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RESUMO  

 

A cultura da vinha na região demarcada de Colares entrou em declínio há largas décadas, fruto da 

forte pressão urbanística que se faz sentir no litoral do país, e corre actualmente o risco de 

desaparecer e com ela parte da identidade da região. O mosaico da vinha, que outrora marcou uma 

paisagem, encontra-se hoje disperso em pequenas parcelas absorvidas no espaço. 

A presente dissertação pretende sensibilizar o leitor para o problema do abandono da cultura da 

vinha em chão de areia na região demarcada de Colares e as consequências sobre a perda da sua 

identidade cultural, representando a evolução da paisagem ao longo das últimas décadas.  

Procura contribuir igualmente para a valorização e divulgação da paisagem cultural da vinha com o 

objectivo de salvaguardar as práticas culturais, as tradições e a história desta região. São discutidas e 

apresentadas propostas com vista à delimitação e gestão das áreas potenciais à cultura da vinha e a 

necessidade da sua integração nos vários instrumentos de gestão do território. É ainda discutida a 

importância da implantação de um instrumento de divulgação como as Rotas do Vinho no território, 

bem como o seu contributo para o desenvolvimento económico local, apresentando uma proposta de 

percursos.  

 

Palavras-chave: Paisagem Cultural, Região Demarcada, Vinha, Colares, Rota do Vinho 
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ABSTRACT 

 

The vine culture in the demarcated region of Colares went into decline many decades ago, as a 

consequence of the strong pressure, of urban construction demands on the coastal area of the 

country, and it is now at risk of disappearing, and with it part of the region’s identity. The vineyard 

images that once marked the landscape are now silhouettes of their former selves, dispersed in small 

pockets across the area. 

This dissertation aims to sensitize the reader to the problem of abandonment of vine growing on sand 

soil in the demarcated region of Colares and the consequences of the loss of its cultural identity, 

representing the evolution of the landscape over the past decades.  

The aim is also to contribute to the appreciation and promotion of the vineyard landscape, with the 

purpose of preserving cultural practices, traditions and the region’s history. Proposals for the 

delimitation and management of potential areas for vine growing are discussed and presented also 

demonstrating the need to integrate these areas within entities of territorial management. The 

importance of establishing an outreach tool in the territory such as wines routes as well as the 

contribution it will have for local economic development, presenting proposed routes.     

 

Keywords:  Cultural Landscape, Demarcated Region, Vine, Colares, Wine Route 
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EXTENDED ABSTRACT 

 

As Landscape is the subject matter studied in Landscape Architecture, it is of great importance to 

define what it is in the context of this work.  

Due to its great complexity, the landscape concept has been approached in different ways and 

assumed different definitions throughout time and history.  

The Landscape is a complex and permanently dynamic process. It is not only the visual aspect that 

counts, but also a history of interactions, by men, other living beings and nature, throughout time, in a 

certain territory, being this last one merely being the physical component of the landscape.  

Man have a certain culture that varies from region to region, therefore men’s involvement and actions 

in a territory over time will create a certain image that conveys the history of that place, it is the 

manifestation of the life and culture of a community. Man transforms nature and the environment 

around them so they can meet their needs.  

Landscape is shaped by the complex way in which humans, animals and plants act on a physical 

substrate. It results in a dynamic equilibrium between the human elements, such as architecture, 

modifications in the form and height of the soil, construction of roads and so on, and natural elements.  

The cultural landscape emerges as a result of the influence of the cultural component over the 

territory, it represents the history and traditions of a place.  

The role of landscape in the recognition of the identity of a territory is based on the existence of 

elements that make that same territory unique, reflecting people’s needs and preferences. Therefore, 

by analysing the landscape, it is possible to interpret the possibilities and limitations of a territory, both 

for its intrinsic characteristics, and for the features left by men that mark the space, which result from 

the knowledge that mankind gained since the very beginning of their existence.    

The demand for coastal regions has been constant since the beginning of civilizations. Today’s society 

is no different, and everyday we witness the desertification of interior areas and the increase in 

population and buildings in coastal areas. The region of Colares is no exception.  

If in the 50s there were 292,6 hectares of vineyards, today only 5,8% of the vineyards remain in sandy 

soils. The methods and cultural practices disappear justified by production increase.  

However, in spite of the fact that buildings currently occupy approximately 39,2% of soil with potential 

for cultivation of vines in sandy ground, it is still possible to reverse the decline in production of DOC 

Colares wine. This attenuation has been felt for some decades and has become especially worse in 

recent years.  
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On the other hand, implementing an outreach tool such as wine routes in the territory has great 

benefits for the appreciation, restoration and preservation of cultural and historical heritage and also 

the divulgation of a unique cultural landscape, also contributing to the preservation of natural heritage.  

The implementation of the route of Colares wine would not only be beneficial for wine tourism in the 

region, but it would also contribute to the appreciation and promotion of the vineyard shapes in the 

territory as part of the landscape.  

For the reasons previously stated, it is crucial that initiatives such as this one are supported by entities 

that manage the territory and also by the various interested parties, so that this network of paths can 

finally be implemented in the demarcated region of Colares, contributing to the dissemination of this 

micro region that still has much to offer.  
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Fruto das areias, com um sabor a maresia e a maçã reineta, o Colares, nasce numa das mais 

peculiares regiões de Portugal. Expresso nos rostos de quem a ele dedicou toda uma vida, cresce, 

junto ao oceano Atlântico, do trabalho árduo e dos costumes das gentes da terra. 

O reflexo das gentes na simplicidade de um vinho. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Sendo a Paisagem o objecto de estudo da Arquitectura Paisagista torna-se de grande importância a 

sua definição no âmbito deste trabalho. 

Devido à sua grande complexidade, o conceito de paisagem tem sido abordado de variadas formas e 

assumido diferentes conteúdos ao longo do tempo e da história. 

A Paisagem é um processo complexo e permanentemente dinâmico. Não só a componente visual do 

espaço, mas toda uma história de interacções, tanto por parte do homem como dos restantes seres 

vivos e da natureza ao longo do tempo, num determinado território, sendo este apenas a componente 

física da paisagem. 

Sendo o homem detentor de determinada cultura que vai variando de região para região, a sua 

intervenção e acções num território ao longo do tempo, vão criar determinada imagem, que transmite 

toda uma história de um local, reflexo da vida e cultura de uma comunidade. O homem vai trabalhar a 

natureza e moldar um local por forma a que este possa dar resposta às suas necessidades. A 

paisagem, como já referido, não é apenas uma imagem, a paisagem é dinâmica, estando em 

constante mudança e dependente de uma série de factores que nos permite reconhecer e identificar 

cada local único através das suas características próprias. 

Paisagem é então a forma como o homem, os animais e plantas actuam de modo complexo sobre um 

substrato físico e resulta num equilíbrio dinâmico entre os elementos humanos, como a arquitectura, 

alterações no relevo, introdução de estradas entre outros, e os elementos naturais. Se num 

determinado local não existir intervenção por parte do homem ao longo do tempo estamos perante 

uma paisagem natural, local que hoje em dia muito dificilmente se poderá encontrar pois de uma 

forma directa ou indirecta todos os lugares foram influenciados pela acção do homem.  

A paisagem cultural surge assim como resultado da influência da componente cultural sobre o 

espaço, representando a história e tradições de um lugar.  

O papel da paisagem no reconhecimento da identidade de um território assenta na existência dos 

elementos que a constituem e que tornam único cada lugar, reflectindo-se nas necessidades e nos 

gostos das populações. Assim, numa análise à paisagem, é possível interpretar as potencialidades ou 

limitações de um território, tanto pelas suas características intrínsecas, como pelo conhecimento 

adquirido pelo homem, desde a sua existência, e que vem sendo impresso no espaço. 
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1.1. JUSTIFICAÇÃO, ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS 
 

A escolha da região de Colares, em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, parte, por esta possuir 

um vasto património cultural e natural com um elevado interesse de conservação, onde a recente 

pressão urbanística e económica das últimas décadas tem vindo a fragilizar um sistema, por si 

delicado, em parte pela sua vasta extensão litoral, e pondo em causa algumas estratégias para a 

conservação do património natural.  

A paisagem cultural da vinha na região de Colares, que marca a evolução de uma sociedade desde a 

época dos romanos à sociedade do século XXI, corre actualmente o risco de desaparecer, perdendo-

se com ela parte importante da história de Sintra e dos vinhos Portugueses.  

A presente tese procura, contribuir para a sensibilização para o problema do abandono da cultura da 

vinha na região demarcada de Colares, alertando para algumas questões e soluções passivas de 

serem adoptados no âmbito da revisão do PDM de Sintra, bem como o estudo do impacte desta 

alteração na paisagem. 

Procurando ainda reunir e fornecer informação actualizada do estado em que se encontra a produção 

e cultivo da vinha na região, por forma a que no futuro, a mesma possa estar disponível e facilmente 

acessível.  

A valorização da paisagem cultural da vinha de Colares contribui para a valorização do património 

rural de interesse colectivo, preservando e recuperando práticas e tradições culturais, contribuindo 

igualmente para o desenvolvimento económico da região. 

É discutida a necessidade da delimitação das áreas potenciais ao cultivo da vinha nesta região 

demarcada, e a sua inserção nos instrumentos de gestão territorial, com vista a futuros investimentos 

e procurando reverter o declínio, das ultimas décadas, na cultura da vinha, sendo apresentados três 

cenários possíveis face a uma futura ocupação da vinha no território. 

É ainda discutida a importância da existência de um instrumento de organização e divulgação como 

as rotas do vinho num país fortemente ligado à cultura da vinha e do vinho e a necessidade, mais 

uma vez, não só da sua integração nos instrumentos de gestão territorial, como o Plano de 

Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais, bem como a importância da sua implantação no 

terreno. 

A rota proposta procura, assim, contribuir para a valorização e divulgação da paisagem cultural da 

vinha na região de Colares, promovendo e dinamizando a região a nível do turismo, e contribuindo 

igualmente para a sensibilização dos utilizadores para questões de preservação não só do património 

cultural, como do património natural do Parque Natural de Sintra-Cascais, salvaguardando, com a 

delimitação das áreas de circulação, as zonas mais sensíveis do território. 
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1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

O trabalho desenvolvido ao longo desta dissertação encontra-se estruturado em duas partes 

fundamentais. Numa primeira parte, encontram-se toda a caracterização e enquadramento da região 

demarcada de Colares, bem como a definição dos conceitos relevantes no âmbito do estudo 

realizado. Numa segunda parte é apresentado todo o trabalho prático efectuado.  

No primeiro capítulo são apresentadas as peças introdutórias à elaboração deste trabalho, 

apresentando os objectivos a que se prende a sua realização, bem como a justificação da escolha da 

área em estudo. 

No segundo capítulo é retratada a história do vinho na região de Colares, inserindo o contexto 

histórico da cultura da vinha no território. 

No terceiro capítulo é feito um enquadramento à região em estudo, caracterizando as práticas 

culturais e tradições associadas à cultura da vinha em chão de areia.  

No quarto capítulo é exposto o panorama actual da cultura da vinha na região. 

Os capítulos quinto e sexto, integrando os objectivos que carecem de atenção por parte das 

entidades gestoras do território, correspondem à proposta apresentada no sentido da valorização e 

divulgação da paisagem cultural da vinha na região. 

Por último, no sétimo capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas. 
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2. A HISTÓRIA DO VINHO DE COLARES 
 

A história de um vinho  

... há muito apreciado e por poucos conhecido. 

 

Collares 

 

A apenas 30 km de Lisboa, a vila de Colares situa-se numa zona privilegiada do concelho de Sintra, 

entre quintas e casais nasceu entre duas colinas da serra, junto à ribeira de Colares, ou rio das 

Maçãs1.  

“por causa das muitas [maçãs] que cahidas das arvores, e misturadas com as aguas apparecem 

boyando em toda a distancia, por onde se lhe dilataõ as correntes. Até ao mar largo, em muitas 

leguas, chegaõ aos navegantes a ver estes frutos, e por elles conhecem, que estaõ proximos á terra; 

porque desta leva o rio ao Oceano aquelles infalliveis sinaes.” 

(Alhimiari s.d.; Coelho 1989; Caetano 2000, p. 27) 

 

Conquistada aos mouros por D. Afonso Henriques, em 1147, “o seu nome figura entre as terras 

ligadas aos bens da coroa”, tendo a vila sido sede de concelho até à reforma administrativa de 24 de 

Outubro de 1855, aquando, da extinção do concelho de Colares, e sua integração, no concelho de 

Sintra, como freguesia (Santos 1938). 

Remonta à época dos romanos as histórias do cultivo de vinhas nesta região com características 

bastante peculiares e únicas do território português, mas é pela mão de D. Afonso III que o território 

vinícola assume uma nova dimensão sobre o território.  

Como descreve Juromenha (1838/1990) na sua obra, foi em 1255 que a cultura da vinha na região de 

Colares sofreu uma nova medida impulsionadora, aquando D. Afonso III doou o seu reguengo de 

Colares a Pedro Miguel e sua mulher Maria Estevão com a obrigação de este, ali plantar vinhas e “de 

lhe dar o quarto de todos os fructos...” (Juromenha 1838/1990, p. 153). 

 

                                                        
1 Nome dado à ribeira de Colares, onde dos vastos pomares ali plantados ao longo das suas margens, a época 
de cheias fazia transportar a fruta ali caída até à sua foz, na Praia das Maçãs. O Rio das Maçãs, com cerca de 
13,5 km de extensão, é o mais importante curso de água da vertente sul do planalto de S. João das Lampas. 
Nasce no Castanheiro, a cerca de 200 m de altitude, passando por S. Romão, Lourel, e Ponte Redonda para 
depois ser conhecido com o nome de Ribeira de Galamares, até à várzea de Colares (Boléo 1940/1973, p. 50).   
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Marcando a paisagem, a vinha veio a pouco e pouco ganhando terreno num solo por si pobre e 

arenoso, característico duma região litoral, e foi em 1908, pela Carta de Lei de 18 de Setembro2, 

criada a região demarcada do vinho de Colares. Com o intuito de preservar não só os produtores bem 

como os consumidores e garantir a genuinidade deste afamado vinho, a criação da região demarcada 

pela Carta de Lei de 18 de Setembro veio marcar uma nova época no vinho de Colares que, como 

em tudo, juntamente com a fama aliciou a demanda por dinheiro fácil. 

“Art. 9º. É, para todos os effeitos, considerado como vinho do typo regional de Collares o produzido 

em toda esta freguesia e nos terrenos de areia solta das freguesias de S. Martinho e S. João das 

Lampas do concelho de Cintra.” 

Fragmento da Carta de Lei de 18 de Setembro de 1908. 

 

À beira mar plantada, a vinha, tinha-se imposto.   

As histórias têm prevalecido, de geração em geração e com o passar dos anos, pela voz de 

verdadeiros conhecedores ou pelo simples apreciador de um bom vinho, pelo poeta ou em notícia de 

jornal. Eça de Queirós é uma dessas figuras, que, na sua vasta obra, não deixa de manifestar o seu 

desejo e apreço por este vinho, o Colares. 

Face à enorme popularidade que o Colares alcançou, a sua produção não seria suficiente para 

responder à procura. Aproveitando-se disso, alguns comerciantes adulteravam o vinho genuíno 

misturando-o com outros vinhos de menor qualidade e acrescentando-lhe água e álcool (Rodil 1993, 

p. 47).  

Eça de Queirós, em uma das suas alusões ao vinho desta região, refere-se a este vinho abastardado.  

“Ele teve um sorriso infeliz. – Cear! Se se podia chamar cear ir ao Grémio rilhar um bife córneo e 

tragar um Colares peçonhento!” 

(Queiroz 1878, p. 128) 

 

Lapa (1867) refere-se também a esta adulteração do vinho, “É uma aguardentação esta 

exageradíssima, em que o productor não tem culpa, mas sim o negociante; porque é o negociante, 

em geral, todos os intermedios pelas mãos dos quaes o vinho de Collares passa, antes de chegar ao 

consumidor, que levam este tempero a tão desmedido grau. 

O negociante compra o mau e o bom, e quasi sempre é na capa d´este ultimo, que elle revende o 

mau que comprou ao desbarate.” (Lapa 1867, p. 78).  

                                                        
2 Direcção-Geral da Agricultura. (1908). Fomento Vinícola. Carta de Lei de 18 de Setembro de 1908 e Decreto de 
1 de Outubro de 1908. Ministério das obras publicas, commercio e industria.  
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A invasão da filoxera, que assolou Portugal em 1865, teve um forte impacto no panorama vinícola 

nacional, destruindo grande parte das vinhas do continente e arrasando grandes produtores de norte 

a sul do país.  

Mas, foi também com esta violenta praga, que os vinhos de Colares ganhavam nova força, tornando-

se na única região da Europa a resistir à invasão deste insecto. Dada às características únicas da 

região, as raízes das vinhas chegavam a atingir largos metros em solos de natureza arenosa3, o que 

impossibilitava o ataque e propagação do pequeno insecto, “certamente porque a mobilidade das 

ténues partículas da areia lhe não permitte que se desloque, asfixiando-o. Não falta porém quem 

attribua o facto á falta de humidade nas areias, n´um certo grau de que o phyloxera necessita para 

viver e desenvolver-se, e ainda a que as areias conteem bactérias que atacam aquelle insecto.” 

(Cunha 1910, p. 10). Colares dava-se assim a conhecer. 

Foi o final do século XIX, segundo Caetano (2000), a “época dos capitalistas e proprietários, grandes 

comerciantes que detinham o monopólio do néctar, como os Gomes da Silva, possidentes de uma 

das mais antigas adegas (a Adega Viúva Gomes, fundada em 1808, em Almoçageme).” (Caetano 

2000, p 142).  

Já no início do século passado, a região contava como principais produtores, além dos Viúva Gomes, 

“Costa & Silva, Mazziotti, Teixeira Marques, Dr. Brandão de Vasconcelos, Luís Collares, José Parola, 

João Henrique Thomaz, Viúva Valério José Vicente, famílias Hipólito Filipe e Brás Rilhas, Maria José 

Dick Bandeira Nobre, Júlio Sena, José Simões Ferreira, Marcelino Simões, Agostinho Gomes e José 

Maria de Oliveira Júnior.” (Caetano 2000, p. 143). 

Além destes nomes, figurava também o de António Bernardino da Silva, proprietário da marca 

Colares Chitas e que em 1898, fundou a Adega Beira-Mar. 

 

No entanto, a constante usurpação dos lotes pelos comerciantes deixavam os produtores numa 

situação ainda mais complicada, aliada às já dificuldades adversas características da região.  

Foi então, a 23 de Outubro de 1930, publicado o decreto-lei nº 18.964 com o intuito de “modificar e 

esclarecer algumas das disposições do regulamento para o comércio dos vinhos de pasto de Colares, 

aprovado pelo decreto de 25 de Maio de 1910.”4, procurando mais uma vez assegurar a origem e 

genuinidade do vinho de Colares pelo uso de marcas de garantia.  

