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SEMINÁRIO

A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho na
Região do Douro Superior
INTRODUÇÃO

ENQUADRAMENTO

O Seminário “A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho na Região do
Douro Superior” irá decorrer de 07 a 09 de abril, em Torre de
Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Freixo de Espada à Cinta, e incluirá
conferências, debates, provas de vinho e visitas a espaços museológicos
e quintas vitícolas, assim como, excursões de campo, onde se abordarão
as características geológicas e vitivinícolas da Região.

Desde tempos imemoriais o vinho integra a nossa dieta tendo adquirido
um importante papel não só na vida social, mas também nas tradições
culturais e no património. Enquanto símbolo cultural duradouro, o papel
do vinho evoluiu ao longo do tempo, deixando de ser apenas fonte de
nutrição para se tornar também num complemento cultural à alimentação
e à convivialidade, compatíveis com um estilo de vida saudável.

Este seminário, organizado pela Associação Portuguesa de Geólogos em
colaboração com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD),
o Museu de Geologia Fernando Real (UTAD), o Centro de Formação
da Associação de Escolas Centro-Oeste e o Centro de Formação de
Associação de Escolas do Tua e Douro Superior, permitirá aos
participantes adquirir saberes relativos às interações entre a geologia, a
vinha e o vinho, para além dos conceitos relativos ao Geoturismo e ao
Enoturismo. Pretende-se, igualmente, promover e divulgar o património
geológico, vinhateiro e paisagístico da Região do Douro Superior, bem
como o seu património histórico, arqueológico e cultural.

