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Resumen:

O norte de Portugal encerra uma riqueza patrimonial que importa conhecer, preservar, valorizar e
divulgar. Desde logo a região vale pelo conjunto de vinhedos que constituem uma paisagem
evolutiva viva. Na Região do Douro, como na dos Vinhos Verdes.
A primeirafoi-se transformando em território de monocultura, originando um cenário assombroso,
classificado em 2001 Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.
A segunda, de paisagem agrícola mais diversificada, não deixa de ser propícia ao tour, baseado
tambémnos vinhos que nela se produzem. Ambas, como regiões vinícolas, mergulham raízes fundas
no tempo longo da História.
Nas duas regiões a presença cisterciense deu continuidade á anterior colonização romana do
território e fixou,em tempos medievais, a origem de grandes unidades produtivas que chegaram até
nós. As rotas que servem o enoturismo devem assentar no lastro histórico desses patrimónios.
A “Quinta”, unidade produtiva de base nos dois espaços vitícolas apresenta semelhanças mas
também elementos diferenciadores que importa valorizar pelo conhecimento. Em tempos medievais
e modernos as estruturas aristocrático-nobiliárquica e religiosa, legaram-nos as marcas que devem
servir de sustentáculo às rotas do vinho, enquanto marcas que o tempo longo não conseguiu apagar.
Os vinhos também se vendem com a sua História.
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