Segundo Raúl Esteves dos Santos (1938), o decreto supra referido, procurava solucionar o grave 

problema do vinho de Colares, com a fabricação do vinho utilizando uvas provenientes da região de 

areia solta em mistura, com uvas de chão rijo. 

                                                        
3 Ver capítulo O vinho.  
4 Decreto n.º 18.964. D.R. I Série. 249 (1930-10-25) 2193-2197. 
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O diploma considera ainda que a criação de adegas regionais “muito deveria contribuir para debelar a 

crise que vem afectando a viticultura nacional, como reflexo das dificuldades que sofrem todos os 

países produtores, porque permitiria a unificação de tipos e a maior perfeição no tratamento de 

massas vínicas e consequentemente a sua mais segura colocação nos mercados internos e 

externos.”5 

Em Agosto de 1931, com um capital inicial de 100 contos, foi criada a Adega Regional de Colares 

pela mão do Dr. António Brandão de Vasconcelos, a mais antiga adega cooperativa do país, 

inscrevendo-se desde logo 81 sócios, contando em 1937 com 5076 associados (Santos 1938, p. 20). 

Actualmente, a Adega Regional de Colares reúne mais de 50% da produção da região e mais de 90% 

dos produtores (Adega Regional de Colares, 2008). 

A instituição da Adega Regional de Colares, já prevista pelo decreto-lei nº 18.964, de 23 de Outubro 

de 1930, impôs que a legislação fosse alterada “no sentido de ser dispensada protecção mais eficaz 

ao vinho típico regional, assegurando-lhe as condições de vida, garantia e genuinidade a que tem 

direito.”7.  

Assim, a publicação do decreto nº 21.455, a 4 de Julho de 1932, veio legislar que, segundo o Artigo 

1º, sendo “A região vinícola de Colares constituída pela freguesia de Colares e pelos terrenos de 

areia solta das freguesias de S. Martinho e S. João das Lampas, do concelho de Sintra, nos termos 

da demarcação estabelecida no decreto de 1 de Outubro de 1908, só poderão continuar a usar e 

adoptar o nome de Colares os vinhos regionais típicos produzidos exclusivamente pelas uvas das 

castas cultivadas nas areias soltas daquelas três freguesias, nas quais é dominante a casta 

ramisco.”8 

O presente decreto alerta ainda para a importância da qualidade e da necessidade de preservação, 

não apenas do vinho típico, de “chão de areia”, mas todo aquele produzido pelos vinhedos plantados 

no denominado “chão rijo” da região demarcada, assumindo o mesmo a denominação de vinho de 

“Chão Rijo”. 

Ainda, numa breve referência à delicada questão da mistura de uvas e de lotes no fabrico do tão 

afamado vinho de Colares, e numa ampliação da protecção legal, podemos ler no Artigo. 4º do 

referido diploma: 

“Quer na adega do produtor, quer nas adegas ou armazéns dos negociantes, fica proibido e interdito 

o fazerem-se lotes de vinhos provenientes da região das areias soltas com os vinhos de “chão rijo”.”9 

Considerada por Santos (1938), a verdadeira carta magna do vinho de Colares, a 19 de Setembro de 

1934, foi publicado o decreto-lei nº 24.500, que procura ampliar a acção exercida pela Adega 

                                                        
5 Decreto n.º 18.964. D.R. I Série. 249 (1930-10-25) 2193-2197. 
6 Adega Regional de Colares. Relatório e Contas. 1934 – 1937. 
7 Decreto nº 21.455. D.R. I Série. 157 (1932-07-07) 1404-1407. 
8 Decreto nº 21.455. D.R. I Série. 157 (1932-07-07) 1404-1407. 
9 Decreto nº 21.455. D.R. I Série. 157 (1932-07-07) 1404-1407. 
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Regional de Colares, reforçando assim os esforços no aperfeiçoamento e na defesa da genuinidade 

do vinho de Colares. 

“... assim se fixam com mais rigor os limites da região e as castas produtoras e se impõe como 

medida salutar a obrigação do seu fabrico na Adega Regional.”10 

Fica então definida que a região vinícola de Colares passa a ser “constituída exclusivamente pelos 

terrenos de areia solta das freguesias de Colares, S. Martinho e S. João das Lampas, do concelho de 

Sintra, excluídos os tufos de chão rijo que naqueles terrenos se encontram e a várzea do rio das 

Maçãs.”11 

A casta dominante na região demarcada é o Ramisco, podendo também ser encontradas as castas 

tintas Parreira Matias, Parreira da Venha, Molar, Tinta miúda e Santarém, devendo no entanto “a 

casta Ramisco deve entrar no fabrico do Colares em percentagem não inferior a 60 por cento nos 

primeiros cinco anos, elevando-se êsse limite mínimo a 80 por cento nos três anos imediatos. Findo o 

prazo de oito anos, só a casta Ramisco poderá ser empregada no fabrico dos vinhos de Colares.”12 

O diploma reforça ainda que “a contar da colheita de 1934, só têm direito ao uso do nome Colares os 

vinhos tintos produzidos pela Adega Regional de Colares”, permitindo, transitoriamente, e enquanto 

continuarem a representar um importante valor comercial, que os vinhos brancos possam usar a 

designação Colares e “fruir as demais regalias conferidas por este decreto aos vinhos tintos de areia.” 

 

Desde a criação da Carta de Lei de 18 de Setembro de 1908, onde foram definidos os princípios 

gerais da produção e da comercialização deste apregoado vinho, que a legislação tem vindo, ao 

longo dos anos, a sofrer inúmeras alterações. Foi assim, a 29 de Setembro de 1994, decretado o 

actual Estatuto da Região Vitivinícola de Colares. 

O diploma nº 246/94 (Anexo I), visa assim adequar a legislação à regulamentação comunitária 

relativa aos vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas, bem como dar cumprimento 

ao disposto na Lei nº 8/85, de 4 de Junho.13 

O referido diploma, pelo disposto no artigo 2º, imputa ainda à Comissão Vitivinícola Regional de 

Bucelas, Carcavelos e Colares (CVRBCC) disciplinar a produção dos vinhos com direito às 

denominações de origem controlada (DOC) Bucelas, Carcavelos e Colares bem como o controlo do 

cumprimento da respectiva regulamentação.  

A 4 de Agosto de 2008, pela Portaria nº 739/2008, é designada a Comissão Vitivinícola da Região de 

Lisboa (CVRLx) como entidade certificadora para exercer funções de controlo da produção e 

comércio e da certificação dos produtos vitivinícolas com direito às denominações de origem (DO) 

                                                        
10 Decreto-Lei nº 24.500. D.R. I Série. 221 (1934-09-19) 1743-1750. 
11 Artigo 1º do Decreto-Lei nº 24.500. D.R. I Série. 221 (1934-09-19) 1743-1750.  
12 Artigo 2º do Decreto-Lei nº 24.500. D.R. I Série. 221 (1934-09-19) 1743-1750.  
13 Decreto-Lei nº 246/94. D.R. I Série-A. 226 (1994-09-29) 5910-5914. 
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‘Alenquer’, ‘Arruda’, ‘Bucelas’, ‘Carcavelos’, ‘Colares’, ‘Encostas d’Aire’, ‘Lourinhã’, ‘Óbidos’ e ‘Torres 

Vedras’ e IG ‘Estremadura’14 extinguindo-se a anterior Comissão Vitivinícola Regional de Bucelas, 

Carcavelos e Colares (CVRBCC). 

                                                        
14 Artigo 1º da Portaria nº 739/2008. D.R. I Série. 149. (2008-08-04) 5196. 
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3. A REGIÃO DEMARCADA DE COLARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por região demarcada entende-se uma área ou conjunto de áreas vitícolas que traduzem vinhos com 

características qualitativas particulares cujo nome é utilizado na designação dos próprios vinhos como 

denominação de origem ou como indicação de proveniência regulamentada.” 

Lei quadro das regiões demarcadas vitivinícolas. 4 de Junho de 1985.15 

 

                                                        
15 Lei nº 8/85. D.R. I Série. 128 (1985-06-04) 1510-1512.  
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Pelo Artigo 2º do decreto nº 212/04 de 23 de Agosto podemos ler, 

“”Denominação de origem (DO)” o nome geográfico de uma região ou de um local determinado, ou 

uma denominação tradicional, associada a uma origem geográfica ou não, que serve para designar 

ou identificar um produto vitivinícola originário de uvas provenientes dessa região ou desse local 

determinado e cuja qualidade ou características se devem, essencial ou exclusivamente, ao meio 

geográfico, incluindo os factores naturais e humanos, cuja vinificação e elaboração ocorrem no 

interior daquela área ou região geográfica delimitada.”16 

 

Limitada a sul pela serra de Sintra e a oeste pelo Oceano Atlântico, a região demarcada de Colares, 

pela Carta de Lei de 18 de Setembro de 1908, compreende as freguesias de Colares, São Martinho e 

São João das Lampas, do concelho de Sintra. 

Actualmente, a versão actualizada da Carta Administrativa Oficial de Portugal17, revista no presente 

ano, registou algumas alterações nomeadamente nos limites administrativos das freguesias que 

compõem a região demarcada de Colares. 

A freguesia de Colares abrange uma área de 3 337,17 ha. A freguesia de S. Martinho, pertencente 

actualmente à união das freguesias de Sintra (Santa Maria, São Miguel, São Martinho e São Pedro 

de Penaferrim),contava com uma área inicial de 2 428 ha, sendo a área total respeitante à união das 

freguesias de 6355,25 ha. A freguesia de S. João das Lampas sofreu também alterações nos seus 

limites, convertendo-se na União das freguesias de São João das Lampas e Terrugem, inicialmente 

com uma área de 5 729 ha, soma agora aos 8 359,71 ha no total (CAOP 2013). 

 

Região demarcada mais ocidental de Portugal Continental, dominada pelo microclima que caracteriza 

a serra de Sintra, Colares caracteriza-se pela sua proximidade com a costa e pelos seus terrenos de 

areia solta. 

A vinha na região de Colares ocupa duas zonas orográficas distintas, uma zona mais declivosa, 

pertencente ao Maciço Eruptivo de Sintra, numa zona dominada por rochas granitóides, e outra, 

maior na sua extensão, de declives suaves que se estendem até ao oceano, caracterizada por 

terrenos arenosos de formações mais recentes do Cenozóico (Santos 1938, p. 27). 

Na descrição de Cunha (1910), a região vinhateira pode ser dividida em duas sub-regiões, atendendo 

à natureza geológica do terreno, sendo uma parte constituída por areias terciárias assentando parte 

sobre granito e parte sobre uma zona argilosa ou Cretácea e outra, de formação sedimentar dos 

                                                        
16 Artigo 2º do Decreto-Lei nº 212/2004. D.R. I Série-A. 198 (2004-08-23) 5608-5614.  
17 A Carta Administrativa Oficial de Portugal em vigor (CAOP 2013), resulta das novas alterações registadas nos 
limites das freguesias, municípios e distritos do Continente, decorrentes da Reorganização Administrativa 
Territorial Autárquica (Direcção-Geral do Território – CAOP 2013, 2013). 
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sistemas Jurássico e Cretácico do grupo Mesozóico, assentando sobre rochas granitóides da idade 

Cenozóica (Cunha 1910, p. 7). 

Outrora ocupado pelo mar, o extenso areal “povoado de formosos pinheirais e verdejantes vinhas” 

(Caetano 2000, p. 15), surge agora maioritariamente absorvido por pinhal e pelas manchas do 

edificado. 

“Além do nome deste rio de Collares como porto reconcavo ... provão não ser tão falta de fundamento 

a conjectura tradiccional de ter o mar occupado estes campos e areaes a que ainda chamão 

marinhas, que hoje se vêem aproveitadas em vinhas e pinhaes.” 

(Juromenha 1838/1990, p. 150) 

 

“A tradição diz-nos e os factos parecem demonstrá-lo que a grande área de terreno em que se cultiva 

o vinho de Colares foi há longuíssimos séculos pertença do mar.” 

(Santos 1938, p. 28) 

 

São muitas as referências da chegada do mar, em tempos, às terras mais do interior, como a vasta 

várzea de Colares, que possibilitavam a navegação rio acima. Essa invasão marinha é marcada, 

ainda hoje, no nome de povoações como Galamares, “Pôrto Recôncavo, Pedra Firme, Ilha, Augaria” 

(Santos 1938, p. 29). 

“A área conhecida pela denominação de Marinha de Colares é a mais importante da primeira 

d´aquellas sub-regiões. Parece, e é, tradição, que aquelles terrenos foram, em tempos immomoriaes 

cobertos pelo mar, que enchendo a verdejante Varzea, tornava navegavel até alem de Gallamares, - 

corruptella de Alaga-Mar -, o rio...” 

(Cunha 1910, p. 8) 

 

As areias do Holocénico que se distribuem ao longo dos vales largos de Colares são a prova física da 

presença do mar por estas bandas. 

No entanto, a continua deposição de sedimentos transportados pelas águas, ao longo dos séculos, 

levou ao lento assoreamento do rio das Maçãs, impedindo a entrada do mar pela várzea, cujas marés 

se fariam sentir, pelo menos durante a preia-mar até Galamares, reduzindo o a um pequeno curso de 

água que dá hoje pelo nome de ribeira de Colares (Caetano 2000, p. 14). 
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Caetano (2000) refere-se ainda a Colares, como um dos principais centros frutícolas e hortícolas dos 

arredores de Lisboa, “uma das regiões onde as maçãs são mais abundantes. Esses frutos atingem 

uma tal espessura que alguns chegam a ter quatro palmos de circunferência.” (Caetano 2000, p. 27). 

Frutos, esses, que vinham a dar nome ao Rio das Maçãs. 

Desde cedo que os terrenos férteis da região, se viram ocupados, entre outras culturas como “trigo, 

cevada, centeio, milho e legumes” (Juromenha 1838/1990, p. 188), por vastos pomares de pêras, 

maçãs e marmelos. 

“Na varzea são tantas e tão bastas as arvores frutiferas nascidas de huma, e outra parte do rio, que 

em toda ella, na maior força da calma, se acha sem interrupção huma sombra continuada.” 

 (Santa Anna 1751; Caetano 2000, p. 28) 

 

A cultura da vinha atingiu o seu auge de produção, no início do século passado, contando com quase 

2000 hectares18 de vinha na região, dividindo-se em produção de chão rijo e de chão de areia, no 

entanto no final dos anos 90, e fazendo notar a forte crise que ainda hoje se faz sentir na região 

vinhateira de Colares, a extensão total de produção não excedia os 20 hectares. 

Segundo Bravo & Oliveira fide Caruna (1992), a produção de vinho tinto em chão de areia alcançava 

em 1910, o número de 1 741 105 litros, tendo atingido no ano seguinte 1 510 693 litros. 

Já no ano que antecedeu a fundação da Adega Regional de Colares, em 1930, Pereira fide Santos 

(1938) atribui às vinhas de areia a produção de 1 276 041 litros de vinho tinto. As vinhas de chão rijo, 

com uma produção significativamente menor, atingiram os 536 202 litros (Santos 1938, p. 17). 

 

                                                        
18 Segundo dados recolhidos por Santos (1938), em 1938 a região de Colares contava com uma extensão total 
de 1818 ha de vinha dos quais, 1690 ha em chão de areia (Santos 1938, p. 27).  
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Conforme dados estatísticos, recolhidos na Adega Regional de Colares, podemos facilmente 

especular o decréscimo que se tem vindo a sentir na produção do vinho na região nas últimas 

décadas. 

 
Figura 1 – Dados relativos à produção, em litros, dos vinhos de Colares (1931 – 1937) (Adega 

Regional de Colares, 1937). Anexo II. 

 

 
Figura 2 – Dados relativos à produção, em litros, de vinho Ramisco (dados por Caruna, 1992). Anexo 

II. 
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Segundo Boléo (1940/1973), a produção geral de vinho, no concelho de Sintra, em 1970, foi de 14 

649 hectolitros, mas na região de Colares, obtiveram-se apenas 2438 hectolitros (dividindo-se em 

1976 de tinto e 462 de vinho branco).  

No ano anterior, 1969, os valores da produção em Colares fixam-se em 2395 hectolitros (406 de 

branco e 1909 de tinto). 

Boléo (1940/1973) refere-se ainda aos valores de produtividade por hectare de vinha em Colares, 

sendo a máxima de 3100 litros e a mínima de 900 litros comparado com a produção da vinha da 

região de chão rijo que alcança valores máximos de 8800 litros e mínimos de 1800 litros (Boléo 

1940/1973, p. 113). 

 

Pelo decreto nº 21.455 de 4 de Julho de 1932, relativo ao comércio dos vinhos de Colares, foram 

determinados e publicados os preços aplicados às marcas de origem do Colares, fixando-se em $10 

por cada garrafa de tinto, da região de areias soltas e $10 para as marcas de garantia de vinhos 

tintos de terra rija e vinhos brancos. 

Já no início deste século, o valor médio por garrafa de denominação de origem (DOC) andaria por 

volta dos dois mil escudos (Fernandes 2000). 

À data, o valor para uma garrafa de ARENAE Ramisco DOC Colares de 2001 (500 ml), da Adega 

Regional de Colares, ronda os doze euros. 

 

Pelo disposto no Artigo 8º do decreto 246/94 de 29 de Setembro, ficam definidos os rendimentos 

máximos por hectare aos vinhos com direito à denominação de origem Colares, fixado em 55 hl para 

os vinhos tintos e em 70 hl para os vinhos brancos. De reter ainda que, no caso de a produção 

exceder o limite máximo fixado, não pode ser utilizada a denominação de origem para a totalidade da 

colheita, salvo em anos de produção excepcional, em que o Instituto da Vinha e do Vinho, sob 

proposta da CVRBCC19, estabelecerá o limite de produção com direito à utilização da denominação e 

o destino da produção excedentária.20 

No entanto, a produtividade em solos arenosos é baixa. Caruna (1992), refere, a título excepcional, 

de uma vinha de “Ramisco”, com uma área de cerca de 90 000 m2, nas areias entre a Praia das 

Maçãs e as Azenhas do Mar, que no ano de 1989 produziu 8500 kg de uva. 

Segundo Santos (1938), à data de 1938, a produção normal do vinho de Colares anda à volta de 

2000 pipas, divididas por cerca de 600 viticultores. Cabendo, no geral, a cada um dos produtores um 

máximo de 10 pipas, não atingindo uma centena os que vindimam para cima de 15 pipas (Santos 

1938, p. 45). 
                                                        
19 Comissão Vitivinícola Regional de Bucelas, Carcavelos e Colares. 
20 Artigo 8º do Decreto-Lei nº 246/94. D.R. I Série-A. 226 (1994-09-29) 5910-5914.  
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Na colheita de 2004, a Adega Regional de Colares produziu cerca de 6 800 garrafas (500 ml) de chão 

de areia tinto (DOC Colares) e em 2006 cerca de 3 600 garrafas (500 ml) de chão de areia branco 

(DOC Colares). 

Actualmente, a Adega Regional de Colares, produz cerca de 20 000 garrafas de tinto ao ano, e 15 

000 garrafas de vinho branco21 (Adega Regional de Colares, 2008). 