A arte da viticultura e da produção de vinho evoluiu e criou uma
multiplicidade de relações entre várias ciências, tendo tido um forte
impacto social ao longo dos tempos. O mais antigo testemunho escrito
acerca da viticultura pode ser encontrado no Antigo Testamento da
Bíblia onde é referido que Noé plantou uma vinha e produziu vinho.
Vinhas fósseis com 60 milhões de anos (Riedel et al. 2012) são as
evidências científicas mais antigas da existência de uvas.
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A cultura do vinho na Europa antecede os tempos romanos. Na antiga
Grécia o vinho era elogiado por poetas, historiadores e artistas sendo
frequentemente referido nos trabalhos de Aesop e Homero. Thucydides
referiu na sua obra que «as populações do Mediterrâneo começaram
a emergir da barbárie quando aprenderam a cultivar a azeitona e a
vinha». Assim, pode dizer-se que a produção de vinho é tão antiga
como a própria civilização.
Na Europa a produção de vinho emergiu com a expansão do Império
Romano pelo Mediterrâneo, quando muitas das principais regiões
produtoras de vinho, ainda hoje existentes, foram estabelecidas.
O contínuo desenvolvimento da produção de vinho aumentou a sua
popularidade e o seu consumo por todo o Império.
Passados séculos, a arte de fazer vinho, bem estabelecida na Europa
e em todo o mundo, é atualmente uma ciência. A apreciação moderna
do vinho homenageia a arte intemporal de o produzir e demonstra
a importância deste produto na história e na diversidade da cultura
europeia.
Segundo dados da União Europeia, a Europa é o continente líder e de
maior referência no que diz respeito à produção de vinho. Produzindo
cerca de 175 Mhl todos os anos, contabiliza 45% de áreas de vitícolas,
65% de produção, 57% de consumo global e 70% de exportações
em termos gerais. Os países europeus, com a mais longa história de
vinificação, produzem alguns dos melhores vinhos do mundo.
Os vinhos europeus, com um grau surpreendente de versatilidade,
variam de país para país e dentro de cada país de região para região
e de produtor para produtor. Esta versatilidade é influenciada pelas
características climáticas, fisiográficas, pedológicas, geológicas e
vitivinícolas de uma dada região ou local.
Assim, e no que diz respeito ao papel da Geologia, a natureza do vinho
expressa: (1) as diversas características geológicas encontradas pela
videira à medida que, ano após ano, as suas raízes vão penetrando
em profundidade; (2) as diferentes litologias, cada uma com a sua
mineralogia, estrutura e litoquímica específicas; (3) as características
químicas da água subterrânea e a sua taxa de fluxo.
Para além desta relação entre as características geológicas de uma dada
região e a natureza do vinho, a Geologia é, ainda, responsável pela
estruturação de paisagens inesquecíveis, adicionando um importante
valor estético às regiões vitivinícolas, criando uma identidade e um
sentido de pertença a um lugar.
A combinação de todos estes fatores indicativos da importância da
Geologia promove o aumento do interesse no conhecimento dos
processos geológicos e abre caminho para o desenvolvimento do
Geoturismo aliado ao Enoturismo, uma vez que a Geologia e a Enologia
incorporam espaços territoriais idênticos.
A vertente turística destas duas ciências permite promover e divulgar o
património natural, histórico e cultural e o desenvolvimento ambiental
sustentável.
Heidi Riedel, Nay Min Min Thaw Saw, Divine N. Akumo, Onur Kütük and Iryna Smetanska (2012).
Wine as Food and Medicine, Scientific, Health and Social Aspects of the Food Industry, Dr. Benjamin
Valdez (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/33530. Available from:http://www.intechopen.com/books/
scientific-health-and-social-aspects-of-the-food-industry/wine-as-food-and-medicine
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A REGIÃO DEMARCADA DO DOURO
As inter-relações existentes entre o solo e a tipologia das vinhas de
diferentes castas na Região Demarcada do Douro definem, na
generalidade, as características dos vinhos que são produzidos nesta
região.
Indubitavelmente, a paisagem singular duriense é o reflexo do tipo de
substrato geológico sobre o qual atuaram os agentes de geodinâmica
interna e externa, durante milhões de anos e, mais tarde, da intervenção
do Homem. Sendo um território com uma geologia e orografia
complexas, a interpretação da paisagem é deveras interessante. A
região tem cobertura integral por cartas geológicas à escala 1/50 000,
em que genericamente se destacam duas realidades geomorfológicas
bem distintas: (1) a zona mais a montante (Douro Superior) dominada
por vertentes íngremes, talhadas em rochas graníticas nas quais corre
encaixado o rio Douro e os seus afluentes; (2) a zona a jusante (Cima
Corgo e Baixo Corgo) em que o percurso do rio se faz atravessando
as seis Formações do Grupo do Douro em vales mais abertos que dão
lugar à típica paisagem vitivinícola.

OBJETIVOS
Os principais objetivos a atingir são os seguintes:
• Aprimorar o conhecimento das Geociências no contexto do
desenvolvimento sustentável do planeta Terra e, em particular, da sua
geoconservação;
• Abordar e desenvolver conteúdos temáticos multidisciplinares
que se enquadram nas inter-relações e interações entre Geologia, Vinha
e Vinho;
• Compreender as relações entre as paisagens da Região
Demarcada do Douro (Douro Superior), nomeadamente a agrária da
vinha, com as unidades geológicas que afloram na referida região;
• Dar a conhecer e a compreender o riquíssimo potencial
vitivinícola e enoturístico da Região Demarcada do Douro (Douro
Superior);
• Fomentar a divulgação da paisagem geomorfológica e
vinhateira, para além do património geológico e cultural da Região

Demarcada do Douro, mais especificamente do Douro Superior, à luz
dos novos conceitos, princípios e práticas de Geoturismo;
• Contribuir para o incremento da motivação pela abordagem
e aprendizagem dos conteúdos temáticos das Geociências e das
questões associadas com a conservação da natureza, nomeadamente
os conceitos de Geodiversidade e Biodiversidade;
• Atualizar os conhecimentos e saberes dos professores do 2.º
e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário em Geociências;
• Dar a conhecer novas abordagens baseadas na imaginação
e emoção, em experiências e sensações, na qual é decifrada a
geohistória e o ambiente natural que nos rodeia, jogando com suas
dimensões temporais e espaciais.

