CIRCUITO TURÍSTICO
SUBINDO A ENCOSTA

Chegar a Armamar pelo norte do município permite contemplar a
paisagem marcada pelo maravilhoso anfiteatro das vinhas, lado a
lado com o rio Douro, cujos socalcos o homem moldou durante
séculos.
Subir a encosta em direcção a Armamar é percorrer uma parte do
Douro classificada pela UNESCO Património da Humanidade. Aqui
se produzem os vinhos durienses, nomeadamente o mundialmente
conhecido Vinho do Porto.
Na Primavera ou no Outono fazer este circuíto leva-nos a desfrutar de uma mescla de pinturas paisagísticas que deslumbram.
Em Março as videiras começam a despontar do repouso vegetativo
do Inverno e o Vale do Douro muda de cor. Os socalcos pintam-se
de linhas verdes compostas pelas longas fileiras de videiras. Apreciando esta maravilha natural de algum dos miradouros existentes
não se fica indiferente à beleza da geometria da plantação das
vinhas com o desenho dos socalcos seguindo as curvas de nível do
terreno.
Setembro traz consigo as vindimas e os tons vermelhos e castanhos característicos do início da época do descanso das videiras.
Está cumprido o ciclo da produção da uva. Nesta altura o cenário
predominantemente verde dá lugar a uma paleta de cores bem
diferente mas igualmente bela.
A par do valioso património paisagístico, o circuito “subindo a
encosta” possibilita ainda o contacto com uma diversidade de
tradições rurais, visitas a quintas com provas de vinhos, sempre em
comunhão com o valioso património histórico testemunho da
identidade das gentes locais.

Terra de Emoções

CONTACTOS ÚTEIS
Lagar de Azeite Ecológico - Quinta da Penha 254 855 219
Quinta de Ramozeiros 254 851 989
Tanoeiro - António José Oliveira 254 851 237
Bombeiros Voluntários de Armamar
Câmara Municipal de Armamar
Unidade de Saúde de Armamar
Posto de Saúde de São Cosmado
CTT
Farmácia Baptista Ramalho
Farmácia Lúcio
G.N.R.
Posto de Turismo de Armamar
(+351) 254 850 807
turismo@cm-armamar.pt
www.cm-armamar.pt
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Folgosa é a freguesia mais a norte do município. Está situada na
margem esquerda do Rio Douro. A economia desenvolve-se em
torno da agricultura, com o cultivo das vinhas, onde se produzem
uvas de excelente qualidade para vinhos do Porto e Douro. A
cultura da oliveira também é predominante proporcionando a existência de indústrias transformadoras de óleo e azeite.
Muito próximo do Douro, Vacalar é uma das freguesias mais a
norte do município. A freguesia é produtora de vinhos de mesa e
generosos (Porto) de excelente qualidade. Aqui abundam as quintas onde se trabalha debaixo de temperaturas que no verão facilmente ultrapassam os 35 graus centígrados. Para além do vinho,
também se produz bastante azeite de excelente qualidade.
São Joaninho localiza-se no extremo norte da sede de município, na
margem direita do Rio Temilobos. O diminutivo São Joaninho
(Joannio, no século XIV) representa um tratamento familiar e carinhoso do Santo Popular, principal devoção local a São João Baptista.
Para além do vinho, também se produz azeite de qualidade.
Armamar está implantada numa encosta íngreme e tem aos seus
pés a Cascata da Misarela, um miradouro de onde se avista o cenário paisagístico do Douro.
É sede do município e aqui estão concentradas as infra-estruturas
e os serviços que dão apoio a toda a população.
Do património histórico merece destaque a Igreja Matriz de São
Miguel de Armamar (Românica), classificada Monumento Nacional.
Em Tões produz-se vinho, fruta e batata. Os cereais trigo e centeio
foram culturas intensivas noutros tempos. O lugar do Monte Raso
era considerado o grande “celeiro” na freguesia e fora dela.
A povoação de Queimadela situa-se na extremidade poente do
município. A população vive, na sua maioria, da exploração intensiva
da terra, sobretudo do vinho, azeite, baga de sabugueiro e maçãs.
Foi outrora terra onde se trabalhou o barro (objectos de uso
doméstico e decorativo e depois fabrico de telhas para cobertura
das casas).
Queimada está implantada num planalto junto do monte de São
Domingos e em pleno vale de Naçarães, local onde têm sido
encontrados diversos achados arqueológicos a provar a antiguidade da ocupação destas terras. É uma terra com um grande potencial de produção agrícola: produz-se vinho, batata, fruta e produtos
hortícolas.

FOLGOSA
Cais Turístico e Fluvial da Folgosa
Lagar de azeite ecológico - Quinta
da Penha
41° 9'5.32"N; 7°40'47.27"W
SÃO JOANINHO
Capela de Nossa Senhora do Carmo
41° 7'40.17"N; 7°41'52.28"W

TÕES
Igreja Paroquial
Capela de Nossa Senhora da Guia
Quinta da Lama Redonda
41° 5'49.08"N; 7°43'2.01"W

Fontelo é a segunda freguesia mais populosa do município. Foi
cabeça de concelho elevada através de foral manuelino, extinto em
1834/35. A localidade foi povoada desde tempos remotos, de que
ficaram provas arqueológicas. Fontelo revela excelentes potencialidades para a produção de vinhos generosos e de mesa e azeite.

VACALAR
Capela de Santa Ana
41° 7'53.44"N; 7°41'16.62"W

QUEIMADELA
Capela e Miradouro de São
Lourenço
Oficina de Tanoaria
41° 5'23.12"N; 7°44'45.20"W

QUINTA DE RAMOZEIROS
Visita e provas de vinhos
41° 7'35.98"N; 7°40'45.39"W

QUEIMADA
Igreja Paroquial de São Pedro
41° 5'53.70"N; 7°44'18.35"W

A freguesia de Aldeias é composta por dois povoados: Aldeia de
Cima e Aldeia de Baixo, provavelmente assim designadas por estarem separadas pela EN 313. Terra do Poeta Fausto José que ocupa
um lugar de destaque na poesia modernista e, por conseguinte, na
história da literatura portuguesa.

CASCATA DA MISARELA
na estrada Vacalar - Armamar
41° 6'57.85"N; 7°41'30.37"W

FONTELO
Ermida e Miradouro de
São Domingos
Vale de Naçarães
41° 7'11.08"N; 7°43'46.38"W

ARMAMAR
Igreja Matriz de São Miguel de
Armamar
Miradouro da Misarela
41° 6'32.62"N; 7°41'35.58"W

ALDEIAS
Casa do Poeta Fausto José
41° 6'48.89"N; 7°43'12.11"W