                                                        
21 Os valores apresentados correspondem à produção em conjunto de vinhos de chão de areia e chão rijo.  
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3.1. O CLIMA 
 

O clima, naquela que é a região mais ocidental de Portugal, tem uma forte influência sobre a cultura 

da vinha e as suas práticas culturais.  

Segundo Boléo (1940/1973), a região de Sintra, constituída por variados microclimas, goza de um 

clima temperado mediterrânico do tipo oceânico, de influência atlântica, dadas as fracas amplitudes 

térmicas registadas, sendo Agosto o mês mais quente e Janeiro o mais fresco.  

A máxima precipitação ocorre no Outono e no Inverno, sendo o Verão, reduzido nesta região aos 

meses de Julho e Agosto, de chuvas muito escassas mas conservando um alto grau de humidade, 

nebulosidade e frequência de nevoeiros (Boléo 1940/1973, p. 66). 

O microclima da região de Colares, influenciado pela Serra e pelo Atlântico, de temperatura amena, 

caracteriza-se pelos ventos predominantes de Norte e Noroeste, frescos e salgados (à excepção do 

Inverno em que predominam os ventos de Sul, Oeste e Sudoeste) e os frequentes nevoeiros matinais 

registando dos mais baixos índices de insolação estival em Portugal (Adega Regional de Colares, 

2008). 

LAPA (1867) refere-se à região como, “são raros os dias, mesmo na força do estio, em que massas 

de humidade não desçam da serra a estender-se sobre toda a região de Collares.” 

Um dos factores condicionantes da produtividade do solo é o período de chuvas. Dados recolhidos 

por Boléo (1940/1973) registam, em Colares, médias anuais de precipitação de 88,8 dias de chuva 

entre 1927 e 1932. A pluviosidade média anual, registada em igual período, é de 785,1 mm de 

precipitação, com os máximos em Dezembro (129,6 mm) e Março (100,3 mm) e o mínimo para 

Agosto (2,1 mm). 

Dados mais recentes são apresentados, segundo o INAG, para a estação udométrica das Azenhas 

do Mar que registaram, entre 1947 e 1967, uma precipitação média anual de 599,8 mm, e para 

Colares (Sarrazola), entre 1966 e 1998, uma precipitação média anual de 710,8 mm (Oliveira, 2009). 

A elevada percentagem de humidade relativa é representada pelos valores de Sintra (Vila), com uma 

média anual de 82,3 % em 1927, tendo ainda como referência o número de dias ao ano de nevoeiro, 

para Sintra (Vila) de 15,5, sendo o valor mais alto registado, na serra, de 157,1 (Sintra – Tapada do 

Ferreira) (Boléo 1940/1973, p. 66). 

Os nevoeiros litorais ocorrem com maior frequência nos meses de verão, entre Julho e Setembro com 

origem nas grandes amplitudes térmicas diurnas que se fazem sentir no período estival.  

Apresentando ainda como referência os valores de insolação anuais para as Azenhas do Mar de 

2512,8 horas e de 2410,9 horas para o Cabo da Roca (Plano de Ordenamento do Parque Natural de 

Sintra-Cascais 2001). 
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Dados mais recentes são apresentados, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 

referentes à estação meteorológica do Cabo da Roca, que registou, entre 1961 e 1990, uma 

temperatura média anual de 14,9 ºC, sendo Janeiro o mês mais frio, com uma média mensal de 11,7 

ºC, e Setembro o mês mais quente, com uma média mensal de 18,4 ºC. A precipitação média anual 

registada, para igual período, é de 523,6 mm, tendo o máximo no mês de Novembro (93,3 mm) e o 

mínimo para Julho (3,0 mm).  

 

 

Figura 3 – Gráfico termopluviométrico dos valores registados pela estação meteorológica do Cabo da 

Roca (nº 150), entre 1961 e 1990. Fonte Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 

 

Os valores referentes à humidade relativa média anual são apresentados às 9 horas e às 15 horas, 

registados em 81% e 77% respectivamente. 
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A estação registou ainda, um número médio de dias de nevoeiro ao ano, em 53,8 dias, ocorrendo 

com maior frequência entre os meses de Junho e Setembro.  

 

 
 
Figura 4 – Valores médios do número de dias com nevoeiro registados pela estação meteorológica do 

Cabo da Roca (nº 150), entre 1961 e 1990. Fonte Instituto Português do Mar e da Atmosfera. (Anexo 

II). 
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3.2. O VINHO 
 

“Podem correr Portugal 

Do Algarve até ao Minho 

Só em Colares afinal 

Encontrarão ramisquinho 

 

Esse vinho encantador 

Que se bebe e sabe bem, 

É a riqueza maior 

Que a nossa região tem. 

... 

Não há vinho com mais fama 

Neste cantinho fecundo 

Porque o ramisco é a chama 

Da luz que brilha no mundo” 

 

“O Ramisquinho” 

José Fernandes Badajoz, o Poeta Cavador22 

 

O capítulo seguinte procura dar a conhecer um pouco melhor o vinho, de uma pequena e peculiar 

região de Lisboa, e as suas histórias. Baseado em duas importantes obras de Cunha (1910) e Santos 

(1938), que constituem uma importante referência à cultura da vinha na região, é descrito com algum 

pormenor as práticas culturais e tradicionais que envolve todo o processo desde a plantação até ao 

engarrafamento do Colares.  

 

Comparado por muitos aos vinhos da região de Bordéus, o Colares é referido por Lapa (1867) como  

“um vinho que possui todos os requisitos e qualidades dos vinhos tintos de Medoc. É o vinho mais 

francez que possuimos”(Lapa 1867, p. 77). 

O vinho de Colares caracteriza uma micro região que em tudo se distingue dos demais vinhos 

apresentados em Portugal. Conhecidas por resistirem à praga da filoxera que assolou o país na 

segunda metade do século XIX, as vinhas de Colares distinguem a região de vinhos mais a ocidente 

de Portugal Continental, no entanto, a forte pressão urbanística tem levado à exaustão a tentativa de 

sobrevivência destas pequenas parcelas de terreno.  

                                                        
22 José Fernandes Badajoz, conhecido por Poeta Cavador, foi um poeta e cantor, nascido na aldeia do Mucifal, 
Sintra.  
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As características peculiares da região tornam a prática do cultivo da vinha num processo complexo e 

dispendioso onde muitas vezes, a ligação ao passado se torna mais forte que o próprio lucro.  

 

Delimitada a região, são as características do solo que distinguem as vinhas de chão rijo das vinhas 

em chão de areia, sendo estas últimas as que dão nome ao verdadeiro Colares e que portanto será 

levado com mais atenção no desenvolver deste escrito.  

Será então considerado, segundo o diploma nº 246/94 de 29 de Setembro, que as vinhas destinadas 

à produção de vinhos com direito à denominação Colares, devem ser instaladas em solos do tipo 

Regossolos psamíticos, de areias assentes sobre materiais consolidados, tradicionalmente 

designados por “chão de areia”,  e em solos calcários pardos de margas ou materiais afins, 

tradicionalmente designados “chão rijo”.23 

“os areais e as encostas prestam-se bem ao cultivo da vinha e dificilmente suportariam outro; mesmo 

em terrenos pobres, o rendimento é sempre compensador.”  

(Ribeiro 1945, p. 109) 

 

A plantação da vinha em solos arenosos, exige que a areia seja escavada até ser atingido o solo 

argiloso, altura a que o bacelo será unhado na terra, o que pode chegar a atingir, por vezes, 

profundidades até dez metros, tornando o processo de cultivo tradicional complexo e moroso.  

Segundo Cunha (1910), só a profundidades raras vezes inferiores a um metro, e algumas superiores 

de três a dez metros, se encontra o solo argiloso que pode receber a plantação. Torna-se assim 

necessário abrir fundas valas, a que na região são chamadas bancadas (Cunha 1910, p. 9). 

A abertura das valas é feita por cavadores, divididos em três grupos de homens, sendo que o 

primeiro retira a areia, com o auxilio de largas enxadas, a areia que o segundo grupo remove, cavada 

pelo terceiro grupo. Á medida que a profundidade da vala aumenta, com ela aumenta o risco das 

paredes de areia solta entrarem em colapso e ruírem sobre o terceiro grupo de cavadores, pelo que 

muitas vezes, trabalham estes com uma giga (ou cesto) na cabeça, “ou o recebem no momento do 

perigo de um olheiro que está vigilante, para lh´o arremessar ao primeiro indicio de 

desmoronamento.” (Cunha 1910, p. 9), por forma a evitarem a asfixia, na eventualidade de ficarem 

soterrados, enquanto esperam por ajuda. 

A necessidade de se encontrar o terreno argiloso é essencial, uma vez que, embora o bacelo não fixe 

as suas raízes nesta parte do solo, tira dele, a água de que necessita, sendo que quando é aberta 

uma vala é não é encontrado o barro, todo o trabalho feito é abandonado (Cunha 1910, p. 9).  

                                                        
23 Decreto-Lei nº 246/94. D.R. I Série-A. 226 (1994-09-29) 5910-5914. 
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“visto que o bacelo plantado na areia se ressente no verão por falta de humidade, produzindo uma 

insignificância e tendo vida precária.” 

(Santos 1938, p. 34) 

 

De salvaguardar ainda, que embora atinjam largas dimensões as cepas plantadas em areia, e criando 

estas grossas raízes, o bacelo inicial unhado na argila, chamado “mãi”, não aumente em grossura 

nem crie raiz, conduzindo este apenas, e como já referido, a humidade presente no sub-solo para as 

restantes ramificações (Santos 1938, p. 36).  

Segundo Santos (1938), nas valas ou fossos, abertos em funil e tendo de diâmetro na boca alguns 

metros, unham-se os bacelos numa superfície em forma de paralelogramo, ocupando apenas 2 

metros quadrados, 30 bacelos da casta Ramisco. 

Os bacelos, que têm entre 3 e 5 metros de comprimentos, são enterrados cerca de 25 centímetros no 

terreno argiloso, procedendo-se de seguida ao enchimento da vala com areia permitindo que apenas 

os olhos fiquem à superfície, para posteriormente, quando os ramos laterais brotarem, se proceda 

lentamente ao nivelamento do terreno até à sua posição inicial (Santos 1938, p. 36). 

A mergulhia, ou deitadura é uma das técnicas aqui utilizadas para a rentabilização do processo de 

plantação da vinha, onde um ramo é posto a enraizar fazendo ainda parte da cepa originária. 

Realizada de três e cinco anos, numa cova com pouco mais de meio metro de profundidade, e um 

metro de comprimento, onde se lança estrume de curral e mato, deitando-se as varas, curvadas, que 

ficam apenas com dois a três olhos fora da areia (Cunha 1910, p. 12). 

É por via deste processo que cada grupo de 30 bacelos chega a povoar o espaço necessário para 

conter 100 cepas, de modo que as 4000 cepas que ao fim de 6 anos vêm a ocupar cada hectare 

procedem apenas de 1200 bacelos plantados no primeiro ano (Santos 1938, p. 35). 
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3.3. AS SEBES 
 

As sebes à muito que enquadram os campos cultivados em Portugal, oferecendo protecção contra o 

vento e geadas, no combate à erosão e na defesa da água, promovendo a infiltração e controlando a 

transpiração (Cabral & Telles 2005, p. 119).  

A proximidade do mar e os fortes ventos que se fazem sentir ao longo de todo o ano, torna 

necessário o abrigo das vinhas, feito com o recurso a paliçadas de canas, cintadas com canas 

dispostas horizontalmente e atadas com vimes a meio metro de altura do solo. Estes abrigos de 

altura de metro a metro e meio, compartimentam o espaço numa malha que vai apertando tanto 

quanto maior for a proximidade do oceano.  

“N´alguns pontos são os caniçados substituídos por sébes, formadas por ramaria de pinheiros e 

outras arvores, attingindo raras vezes altura superior á dos caniçados.”  

(Cunha 1910, p. 11) 

 

Segundo Cabral & Telles (2005), as sebes de canas apresentam-se em três tipos, no entanto são 

considerados apenas os dois últimos na cultura da vinha na região de Colares.  

O primeiro tipo, cortado todos os anos entre Janeiro e Fevereiro apresenta-se como uma sebe larga, 

que chega a atingir 5 metros de largura.  

No segundo tipo, a sebe é estreita, com o máximo de um metro de largura, onde as canas são 

apertadas a meio com canas atravessadas e atadas com arame de fardo. Estas sebes vivas, de 

canaviais, são utilizadas apenas na demarcação dos limites da propriedade, fornecendo as canas 

para a construção das paliçadas (Cunha 1910, p. 11). 

O terceiro tipo, que constitui as sebes da vinha de Colares, é formado por Phragmites australis 

(caniço)24. Este tipo de sebe morta é o ideal como sebe de protecção do solo, sendo a sua 

concorrência nutritiva nula, no entanto a sua construção e manutenção é muito trabalhosa (Cabral & 

Telles 2005, p. 124). 

Cunha (1910) refere ainda, a importância da orientação dos abrigos em relação ao mar e aos ventos 

dominantes, denominando-se de “abrigos mestres” aqueles que correm paralelamente à linha de 

costa, sendo os perpendiculares, “travessenhos”, os menos resistentes (Cunha 1910, p. 11). 

                                                        
24 Levantam-se algumas dúvidas quanto à correcção desta afirmação, podendo os autores estarem a referir-se a 
um tipo particular de ‘caniço’, aparentado com a Arundo donax, actualmente filiada no nome Arundo micrantha 
Lam. (Hardion et al. 2012) 
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Figura 5 – Desenho sobre foto aérea (Fonte IGeoE). 1 – Azenhas do Mar.  38º50'04.36''N  

9º27'56.56''O.  0,11 km da Costa Atlântica a 46 metros de altitude25. 2 – Janas.  38º50'05.76''N 

9º26'36.75''O.  1,79 km da Costa Atlântica a 101 metros de altitude. Voo de 1 de Maio de 1958. 

Representação do padrão de compartimentação do espaço.  

   

A compartimentação formada pelas paliçadas de cana, estrutura uma malha que vai apertando com a 

diminuição da distância à linha de costa. É ainda evidente a influência dos ventos dominantes, que 

obrigam similarmente a uma malha mais apertada na área exposta a norte.   

                                                        
25 Representação geográfica das parcelas de vinha de acordo com o projecto Monte Cascas. 
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Magalhães (2001), afirma que o mosaico formado pelas sebes de compartimentação, numa paisagem 

predominantemente rural, “constitui um indicador das características ecológicas, da divisão da 

propriedade e do modo como as comunidades alteraram a paisagem natural originária, através da 

experiência testada com o objectivo da perenidade do seu suporte ecológico.” (Magalhães 2001, p. 

424). 

A vegetação assume também o seu papel de protecção contra os ventos. Na zona de Janas é 

evidente o aumento da malha na compartimentação dos vinhedos, não só pelo seu afastamento em 

relação ao Atlântico mas pela protecção oferecida pelas áreas de pinhal envolvente (Figura 5). 

 

Figura 6 – Desenho sobre foto terrestre obliqua (Fonte Arquivo Histórico de Sintra). Vinhedo 

implantado ao longo de uma encosta da região. Vinhas do Rodízio. 

 

Nas vertentes, as zonas elevadas são as mais fustigadas pelos ventos, criando a necessidade de  

reforçar o abrigo das vinhas diminuindo a distância entre paliçadas (Figura 6). 
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Figura 7 – Desenho sobre foto aérea (Fonte Google Earth). Vinhas da Quinta da Funcheira. 

Representação do padrão de compartimentação do espaço. 38º47'43.96''N  9º29'15.41''O. 0,14 km da 

Costa Atlântica a 80 metros de altitude.  

 

“O vinhedo de Colares, abrigado dos ventos do mar por detrás das sebes de caniço, estende-se 

sôbre a duna e até à borda da arriba.”   

(Ribeiro 1945, p. 109) 

 

Actualmente, e com uma área total há muito reduzida, as parcelas de vinha não atingem tamanho 

significativo para que este padrão de compartimentação se faça perceber. A vinha da Quinta da 

Funcheira, junto à Adraga, é das poucas produções onde este padrão de compartimentação é ainda 

evidente (Figura 7). 
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Figura 8 – Sebe morta de caniço que oferece abrigo à vinha de Ramisco. Fontanelas. Foto do autor. 

 

A compartimentação com muros de pedra solta, resultantes muitas vezes do trabalho de despedrega, 

marcam o território, substituindo frequentemente a utilização de sebes vivas na delimitação das 

propriedades (Figura 9).  

  

Figura 9 – Vinha em chão de areia delimitada por um muro de pedra solta. Fontanelas. Foto do autor. 



 28 

Uma das características mais peculiares, e que distinguem as vinhas desta região única, é a forma 

como estas se dispõem horizontalmente e livremente, rastejando sob os terrenos arenosos, 

chegando a atingir seis a oito metros de comprimento. Os seus cachos permanecem, assim, em 

contacto directo com o chão, aproveitando e absorvendo o calor do solo, protegendo-se das nortadas 

que se fazem sentir junto ao litoral durante os meses de estio, suficientemente frias para parar a 

maturação dos bagos. 

No início do verão, 6 a 8 semanas antes da vindima, aquando do amadurecimento dos cachos, os 

mesmos são levantados com a utilização de pequenos suportes de canas terminados em forquilha, 

“pontões”,que permitem a elevação das hastes ou “rastões”, 20 a 30 centímetros do chão, 

promovendo uma maturação gradual da uva e evitando o seu apodrecimento provocado pela 

excessiva humidade do solo, que de outra feita ficaria crestada ou queimada (Figura 10). 

 

 Figura 10 – Pontões a suportar o peso dos cachos. Diagrama do autor. 

 

No entanto, não é apenas o clima traiçoeiro da região que põe em causa o sucesso de um ano de 

esforços. Há medida que os bagos amadurecem e os níveis de açúcar aumentam, a atenção da 

fauna envolvente desperta. Devido apenas aos ataques do Turdus merula (Melro-preto), bastante 

comum na região, o rendimento pode chegar a baixar 20 a 30% (Monte Cascas, 2013). 

 

Na sequência deste capítulo, Santos (1938) descreve alguns métodos de manutenção, como a cava 

de Novembro, chamado “rapozar” ou “caldeirar”, que consiste em cavar a volta da cepa, pondo a 

descoberto as raízes superficiais.  

De Dezembro a Março, procede-se à poda das cepas, utilizando o método “de ponta” ou “á 

estribeira”, que consiste em deixar apenas 5 ou 6 varas, que estendidas pelo chão formam os 

“rastões”, nas quais apenas os “soberanos” ou varas do vinho são deixados.  

As limpezas constantes das vinhas, como as “arrendas” ou “sachas”, em Maio, pequenas cavas para 

matar a erva junto às cepas quando os cachos começam a “cernir” ou a limpar, altura em que as 
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flores começam a cair. Por esta altura dá-se também início à enxofração, como medida preventiva 

contra o oídio26, combatendo e destruindo a moléstia. 