DESTINATÁRIOS
Este seminário tem como destinatários:
• Docentes dos grupos de recrutamento 200 (Português e
Estudos Sociais/ História, 230 (Matemática e Ciências da Natureza),
420 (Geografia) e 520 (Biologia e Geologia), entre outros;
• Profissionais de Geologia, de Viticultura e Enologia;
• Outros grupos profissionais;
• Estudantes;
• Geoturistas.

DOCENTES
O Seminário “A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho na Região do
Douro Superior” insere-se no Plano de Formação para Docentes
desenvolvido pela APG e encontra-se acreditado pelo CCPFC.
Duração: 25 horas (sessões teóricas e práticas), Créditos: 1
Avaliação: A avaliação será efetuada através da elaboração de uma
reflexão, sobre as sessões teóricas e práticas que serão desenvolvidas
no âmbito do Seminário; os critérios para a sua elaboração, serão
indicados presencialmente a todos os inscritos que pretendam e
necessitem da acreditação.
Ação acreditada pelo CCFPC.
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PROGRAMA

A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho na
Região do Douro Superior

7 a 9 de Abril de 2017 | Museu do Ferro e da Região de Moncorvo
7 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

8 DE ABRIL (SÁBADO)

17:30
Receção dos participantes
18:30
Sessão de Boas-Vindas
19:00
Visita guiada à Igreja Matriz e ao Museu do Ferro e da Região de
Moncorvo
20:30

09:15 – 09:45
Conferência de Abertura
“O papel de D. Antónia Ferreira na crise filoxérica e no alargamento
para leste da RDD” Francisco Olazabal1
09:45 – 11:00
Painel Geologia, Geomorfologia e Território
09:45 – 10:10
“A geologia da região do Douro Superior e implicações na vinha e no
vinho” Noel Moreira2
10:10 – 10:35
“Importância de percursos geológicos na educação em Geociências”
Ana Alencoão & Elisa Preto3
10:35 – 11:00
“Experiências de rotas geo-enológicas” Mariano Yenes Ortega4

Prova de vinhos com os enólogos Rui Carrelo e Adalberto Covas
21:00
Jantar enológico no Restaurante “As Piscinas” (Carrelo & Covas
Consultores – CCWINES)
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PROGRAMA
8 DE ABRIL (SÁBADO)

8 DE ABRIL (SÁBADO)

11:00 - 11:30

18:30 – 19:00
Visita ao Museu do Côa

Intervalo para café (Mostra de produtos endógenos da Região do
Douro Superior)
11:30 – 12:30
Painel Viticultura, Geoturismo e Enoturismo
11:30 – 11:55
“O uso potencial do caulino como protetor solar da vinha na Região
Demarcada do Douro” Moutinho Pereira3
11:55 – 12:20
“Valorização dos subprodutos da indústria vitivinícola” Ana Barros3
12:20 – 12:45
“A viticultura de precisão na região do Douro” Fernando Santos3
12:45 – 14:30

Almoço no Restaurante Lameirinho na foz do Sabor (com vinhos da
Quinta de Vale Meão)
14:30 – 18:00
Visita de estudo: Pocinho – Quinta do Vale Meão, Pedreiras de Esteios
do Poio (Vila Nova de Foz Côa)
ENTIDADES:
F. Olazabal & Filhos, Lda
LIRIO – Laboratório de Investigação de Rochas Industriais e Ornamentais da ECTUE e Universidade
de Évora
1
2

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

19: 00 – 19:30

Prova de vinhos com o enólogo Carlos Magalhães (Palato do Côa)
20 00 – 23:00

Jantar enológico e convívio com animação no restaurante Côamuseu.
9 DE ABRIL (DOMINGO)
09:00 – 12:00
Visita de estudo: Miradouro do Penedo Durão e Quinta e Adega dos
Castelares*
*inclui prova de vinhos
12:30 – 13:30
Almoço enológico em Freixo de Espada à Cinta no restaurante Zona
Verde
13:30 – 15:00
Visita à Vila Manuelina e ao Museu de Seda e do Território
15:00 – 17:30
Percurso de barco na Congida
18:00
Encerramento e partida de Freixo para Moncorvo

