco
Arquivo de António Cruz Gomes

Roque Gameiro

8
Atlas, 2018
Vv.Aa.
Mesa de consulta com compilação
de textos, mapas e outros
documentos relacionados
com o Douro

12

9
SKREI
Campânula Sonora, 2018
Estrutura em ferro, revestida a cera
de abelha, com coluna Apart Audio
CM20T integrada.
Depoimento de Mateus Nicolau
de Almeida,
Foz Côa, 8 de Agosto de 2018
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«O» Portugal Vinícola: estudos sobre
a ampelographia e o valor oenológico
das principais castas de videiras
de Portugal, by B. C. Cincinnato
da Costa – Chaves Ferreira
Publicações, 1900

09
Sousão
10
Donzelinho Do Castello

Onde se imprime um amplo
conjunto de aguarelas realizadas
por Roque Gameiro para ilustrar
o livro publicado a pretexto da
participação de Portugal na Secção
de Agricultura da Exposição
Universal de Paris de 1900.
Um estudo enológico das principais
castas de uvas portuguesas.
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21
Preto Foz-Dão
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27
Tinto Cão
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29
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66
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Moreto
55
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57
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Rabigato
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30
Boal Carrasquenho
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Tinta Negreda

72
Bastardo Tinto
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Boal Bonifacio
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Preto Mortagua

68
Tinta Merançã

71
Folgazona

40
Boal De Alicante
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Alvar Roxo

67
Alvaraça

70
Gouveio ou Verdelho Branco

39
Boal Branco

07
Dourada Ou Loureiro
08
Alvarelhão
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Trincadeira

63
Pau Ferro

53
Moscatel De Jesus
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Alvar Branco
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Cainho Branco