“A enxofração, feita ao tempo da florescencia, é a mais efficaz, porque o effeito, então, é de mais 

força.” 

(Forrester 1857, p. 8) 

 

As repetidas adubações, feitas ao longo do ano, possibilitam às vinhas subsistirem nestes solos 

pobres. Actualmente com recurso a compostos químicos, a fertilização dos solos era feita pelo aterro 

de ramagens dos pinheiros e do mato envolvente. 

O processo da vindima tem início, segundo a tradição, depois do oito de Setembro mas não, sem 

antes, durante o mês de Agosto se proceder à monda, que consiste na apanha dos cachos já 

maduros (Cunha 1910, p. 11). 

 

 

 

 

                                                        
26 O enxofre é o antídoto contra o conhecido e mais comum fungo das videiras, Oidium tuckeri.  (Forrester 1857, 
p. 7). 
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3.4. AS CASTAS 
 

“Notas vegetais, de terra e rosas murchas. 

Elegante e austero com notas de terra e minerais. 

Todos os elementos estão em equilíbrio num final longo e persistente” 

 

Ramisco de Colares Tinto 2009. Monte Cascas. DOC Colares (Monte Cascas, 2013). 

 

“Maresia com notas de iodo e maçã reineta. 

Salgado e fresco com notas de iodo e final longo e persistente” 

 

Malvasia de Colares Branco 2009. Monte Cascas. DOC Colares (Monte Cascas, 2013). 

 

Pelo artigo 4º do diploma 246/94 de 29 de Setembro lê-se que as castas a utilizar para a produção 

dos vinhos de Colares são, para chão de areia, nos vinhos tintos, o Ramisco, com representação 

mínima de 80% do total, sendo a João-Santarém, Molar e Parreira-Matias as castas autorizadas. Nos 

vinhos brancos a casta recomendada com representação mínima de 80% do total, a Malvasia e o 

Arinto, Galego-Dourado e Jampal como castas autorizadas.  

Em chão rijo, nos tintos, João-Santarém com uma representação mínima de 80%, em mistura com 

Molar, Parreira-Matias e Tinta-Míuda. Nos brancos, a Malvasia como casta recomendada, trabalhada 

com Arinto, Galego-Dourado, Fernão-Pires, Jampal e Vital.27 

No entanto, e ao longo dos anos, muitas foram as castas cultivadas nesta região. Segundo Cunha 

(1910), as castas predominantes para a produção do conhecido Colares, por ordem decrescente de 

predomínio, o Ramisco, Parreira Mathias, Santarem ou João Santarem, Mollar, José Xincha, Parreira 

da Velha, Tintureiro, Tinta Meuda ou Tinta do Padre Antonio, Bastardo e Ferreira. O autor distingue 

ainda pela qualidade de vinho que produzem, a casta Parreira Mathias e José Xincha, pelas boas 

qualidades que lhe comunica, o Ramisco, e pela sua longa duração, o Ramisco e Parreira Mathias. 

Nos brancos, é referido o Arintho, a D. Branca, Jampal, Thalia ou Talha, Malvasia, Rabo d´Ovelha, e 

o Boal (Boal d´Alicante, Boal Bonifácio ou Rico-Pobre), Moscatel de Jesus, Carrega Ceirão, Gaieiro, 

Binzel, Sercial (Esgana-Cão) e Fernão Pires (Cunha 1910, p. 13). 

“Ramisco – Casta tinta. – E´ a casta predominante n´esta região, a que implanta o sainete especial do 

vinho de Collares. Cultiva-se unicamento no concelho de Cintra.” 

(Cunha 1910, p. 42) 

                                                        
27 Decreto-Lei nº 246/94. D.R. I Série-A. 226 (1994-09-29) 5910-5914. 
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Figura 11 – Casta Ramisco em dois estados distintos de maturação. 9 de Junho de 2013. 4 de 

Setembro de 2013. 

Vinha da Matica.1 km da Costa Atlântica a 110 m de Altitude. Monte Cascas. Fotos do autor. 

 

O transporte da uva para a Adega, há muito que deixou de ser um trabalho por animais de carga, 

carregado em cestos, ou gigas, até aos seis postos de pesagem espalhados pela região e que a 

Adega Regional de Colares mantinha abertos durante a época da vindima, evitando aos produtores 

os encargos materiais do transporte quando a distância assim o impunha. Posteriormente, seria a uva 

reencaminhada para a Adega recebendo os produtores uma senha indicativa do peso da uva 

entregue.  
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O eléctrico da Praia das Maçãs, inaugurado a 31 de Março de 1904 pela denominada Companhia 

Cintra ao Oceano, chegou a ser utilizado para o transporte das uvas até à Adega, no Banzão, e 

posteriormente do vinho engarrafado até Sintra. A 31 de Janeiro de 1930, foi prolongado o troço da 

Praia das Maçãs às Azenhas do Mar, com a chegada à Adega Beira-Mar, posteriormente encerrado 

em 1955 (Câmara Municipal de Sintra, s.d.).  

 

3.5. NA ADEGA 
 

Passando por uma criteriosa selecção, verificando as castas e a maturação das mesmas, e 

eliminando os cachos doentes, verdes ou de outras castas, a uva entra no delicado processo da 

vinificação, que conceberá o tão esperado néctar. 

Outrora fruto do árduo trabalho laboral, o processo, tem início com o esmagamento das uvas por 

meio de um esmagador eléctrico. Posteriormente, o mosto é deixado a repousar nos balseiros, por 

um período de dois a três dias, onde se dá a curtimenta, procedendo-se de manhã e à noite ao 

recalcamento da massas, constituídas pelo bagaço, pelas grainhas e pelo engaço, que vêm à 

superfície. O processo da curtimenta, onde o mosto é deixado em contacto com as uvas, finda 

quando as temperaturas indicarem que a fermentação está breve a dar-se por concluída (Santos 

1938, p. 44). 

O vinho branco processa-se por um método diferente, dito bica aberta, onde após o esmagamento, o 

mosto corre directamente para a vasilha, ocorrendo a fermentação posteriormente à separação dos 

outros elementos que compõe o cacho. Este processo faz do branco de Colares um vinho mais 

maduro e adocicado.  

“Abertos os batoques, cai o vinho dos balseiros nas selhas, de onde uma bomba eléctrica o passa 

aos tonéis, nos quais, cuidadosamente vigiada, prossegue durante cerca de um mês a fermentação. 

Quanto aos resíduos que ficaram nos balseiros, esses vão às prensas, onde são espremidos até ao 

máximo, depois de que o engaço e a grainha são conduzidos à destilaria.” 

(Santos 1938, p. 44) 

 

Em Março, os vinhos são trasfegados para outros tonéis, onde permanecem a maturar, pelo menos 

durante dois anos de estágio obrigatório, adquirindo uma cor límpida e rubi com grande agressividade 

taninosa.  

O Colares atinge o auge das suas potencialidades com um envelhecimento nunca inferior a 6 a 8 

anos, num longo estágio em madeira e em garrafa, onde adquire uma cor acastanha, casca de 

cebola (Adega Regional de Colares, 2008). 
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“Dos poucos vinhos do país que tem um sabor salgado e isso é o que os torna tão únicos.” 

Malvasia de Colares.  

Hélder Cunha (2013), Enólogo e Proprietário Monte Cascas.  

 

Pelo artigo 3º do decreto nº 21.455 de 4 de Julho 1932,  

“A contar da data do seu fabrico é obrigatório para os vinhos de Colares o estágio mínimo de 

duzentos e quarenta dias em adega ou armazém dentro da região, antes do seu engarrafamento.” 

 

O actual Estatuto da Região Vitivinícola de Colares, pelo decreto 246/94, confere aos vinhos com 

denominação de origem Colares, um estágio mínimo de 18 meses em madeira seguidos de 6 meses 

em garrafa para os tintos, e 6 meses em madeira, seguidos de 3 meses em garrafa aos vinhos 

brancos.28 

 

 

 

 

                                                        
28 Artigo 9º do Decreto-Lei nº 246/94. D.R. I Série-A. 226 (1994-09-29) 5910-5914.  
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3.6. ADEGAS E PRODUTORES 
 

Actualmente para além da Adega Regional de Colares, encontram-se ainda em funcionamento a 

Adega Viúva Gomes, em Almoçageme, propriedade de Jacinto Lopes Baeta & Filhos, a Adega 

Visconde de Salreu, no Banzão, e a Adega Beira-Mar nas Azenhas do Mar ambas propriedade de 

António Bernardino Paulo da Silva. 

É também graças ao interesse demonstrado por algumas pessoas e entidades em preservar o 

património cultural da região, como é o caso da Fundação do Oriente, que no ano de 1999 adquiriu 

cerca de 9 hectares de vinha de Colares entre a Praia das Maças e as Azenhas do Mar, uma das 

maiores vinhas de Ramisco da região, pertencentes até então à Tavares e Rodrigues, que a vinha 

consegue ainda subsistir.  

Segundo Carlos Monjardino, actual Presidente da Fundação Oriente, o investimento na compra da  

Vinha Grande, actualmente Quinta das Vinhas de Areia, foi com um objectivo unicamente cultural, 

procurando proteger um pouco a cultura nacional (Sebastião, 1999). 

O mais recente projecto associado ao vinho da região, nasceu da vontade de dois jovens enólogos, 

Frederico Gomes e Hélder Cunha, em salvaguardar e reavivar as tradições de algumas regiões de 

Portugal. Desde 2008, o projecto Monte Cascas conta com a produção de três vinhas da região, a 

vinha da Matica, a vinha do Tujalinho, ambas propriedade de Gonçalo Jacinto, e a vinha do Meio, 

propriedade de José Franco Fonseca (Monte Cascas, 2013). 

 

A fraca produção das vinhas em chão de areia, segunda a Adega Regional de Colares inferior a  2 

toneladas por hectare, associado aos elevados custos de plantação e de manutenção que acarreta o 

método de cultivo tradicional, muitos produtores têm reconvertido os seus vinhedos na vinha 

convencional.  

Inevitavelmente, e com o passar dos anos, com a mecanização e a chegada de novas tecnologias, 

alguns sistemas tradicionais têm vindo a ser substituídos, como é o caso da rega gota-a-gota e a 

condução das vinhas.  

Ainda o abandono das videiras plantadas em pé-franco, com a introdução da cepa americana na 

região29, e a experimentação de novas castas têm vindo a pôr em causa as práticas tradicionais, 

sendo poucos os produtores que mantêm integralmente o sistema tradicional, como é o caso do 

projecto Monte Cascas.  

                                                        
29 Aquando da invasão da filoxera, em 1865, que dizimou milhares de hectares de vinha em Portugal, a utilização 
da cepa americana, em substituição às videiras plantadas em pé-franco, foi a única solução encontrada no 
combate a este pequeno insecto nas restantes regiões vinhateiras do pais. Colares foi a única região da Europa 
a resistir a esta praga. 
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Segundo José Franco Fonseca, a vinha em chão de areia disposta horizontalmente, produz em maior 

quantidade por cepa, em comparação com a vinha conduzida. De salvaguardar, no entanto, que a 

vinha conduzida, disposta de forma mais organizada, tem uma densidade de plantação bastante mais 

elevada que a disposição tradicional conseguindo desta forma aumentar a produção.  

(José Franco Fonseca, comunicação pessoal) 

 

No entanto, segundo Vicente Paulo, a vinha não deixa de ser uma actividade acessória para a 

maioria dos produtores, uma vez que o rendimento que origina é muito reduzido (Sebastião, 2006). 

 

3.7. ROTA DOS VINHOS DE BUCELAS, CARCAVELOS E COLARES 
 

A existência de um instrumento de divulgação, como as rotas do vinho, num país vinícola como 

Portugal, tem um papel preponderante não só na valorização do património, como na dinamização do 

turismo vitivinícola.  

A cidade moderna, como a conhecemos hoje e com todos os malefícios associados, criou nos 

citadinos sentimentos nostálgicos pelos meios rurais, uma necessidade de retorno às origens ou 

apenas uma carência de um contacto próximo com a natureza. Uma fuga ao stress do dia-a-dia na 

cidade. O Enoturismo tem vindo assim, ao longo dos últimos anos, a ganhar peso no turismo das 

regiões vinhateiras.  

“do que se suspeita ter-se perdido, do que se perdeu, ou se está em vias de se perder, na cidade... a 

estabilidade, a continuidade, a autenticidade, a tranquilidade, a diferença, a humanização das 

relações, o contacto com a natureza, os seus ritmos, sons e cores.” 

(Ribeiro 2003, p. 201) 

 

Projecto criado em 1993 com o apoio da União Europeia (Simões, 2008), as Rotas do Vinho contam 

actualmente, com onze rotas em funcionamento, tendo sido a rota do vinho de Bucelas, Carcavelos e 

Colares apresentada pela Comissão Vitivinícola Regional de Bucelas, Carcavelos e Colares (Instituto 

da Vinha e do Vinho, I.P., 2009). 

A agregação das explorações agrícolas e estabelecimentos vinícolas de uma região numa rede 

estruturada e associada ao turismo, contribuiu, não apenas para o desenvolvimento económico do 

sector, mas dando a conhecer o papel da vinha na modulação da paisagem, valorizando a 

componente cultural e paisagística da região.  
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Actualmente a Rota do Vinho de Bucelas, Carcavelos e Colares é gerida pela Câmara Municipal de 

Loures, e conta com três percursos alternativos, o Circuito dos palácios, Em torno de Sintra e o 

Circuito das praias (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, s.d.). 

A sua implantação no terreno tem, no entanto, sido objecto de algumas dificuldades, carecendo de 

falta de apoios e de uma melhor estruturação por parte das entidades intervenientes. Prevê-se, para 

breve, o estabelecimento de um protocolo entre os quatro municípios intervenientes30, procurando 

unir esforços e pondo em prática as medidas necessárias para a concretização da Rota do Vinho de 

Bucelas, Carcavelos e Colares, criando assim uma continuidade entre as várias regiões. 

                                                        
30 Entre os quatro municípios conta-se o Município de Oeiras e o Município de Cascais, respectivo ao vinho de 
Carcavelos, o Município de Sintra respectivo ao vinho de Colares e o Município de Loures respectivo ao vinho de 
Bucelas. 
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3.8. PAISAGEM CULTURAL DA VINHA DE COLARES 
 

“Os vinhedos ocupam hoje um lugar de relevo na nossa paisagem agrária.”  

(Ribeiro 1945, p. 108) 

 

O conceito de paisagem Cultural, surgido no final do século XIX, inicialmente tomado por geógrafos 

para designar uma paisagem formada e influenciada pela acção antrópica (Ratzel 1895; Jones & 

Daugstad 1997) assume actualmente uma variedade de designações perante as diferentes 

disciplinas de estudo conforme os seus interesses em particular (Jones 1991; Jones & Daugstad 

1997).  

Segundo Jones & Daugstad (1997), a paisagem cultural representa os elementos culturais visíveis na 

paisagem, no entanto dependendo esses elementos dos olhos que os observam. Mas o conceito não 

se resume apenas a uma realidade física concreta, mas a um conjunto de memórias e crenças 

conforme a região, e em particular o grupo social e a situação socioeconómica, representando uma 

herança cultural. A paisagem cultural pode ser assim assumida como os traços físicos deixados pela 

actividade humana ao longo dos tempos e que marcam a evolução de uma paisagem, associados às 

práticas culturais e tradições de determinada região. 

A paisagem, no entanto, é constituída por um conjunto de valores que lhe conferem determinado 

estatuto, sendo eles o valor de produção ou económico, o valor ecológico, o valor estético, os valores 

histórico-culturais e os valores recreativos e educativos. Estes valores assumem assim, mais uma 

vez, perante as várias entidades intervenientes no espaço, diferentes pesos. Perante o sector 

agrícola, o valor de produção e económico adquire maior peso, seguido do valor ecológico, sendo a 

importância estética da paisagem praticamente nula. Segundo os ecologistas, a componente da 

paisagem de maior peso surge como o valor ecológico sendo relegado para último lugar a 

componente económica, já para o sector da Cultura virá então em primeiro lugar a componente 

histórico-cultural da paisagem (Jones & Daugstad 1997). 

Assim, a interpretação do termo paisagem cultural pelas várias entidades com vista aos interesses 

particulares, cria muitas vezes interpretações inconsistentes e erróneas do conceito conferindo 

diferentes pesos aos valores da paisagem consoante a necessidade e conduzindo facilmente a 

problemas práticos a nível da gestão da paisagem. Assumindo o exemplo da conservação e o dos 

interesses económicos, a primeira, procura de sua forma manter a paisagem intacta enquanto a 

segunda cria, muitas vezes, profundas alterações na paisagem (Jones & Daugstad 1997). 

No entanto, segundo Jones & Daugstad (1997) assentando os valores da paisagem nas pessoas, e 

representando as características da actividade humana, a paisagem cultural é mutável em 

conformidade com a alteração dos valores e ideias do homem.  
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Telles (1994) refere-se à continuidade cultural e histórica de que depende a identidade dos povos e o 

seu futuro, afirmando que a mesma tem por base uma paisagem e a sua constante valorização, 

perdendo-se com a “morte”31 da paisagem a sua identidade singular.   

“Assim, à escala local, cada paisagem é única e reflecte tanto a história natural como cultural de um 

território.” 

(Pinto-Correia 2004, p. 8) 

 

A região de Colares, tem sido, ao longo das últimas décadas, invadida por um jogo de interesses por 

parte das entidades com poder de decisão, onde os valores económicos se sobrepuseram aos 

valores ecológicos, histórico-culturais e estéticos da paisagem. 

A mecanização, fruto da industrialização, teve também a sua quota-parte na mutação e 

descaracterização de uma paisagem cultural onde o trabalho árduo do homem em plena harmonia 

com a natureza deram origem a uma paisagem única onde não só a beleza estética se fez valer.  

Não negando um aumento de eficiência, o lucro impôs-se, e as máquinas vieram assim substituir o 

homem, substituindo a vida no espaço.  

Telles (1994) fala da modernização da agricultura que, não compreendendo o essencial das 

componentes biológicas e culturais da paisagem destrói o equilíbrio dinâmico das bioceneses em que 

assenta a paisagem. 

O betão e a construção em massa junto ao mar, juntamente com as máquinas invadem e destroem a 

paisagem em detrimento de uma maior qualidade de vida do homem, que procura nestas zonas o seu 

refúgio de fim de semana fugindo ao stress do dia-a-dia vivido actualmente nas cidades. No entanto 

este aumento da qualidade de vida não deixa de ser, em certa parte, falso, uma vez que esta procura 

por um contacto mais próximo com a natureza entra em colapso assim que as construções em betão 

armado devastam uma paisagem cultural que representa a tradição e o trabalho de muitas gerações.   

“…das escavadores e do cimento, que destroem a paisagem para dar lugar à industrialização e à 

urbanização total.” 