3

USAL – Universidade de Salamanca

4
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INSCRIÇÃO
Encontram-se abertas as inscrições para o Seminário “A Geologia na
Rota da Vinha e do Vinho na Região do Douro Superior” que se irá
realizar de 07 a 09 de abril de 2017, em Torre de Moncorvo, Vila
Nova de Foz Côa e Freixo de Espada à Cinta.

CUSTOS DE INSCRIÇÃO
Até 24/03/2017
Sócios da APG – 205€
Não sócios da APG – 255€
Sócios Auxiliares APG (Estudantes) – 160€ Estudantes não sócios da
APG – 185€ Crianças (até aos 12 Anos) – 95€
Após 24/03/2017 e até 31/03/2017 Sócios da APG – 255€
Não sócios da APG – 305 €
Sócios Auxiliares APG (Estudantes) – 210€ Estudantes não sócios da
APG – 235€ Crianças (até aos 12Anos) – 145€
Descontos
• Grupos de 2 ou mais participantes, 10% de desconto no valor total.
• Famílias com 2 ou mais indivíduos, 20% de desconto no valor total.
• Não prescinde da inscrição de todos os elementos do grupo e de
famílias.

NOTAS:
– O custo de inscrição inclui todas as refeições, documentos de apoio
ao Seminário e transporte para as saídas de campo.
– As inscrições como sócios da APG são válidas para associados com
as quotas regularizadas.
– A inscrição só se torna efetiva após o pagamento da respetiva
inscrição.
– O prazo limite de candidatura e pagamento (custo de inscrição
reduzido) é o dia 24/03/2017.
– O prazo limite de candidatura e pagamento (custo de inscrição
regular) é o dia 31/03/2017.

FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO
Para se inscrever no Seminário “A Geologia na Rota da Vinha e do
Vinho na Região do Douro Superior” preencha, por favor, um dos
formulários de inscrição disponíveis em https://grvvdourosuperior.
wordpress.com/ . Para qualquer informação ou esclarecimento acerca
deste evento consulte, por favor, o referido Website ou contacte o
secretariado da APG.
Formulários de inscrição online:
https://grvvdourosuperior.wordpress.com/inscricao/

www.apgeologos.pt | apgeologos.wordpress.com

04

07

Associação Portuguesa de Geólogos

CURSO DE FORMAÇÃO
Geologia, Vinha e Vinho
INTRODUÇÃO

ENQUADRAMENTO

O Curso de Formação “Geologia, Vinha e Vinho”, organizado pela
Associação Portuguesa de Geólogos e pela Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro, previsto para o dia 07 de abril de 2017, será
realizado em data a anunciar

O papel da Geologia na natureza do vinho é um tema que há
muito tem suscitado o interesse de geólogos e profissionais da área
da viticultura e da Enologia, numa tentativa de definir, caracterizar
e diferenciar as distintas regiões ou sub-regiões vitivinícolas, tendo
como objetivo essencial o aprimoramento das produções vitícolas e,
consequentemente, do seu produto final, o vinho.
A complementaridade entre Geologia e Enologia, no que diz respeito à
vertente turística, resulta da ocupação de espaços territoriais idênticos no
sentido da sua localização geográfica. O desenvolvimento sustentável
das regiões vitivinícolas passa por potenciar e fomentar o Geoturismo e
Enoturismo, pois soluciona problemas de sazonalidade, cria emprego
e promove a consciencialização do público para a preservação do
património ambiental e cultural.
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No curso de formação “Geologia, Vinha e Vinho” será apresentada
uma visão geológica das regiões vitivinícolas de Portugal, dando-se
ênfase à geoquímica das rochas e sua respetiva influência no vinho.
Serão abordados e discutidos os conceitos de Terroir e zonagem vitícola
e definidos os estilos de vinho produzidos na Região do Douro Superior.
A problemática das alterações climáticas e as suas implicações
vitivinícolas será, igualmente, um tema a debater. Este curso de
formação incluirá, ainda, uma reflexão sobre as novas oportunidades
que a Geologia e a Enologia podem proporcionar ao turismo na região
do Douro, quando abordadas em simultâneo, tendo em vista o seu
desenvolvimento sustentável.