47
João Santarem, branco
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Rufete

17
Touriga
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Vinhão Ou Espadeiro
De Basto

31
Uva Sem Bagulho

42
Tinta Molle

Olho De Lebre

43
Parreira Mathias

59
Galego

44
Bomvedro

60
Perrum

45
Sercial ou Esgana-Cão

61
Mourisco Branco

46
Gallego Dourado

62
Negra Molle

ESTRUTURA GEOLÓGICA DO SOLO

PLUVIOSIDADE MÉDIA ANUAL MM

compl exo xisto-grau váquio
schist and greywac ke compl ex

xistos e grauv aque
schist and greywac ke

xistos argilosos
shales

400

500—600

700—800

granitos
granites

micaxistos, grauv aques, gnaises
mica schists, greywac ke, gnaise

areia, calhaus rolados
sands and shingle

400—500

600—700

800—1000

cascalho
gravel

TEMPERATURA MÉDIA DIÁRIA °C

15—18 °C

16

oliveira
olive tree
videir a
vine

17

Sérgio Couto

12,5 —15 °C

amendoeira
almond tree

Sérgio Couto

10—12.5 °C

COLHEITAS

DEPOIMENTO DE MATEUS
NICOLAU DE ALMEIDA

Roque Gameiro

Foz Côa, 8 de agosto de 2018

Existem pelo menos três “douros” muito distintos, que diferem por
causa do clima. Existe o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior.
Essas três sub-regiões existem devido à diferença climática: no Baixo
Corgo estamos mais próximos do Atlântico, mesmo que separado pelas
montanhas do Marão a influência do mar faz-se sentir ao nível da
temperatura e da chuva. É um clima mediterrânico-atlântico, em que
chove bastante com temperaturas amenas quando comparadas com
o resto da região. E conforme vamos subindo o rio, indo para oriente,
temos o Cima Corgo, que é um clima puro mediterrânico — aumentam
as temperaturas e a chuva diminui. Depois passamos para o Douro
Superior, um clima tipo Mediterrânico-Continental com influência
da Meseta espanhola, e amplitudes térmicas de quase 50 graus: entre
dois — três graus negativos no inverno a 50 graus positivos no verão. A
precipitação é muito menor, menos de metade do que no Baixo Corgo,
por exemplo. Só isto, origina regiões diferentes, vinhos diferentes e
mesmo populações e culturas diferentes. Isto tudo dentro da mesma
denominação de origem do Douro. Daí eu ter feito vinhos vinificados
exatamente da mesma forma nas três sub-regiões.
O solo, em geral, é de xisto (com alguns granitos pelo meio),
mas a grande diferença destas três regiões é sem dúvida o clima. É
incrível como em tão curto espaço, em tão curta distância, o clima muda
tanto. Trata-se de uma característica do território português: muda
muito rápido de temperatura, de clima e também de solo, originando
diferentes tipos de vinho, de tradições, de culturas. Por exemplo, no
Douro Superior para além da vinha cultivou-se sempre a amêndoa, a
oliveira, mas não é assim no Baixo Corgo; por causa da influência dos
monges cistercienses esteve sempre mais ligada à vinha.
Apesar de toda a região estar na altura controlada por estes
monges, vindos da Borgonha pela mão de D. Afonso Henriques — o
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que quer dizer que a construção desta região vitícola está intimamente ligada à fundação de Portugal. Há efetivamente uma grande
ligação entre o Douro e a Borgonha, e, apesar de já existirem vinhas
nos tempos dos romanos — responsáveis pela primeira revolução
vínica do Douro há 2000 anos —, foram os monges cistercienses que
aprofundaram esse conhecimento. Digamos que havia uma espécie
de controle da região pelos monges de Cister, sendo que a maior
parte estava concentrada no Baixo Corgo, perto de Lamego, apesar
de no outro extremo, no Douro Superior, existir também um mosteiro
cisterciense, o Convento de Santa Maria de Aguiar. Até parece que
delimitaram a região já naquela altura!
Mas sem dúvida que o seu grande poiso foi o Baixo Corgo,
com os mosteiros de Santa Maria de Salzedas, de São João de Tarouca
e de São Pedro das Águias. Estamos a falar de há cerca de um milénio
atrás, produzirem vinhos que já eram muito bons, lá nos terrenos de
Cambres, em frente à Régua, o que naturalmente vai alterar as tradições das pessoas.
Quando o vinho do Douro começou a ser apreciado pelos
países do norte da Europa, principalmente a Inglaterra, mas também
a Alemanha, a Noruega, a Bélgica, a França, entre outros, vieram
muitos comerciantes para o Porto fazer o negócio do vinho, que era
algo que crescera brutalmente até , nos anos 40 do século XX, sermos
o principal fornecedor de vinho de Inglaterra.
O recomeço da produção de vinhos secos no Douro, cujo
grande boom aconteceu nos anos 90, fez com que muito mais produtores começassem a fazer o seu próprio vinho, em vez de venderem
as uvas. E também houve comerciantes estabelecidos no Porto que
vieram viver para o Douro, como foi o meu caso.
O meu trabalho aqui no Douro está a ser uma espécie de
desconstrução, ou a procura do terroir duriense, que é composto por
três fatores: o Clima, o fator externo maior, que abrange uma maior
área, daí as três sub-regiões, sendo que eu faço um vinho de cada sub-região, vinificado da mesma forma. Depois o Solo, no caso restrinjo
a área, trabalho só na sub-região do Douro Superior: o mesmo clima
com a mesma casta — rubigato — trabalhando em vários solos de