 (Assunto 1973; Serrão 2011, p. 374) 

 

Segundo Vicente Paulo, actual presidente da Adega Regional de Colares, é imperativo que se crie 

incentivos ao investimento na viticultura na região bem como integrar o aumento da área destinada à 

                                                        
31 Telles (idem) refere-se aqui à dicotomia entre o rural e o urbano, no modelo da sociedade actual, onde tanto a 
modernização da agricultura com o aumento da produtividade industrial, sem respeito pelas circunstâncias 
edafoclimáticas, sociais e culturais do território, como a rápida expansão das cidades fragmentam e provocam a 
estagnação do meio rural. 
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plantação de vinha no Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais, clarificando as 

áreas destinadas à cultura da vinha (Sebastião, 2006). 

“...a única forma de manter a vinha é se ela for integrada na paisagem, com as pessoas no local.”  

(excerto de entrevista a Vicente Paulo. Sebastião 2006, p. 10) 

 

 

 
Figura 12 – Vinha da Matica (Monte Cascas) e outra parcela, Fontanelas. Fotos do autor.  

 

É importante, que se procure equilibrar os vários interesses em torno das componentes que 

constituem a paisagem, incentivando a construção de forma sustentada, delimitando e determinando 

os diversos usos do espaço de forma consciente e equilibrada. 

A fraca produtividade por hectare de vinha, a crescente pressão urbanística que se fez sentir nas 

últimas décadas aliada à falta de incentivos aos viticultores, levou à situação precária em que se 

encontra actualmente a vinha na Região Demarcada de Colares. 

Uma paisagem cultural que representa, em pleno, a harmonia entre o homem e a natureza não 

apenas como componente estética mas em todo o seu papel essencial à vida. 

É, por isso, imperativo que se preserve o natural, procurando recuperar este compromisso do homem 

e da natureza, e salvar uma paisagem que ainda muito tem para contar.  
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4. O ESTADO ACTUAL DA VINHA NA REGIÃO 
 

A cultura da vinha na região demarcada de Colares, entrou em declínio nas últimas décadas, 

alcançando a sua área total, nos dias de hoje, valores realmente preocupantes e que antevêem o 

abandono da vinha em chão de areia com graves consequências e grande impacto na paisagem 

cultural da região.  

Atingindo no seu auge, no início do século XX, perto de 2000 ha de vinha32,a área total da vinha em 

chão de areia na região DOC de Colares assomava aos 25 ha, no ano de 2001.33 

Segundo o levantamento constando no Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais 

(2003), à data, a área de vinha em chão de areia distribuía-se por 4 núcleos no território, 

apresentados no quadro 1.  

 

Zona 1 Magoito e Tojeira 3,4 ha 

Zona 2 Fontanelas e Azenhas do Mar 18,0 ha 

Zona 3 Janas 0,38 ha 

Zona 4 Almoçageme 2,9 ha 

 
Quadro 1 – Núcleos de vinha em chão de areia existentes na região demarcada de Colares em 2001 

(Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais 2003, p. 330). 

 

Com o objectivo de disponibilizar informação actualizada relativa à área de vinha em chão de areia 

existente na região demarcada de Colares, bem como percepcionar o estado actual da cultura da 

vinha no território, foi efectuado um levantamento de campo do qual resultou a elaboração de uma 

base de dados georeferenciada.  

Actualmente, e distribuídas por 32 parcelas, a mancha da vinha em chão de areia não ultrapassa os 

17,0 ha, concentrando-se as pequenas parcelas, na sua maioria, na zona de Fontanelas e 

estendendo-se até às Azenhas do Mar. A produção da Quinta das Vinhas de Areia, propriedade da 

Fundação Oriente, continua a ser o vinhedo com maior extensão, com uma área total de cerca de 

8,13 ha (Figura 16). 

                                                        
32 Referindo-se tanto à cultura da vinha em chão de areia como em chão rijo, sendo no entanto, à época, a área 
de vinha de chão rijo significativamente inferior à plantada nos solos arenosos, ao contrario do que acontece 
actualmente. 
33 Segundo o relatório do Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais, em 2001, a área de vinha 
em chão de areia na região DOC de Colares dividia-se por quatro núcleos, num total de 25 ha. Uma primeira 
zona, mais a Norte, entre Magoito e Tojeira, com 3,4 ha, uma segunda zona entre Fontanelas e as Azenhas do 
Mar com 18,0 ha, uma terceira zona em Janas com cerca de 0,38 ha e por último, na região de Almoçageme, 
uma área de vinhedo com 2,9 ha (Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais 2001, p. 330). 
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Numa tentativa de identificação dos quatro núcleos apresentados pelo Plano de Ordenamento do 

Parque Natural de Sintra-Cascais foi possível verificar o desaparecimento de algumas parcelas de 

vinha, nos últimos 12 anos, nomeadamente no núcleo de vinhas de Almoçageme e na região de 

Fontanelas e Magoito. O núcleo de Janas não foi identificado (Quadro 2). 

 

 200134 2013 

Magoito e Tojeira 3,4 ha 0,6 ha 

Fontanelas e Azenhas do Mar 18,0 ha 13,7 ha 

Janas 0,38 ha 0,0 ha35 

Almoçageme 2,9 ha 2,6 ha 

Área total 24,68 ha 16,9 ha 

 
Quadro 2 – Comparação das áreas dos núcleos de vinha em chão de areia na região demarcada de 

Colares. 

 

Segundo o relatório do Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais (2003), entre a 

década de 50 e 2001, 93,4 % das manchas de vinha desapareceram. Entre 2001 e 2013, 32 % da 

mancha de vinha desapareceu. 

São valores realmente preocupantes e que carecem urgentemente que sejam tomadas medidas por 

parte das entidades competentes com vista a reverter este declínio acelerado. 

Contrariamente aos vastos vinhedos que caracterizam as regiões vinhateiras do pais, a vinha nesta 

região distribui-se em pequenas parcelas ao longo do território o que a torna ainda mais susceptível 

ao desaparecimento. 

 

 

 

                                                        
34 (Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais 2003, p. 330). 
35 Área não identificada. 
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4.1. EVOLUÇÃO DA PAISAGEM (REPEAT PHOTOGRAPHY) 
 

A paisagem está em constante mutação, e as suas alterações ao longo do tempo devem-se, em 

parte, à acção do homem. O repeat photography foi o método escolhido para representar algumas 

dessas alterações da paisagem, ao longo das últimas décadas.  

A utilização deste método na documentação das alterações da paisagem ao longo do tempo, tem 

vindo a ganhar, em diversas disciplinas de estudo, maior expressão ao longo dos últimos anos. No 

entanto, apesar deste não disponibilizar a mesma quantidade de informação obtida através de 

fotografia aérea, a qual tem servido de base a grande parte da cartografia de análise territorial actual, 

é um importante complemento, fornecendo muitas vezes informações específicas que não são 

perceptíveis por outros métodos (Webb, 2010).  

Baseando-se este processo, na procura das fotografias mais antigas que representam determinadas 

características da paisagem, foi possível, representar os sinais deixados pelos vastos vinhedos que, 

outrora, povoaram a região.  

São apresentadas de seguida três comparações com base em fotos cedidas pelo Arquivo Histórico 

de Sintra e a actualidade. 

É evidente o impacto que o abandono da cultura da vinha tem na descaracterização de uma 

paisagem rural como a região de Colares. Na Figura 13, com vista sobre a piscina oceânica da Praia 

das Maçãs, anos mais tarde à sua inauguração em 1952, é visível a compartimentação dos terrenos 

deixados pela cultura do ramisco, já em declínio. Actualmente, e passado meio século, poucos são os 

vestígios de um dos bens mais preciosos desta região banhada pelo Atlântico. Onde em tempos se 

dispunham verticalmente, linhas bem definidas de caniço, rendilhando o território, dão hoje lugar a um 

crescimento em mancha de vegetação espontânea, marcando a desumanização de uma pequena 

parcela do espaço.  

Por outro lado, em antítese ao referido anteriormente, é com a chegada do homem, não para ficar, 

mas apenas numa breve passagem de fim de semana, que as largas estradas de betuminosos e 

sobrepõem aos caminhos de terra batida, que as largas construções de betão substituem uma 

arquitectura das histórias e que os vastos terrenos arenosos são impermeabilizados pelos mais 

diversos materiais de pavimentação.  

A Avenida Eugene Levy (Figura 14), que atravessa a vila da Praia das Maçãs, caracteriza essa 

mutação da paisagem, marcada pela chegada do eléctrico, em 1904, que criava a ligação à vila de 

Sintra. Ao longe, os dois edifícios servem de referência à passagem do tempo. 
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Figura 13 – Vista de um apartamento nas piscinas da Praia das Maçãs. Início da segunda metade do 

século passado. Vista actual. 26 de Novembro de 2013 (Foto do autor). 
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Figura 14 – Vista da Avenida Eugene Levy, Praia das Maçãs. Finais da primeira década do século 

passado. Vista actual. 26 de Novembro de 2013 (Foto do autor). 
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Figura 15 – As vinhas do rodízio dão hoje lugar a uma encosta abandonada. Vista actual. 26 de 

Novembro de 2013 (Foto do autor). 
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Figura 16 – Carta das áreas actuais de vinha em chão de areia na Região Demarcada de Colares. 



 47 

 

Figura 17 – Carta das áreas actuais de vinha em chão de areia na Região Demarcada de Colares. 1 – 

Núcleo de Fontanelas, 2 – Núcleo de Almoçageme, 3 – Núcleo de Magoito. 
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5. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS POTENCIAS À CULTURA DA VINHA DE CHÃO DE AREIA 
NA REGIÃO DOC COLARES 
 

5.1. SOLOS 
 

“É nele e dele que vivem as videiras que produzem as uvas que nos dão vinho.” 

(Afonso 2008, p. 78) 

 

O solo pode ser considerado como a fina camada que cobre uma área considerável da superfície 

terrestre, e como tal, é bastante vulnerável. No entanto, a definição de solo é complexa, uma vez que 

existe um grande número de opiniões adoptadas pelos diversos campos de estudo. Por um lado, o 

solo é assumido como o substrato para o crescimento e desenvolvimento das plantas, por outro o 

solo é considerado um fenómeno natural (FitzPatrick, 1980).  

Segundo FitzPatrick (1980), o solo está em constante alteração e pode ser definido como a formação 

contínua ao longo do tempo, numa determinada porção do espaço, da parte superior da crosta 

terrestre.  

 

O tipo de solo é um critério condicionante na delimitação das áreas potenciais para a cultura da vinha 

na região demarcada de Colares, uma vez que é do solo que a videira retira à água e os nutrientes 

necessários ao seu desenvolvimento e que em tudo contribuem para a sua produtividade. No entanto, 

a videira é uma planta com necessidades nutritivas baixas, nascendo, de solos pobres como os solos 

xistentos do Alentejo e das encostas do Douro, grandes vinhos.  

Segundo Afonso (2008), quando em solos pobres, as videiras apenas dispõem de determinada 

quantidade de água e nutrientes permitindo um crescimento vegetativo de folhas de tamanho médio 

ou pequeno e frutos bem expostos e arejados de bago pequeno. Em solos muito férteis, mal 

drenados ou com dotações altas de rega a videira vai desenvolver um elevado vigor vegetativo com 

frutos de bagos gordos e pouco expostos, aumentando a propensão ao ataque de fungos ou 

bactérias, produzindo vinhos de fraca ou média qualidade.  

“Em regra, um solo pouco fértil que forneça apenas os minerais suficientes para um crescimento 

saudável e pouco vigoroso da videira.” 

(Afonso 2008, p. 82) 
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As vinhas de chão de areia da região de Colares, como o próprio nome indica, subsistem em solos 

arenosos, do tipo Regossolos Psamíticos, de areias assentes sobre materiais consolidados36. 

Os Regossolos (Sub-Ordem dos Regossolos) são solos incipientes37 constituídos por materiais não 

consolidados, normalmente de grande espessura efectiva. O Grupo dos Regossolos Psamíticos é 

constituído por materiais detríticos arenosos mais ou menos grosseiros (Cardoso, 1965).  

Segundo o relatório do Plano Verde do Concelho de Sintra (2005), a única família do grupo dos 

Regossolos Psamíticos assinalada no Concelho de Sintra pertence ao Sub-Grupo dos Regossolos 

Psamíticos Normais (Rg – Regossolos Psamíticos Normais não húmidos), “caracterizados por 

apresentarem uma elevada, ou mesmo excessiva, condutividade hidráulica saturada e reduzidas 

capacidades de retenção de água e nutrientes, possuindo assim um reduzido valor potencial para a 

produção de biomassa apresentando no entanto valores de erodibilidade muito baixos” (Cortez e 

Campos 2005, p. 85). 

“...são solos arenosos, soltos, mais ou menos ácidos e muito pouco ou nada diferenciados, 

possuindo, quando muito, um delgado horizonte superficial com pequena acumulação de matéria 

orgânica. Incluem as areias de dunas e doutras formações geológicas mais antigas, em geral de fraca 

vegetação xerófita.” 

(Cardoso 1965, p.68) 

 

O trabalho de classificação e cartografia dos solos do Concelho de Sintra, utilizado na delimitação 

das áreas potenciais para a cultura da vinha na região demarcada de Colares, foi efectuado pelo 

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IHERA), de acordo com a Classificação Portuguesa 

de Solos (Classificação do SROA/CNROA), segundo o levantamento da década de 70 (edição digital 

de 2000) à escala 1:50 000 (Cortez e Campos, 2005).  

Segundo as Bases para a revisão e actualização da classificação dos solos em Portugal (Instituto de 

Desenvolvimento Rural e Hidráulica & Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, 2004), na última 

versão do Manual de Solos foram consideradas 161 unidades (famílias de solos), no entanto, na 

última versão da Classificação dos Solos de Portugal (1974), eram já consideradas 240 famílias38. 

Porém, no Manual de Solos, são apenas apresentados 175 perfis de referência, “cuja localização 

geral é frequentemente incompleta, e dos quais não se especificam as coordenas, tal como o 

enquadramento paisagístico também não é referido.” (Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 

& Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo 2004, p. 4). 

                                                        
36 Ver capítulo O vinho. 
37 A Ordem dos Solos Incipientes, constituída pelos solos mais jovens, subdivide-se em quatro Sub-Ordens de 
características distintas, os Litossolos, os Regossolos, os Aluviossolos e os Coluviossolos (Plano Verde de Sintra 
,2005).  
38 As folhas da Carta dos Solos de Portugal (1:50 000) referentes à área em estudo foram publicadas após 1974 
(Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica & Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, 2004). 
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Deste modo, existe uma grande discrepância entre o número de famílias consideradas para a 

elaboração das cartas referidas e o número das que foram devidamente caracterizadas. 

O relatório do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica & Sociedade Portuguesa da Ciência do 

Solo (2004), relativo ao Manual de Solos (SROA), refere ainda que além do elevado número de casos 

em que a caracterização morfológica, física, química e mineralógica não é completa, a informação 

disponível nos perfis de referência apresenta fortes lacunas e os valores de alguns parâmetros não 

são compatíveis com os obtidos pelos métodos padrão em uso.  

Cortez (1996), refere-se à classificação, segundo a Carta dos Solos de Portugal (SROA), na zona do 

Pinhal da Carrasqueira, caracterizada por Solos Podzolizados pertencentes à Família dos Podzóis 

(Não Hidromórficos) Sem Surraipa, Normais, de areias ou arenitos (Ap), afirmando que “o perfil-tipo 

observado na área experimental não coincide com o da Família atrás referida. De facto, quer a 

sequência de horizontes observada, quer a variação do teor de carbono orgânico ao longo dessa 

sequência não permitem identificar a existência evidente de um processo de podzolização, tratando-

se mais provavelmente, de acordo com a Classificação referida, de um Solo Incipiente e, mais 

concretamente, de um Regossolo Psamítico Normal, não húmido (Rg).“ (Cortez 1996, p. 23). 

Cortez (1996) caracteriza os solos pertencentes à Família dos Podzóis (Não Hidromórficos) Sem 

Surraipa, Normais, de areias ou arenitos (Ap), segundo a Classificação dos Solos de Portugal, por “ 

possuírem um perfil do tipo Ah-E-Bhs-C, resultante de um processo pedogenético de podzolização 

em que os coloides orgânicos são eluviados através do perfil, acabando por se imobilizar e acumular 

a uma certa profundidade, formando-se, deste modo, um horizonte Bhs, relativamente rico em 

matéria orgânica e sesquióxidos de ferro, imediatamente abaixo de um horizonte E bastante 

empobrecido.” Cortez 1996, p. 23). 

Assim, segundo o referido anteriormente, para além dos solos da família dos Regossolos Psamíticos 

Normais, não húmidos (Rg), foram também considerados na selecção dos solos potenciais à cultura 

da vinha em chão de areia, os solos classificados pela Carta dos Solos de Portugal como da família 

dos Podzóis (Não Hidromórficos) Sem Surraipa, Normais, de areias ou arenitos (Ap). 

Observou-se no entanto, que apenas algumas manchas classificadas pela Carta de Solos de Portugal 

(SROA) como Podzóis (Não Hidromórficos) Sem Surraipa, Normais, de areias ou arenitos (Ap), 

correspondem na realidade a solos da família dos Regossolos Psamíticos Normais, não húmidos 

(Rg), tendo-se verificado que as restantes manchas são caracterizadas por solos arenosos com 

elevado teor de matéria orgânica.  

Deste modo, apenas foram consideradas as manchas de solos podzolizados, consideradas pela 

Carta de Solos de Portugal (SROA), na região do Magoito como correspondentes a solos da família 

dos Regossolos Psamíticos Normais, não húmidos (Rg) e representados na Figura 18. As manchas 

na zona do Arneiro dos Marinheiros, Assafora, Santa Susana, Pobral foram caracterizadas como 

solos podzolizados.  
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Figura 18 – Carta de solos potenciais à cultura da vinha na região demarcada de Colares. (1: 50 000) 
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5.2. OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO 
 

A ocupação do território, adaptada ás características físicas do espaço, está fortemente associada á 

humanização da paisagem. Desde a sua existência, que o homem, procura obter da natureza e do 

espaço, as condições necessárias à sua subsistência. Assim. a componente cultural, na história da 

evolução da paisagem, deu origem a distintos tipos de paisagem, adaptados por inúmeras gerações 

às condições ecológicas locais (Magalhães, 2001). 

 

5.2.1. Estrutura edificada 
 

“A área das vinhas de Colares é hoje um décimo da área existente no principio do século.” 

(Azevedo 1995; Magalhães 2001, p. 362) 

Como tem vindo a ser focado ao longo deste estudo, a expansão urbana na região de Colares ao 

longo das últimas décadas tem criado uma forte pressão na cultura da vinha, sendo que actualmente 

cerca de 39,2 % dos solos arenosos potenciais à implantação de vinha foram já ocupados por área 

edificada.  

Magalhães (2001), refere-se à ocupação por edificação e infra-estruturas como um dos grandes 

factores de perda do solo arável.  

“... por todo o lado se continuam a implementar loteamentos e construções totalmente desinseridos 

das malhas urbanas já existentes, comprometendo novas áreas.” 

(Magalhães 2001, p. 362) 

A delimitação da estrutura edificada, teve por base os dados disponibilizados pela European 

Environment Agency (EEA), através do projecto Urban Atlas (2010), que tem por objectivo a 

monitorização do uso e ocupação do solo dos grandes núcleos urbanos da Europa e suas 

periferias39.  