OBJETIVOS
Este curso de formação pretende dotar os formandos de conhecimentos
multidisciplinares que se enquadram nas inter-relações e interações
entre a Geologia, a Vinha e o Vinho e tem, igualmente, como objetivo
fomentar a divulgação da paisagem geomorfológica e vinhateira,
para além do património geológico e cultural da Região Demarcada
do Douro, mais especificamente do Douro Superior, à luz dos novos
conceitos, princípios e práticas que interligam o Geoturismo com o
Enoturismo.

DESTINATÁRIOS
Este curso de formação tem como destinatários:
• Profissionais de Geologia, de Viticultura e de Enologia;
• Técnicos de turismo;
• Outros grupos profissionais;
• Estudantes.
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PROGRAMA
DATA A DEFINIR
9:00-9:30
Sessão de abertura. Apresentação do curso e entrega de documentação.
9:30-10:30
“Geologia e regiões vitivinícolas de Portugal” José Romão 1
10:30-11:00
Coffee-break
11:00-12:00
“Geoquímica das rochas e assinatura geoquímica do vinho” Elisa
Gomes 2
12:00-13:00
“Terroir, zonagem vitícola e estilos de vinho no Douro Superior”* Virgílio
Loureiro & Manuel Valeriano Madeira 3
*Inclui Prova de Vinhos
13:00-14:00
Almoço
14:00-15:00
“Alterações climáticas em Portugal e implicações vitivinícolas” João
Santos 2

15:00-16:00
“Valle del río Duero como gran eje vinatero desde el nacimiento del río
en Soria hasta su desembocadura en Oporto” Mariano Yenes Ortega 4
16:00-16:30
Coffee-break
16:30-17:30
“Turismo, Património e Cultura - Factores de Desenvolvimento do Douro”
Luís Braga da Cruz 5

ENTIDADES
APG – Associação Portuguesa de Geólogos e LNEG – Laboratório
Nacional de Energia e Geologia
2
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
3
ESA – Escola Superior de Agronomia
4
USAL – Universidade de Salamanca
5
UP – Universidade do Porto
1
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CANDIDATURA
O Curso de Formação “Geologia, Vinha e Vinho” foi adiado e irá
realizar-se numa data a agendar.

CUSTOS DE INSCRIÇÃO
Inscrição a preço reduzido (data a anunciar)
Sócios da APG – 120€
Não sócios da APG – 170€
Sócios Auxiliares APG (Estudantes) – 75€ Estudantes não sócios da
APG – 100€
Inscrição a preço regular (data a anunciar)
Sócios da APG – 170€
Não sócios da APG – 220€
Sócios Auxiliares APG (Estudantes) – 125€ Estudantes não sócios da
APG – 150€

Descontos
• Grupos de 2 ou mais participantes, 10% de desconto no valor total.
• Não prescinde da inscrição de todos os elementos do grupo.