xisto. São parcelas muito próximas umas das outras, mas que devido
a pequenas alterações — um ribeiro que passa perto de uma parcela há
milhares de anos faz com que essa parcela tenha mais profundidade,
do que uma na encosta com mais pedregosidade, ou uma outra com
um xisto mais azul, mais cinzento ou mais castanho, ou uma com um
veio de quartzo a passar no meio do xisto. Tudo dentro dos xistos. Eu
não estou a trabalhar com o granito porque quero trabalhar a base do
Douro que é xisto.
Em meados do séc. XIX , aconteceram duas coisas em simultâneo: a expulsão das ordens monásticas que tinham todo um conhecimento e savoir faire na agricultura e também na vinha, incluindo
tratados, que desapareceu de um dia para o outro — e a Revolução
Industrial que aqui em Portugal foi mais ligeira e mais tardia. Estes
dois fatores fizeram com que 10.000 anos de agricultura e os seus
métodos de trabalho fossem relegados, de certo modo esquecidos.
Às vezes parece-me que houve uma espécie de tábua rasa, muito
do conhecimento anterior foi abolido, começando-se a trabalhar só
com um tipo de conhecimento muito recente, e que não está ligado à
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terra, ao tempo, à espera. A Revolução Industrial trouxe a aceleração
de tudo: a aceleração dos trabalhos da vinha, a aceleração da adega,
sem tempo para parar, para sentir as coisas, para pensar. Os métodos
de vinificação que estou a experimentar são métodos ancestrais.
É aqui e assim que aparece o terceiro fator, depois do Clima
e do Solo, o Humano, o produtor. O homem pode alterar, e de que
maneira, o vinho: o tipo de vinificação, o tipo de estágio, as castas.
Importa lembrar que foi o homem que fez as castas. Penso que o
Douro é, em toda a Europa, a região com mais castas permitidas para
cultivo. São mais de cem castas diferentes com que aqui trabalhamos.
Por exemplo, as vinhas mais velhas são misturas de castas, trata-se de
uma cultura muito portuguesa e duriense, originando muitos vinhos
diferentes. É o homem a trabalhar.
Quanto à impressão humana do meu trabalho, diga-se que
faço diversos vinhos que são experimentais: transformo a adega num
laboratório e começo a ver o que posso alterar, que técnicas de vinificação usar, que tipo de vinho dará, como é que aquele vinho vai
comunicar com as pessoas, que tipo de informação veicula e se será
essa a informação mais fidedigna. Aqui, no Douro Superior, é uma
área que de certa maneira permite que se faça o tipo de trabalhos que
eu faço, porque é uma área com menos tradição vitícola, e como a
tradição tem menos peso, abrem-se mais os horizontes, procuram-se
outras coisas; a paisagem também muda oferecendo outras perspetivas. Efetivamente, é uma zona que tem tido uma certa dimensão
laboratorial. Assim foi com o meu avô e com o meu pai. Parece ser
uma região que puxa mais para esse lado.
A vindima é algo de muito especial, mas financeiramente
não é o melhor negócio, por isso me pergunto: porque é que fazemos
vinho no Douro? Porque é que há tanta gente que continua a vir para
o Douro, a investir no Douro sabendo que são investimentos para
gerações futuras? Uma terra tão dura climática e geograficamente —
montanhas, vales… —, cujo solo é rocha, não é terra. Somos nós que
temos de fabricar o nosso próprio solo partindo a pedra para ter terra,
para plantar uma planta pequenina, para a fazer viver. Ou seja, há
sítios muito mais fáceis, não há?
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Mas, além disso, para lá do chamamento telúrico que existe
em todo o vale do Douro, há o vinho, que é algo muito especial. A vindima chama as pessoas, põe-nas quase em transe. Vindimar não é a
mesma coisa que apanhar azeitona ou ceifar trigo, sei lá! É algo caótico,
parece que os deuses báquicos da loucura entram nas pessoas, elas
ficam completamente eufóricas. Num outro tipo de cultura isso não