O tecido urbano é assim classificado, segundo o relatório do Urban Atlas (2010), sobre a 

percentagem de solo impermeabilizado. O tecido urbano contínuo, com uma percentagem de solo 

impermeabilizado (S.I.) superior a 80 %, é constituído por edifícios, estradas e áreas pavimentadas. 

As áreas cobertas por vegetação ou de solo descoberto são excepcionais e de dimensões reduzidas. 

O tecido urbano descontínuo, subdividido em 4 classes40, é classificado segundo a percentagem de 

solo impermeabilizado entre 0 e 80 %. Compreende maioritariamente áreas residenciais, com mais 

                                                        
39 Os dados disponibilizados pelo Urban Atlas têm por referência o ano de 2006. 
40 O tecido urbano descontínuo é classificado, sobre a percentagem de solo impermeabilizado, como tecido 
urbano descontínuo denso (S.I. 50%-80%), tecido urbano descontínuo de média densidade (S.I. 30%-50%), 
tecido urbano descontínuo de baixa densidade (S.I. 10%-30%) e tecido urbano descontínuo de muito baixa 
densidade (S.I. <10%) (Urban Atlas, 2010). 
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de 20 % de superfície não impermeabilizada, como jardins privados e espaços verdes públicos 

(Urban Atlas, 2010). 

Foram considerados, como fazendo parte da estrutura edificada, os núcleos urbanos (superfície 

impermeabilizada superior a 80%), as áreas de tecido urbano descontínuo (superfície 

impermeabilizada entre 0 e 80 %), bem como as restantes estruturas edificadas associadas à 

indústria, comércio e lazer.  

Como complemento aos dados supra-referidos foi utilizada na análise e delimitação da estrutura 

edificada da região em estudo, a Carta de Ocupação do Solo COS’ 2007 (2013). 

  

5.2.2. Rede viária 
 

A rede de vias que ligam diversos pontos ao longo do território retalham o espaço. A construção 

indiscriminada de novas vias de acesso, numa tentativa de redução do período espácio-temporal e 

com vista a um aumento da comodidade, tem, ao longo das últimas décadas, contribuído 

negativamente na ocupação e impermeabilização de solos com um elevado valor ecológico. 

Parte integrante da estrutura edificada, a rede viária foi elaborada a partir de dados disponibilizados 

pelo OpenStreetMap (2013), e hierarquizada segundo rede viária principal e rede viária secundária. 

A rede viária principal é constituída pelas estradas nacionais que atravessam o território, bem como 

por algumas vias onde o tráfego e dimensões é equiparado às mesmas. A rede viária secundária é  

constituída pelas restantes vias. 

 

5.2.3. Áreas não impermeabilizadas 
 

Segundo a Carta de Ocupação do Solo COS’ 2007 (2013), as áreas de solos arenosos que não estão 

impermeabilizadas pela estrutura edificada, são actualmente ocupadas por florestas, na sua maioria 

de resinosas, por áreas de florestas abertas e de vegetação arbustiva e herbácea, zonas descobertas 

e com pouca vegetação. As áreas agrícolas ou agro-florestais de culturas temporárias, culturas 

permanentes, pastagens permanentes e áreas agrícolas heterogéneas são também frequentes. 

Actualmente, 45,8 % da área composta por solos arenosos, do tipo Regossolos, é ocupada por 

pinhal. Segundo o Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais (2001), era frequente 

no passado, as áreas de florestas de resinosas serem utilizadas, em regime de rotação, com as 

vinhas de chão de areia.   

As áreas de pinhal, de Pinus pinea e Pinus pinaster, distribuem-se maioritariamente, segundo o Plano 

de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais (2001), na zona litoral, entre a região de 
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Almoçageme e Fontanelas, destacando-se também a zona entre o Pinhal da Nazaré e a Praia das 

Maçãs. Inicialmente resultado de plantações efectuadas com o objectivo de fixar as areias das dunas 

que ocupavam o território (POPNSC, 2001), as áreas de pinhal na região de Colares têm vindo a 

ocupar o solo onde em tempos prosperavam os vastos vinhedos.   

 

5.2.4. Perímetro Urbano (PDM41) 
 

Segundo a Lei de bases da politica de ordenamento do Território e de urbanismo (LBOTU)42, pelo 

artigo 15º, o regime de uso do solo é definido mediante a classificação e a qualificação do solo. A 

classificação do solo determina o destino básico dos terrenos e assenta na distinção fundamental 

entre solo rural e urbano. 

“a) Solo rural, aquele para o qual é reconhecida vocação para as actividades agrícolas, pecuárias, 

florestais ou minerais, assim como o que integra os espaços naturais de protecção ou de lazer, ou 

que seja ocupado por infra-estruturas que não lhe confiram o estatuto de solo urbano; 

b) Solo urbano, aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e de 

edificação, nele se compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja programada, 

constituindo o seu todo o perímetro urbano.” 

(Artigo 15º da Lei de bases da politica de ordenamento do Território e de urbanismo43) 

 

Por sua vez, a qualificação dos solos, regula o aproveitamento dos terrenos em função da actividade 
dominante que neles possa ser efectuada ou desenvolvida, estabelecendo o respectivo uso e 
edificabilidade44. 

Definido pelo Plano Director Municipal, o perímetro urbano é assim considerado, a área 
correspondente ao solo classificado como urbano, definindo o limite entre o solo urbano e rural. 

 

 

                                                        
41 Plano Director Municipal. 
42 Lei nº 48/98. D.R. I Série-A. 184 (1998-08-11) 3869-3875. 
43 Lei nº 48/98. D.R. I Série-A. 184 (1998-08-11) 3869-3875. 
44 Artigo 15º da Lei nº 48/98. D.R. I Série-A. 184 (1998-08-11) 3869-3875. 
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5.3. ÁREAS POTENCIAIS PARA A CULTURA DA VINHA 
 

Na delimitação das áreas potenciais para a cultura da vinha na região demarcada de Colares, são 

apresentados três cenários possíveis, de acordo com a ocupação actual do solo (Quadro 3), com o 

objectivo de comparar as áreas potenciais remanescentes de acordo com distintos cenários. 

Num primeiro cenário (A), por uma perspectiva mais conservadora, são mantidos os perímetros 

urbanos estabelecidos no Plano Director Municipal, bem como as áreas Florestais (maioritariamente 

pinhal). É considerada a ocupação de até 20% das áreas de Florestas abertas, sendo que as áreas 

potenciais são maioritariamente compostas por terrenos agrícolas.  

Num segundo cenário (B), as áreas Florestais são mantidas, onde à área agrícola considerada 

anteriormente soma-se a possibilidade de redução dos perímetros urbanos em 20 %, e uma 

ocupação pelos vinhedos de até 60 % das áreas de Florestas abertas e vegetação arbustiva e 

herbácea e das zonas descobertas e com pouca vegetação. 

Por último, num cenário (C) favorável à cultura da vinha, é considerada a reconversão total das zonas 

de Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea, das zonas descobertas e com pouca 

vegetação e terrenos agrícolas, bem como a ocupação de até 20 % das áreas florestais, 

considerando uma redução em 40 % dos perímetros urbanos actuais. No Quadro 4 são apresentadas 

as áreas consideradas em cada cenário. 

Área de solo potencial 1546,59 ha 

  

Ocupação do solo  

Estrutura edificada 576,96 ha 

Perímetro urbano (PDM) 306,76 ha 

Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, 

culturais e de lazer, e zonas históricas 0,53 ha 

Áreas agrícolas45 179,73 ha 

Florestas 567,92 ha 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 140,54 ha 

Zonas descobertas e com pouca vegetação 1,78 ha 

Zonas húmidas interiores 1,90 ha 

 
Quadro 3 – Ocupação actual dos solos arenosos na região demarcada de Colares. 

 

                                                        
45 São consideradas como áreas agrícolas, segundo a classificação da Carta de Ocupação do Solo -COS’ 2007, 
as áreas de Culturas temporárias, Culturas permanentes e Áreas agrícolas heterogéneas.  
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 A B C 

Perímetro Urbano 0 % 20 % 40 % 

Florestas 0 % 0 % 20 % 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e 

herbácea 20 % 60 % 100 % 

Zonas descobertas e com pouca vegetação 20 % 60 % 100 % 

Áreas agrícolas 100 % 100 % 100 % 

 
Quadro 4 – Percentagem da área reconvertida em vinha face à ocupação actual do solo.  

 

 A B C 

Perímetro Urbano 0 61,35 122,70 

Florestas 0 0 113,58 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e 

herbácea 28,11 84,32 140,54 

Zonas descobertas e com pouca vegetação 0,36 1,07 1,78 

Áreas agrícolas 179,73 179,73 179,73 

    

Áreas potenciais à cultura da vinha 208,19 326,47 558,33 

  
Quadro 5 – Área reconvertida em vinha (ha). 

 

As áreas potenciais à instalação de novos vinhedos (Quadro 5), num cenário mais conservador, 

procurando preservar as manchas verdes do Parque Natural de Sintra-Cascais e considerando as 

áreas previstas á expansão urbana, são representadas por um total de 208,2 hectares. Num cenário 

onde são preservadas as manchas de pinhal, representadas por populações mais antigas, 

considerando a reconversão parcial das manchas de pinhais jovens e de zonas de vegetação 

herbácea e arbustiva a área potencial atinge os 326,5 hectares. Numa perspectiva mais favorável à 

cultura da vinha, relegando algumas preocupações ecológicas e considerando, face à actual situação 

económica, uma redução significativa das áreas de expansão urbana, é possível atingir uma área 

total de 558,33 hectares de vinha. 

Verifica-se assim, tendo em conta o cenário improvável de uma reconversão total das áreas agrícolas 

à vinha, que o valor de 100 hectares, referido por Vicente Paulo, presidente da Adega Regional de 

Colares, como o necessário para inverter o declínio da vinha na Região Demarcada de Colares 

(Sebastião, 2006), é possível de ser atingido.  
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De considerar, no entanto, que das áreas potenciais resultantes, apenas foi tido como factor 

majorante o tipo de solo adequado à cultura da vinha na região. Assim, e com vista a possíveis 

estudos futuros, será de maior interesse a delimitação, tendo em conta o zonamento resultante desta 

análise, das áreas mais propicias à exploração da vinha de um ponto de vista mais específico face às 

necessidades físicas da videira, assegurando o correcto desenvolvimento das plantas com vista à 

rentabilização da produção.  
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Figura 19 – Carta das áreas potenciais para a cultura da vinha na Região Demarcada de Colares. 
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Figura 20 – Carta das áreas potenciais para a cultura da vinha na Região Demarcada de Colares. 

Cenário A. 
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Figura 21 – Carta das áreas potenciais para a cultura da vinha na Região Demarcada de Colares. 

Cenário B. 
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Figura 22 – Carta das áreas potenciais para a cultura da vinha na Região Demarcada de Colares. 

Cenário C. 



 62 

6. ROTA DOS VINHOS DE BUCELAS, CARCAVELOS E COLARES. A REGIÃO DE 
COLARES 
 

6.1. PERCURSOS 
 

O aumento do tráfego viário, com a crescente procura e utilização do automóvel, criou a necessidade 

de desenvolver uma estrutura de vias que respondesse à procura crescente pelos utilizadores. Como 

já referido, no mundo moderno a importância da comodidade passou para primeiro plano, onde o 

objectivo seria o de encurtar o tempo de deslocação entre dois pontos.  

Magalhães (2001), fala do conceito de ligação entre espaços, afirmando que a construção de uma 

estrutura exige a criação de ligações especificas e hierarquizadas entre os seus elementos. A 

natureza das ligações pode, por sua vez, adoptar uma expressão física, como os percursos ou 

assumir uma ligação visual ou de carácter simbólico.  

O homem passou a ter conhecimento do território fragmentado. A rapidez de algumas deslocações, 

com o aparecimento das auto-estradas, davam a conhecer apenas o objectivo da chegada, 

perdendo-se com elas a noção do espaço entre os pontos.  

A importância da continuidade assume assim um papel de relevância no desenvolvimento da rede de 

vias no território.  

“A exigência fundamental é que o actual percurso ou o lugar do pavimento continue, a continuidade 

de outras características é menos importante.” 

(Lynch 1960/2011, p. 57) 

 

Lynch (1960/2011), fala da continuidade, afirmando que a continuidade das vias permite que um 

estranho as possa percorrer, sem um conhecimento prévio do espaço envolvente. Essa continuidade 

pode ser criada através dos edifícios, da vegetação, dos pavimentos, ou mesmo, segundo Lynch 

(1960/2011) pelo próprio nome das ruas. 

Mais do que falar de ligações viárias, que estruturam uma rede ao longo do território, é importante 

falar dos percursos que podem ser percorridos a pé. Os percursos, tal como as vias, têm como 

principal objectivo, criar ligações entre pontos. No entanto, os percursos permitem oferecer uma 

multitude de opções, de carácter lúdico, de recreio ou lazer, possibilitando ao utilizador interagir com 

o meio onde o mesmo se insere, promovendo o contacto com a natureza e com a cultura e história de 

um local.  

Segundo Rodrigues (2001), percursos são “caminhos marcados, em terra ou aquáticos, de acesso 

público, com objectivos de recreio e transporte. Podem ser trilhos em zonas protegidas, carreiros 
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florestais, caminhos entre campos cultivados, trilhos de praia ou ao longo de cursos de água ou 

albufeiras.” (Rodrigues 2001, p. 3). 

 

6.1.1. Pedestrianismo 
 

“... actividade de percorrer distâncias a pé, na natureza, em que intervêm aspectos turísticos, culturais 

e ambientais, desenvolvendo-se normalmente por caminhos bem definidos, sinalizados com marcas e  

códigos internacionalmente aceites.” 

(Portaria nº 1465/2004. D.R. I Série-I-B.294 (2004-12-17) 7162-7169.) 

 

O pedestrianismo, conheceu nos últimos anos uma crescente procura por parte dos utilizadores, 

devido a mudanças sociais e culturais, não só devido ao aumento da preocupação pela saúde e bem-

estar, através da actividade física, mas também como meio de ultrapassar as barreiras criadas no 

território pelas grandes vias.  

A criação e manutenção deste tipo de percursos promove um contributo de maior importância tanto 

para a valorização da paisagem como para a preservação e protecção do património natural, cultural 

e histórico. Carvalho (2009) afirma que o pedestrianismo oferece um contributo importante para o 

desenvolvimento integrado e sustentável dos territórios e das populações.  

Cada vez é maior a procura pelos percursos que dão a conhecer a paisagem e o património histórico 

e cultural de um território, a procura por um contacto directo com a história de uma região. 

Aumentaram os quilómetros de ciclovias, de percursos pedestres, a procura pelo Turismo em Espaço 

Rural e a procura pelo contacto com as práticas culturais e as tradições das regiões. O processo da 

vindima no Douro vinhateiro é um excelente exemplo disso, onde cada vez é maior a demanda pelos 

turistas por uma experiência desde os vastos vinhedos ao longo das encostas do Douro à pisa nos 

lagares tradicionais.  

 

6.1.2. Constituição e tipologia dos percursos 
 

A importância da caracterização de um percurso e da sua interface com o utilizador remete para a 

necessidade da compreensão das várias tipologias apresentadas.  

Segundo Rodrigues (2001), um percurso é caracterizado por quatro elementos que o constituem, o 

caminho ou trilho, os pontos de paragem, as infra-estruturas e a informação. A sua classificação, 

apresentada no Quadro 6, é gerada de acordo com três aspectos, o tipo de utilizadores, a extensão 

dos percursos e a forma ou traçado.  
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Tipo de utilizadores 

Percursos de uso único com apenas um tipo de utilizadores 

Percursos multi-uso com a associação de dois ou vários usos 

Extensão 

De pequena rota (PR)46 

de 10 a 20 km, nunca mais de 30 km. Para 

serem efectuados numa jornada. De forma 

circular ou abertos. 

De grande rota (GR)47 

com mais de 50 km e para serem 

efectuados em vários dias. Os pontos de 

partida e de chegada são arbitrários ou 

existem vários à escolha. 

Traçado  

Percursos circulares 

O ponto inicial e o ponto final do percurso 

coincidem espacialmente. 

Percursos abertos 

O ponto inicial e o ponto final do percurso 

encontram-se espacialmente separados. 

 
Quadro 6 – Classificação dos percursos (Rodrigues 2001, p. 42). 

 

6.1.2.1. Tipologia dos percursos 
 

Segundo Rodrigues (2001), a tipologia dos percursos pode assumir seis configurações possíveis: o 

percurso linear, percurso circular simples, sistema de percursos em camadas, sistema de percursos 

em satélite, sistema de percursos circulares em raio e sistema de percursos em labirinto (Figura 20). 

O percurso linear (A) assume a menor distância entre dois pontos, podendo eventualmente conter 

variantes de pontos de partida e/ou de chegada. O maior inconveniente deste tipo de percursos surge 

com a necessidade do utilizador ter que retroceder pelo mesmo caminho, sendo o mais adequado 

para ligações entre pontos ou em ecossistemas sensíveis, onde é procurado um menor contacto do 

utilizador com o espaço.  

O percurso circular simples (B) resulta de um trajecto que assume o seu início e chegada num 

mesmo ponto. Este tipo de percurso oferece maior versatilidade para um conjunto alargado de 

utilizações. 

O sistema de percursos circulares em camadas (C) consiste na existência de dois ou mais percursos 

circulares sobre um percurso circular simples, prolongando  o percurso e oferecendo ao utilizador 

uma maior variedade de troços possíveis. É o ideal em situações onde existe uma necessidade de 

criar troços com diferentes dificuldades permitindo dar resposta a um grupo mais alargado de 

utilizadores de acordo com os seus objectivos ou limitações físicas. 
                                                        
46 Segunda a Portaria 1465/2004 de 17 de Dezembro, os percursos pedestres de pequena rota são percursos 
com extensão inferior a 30 km, não ultrapassando um dia de jornada, designando-se pelas letras PR. 
47 Os percursos pedestres de grande rota, são percursos com extensão superior a 30 km e que requerem mais 
de um dia de jornada designando-se pelas letras GR (Portaria nº 1465/2004. D.R. I Série-I-B. 294 (2004-12-17) 
7162-7169.).  
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O sistema de percursos em satélite (D) consiste numa série de percursos circulares que surgem de 

um percurso circular central. Este sistema de percursos oferece ao utilizador uma série de percursos 

alternativos, tanto circulares como lineares, em torno de um percurso principal possibilitando a ligação 

com diferentes infra-estruturas. A tipologia em satélite permite criar um percurso principal multi-usos, 

onde os percursos secundários assumem utilizações distintas.  

O sistema de percursos circulares em raio (E) é composto por um conjunto de percursos lineares 

dispostos em raio, desde um centro, até um percurso circular exterior. O centro do percurso circular 

pode assumir-se com um percurso circular mais pequeno ou um ponto, de partida e chegada. 