PAGAMENTO
Poderá efetuar o pagamento da sua inscrição no Seminário “A Geologia
na Rota da Vinha e do Vinho na Região do Douro Superior” e/ou no
Curso de Formação “Geologia, Vinha e Vinho” através dos seguintes
métodos:
• Transferência bancária eletrónica (Internet ou Multibanco)
para a conta da APG na Caixa Geral de Depósitos IBAN:
PT50.0035.0667.00004744.930.72. Após efetuada a transferência,
envie, por favor, o respetivo comprovativo para o endereço info@
apgeologos.pt, para que o pagamento seja identificado;
• Cheque ou vale de correio endossado à Associação Portuguesa de
Geólogos;
• Diretamente na sede da Associação entre as 10h00 e as 13h00,
de segunda a sexta-feira (Museu Geológico, Rua da Academia das
Ciências, n.º 19 – 2.º, 1200-003 Lisboa).

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Os pedidos de cancelamento da inscrição que envolvam pagamento,
deverão ser submetidos por escrito ao secretariado da APG. Qualquer
pedido de cancelamento após a data a ser indicada não será
reembolsado.

NOTAS:
– O custo de inscrição inclui almoço e documentação de apoio ao
curso.
– As inscrições como sócios da APG são válidas para associados com
as quotas regularizadas.
– A inscrição só se torna efetiva após o pagamento da respetiva
inscrição.
– Prazo limite de candidatura e pagamento (custo de inscrição
reduzido): data a anunciar.
– Prazo limite de candidatura e pagamento (custo de inscrição
regular): data a anunciar.
– O curso só irá realizar-se com o mínimo de 15 inscrições.

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Candidaturas Encerradas.
Para qualquer informação ou esclarecimento acerca deste curso, contacte,
por favor, o secretariado da APG.
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Comissão Organizadora

UNIVERSID ADE
DE TRÁS-OS-M ONTES
E ALTO DOURO

José Romão (APG, LNEG)

Elisa Gomes (UTAD)

Margarida Silva (APG, ESBP)

Mónica Sousa (APG, FCUP)

Ana Alencoão (UTAD)

ENTIDADES
APG - Associação Portuguesa de Geólogos
ESBP – Escola Secundária Bordalo Pinheiro
LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia
FCUP – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
grvvdourosuperior.wordpress.com
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ÚLTIMAS ROTAS

12

2016: Seminário “A Geologia na Rota da Vinha e dos Museus do Vinho
no Alto Douro Vinhateiro”
Website: https://grvvaltodourovinhateiro.wordpress.com/
Álbum de Fotografias: https://goo.gl/jHOOOU
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ÚLTIMAS ROTAS

2015: Seminário “A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho na Região
de Setúbal”

Website: https://grvvregiaodesetubal.wordpress.com/
Álbum de Fotografias: https://goo.gl/fDPV2V

grvvdourosuperior.wordpress.com
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ÚLTIMAS ROTAS

14

2014: Seminário “A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho Verde – do
Lima ao Minho”
Álbum de Fotografias: https://goo.gl/aVP858
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ÚLTIMAS ROTAS

2013: Seminário “A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho no Alto
Alentejo”
Álbum de Fotografias: https://goo.gl/aVP858
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ÚLTIMAS ROTAS

14

2012: Seminário “A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho das Arribas
do Douro Internacional Norte”
Álbum de Fotografias: https://goo.gl/UbMZhn
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Local

MUSEU DO FERRO E
DA REGIÃO DE MONCORVO
MORADA:
Museu do Ferro & da Região de Moncorvo
Largo Dr. Balbino Rego
5160-241 Torre de Moncorvo

ALOJAMENTO

Consulte as sugestões de alojamento no Website do Seminário:
https://grvvdourosuperior.wordpress.com/alojamento/

TEL | FAX.:

(+351) 279 252 724

@.:
museu-ferro@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO
http://www.torredemoncorvo.pt

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DOURO SUPERIOR
http://www.amdourosuperior.pt

grvvdourosuperior.wordpress.com

Associação Portuguesa de Geólogos

APOIOS
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Museu Geológico, Rua da Academia das Ciências, nº 19 - 2º 1249-280 Lisboa
Tel.: [351] 213 477 695
info@apgeologos.pt
apgeologos.pt | apgeologos.wordpress.com | grvvdourosuperior.wordpress.com/