existe. A cultura do vinho provoca-nos sensações muito fortes, seja a
apanhar a uva, seja a pisá-la. Bebe-se vinho e trabalha-se muito. É um
non-stop de trabalho durante 2, 3, 4, 5 semanas, e a um dado momento
as pessoas esquecem o mundo que há ao redor, tudo anda ali à volta
numa espécie de torpor erótico. É o culminar do trabalho de um ano
inteiro. Trabalho imenso que tem de ser executado naquele momento
preciso, sob pena de ficar tudo estragado. Tudo perdido. É a altura em
que fica em fermentação, em ebulição. De repente, os vinhos começam
a bulir, são massas que só aparentemente estão mortas. Há o momento
trágico do corte da uva: tirar a uva da mãe, pô-la num lagar, pisá-la e de
repente explode um vulcão, é a fermentação. Todos aqueles vapores
conduzem a um estado de embriaguez e sensualidade. Lá está, é Baco!
a que ninguém fica indiferente. Aqui, no Douro, existe um método de
vinificação especial em lagar, uma espécie de bacia em pedra, para
onde se deitam as uvas apanhadas durante o dia, e que são pisadas
no fim da tarde e noite.
Essa pisa das uvas é muito singular. A boa pisa de uva, a que
permite fazer os vinhos do Porto, principalmente os grandes “vintage”,
está mais enraizada na zona do Cima e Baixo Corgo, não tanto no
Douro Superior. Para se fazer vinhos do Porto fortes, que aguentem
muitos anos em garrafa, é preciso uma pisa forte, capaz de extrair
todos os componentes da uva. No Douro, como a maturação é muito
boa, é possível uma grande extração.
É uma extração feita por homens, num movimento quase militar, homens em fila abraçados uns aos outros, que marcham em cima
das uvas em total silêncio. Numa ponta um único homem comanda
o ritmo, com uns dizeres que às vezes parecem iniciáticos. Este é um
dos grandes momentos da vindima: a pisa à noite quando as cigarras
já se calaram, as mulheres deixaram de cantar, de falar e de rir, para
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aguentar a dureza do calor e do trabalho. É um momento único que
traz outra aura à região.
O vinho do Douro e o vinho do Porto são a mesma coisa, têm
a mesma base, a mesma origem. O vinho do Porto começou por ser
aquilo a que hoje chamamos o vinho do Douro, que é um vinho seco
mas com mais álcool do que os vinhos secos normais. Tinha à volta
de 15-16 graus, por isso conseguia aguentar esse álcool natural. Era
assim o vinho dos monges cistercienses: branco, clarete ou palhete.
Os vinhos só começaram a ser tintos no final do século XIX, tintos
carregados. Antes desse período, não havia interesse pelo vinho muito
escuro. Os mediterrânicos preferiram sempre vinhos mais claros ou
mesmo brancos. Os vinhos muito carregados nunca foram do gosto
deles, incluindo os Romanos, gostavam de vinhos mais finos. Os
vinhos carregados surgiram para responder ao gosto dos clientes
do Norte da Europa. Foi a partir de então que começámos a chamar
tinto ao vinho, que antes era vermelho ou branco. Aliás, nas noutras
línguas continua a usar-se a palavra vermelho, rouge, red, rosso. Só
em português e espanhol se usa tinto. O vinho do Porto era isso. E
começou-se a chamar vinho do Porto porque era expedido da cidade
do Porto. Os consumidores, ingleses sobretudo, queriam não só os
vinhos mais carregados mas também com mais álcool. Quando se
percebeu que certas vindimas, cujo vinho tinha muito açúcar natural
que não desdobrava completamente, e que era muito apreciado por
eles, começou-se a trabalhar nesse tipo de vinhos. Quer isto dizer que
o Vinho do Porto é efetivamente um tipo de vinho da região do Douro,
no fundo são a mesma coisa, a mesma região. Se existisse dentro da
denominação de origem “Douro” três denominações, do tipo “BaixoCorgo, “Cima-Corgo” e Douro Superior”, estava bem, porque refere a
diferenças climáticas e de solo. Mas a diferença de vinhos é uma mera
causalidade histórica. Eu de certo modo tenho pena que o vinho do