O sistema de percursos em labirinto (F) apresentando uma forma mais complexa, oferece ao 

utilizador um maior número de percursos alternativos, através de uma série de percursos circulares e 

lineares que se cruzam entre si. Este sistema, apesar de apresentar uma maior variedade entre 

troços possibilitando a criação de vários graus de dificuldade, necessita de uma vasta área de 

implementação e de um sistema de sinalética bem elaborado (Rodrigues, 2001). 

 

 

Figura 23 – Representação da tipologia dos percursos. Diagrama do autor. Adaptado de Rodrigues 

(2001). 
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6.1.2.2. Zonas de paragem 
 

As zonas de paragem constituem outro dos elementos que caracterizam um percurso. Segundo 

Rodrigues (2001) as paragens constituem pontos de descanso essenciais para a interpretação da 

envolvente e são escolhidos segundo características naturais, culturais ou paisagísticas que os 

distinguem. 

No caso das rotas do vinho, as zonas de paragem constituem um dos elementos fundamentais que a 

caracterizam, uma vez que é através das visitas às Adegas que o utilizador tem conhecimento de 

todo o processo que envolve a produção do vinho, desde a chegada da uva ao engarrafamento. 

 

6.1.2.3. Infra-Estruturas 
 

Segundo Rodrigues (2001), o tipo de infra-estruturas varia de acordo com a utilização prevista, 

dependendo de factores como a utilização, a duração ou a especialização do percurso. No caso de 

percursos com utilizações esporádicas ou condicionadas não existe, por exemplo, a necessidade da 

criação de parques de estacionamento. A duração dos percursos tem também uma influência directa 

sobre a necessidade e o tipo de infra-estruturas que o constituem, sendo que percursos de curta 

duração requerem estruturas de apoio diferentes de percursos de mais de um dia. A especialização 

do percurso tem, por sua vez, uma relação directa com a sinalética e com o tipo de informação 

disponível.  

No caso específico da rota do vinho, as infra-estruturas estão directamente associadas às zonas de 

paragem, permitindo desta forma reduzir a necessidade de criação de novas infra-estruturas ao longo 

do trajecto salvaguardando à partida, zonas mais sensíveis do território.  

 

6.1.2.4. Informação 
 

A informação disponibilizada sobre um percurso pode surgir com um carácter prático, sobre os 

trajectos existentes, localizações de elementos relevantes, assim como recomendações e proibições, 

ou com um carácter interpretativo, chamando a atenção do utilizador para pormenores ou factos não 

visíveis (Rodrigues, 2001). 

A informação pode ser transmitida ao utilizador através de sinalética que acompanha o percurso, ou 

por panfletos fornecidos pelas entidades responsáveis. 

A correcta sinalização do percurso é indispensável para assegurar que o utilizador respeita o 

itinerário proposto, evitando que sejam utilizados trilhos secundários e que poderão afectar áreas 
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mais sensíveis e com uma reduzida capacidade de carga, pondo em causa a estabilidade dos 

ecossistemas.  

Também a informação disponibilizada ao utilizador, no sentido da consciencialização para as 

particularidades do meio, contribui igualmente para a preservação dos sistemas naturais onde se 

inserem os percursos. 

 

6.1.3. Impactes da implantação e utilização de percursos pedestres 
 

A implantação de percursos pedestres, muitas vezes em zonas protegidas, têm um impacte no meio 

onde se inserem, resultante da utilização desses mesmos percursos.  

Segundo Rodrigues (2001), os impactes positivos da elaboração de percursos fazem-se sentir no 

espaço e directamente nas populações locais, contribuindo para um aumento das actividades de 

turismo e de comércio, divulgando a região e as suas práticas culturais e sensibilizando os 

utilizadores para a importância da preservação e protecção das estruturas ecológicas. 

No entanto, são os impactes negativos que geram mais preocupações, e que carecem de um 

correcto planeamento por forma a minimizar as alterações ao meio natural provocadas pela presença 

do homem. 

São vários os impactes negativos provocados pela circulação contínua em determinados percursos, 

tanto a nível do solo, como da fauna e flora local.  

Por sua vez, e sendo este a superfície de contacto com o utilizador, é o solo que sofre, pelo pisoteio, 

o principal impacte negativo pela circulação nos percursos. 

A circulação prolongada em determinados trilhos, promove a compactação do solo, resultando 

directamente numa diminuição da porosidade do solo e consequentemente da capacidade de 

retenção do ar e absorção da água, alterando as suas propriedades físicas, químicas e biológicas 

(Monteiro, 2010). 

Assim, a diminuição da capacidade de infiltração de água no solo, promove o escoamento superficial 

desorganizado das águas pluviais e consequentemente um aumento da erosão do solo, provocando 

o aparecimento de sulcos e levando à degradação acelerada dos trilhos.  

O escoamento superficial desorganizado resulta da acumulação das águas pluviais quando atingem o 

solo, resultando no seu escoamento por sulcos ou ranhuras, dependendo de vários parâmetros como 

a presença de coberto vegetal, da forma do relevo e da inclinação do terreno e do tipo climático da 

região (Abreu, 2010). 

As consequências que o pisoteio advém à circulação nos percursos pedestres, remetem o leitor para 

a necessidade de uma breve referência ao conceito de capacidade de carga.  
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Apesar do conceito não representar no seu todo as componentes necessárias à correcta gestão da 

paisagem, oferece um importante contributo na avaliação e monitorização da componente de recreio 

e lazer. 

A capacidade de carga consiste no limite, imposto pelos factores ambientais que caracterizam 

determinado espaço, do número de utilizadores que determinada área consegue acomodar, sem com 

isso, por em causa a estabilidade do meio (Monteiro, 2010). 

Assim, a sua determinação permite “enfrentar a inevitável dicotomia entre a procura turística e 

recreativa sobre os recursos naturais e o imperativo ecológico da sua protecção” (Monteiro 2010, p. 

16).  

A determinação da capacidade de carga e a sua aplicação aos percursos pedestres contribui para a 

avaliação da sensibilidade de determinadas áreas, promovendo a correcta gestão dos recursos 

naturais e dos ecossistemas integrantes, minimizando o impacte da presença e circulação do homem 

na natureza. 

Já os impactes causados na vegetação podem advir directamente de danos físicos causados às 

plantas, pela curiosidade ou passagem dos utilizadores, ou por alterações às características físico-

químicas do solo, provocadas pelo pisoteio excessivo, e consequentemente com alterações ao 

desenvolvimento vegetativo das plantas (Monteiro, 2010).   

Por sua vez, a biodiversidade do solo pode ser afecta, mais uma vez, pela compactação provocada 

ao solo pelo pisoteio. A presença do homem, no meio natural, pode também provocar alterações aos 

comportamentos e hábitos de determinadas espécies da fauna. 
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6.2. A ROTA 
 

6.2.1. Metodologia 
 

A Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares abrange uma área geográfica composta por 

quatro municípios, no entanto, a proposta apresentada apenas procura criar um trajecto para a região 

em estudo, a região de Colares.  

Sendo a região demarcada de Colares abrangida por uma extensa área, a compreensão da realidade 

espacial do território passa pela utilização de diferentes escalas de análise, permitindo a identificação 

das diferentes unidades de paisagem que compreendem o espaço.  

Segundo Magalhães (2001), perante a necessidade da compreensão do espaço, o balanço entre a 

exaustividade da análise e a síntese, depende em grande medida da complexidade da área de 

intervenção e, portanto, da escala de intervenção.   

A importância da compreensão do território a uma larga escala passa pela apreensão dos pontos de 

acesso e de ligação com os municípios que compõem a rota no seu conjunto, bem como pela 

identificação das áreas de maior ou menor interesse de acordo com a ideologia do planeamento. 

Assim, a determinação dos pontos de início e término do percurso pretende identificar os pontos 

chave que articulam a rota no seu conjunto. 

Por sua vez, tanto a delimitação dos núcleos de vinhas actuais, como a determinação das zonas de 

paragem de maior interesse, a uma escala local, permitem estruturar uma rede de percursos 

organizada no espaço, no sentido do propósito apresentado, partindo de impressões fragmentadas 

para o todo. 

O traçado da Rota do Vinho na região de Colares procura criar uma continuidade ao longo do 

território, permitindo uma ligação com dois dos municípios que limitam o Concelho de Sintra, Cascais 

e Loures. 
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6.2.2. Sistema de percursos proposto  
 

A proposta apresentada procura, mais do que criar uma ligação entre pontos, dar a conhecer uma 

região desde sempre associada à vinha e ao vinho. Com um carácter multimodal, a rota permite ao 

utilizador percorrer a região do vinho de Colares de automóvel, por entre vilas e adegas, onde um 

contacto mais directo com as práticas culturais da região é possibilitado pelos vários troços 

exclusivamente pedonais e cicláveis apresentados. O utilizador tem ainda a possibilidade de efectuar 

a ligação entre a vila de Colares e a Praia das Maçãs pelo troço do eléctrico. 

O percurso tem início no Cabo da Roca, ponto mais ocidental de Portugal Continental, e percorre um 

traçado com cerca de 24,2 quilómetros, acabando, mais a norte, junto à praia do Magoito. Assim, o 

troço viário proposto, com saída do Cabo da Roca chega à vila de Almoçageme, com a serra de 

Sintra em pano de fundo, onde é apresentada uma visita à Adega Viúva Gomes. Daí, seguindo por 

um troço sinuoso que acompanha a serra, dá-se a chegada à vila de Colares, onde, passando a 

ribeira de Colares, surge com a sua imponente fachada, do lado direito, a Adega Regional de 

Colares, no Banzão. Saindo da Adega, e passando as Caves Visconde de Salreu, sempre 

acompanhado pelo troço do eléctrico, o percurso chega à vila da Praia das Maçãs, seguindo junto ao 

litoral até à Adega Beira-Mar, nas Azenhas do Mar. Passando a antiga adega Tavares & Rodrigues, e 

permanecendo junto à costa, o percurso segue até à praia da Aguda, passando a vila de Fontanelas 

e terminando, poucos quilómetros depois, na praia do Magoito.  

 

Os quatro percursos pedestres propostos, distribuem-se ao longo do território e têm como principal 

objectivo dar a conhecer ao utilizador esta micro região mais de perto.  

Os percursos podem ser divididos em dois grupos, um percurso grande e três percursos mais curtos, 

em extensão e duração. Os percursos de menor duração têm como principal objectivo permitir ao 

utilizador que opte por realizar a rota de automóvel, poder percorrer troços de curta duração entre 

provas e visitas às adegas. O percurso grande permite, por sua vez, que o utilizador possa percorrer, 

numa jornada mais longa, parte da região demarcada. 

 

Percurso de Almoçageme 

 

O percurso de Almoçageme (Figura 21) é um percurso circular com cerca de 7 quilómetros. Com 

saída da Adega Viúva Gomes, na vila de Almoçageme, o percurso segue por um caminho de terra 

batida até às vinhas do Corvo, junto às arribas e a 80 metros de altitude. Daí, continua o seu trajecto 

até chegar à praia da Adraga, seguindo depois por um troço em solo arenoso, por entre o pinhal, de 

regresso à adega onde se poderá desfrutar de uma agradável visita à mesma, seguindo-se uma 
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prova do afamado vinho da região. O estacionamento pode ser efectuado junto às instalações da 

mesma. Existe ainda a possibilidade do utilizador optar por, à chegada à praia da Adraga, fazer o 

regresso à Adega por um troço alternativo, num percurso circular com cerca de 3,7 quilómetros. 

 

 

Figura 24 – Percurso de Almoçageme.  

 

Percurso das Azenhas do Mar 

 

O percurso das Azenhas do Mar (Figura 22) é um percurso circular com cerca de 3,7 quilómetros. 

Com o seu início na Adega Beira-Mar, o percurso percorre alguns metros, passando as instalações 

abandonadas da Adega Tavares & Rodrigues, até chegar à característica vila das Azenhas do Mar. 

Seguindo depois, por entre os vinhedos da Quinta das Vinhas de Areia, de regresso à adega. 
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Figura 25 – Percurso das Azenhas do Mar. 

 

Percurso de Fontanelas 

 

O percurso de Fontanelas (Figura 23), é um percurso circular com cerca de 5,4 quilómetros. Com 

início junto à praia da Aguda, este percurso tem como principal objectivo dar a conhecer ao utilizador 

o núcleo de vinhas da região de Fontanelas, percorrendo um trajecto junto ao litoral, por entre as 

pequenas parcelas de vinha em chão de areia características da região. Dependendo da época do 

ano, o utilizador consegue inteirar-se dos vários métodos e práticas tradicionais utilizados na cultura 

da vinha na região de Colares, como o característico levantamento dos “rastões” em Agosto. O 

utilizador tem ainda a possibilidade de percorrer um troço linear até à praia do Magoito. 

A ligação à praia do Magoito tem particular interesse por permitir ao utilizador, não só o acesso ao 

ponto do término da rota proposta, como a ligação com o percurso da Grande Rota, proposto pelo 

Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais. 
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Figura 26 – Percurso de Fontanelas. 

 

Percurso de Colares 

 

O percurso de Colares (Figura 24) é um percurso circular com cerca 8,6 quilómetros. Com início no 

Banzão, na Adega Regional de Colares, o utilizador tem a possibilidade de percorrer um troço de 

eléctrico que liga a vila de Colares à Praia das Maçãs, representando o trajecto que outrora, as 

garrafas do ramisco levavam, das adegas à vila de Sintra. Saindo na ultima paragem, junto à praia, o 

utilizador tem pela frente um percurso de 5,5 quilómetros que liga a Adega Beira-Mar, ao núcleo de 

vinhas de Fontanelas, passando pela vila de Janas, de regresso à Adega Regional de Colares. Este 

percurso permite ao utilizador, em opção, percorrer também os percursos mais pequenos das 

Azenhas do Mar e Fontanelas, até à praia do Magoito.  
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Figura 27 – Percurso de Colares e a ligação com o Percurso das Azenhas do Mar e o Percurso de 

Fontanelas. 

  

Os percursos propostos acompanham troços dos percursos apresentados pelo Parque Natural de 

Sintra-Cascais, permitindo desta forma reduzir a manutenção e a necessidade de criação de novas 

infra-estruturas de apoio. Por outro lado, a utilização de apenas um troço em zonas mais sensíveis 

contribui igualmente para a preservação dos ecossistemas e da fauna e flora local. 

A ligação com a Grande Rota (Anexo), proposta pelo Plano de Ordenamento do Parque Natural de 

Sintra-Cascais (2003) e que percorre todo o concelho de Sintra, é possível no início e no término do 

percurso apresentado, criando uma ligação, a sul, com a praia do Guincho e com o concelho de 

Cascais e a norte, junto à praia do Magoito, criando uma continuidade através dos vários percursos 

propostos ao longo de todo o território.  
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6.2.3. Pontos de paragem 
 

Com o início no Cabo da Roca e término na praia do Magoito, são 8 os pontos de paragem que 

marcam o percurso da Rota do vinho de Colares. Entre adegas e vinhedos, dão a conhecer um pouco 

da história do que foi e do que é o vinho de Colares. 

 

Vinhas do Corvo. Almoçageme. 

38º47’45.61’’N 9º29’11.20’’O 

 

As vinhas do Corvo localizam-se junto à praia da Adraga, e contam com uma extensão de 2,6 ha.  

A 78 metros de altitude, e a menos de 150 metros da costa Atlântica, nestes vinhedos é evidente a 

exigência da região. Uma das curiosidades das vinhas que caracterizam o núcleo de Almoçageme, é 

a sua compartimentação por sebes nas parcelas mais antigas. As novas plantações são protegidas 

dos ventos dominantes com recurso a novos materiais. 

 

Figura 28 – Vista sobre as vinhas do Corvo. Foto do autor. 

 

Adega Viúva Gomes. Almoçageme. 

38º47’44.24’’N 9º28’13.73’’O 

 

A Adega Viúva Gomes localiza-se numa das mais características vilas do concelho de Sintra, 

Almoçageme. Construída em 1808 pela família Gomes da Silva, constituiu-se como uma das mais 

conhecidas marcas dos vinhos de Colares. Em 1902, foi constituída a sociedade Viúva de José 

Gomes da Silva & Filhos, dirigida por seus filhos Bernardino e Ludgero Gomes da Silva. Passando 

pelas mãos de nomes como António Soares Franco Júnior, pela Companhia de Vinhos e Azeites 

S.A.R.L., e mais tarde adquirida por Vítor Guedes & Companhia, Sociedade Comercial, a adega 

deixou, na década de setenta, de comercializar vinhos.  
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Em 1988, a adega foi adquirida pela família Baeta dando-se início a todo o processo de recuperação 

das instalações e iniciando uma nova fase na comercialização de vinhos pela Adega Viúva Gomes. 

Actualmente, a mesma permanece na posse da sociedade comercial Jacinto Lopes Baeta, Filhos, 

Lda. que se dedica à comercialização de vinhos de várias regiões do pais, e principalmente de 

Colares (Adega Viúva Gomes, s.d.). 

 
Figura 29 – Edifício da Adega Viúva Gomes em Almoçageme. Fotos do autor. 

 

Adega Regional de Colares. Banzão, Colares. 

38º48’21.19’’N 9º27’00.18’’O 

 

Localizada à saída da vila de Colares, no Banzão, a Adega Regional de Colares, fundada em 

1931,conta actualmente com mais de metade da produção de vinho na região de Colares (Adega 

Regional de Colares, 2008). 

O seu edifício imponente não passa despercebido a quem percorre a vila de Colares em direcção à 

Praia das Maçãs, sendo a sua fachada principal, compassada pela presença de plátanos centenários, 

acompanhada por parte do troço do eléctrico que liga a Vila de Sintra à Praia das Maças.   

A Adega Regional de Colares conta com visitas às suas instalações e visitas aos vinhedos dos seus 

associados, bem como com provas de vinhos da região (Adega Regional de Colares, 2008). As infra-

estruturas da adega contam ainda com um amplo parque de estacionamento, para cerca de 200 

viaturas (Coisas do Vinho, s.d.), bem como um loja onde podem ser adquiridas alguns dos vinhos 

produzidos. 
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Figura 30 – Fachada principal do edifício da Adega Regional de Colares. Fotos do autor. 

 

Caves Visconde de Salreu. Banzão, Colares. 

38º48’23.31’’N 9º27’02.89’’O 

 

As Caves Visconde de Salreu foram edificadas junto à vila de Colares, no Banzão, em 1921, pelo 

Visconde de Salreu. Projectadas pelo arquitecto Norte Júnior, as caves alongam-se, com a sua 

majestosa fachada, paralelamente à Avenida do Atlântico (Sintra Romântica, s.d.). Actualmente as 

caves são propriedade da família Chitas, por António Bernardino Paulo da Silva. 

 

Figura 31 – Caves Visconde de Salreu. Fotos do autor. 
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Quinta das Vinhas de Areia, Fundação Oriente. Azenhas do Mar. 

38º49’50.65’’N 9º27’27.88’’O 

 

A Quinta das Vinhas de Areia, actual propriedade da Fundação Oriente, localiza-se entre a vila de 

Janas e as Azenhas do Mar. Rodeado por pinhal, os vinhedos que aqui se fizeram, contam com uma 

área total de 8,13 ha sendo a maior mancha de vinha da região demarcada. 