Douro, que tem uma longa tradição, não possa usar o nome “Porto”.
A “marca Porto”, que é muito forte a nível internacional, podia ser
aproveitada pelo vinho do Douro. No fundo são a mesma coisa, sendo
que um é seco e o outro não. Seco, quer dizer sem açúcar e sem adição
de aguardente. Efetivamente, os vinhos secos continuaram a ser feitos,
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mas só que caíram em desuso nos últimos 200 anos. Só recentemente,
já no final do século XX, é que voltaram a ser trabalhados e as pessoas
a apreciarem-nos. Diga-se que um vinho seco é muito mais delicado,
porque não está protegido pelo álcool. O álcool usava-se sobretudo
como forma de proteção do vinho do Porto. Para poder seguir viagem,
para embarcar, adicionava-se aguardente que o impedia de virar vinagre. Enquanto que os secos ficavam por cá, eram para nosso consumo,
nunca eram expedidos. Daí que no Douro ainda se chame ao vinho
seco, “vinho de consumo”. Nas outras regiões diz-se vinho tinto, mas
nós chamamos-lhe vinho de consumo. Aliás, os vinhos secos tiveram
uma outra denominação bastante engraçada, chamavam-se vinhos
virgens ou puros, por não terem sido violados pela aguardente.
Não sei o que vão dar as alterações climáticas. A única coisa
que tenho como certo, é que as estações do ano já foram mais certas.
Ou seja, sabia-se que numa certa altura ia fazer calor, noutra haveria
chuva. As estações tinham um ritmo. E hoje em dia esse ritmo perdeu-se. Pode haver invernos quentes e sem chuva, o verão às vezes é
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demasiado quente. Eu, que faço os meus vinhos há cerca de quinze
anos, e portanto não tendo ainda um grande historial, posso dizer que
os últimos três anos foram muito complicados. E, se uma pessoa não
tem a certeza que vai chover, então começa a pensar nas adubações,
na rega e nos trabalhos do solo de maneira diferente. Vive-se numa
incerteza que por um lado também é engraçado, pois obriga-nos a pensar como fazer as coisas e, no meu caso, pôs-me a pensar na maneira
biológica e biodinâmica de fazer a vinha e o vinho.
A agricultura biodinâmica, que está muito desenvolvida na
Europa, é ainda incipiente em Portugal. Apesar de uma pessoa quando
olha para o Douro, parecer ser um território biodinâmico, porque o
Douro tem ainda algo importante, que é a biodiversidade e a policultura.
Penso que temos de ter atenção ao futuro, porque a monocultura da
vinha está a avançar, e isso é perigoso. As monoculturas são sempre
perigosas. Estou a trabalhar cada vez mais em policulturas — a amêndoa, o figo, a oliveira e os zimbros que dão bagas para fazer aguardente.
Tenho estado a desenvolver a agricultura biológica, vendo
como se faz noutros lugares, noutros países, embora eu saiba que não
há dois territórios iguais, e nem tudo que é aplicado num sítio pode
ser aplicado no outro, como se vê dentro do próprio Douro.
Temos de abrir a cabeça, ver o que há na nossa região, não
copiar mas procurar dentro do terroir que temos as soluções, trabalhar
o tratamento da vinha com macerações de plantas, pensar no entorno,
na forma de plantar a vinha. Há uma série de coisas que se praticam na
viticultura biodinâmica que exige uma reflexão, uma compreensão do
sítio. O mundo rápido não é propício a isso, a este tipo de viticultura.
Mas o caminho é esse, é inelutável, diria obrigatório. As pessoas já
começam a perceber que os inseticidas e herbicidas que pomos na
terra são veneno. Por exemplo, uma vinha que esteja em biológico,
na adega não precisa que se faça nada, enquanto que uma vinha que
tenha tratamentos tem um processo caótico de fermentação que não
é linear nem nada fácil.
É importante que esta região evolua nesse sentido, o sentido
mais óbvio diante de nós.
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SKREI
Antrosolo, 2018
Recolhas de solos em garrafas
Estante em tubo de aço preto

Lara Jacinto
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SKREI
Rocha-Mãe, 2018
Amostras de rochas representativas
de litologias da Região Demarcada
do Douro
Estante em tubo de aço preto
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SKREI
Leptosolo, 2018
Monólito de Castelo Melhor,
Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro
Estrutura em aço
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Domingos Alvão
Levantamento Geral do Território
do Douro, 1940-1949
Diaporama; 16:9, s/som, 24’11’’ loop
A Casa Alvão era convidada por
diversas entidades para a realização
de vários trabalhos fotográficos,
como é o caso do Instituto dos
Vinhos do Douro e Porto que,
em 1933, solicitou os seus serviços
para o levantamento geral do
território do Douro, trabalhos
relativos à produção, transporte,
engarrafamento e exportação
do Vinho do Porto.
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Casa Telha da Châs
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Fumo

26
Terra dos Perdido
(Ervamoira)

34
Filão de Barro
(V. N. Foz Côa, junto
ao Poste de Eletricidade)

27
Pocinho
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Cabeço Vermelho
(Vale Meão)
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Pedreira do Poio, 30m
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35
Pedreira do Poio, superfície
36
Corral Telles
(V. N. Foz Côa)

30
Formação da Desejosa
(Régua)
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Mêda
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Urtiga
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01
01
09
01
Crystallized must
Cidadelhe Armamar,
Crystallized
Crystallized must
must
500m altitude
(Bons Ares)
(Bons
(Bons Ares)
Ares)
02
10
Borras (Bons Ares) 02
Borras (Bom Retiro)
02
02
Borras (Bons Ares) 11
03
Borras
Ares)
Borras (Bons
(Bons
Lôdo (Sabor)
PóAres)
Granito (Longroiva)
01
Mosto cristalizado
(Bons Ares)

04
Sabrosa

12
Garagem TN Alto

05
Monchões Chãs

13
Pó Xisto (Urros)

06
Vale dos Enganos
(Bom Retiro)

pg. 01
pg.
pg. 01
01

07
Pedreira do Poio, superfície
08
Areia do Rio (Rio Côa)
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14
Pedreira do Poio, 10m
15
Pedreira do Poio, 70m
16
Vale Cabrões

33
33
33
33

34
34
34
34

35
35
35
35

36
36
36
36

03
03
17
03
Sludge (Sabor)
Pedreira do Poio, 40m
Sludge
Sludge (Sabor)
(Sabor)
18
04
Vale do Barco (Ervamoira)
04
04
Sabrosa
Sabrosa
19
Sabrosa
Argila (Muxagata)
05
05
20
05
Monchões
Chãs do Poio, 20m
Pedreira
Monchões
Chãs
Monchões Chãs
21
Pó Desejosa,
Pedreira do Poio, 6m
22
Petróleo de Xisto,
Pedreira do Poio
23
Vinha dos Lameiros
(Valdigem Lamego)

Domingos Alvão

25
25
25
25

24
Souto Velho
(Valdigem Lamego)
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Localização das amostras de rocha

1

2

3

4

5

6

7

AA

B
B

CC

C
Vila Real,
Xisto Formação Desejosa,
2006

Lara Jacinto

B
A
Freixo de Numão,
Carrazeda de Ansiães,
A
zona de transição
Granito 2 micas,
1981 Carrazeda de Ansiães,Granito e Xisto,
1981
A.1 Granito 2 micas,
B.1
173,63m
1981
79,70m
A.2
B.2
106,25m
66,97m
A.3 B
B.3
57,60m
Freixo de Numão,
49,15m
A.4 zona de transição
B.4
38,38m
Granito e Xisto,
36,57m
A.5 1981
B.5
27,85m
25,90m
A.6
B.6
1,94m
16,35m
C
A.7
B.7
0,0m Vila Real,
1,40m
Xisto Formação Desejosa,

C.1
43,86
C.2
37,02
C.3
23,42m
C.4
15,40m
C.5
00,86m
C.6
00,33
C.7
0,0m

2006

pg. 01

34
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Piso 3
14
Espadela de Barco Rabelo
Esta espadela pertence ao barco
rabelo que foi oferecido ao então
Gabinete de História da Cidade
da Câmara M. do Porto, em 1971,
pelo Sr. Nuno Carvalho, da empresa
Sousa Cruz & Cª Lda. Segundo
informação da época, existia na
altura um outro rabelo genuíno,
da Junta Distrital de Viseu, mas
que se encontrava “apodrecido”.
Estes seriam os últimos exemplares
de rabelos fabricados em moldes
tradicionais, utilizados no transporte
fluvial, mas, entretanto, a outra
embarcação terá desaparecido.

14
15

16
18
17

15
SKREI
Campânula Sonora, 2018
Estrutura em ferro, revestida a cera
de abelha, com coluna Apart Audio
CM20T integrada.
Passagens escolhidas de textos
sobre o território do Douro da
autoria de diferentes autores
oriundos de diferentes campos
do conhecimento.
16
António da Cruz Gomes
Desenhos da segunda metade
do século XX oferecidos à Câmara
Municipal do Porto pela sua viúva
Maria Augusta Martins Ferreira.
Lápis ou tinta-da-China sobre papel
vegetal.

António Cruz Gomes

Maquetas de Barco Rabelo, Rabão
de apégadas, Barca das Padeiras,
Rabão Carvoeiro, Barca de Frete,
Valboeiro
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17
Barão de Forrester
The Portuguese Douro and the
Adjacent Country. With as much
of the River as can be made navigable
in Spain, 1848
Fac-símile impresso em papel
fotográfico
Coleção privada, em depósito
no Museu do Douro
18
Daniel Silvestre
Margem, 2021
Marcador posca sobre parede
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19

19
Adriano Nazareth
Barcos Rabelos, 1960
Filme em 35mm transferido
para digital, preto & branco,
som, 33’45’’, loop
Produção RTP
Documentário realizado em 1960
por Adriano Nazareth (1929-1998).
Através dele tentamos perceber
a epopeia vivida pelas tripulações
dos barcos rabelos na descida
do rio Douro. Durante muitos
anos, o Douro foi a grande via de
comunicação onde os tradicionais
barcos rabelos faziam o transporte
do divino néctar, desde a sua
produção no Alto Douro Vinhateiro
até à entrada na Cidade Invicta.
E é sobre esta via que Adriano
Nazareth se debruçou para um
olhar sobre o árduo trabalho do
transporte do vinho do Porto.

Passagens escolhidas de textos sobre o território do Douro por diferentes autores oriundos
de diferentes campos do conhecimento.

JOSÉ MATTOSO

Arquivo António Cruz Gomes

009

Por isso, existe, há duzentos e cinquenta anos, uma região demarcada
do vinho do Porto, e os seus habitantes lembram com orgulho que é a
mais antiga do mundo. Na sua configuração actual, ela coincide aproximadamente com aquilo a que podemos chamar a província portuguesa
do Douro. Como é evidente, a terra formou os homens e os homens
moldaram a terra. O que, porém, os uniu, nesta influência recíproca,
foi o vinho. O aperfeiçoamento constante da cultura, numa exploração
cada vez mais “artificial”. O homem, por sua vez, aprendeu no contacto
com a terra as técnicas mais apropriadas e mais eficazes, moldando-se
ele próprio ao que a terra lhe pedia. Desde quando aprendeu que as
melhores castas eram o alverelhão de pé-de-perdiz, o mourisco tinto,
o touriga macho ou a malvasia preta, mas que cada terreno tinha as
suas preferências e cada casta as suas vantagens nas complexas associações entre elas? Desde quando verificou que era preciso escavar no
fim do outono, cavar na Primavera e redrar no princípio do Verão para
que a produção fosse maior e de melhor qualidade? Sabe-se quando
chegaram a Portugal as moléstias do oídio, da filoxera, do míldio, da
maromba e pode-se também saber como se organizou o combate
contra elas e como se foram vencendo as devastações de que há ainda
tantos vestígios nos “mortórios”. Mas não haveria outrora doenças
mais antigas, que os lavradores do Douro foram aprendendo também
a curar, muito antes de conhecerem os enxofres, os sulfatos e o boro?
Quem descobriu as melhores técnicas de podar e de enxertar a vinha?
Quem teve a ideia de adicionar aguardente ao vinho para o conservar
melhor e lhe afinar a qualidade? Quem se apercebeu de que o sabor e
a qualidade melhoravam com o tempo? Como se foram aperfeiçoando
os processos de conservação, se escolheram as melhores madeiras
para os cascos, se descobriram as virtudes da rolha de cortiça?
Quem descobriu tudo isto, como é evidente, foram os homens
do Douro. Mas não conhecemos o nome de nenhum deles.
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MIGUEL TORGA
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Nas vendas, nas tascas e nos cafés, a fartura ou a miséria de bacalhau,
de arroz, de macarrão, de doces, de bebidas, de cigarros e de bugigangas vai dando a medida das altas e baixas dos ordenados. As crises
da região têm ali um barómetro constante, franco e fiel. A Inglaterra
consome e a produção é boa – a Beira manda milho e centeio, o Alentejo
trigo, o Porto mercearias, e às portas das lojas os sacos cheios, de boca
escancarada, sorriem a quem passa. Mas vem a crise de 1754, de 1811,
a de 1852, a da filoxera, o míldio, a concorrência australiana – o pão
escasseia, o bacalhau encolhe, a massa enegrece e os caixeiros parecem cães de guarda, por detrás dos balcões.

cujas ameias se debruçam, loiras e anafadas, as faces estrangeiras dos
mercadores. Mas existe uma capital urbana deste feudalismo disperso;
uma polarização urbana do tresmalho murado de cada senhor: meia
dúzia de casas banais, uma estação com azulejos que reproduzem em
mísero a grandeza do cenário, e adegas sombrias, cavadas no chão
como furnas – o Pinhão. O cósmico e cosmopolita Pinhão.

MIGUEL TORGA
Único rio que entra e sai de Portugal a roer pedra, o destino encarregou-o dessa exemplaridade viril e tenaz, e também de dar nome às
léguas abruptas de xisto que nele se reflectem, e onde se alcandoram
as quintas que os turistas em passeio vão identificando, num deslumbrado encontro do mito com a realidade.
[...] A imaginação que Londres, Estocolmo, Paris ou Nova
Iorque vislumbra esses paraísos situados num país que um determinado cartaz ajuda a figurar […] pode finalmente admirar a realidade ao
natural, desvendada e maravilhosa. Nomes e apelidos das mais variadas
línguas acenam, a cal das paredes dos calços. Diez Hermanos, Smith,
Cosens, Andresen, Kopke, Roop, Sandeman, Croft, De Laforce, Calém
– a algaraviada torre de babel. Do mundo inteiro veio gente recolher
o oiro líquido do Alasca tentador. De fraguedos escarpados, despenhadeiros mortais e congostas bravias, celtas nativos fazem canteiros
verdejantes, que todo o ano orvalham de suor. E sobre os alicerces
desse esforço alugado erguem-se orgulhosos os castelos da posse, de
40

Emílio Biel

020 — DOURO

AGUSTINA BESSA-LUÍS

031 — VALE ABRAÃO, FERREIRINHA E FORRESTER
E lá estava a célebre Senhora, tendo um livro na mão, a olhar a vastidão
do corredor, e, no fim dele, o retrato do seu amigo mais caro, o seu
curador de negócios e provador de vinho que ela na sua viuvez chamava
o bom “herege”, porque nunca o absolvera de não ser católico romano.
Não que a Senhora fosse pia e rezadora. Os contractos, a administração das grandes quintas, a colocação dos dinheiros, a exportação das
pipas, que iam pelo rio abaixo, no tropel do cachão, ocupavam-lhe o
tempo todo. Um dia, ela própria naufragou e morreu-lhe afogada a
criada e o herege que ela amava, o homem de algumas artes e que
sabia desenhar paisagens.
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ESPAÇO B
20
Pedro Serrano
Lagar, 2021
Instalação sonora; estéreo, 5’24’’
loop

O Triunfo de Baco, fotograf ia de Étienne Hofmann

21
SKREI
Muro, 2021
Terra e xisto
22
SKREI
Lâminas de xisto, 2019
23
O Triunfo de Baco, Século II d.C.
Mosaico encontrado na estação
Romana da Coriscada, Meda
Fotografia de Étienne Hofmann,
2007
Projeção sobre tecido
Cortesia Etienne Hofmann
—
EMÍLIO BIEL
Vindima na Quinta de Roriz,
Ervedosa do Douro
1905
Projection on fabric
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Domingos Alvão
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Domingos Alvão

Roque Gameiro
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