 

Figura 32 – Perspectiva sobre a Quinta das Vinhas de Areia. Foto do autor. 

 

Adega Beira-Mar. Azenhas do Mar. 

38º50’10.30’’N 9º27’54.69’’O 

 

A vila das Azenhas do Mar, desde sempre que se conheceu associada aos vinhos da região. A 

Adega Beira-Mar, fundada no início do século XX por António Bernardino da Silva Chitas (Sintra 

Romântica, s.d.) é um dos poucos marcos que, nos dias de hoje, contam um pouco da história desta 

pequena vila à beira mar edificada. 

 

Figura 33 – Adega Beira-Mar nas Azenhas do Mar. Fotos do autor. 
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Adega Tavares & Rodrigues. Azenhas do Mar. 

38º50’13.31’’N 9º27’53.05’’O 

 

O antigo edifício da adega Tavares & Rodrigues marca uma época áurea do vinho na região. 

Actualmente deixado ao abandono, não deixa de transparecer o que outrora foi um dos principais 

meios de sustento de muitas famílias aqui criadas.  

 

Figura 34 – Vista sobre os antigos edifícios da Adega Tavares & Rodrigues. Ao fundo, a Ericeira. 

Fotos do autor. 
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Núcleo das vinhas de chão de areia. Fontanelas. 

38º51’08.00’’N 9º26’43.70’’O 

 

Caracterizado pelas parcelas de vinha em chão de areia plantadas pelo método tradicional, é no 

núcleo das vinhas de Fontanelas (Figura 32) que se encontram grande parte das pequenas parcelas 

de vinha ainda existente na região. Delimitadas pelos característicos muros de pedra e protegidas 

dos ventos dominantes pelas paliçadas de canas, as vinhas, que se estendam junto aos solos 

arenosos, representam o que noutros tempos foi uma paisagem característica de Colares.  

São ainda identificáveis parcelas de vinha associada aos pomares de maça reineta, prática muito 

comum nesta região litoral. 

 

Figura 35 – Os muros de pedra e as sebes de canas compartimentam as pequenas parcelas de 

vinha. Fontanelas. Fotos do autor. 
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Figura 36 – Carta da Rota do Vinho de Colares. 
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7. CONCLUSÕES 
 

A procura pelas regiões costeiras já vem desde o início da civilizações. A sociedade actual não é 

excepção, e a cada dia assistimos à desertificação do interior e ao aumento da população e das 

edificações nas zonas litorais. A região de Colares não foge à regra.  

Se na década de 50 existiam 292,6 hectares de vinha, hoje apenas 5,8 % dos vinhedos subsistem 

nos solos arenosos. Os métodos e as práticas culturais desaparecem em detrimento de um aumento 

na produção. 

No entanto, e apesar de cerca de 39,2 % dos solos potenciais à cultura da vinha em chão de areia se 

encontrem actualmente ocupados pela área edificada, é possível reverter o declínio da produção de 

vinho DOC Colares que se faz sentir há algumas décadas e que se tem intensificado nos últimos 

anos.  

É importante, que para isso, se criem incentivos aos novos investidores, para que sejam mantidas as 

manchas de vinha actuais e que se instalem novos vinhedos, sendo igualmente necessário a 

delimitação das áreas potenciais à cultura da vinha nos instrumentos de gestão territorial, tanto pelo 

Plano Director Municipal como no Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais. 

A delimitação das áreas potenciais proposta, procura apresentar soluções segundo diferentes 

prismas, entre uma visão mais conservadora ao cenário oposto, favorável aos produtores de vinha e 

do vinho de Colares.  

Os valores apresentados implicam que todas as áreas agrícolas sejam reconvertidas em vinha, o que 

nunca iria acontecer. No entanto os valores obtidos deixam antever que o valor dos 100 hectares 

referido por Vicente Paulo é perfeitamente possível de atingir.  

Ainda relativo à ocupação do solo, é importante referir que as parcelas outrora ocupadas por vinha, 

dão hoje, origem à propagação espontânea e ao aumento da área de pinhal. É possível observar que 

algumas manchas de vinha abandonadas na última década dão hoje lugar a pinhais jovens de Pinus 

pinea e Pinus pinaster.  

Assim, valorizando as práticas culturais e o uso do solo pela agricultura, seria interessante a 

utilização do regime de rotação entre a cultura da vinha e pinhal nas áreas ocupadas por florestas 

abertas considerado no cenário B da delimitação das áreas potenciais proposta. 

Por sua vez, a implantação no terreno de um instrumento de divulgação como a rota do vinho é uma 

mais valia tanto para a valorização, recuperação e preservação do património cultural e histórico 

como na divulgação de uma paisagem cultural única, contribuindo igualmente para a preservação do 

património natural.  
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A criação e delimitação de uma rede de percursos, inserida na proposta apresentada para a rota do 

vinho de Colares contribuiu para um aumento da procura por parte dos utilizadores, permitindo 

simultaneamente diminuir o impacto da presença e circulação dos mesmos em percursos 

secundários, preservando assim áreas mais sensíveis e susceptíveis.   

A rede de percursos proposta, permite criar, juntamente com os percursos apresentados pelo Parque 

Natural de Sintra-Cascais, uma continuidade ao longo de todo o concelho, criando ainda a 

possibilidade de ligação com as regiões que compõem a rota dos vinhos de Bucelas, Carcavelos e 

Colares. 

Assim, a criação da rota do vinho de Colares contribui para um aumento das actividades de turismo e 

comércio, promovendo um desenvolvimento sustentável da região, preservando e valorizando as 

práticas culturais locais.  

A implantação da Rota do vinho de Colares, seria assim, uma mais valia não só para o enoturismo da 

região mas contribuindo igualmente para a valorização do mosaico da vinha no território como 

componente da paisagem. 

Há no entanto que salvaguardar, a necessidade de uma correcta sinalização e gestão dos percursos 

interpretativos propostos por parte das entidades competentes, respeitando a delimitação das áreas 

sensíveis e assegurando a preservação dos ecossistemas inseridos no Parque Natural de Sintra-

Cascais. É igualmente importante que os utilizadores sejam consciencializados à partida para a 

importância do respeito pela sinalização e utilização dos percursos demarcados. 

Por forma a salvaguardar os recursos naturais da região, preservando e protegendo ás áreas naturais 

do Parque Natural de Sintra-Cascais onde se insere a Rota do vinho de Colares, seria interessante 

num estudo futuro a determinação da capacidade de carga dos percursos propostos, por forma a 

minimizar os impactes negativos, provocados pela presença do homem, na paisagem. 

É por isso imperativo que este tipo de iniciativas sejam apoiadas tanto pelas entidades gestoras do 

território como pelas várias partes interessadas, por forma a que se consiga finalmente implantar esta 

rede de percursos na região demarcada de Colares, contribuindo para a divulgação desta micro 

região que de muito ainda tem para oferecer.  
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ANEXOS 
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"O Ramisquinho" 

 

Podem correr Portugal 

Do Algarve até ao Minho 

Só em Colares afinal 

Encontrarão ramisquinho 

 

Esse vinho encantador 

Que se bebe e sabe bem, 

É a riqueza maior 

Que a nossa região tem. 

 

Belo ramisquinho 

Já bem conhecido 

És o melhor vinho 

E o mais preferido 

Não há concerteza, 

Um vinhão igual, 

Com tanta pureza, 

Nem tão divinal. 

 

Não há vinho com mais fama 

Neste cantinho fecundo 

Porque o ramisco é a chama 

De luz que brilha no mundo 

 

Tem mais aroma e sabor, 

Graça, frescura e leveza 

Seja em que banquete for 

É ele que alegra a mesa. 

 

José Fernandes Badajoz, o Poeta Cavador 
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ANEXO I 
 

É apresentada a legislação em vigor que visa salvaguardar a Região Demarcada de Colares. 

 

 

Decreto-Lei nº 246/ 94 de 29 de Setembro 

 

 

 Os vinhos produzidos nas regiões de Carcavelos e de Colares desfrutam de renome secular, 

tendo a sua qualidade e tipicidade sido reconhecidas pelo Decreto n.º 1, de 10 de Maio de 1907, e 

confirmadas pela Carta de Lei de 18 de Setembro de 1908, que definiu os princípios gerais da sua 

produção e comercialização.  

 Essa legislação veio a sofrer alterações diversas, justificando-se agora adequá-la à 

regulamentação comunitária relativa aos vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas, 

bem como dar cumprimento ao disposto na Lei nº 8/85, de 4 de Junho. 

 Assim: 

 No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 8/85, de 4 de Junho, e nos 

termos das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

 Artigo 1.º São aprovados os Estatutos das Regiões Vitivinícolas de Carcavelos e de Colares, 

anexos ao presente diploma, que dele fazem parte integrante. 

 Art. 2.º – 1 – Compete à Comissão Vitivinícola Regional de Bucelas, Carcavelos e Colares 

(CVRBCC) disciplinar a produção dos vinhos com direito às denominações de origem controlada 

(DOC) Bucelas, Carcavelos e Colares, a aplicação da respectiva regulamentação, a vigilância pelo 

cumprimento da mesma, bem como o fomento da sua qualidade e a promoção dos vinhos que 

beneficiem daquelas denominações. 

 2 – Compete à CVRBCC realizar vistorias e proceder à colheita de amostras em armazéns ou 

instalações de vinificação, selar os produtos, podendo ainda ter acesso a toda a documentação que 

permita verificar a obediência aos preceitos comunitários e nacionais relativos às DOC Bucelas, 

Carcavelos e Colares. 

 3 – Em caso de infracção ao disposto nos Estatutos das DOC Bucelas, Carcavelos e Colares, 

pode a CVRBCC proceder disciplinarmente em relação aos agentes económicos nela inscritos, de 

acordo com o estatuído no seu regulamento interno, sem prejuízo de a infracção poder ser 

configurada como crime ou contra-ordenação. 

 Art. 3.º É extinta a Comissão Vitivinícola Regional de Bucelas, a que se refere o artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 377/93, de 5 de Novembro, considerando-se que todas as competências a ela 

atribuídas no estatuto anexo àquele diploma passam a ser atribuídas à CVRBCC. 

 Art. 4.º A CVRBCC está subordinada à tutela do Ministro da Agricultura, ao qual compete: 

a) Dirigir instruções no âmbito da politica vitivinícola; 
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b) Solicitar quaisquer informações ou ordenar inspecções e inquéritos ao seu 

funcionamento; 

c) Apreciar o orçamento e contas de exercício. 

 Art. 5.º São revogados: 

a) No que respeita à DOC Carcavelos, o Decreto n.º 23 763, de 12 de Abril de 1934, 

e, na parte aplicável, o Decreto n.º 1, de 10 de Maio de 1907, o Decreto de 1 de 

Outubro de 1908 e o Decreto-Lei n.º 23 230, de 17 de Novembro de 1933; 

b) No que respeita à DOC Colares, a Portaria n.º 780/83, de 25 de Julho, e, na parte 

aplicável, o Decreto de 1 de Outubro de 1908, o Decreto de 25 de Maio de 1910, 

e o Decreto-Lei n.º 24 500, de 19 de Setembro de 1934.  

 

 Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de Julho de 1994. – Aníbal António Cavaco 

Silva – António Duarte Silva. 

  Promulgado em 16 de Agosto de 1994. 

 Publique-se. 

 O Presidente da Republica, MÁRIO SOARES. 

  Referendado em 22 de Agosto de 1994. 

 O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. 

 

 

Estatuto da Região Vitivinícola de Colares 

Artigo 1.º 

Denominação protegida 

 1 – É Confirmada como denominação de origem controlada a denominação Colares, a qual 

só pode ser usada para a identificação do vinho de qualidade produzido na região demarcada 

definida no presente Estatuto e que satisfaça as restantes condições nele estabelecidas, bem como 

na demais legislação em vigor. 

 2 – A protecção agora conferida é extensiva aos nomes dos concelhos, freguesias, lugares e 

outros topónimos que sejam característicos da área considerada. 

 3 – É proibida a utilização noutros vinhos de nomes, marcas, expressões ou símbolos 

susceptíveis de, por similitude gráfica ou fonética com os protegidos no presente Estatuto, induzirem 

o consumidor em erro, mesmo que precedidos dos termos “tipo”, “estilo” ou outros análogos. 

Artigo 3.º 

Solos 

 As vinhas destinadas à produção dos vinhos com direito à denominação Colares devem ser 

instaladas em: 
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a) Regossolos psamíticos, de areias assentes sobre materiais consolidados, 

tradicionalmente designados “chão de areia”; 

b) Solos calcários pardos de margas ou materiais afins, tradicionalmente 

designados “chão rijo”, aptos para a produção de vinho branco ou de vinho tinto a 

ser utilizado nas condições do disposto no n.º 5 do artigo 7.º do presente 

Estatuto. 

Artigo 4.º 

Castas 

 1 – As castas a utilizar para a produção dos vinhos de Colares são: 

a) Em chão de areia: 

i) Vinhos tintos: 

   Casta recomendada: Ramisco, com representação mínima de 80 % do total; 

   Castas autorizadas: João-Santarém, Molar e Parreira-Matias; 

ii) Vinhos brancos: 

   Casta recomendada: Malvasia, com representação mínima de 80 % do total; 

   Castas autorizadas: Arinto, Galego-Dourado e Jampal; 

b) Em chão rijo, para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 7.º: 

i) Vinhos tintos: 

   Casta recomendada: João-Santarém, com representação mínima de 80 % do 

total; 

   Castas autorizadas: Molar, Parreira-Matias e Tinta-Míuda; 

ii) Vinhos brancos: 

   Casta recomendada: Malvasia, com representação mínima de 80 % do total; 

   Castas autorizadas: Arinto, Galego-Dourado, Fernão-Pires, Jampal e Vital. 

 2 – A comercialização de vinhos com referência a uma casta só pode ser feita em relação às 

castas recomendadas, com prévia autorização da CVRBCC e a observância das disposições 

aplicáveis. 

 

Artigo 5.º 

Práticas culturais 

 1 – As vinhas destinadas à produção dos vinhos abrangidos pelo presente Estatuto devem 

ser conduzidas em forma baixa, e , se aramadas, não deve o arame inferior, no qual será 

obrigatoriamente conduzida a cepa, exceder a altura de 30 cm. 

 2 – As práticas culturais devem ser as tradicionais na região ou as recomendadas pela 

CVRBCC. 
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 3 – Na plantação das vinhas em chão de areia respeitar-se-á a prática tradicional de “unhar” 

a vara de pé franco no estrato subjacente à camada de areia. 

Artigo 6.º 

Inscrição e caracterização das vinhas 

 1 – As vinhas destinadas à produção dos vinhos abrangidos pelo presente Estatuto devem, a 

pedido dos interessados, ser inscritas na CVRBCC, à qual compete verificar se satisfazem os 

necessários requisitos e proceder ao cadastro das mesmas efectuando no decurso do ano as 

observações que entender convenientes.  

 2 – Sempre que se verifiquem alterações na titularidade ou na constituição das vinhas 

cadastradas e aprovadas, será do facto dado conhecimento pelos respectivos viticultores à CVRBCC, 

sem o que os seus vinhos deixarão de ter direito à denominação. 

Artigo 7.º 

Vinificação 

 1 – Os vinhos protegidos pelo presente Estatuto devem provir de vinhas com, pelo menos, 

quatro anos de enxertia e a sua elaboração deve decorrer dentro da zona de produção em adegas 

inscritas, aprovadas e controladas pela CVRBCC. 

 2 – Os mostos destinados à elaboração dos vinhos susceptíveis de merecerem a 

denominação de origem Colares devem ter um titulo alcoométrico natural mínimo, em potência, de 

9,5 % vol. 

 3 – Na elaboração serão seguidos os métodos de vinificação e outras práticas enológicas 

tradicionais legalmente autorizados. 

 4 – No caso de na mesma adega serem elaborados vinhos sem direito à denominação de 

origem Colares, a CVRBCC estabelecerá os termos em que deverá decorrer a vinificação, devendo 

os diferentes vinhos ser conservados em secções separadas e em vasilhas devidamente 

identificadas, tendo, designadamente, as indicações respeitantes ao volume, à espécie de vinho 

contido e ao ano da colheita. 

 5 – Os vinhos brancos e tintos com direito à denominação de origem Colares podem 

incorporar até um máximo de 10 % de produtos a montante do vinho provenientes de vinhas de chão 

rijo que satisfaçam as exigências estabelecidas no presente Estatuto. 
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Artigo 8.º 

Rendimento por hectare 

 1 – A produção máxima por hectare das vinhas destinadas aos vinhos com direito à 

denominação de origem Colares é fixada em 55 hl para os vinhos tintos e em 70 hl para os vinhos 

brancos. 

 2 – No caso de a produção exceder o limite máximo fixado no número anterior, não pode ser 

utilizada a denominação de origem para a totalidade da colheita, salvo em anos de produção 

excepcional, em que o Instituto da Vinha e do Vinho, sob proposta da CVRBCC, estabelecerá o limite 

da produção com direito à utilização da denominação e o destino da produção excedentária. 

Artigo 9.º 

Estágio 

 Os vinhos com denominação de origem Colares só podem ser comercializados após estágio 

mínimo de: 

a) Vinhos tintos: 18 meses em vasilhame seguidos de 6 meses em garrafa; 

b) Vinhos brancos: 6 meses em vasilhame, seguidos de 3 meses em garrafa. 

Artigo 10.º 

Características analíticas e organolépticas 

  1 – Os vinhos tintos e brancos a comercializar com a denominação de origem Colares 

devem ter um título alcoométrico mínimo de 10 % de vol. 

 2 – Em relação às restantes características, os vinhos de Colares devem respeitar os limites 

definidos para os vinhos em geral. 

 3 – Do ponto de vista organoléptico, os vinhos devem satisfazer os requisitos apropriados 

quanto à cor, à limpidez, ao aroma e ao sabor, definidos por regulamentação interna da CVRBCC. 

Artigo 11.º 

Inscrição 

 Sem prejuízo de outras exigências legais aplicáveis, todas as pessoas singulares ou 

colectivas que se dediquem à produção e comercialização do vinho abrangido pelo presente Estatuto, 

excluída a distribuição e a vinda a retalho do vinho engarrafado, são obrigadas a fazer a sua 

inscrição, bem como a das respectivas instalações, na CVRBCC. 
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Artigo 12.º 

Circulação e documentação de acompanhamento 

 Os vinhos a que se refere o presente Estatuto só podem ser postos em circulação e 

comercializados desde que nos respectivos recipientes, à saída das instalações de elaboração, figure 

a denominação do produto, sejam acompanhados da necessária documentação oficial onde se 

conste a sua denominação de origem e sejam cumpridas as restantes exigências legais aplicáveis. 

Artigo 13.º 

Certificação e rotulagem 

 1 – O engarrafamento só pode ser feito após aprovação do respectivo vinho pela CVRBCC. 

 2 – Os rótulos a utilizar têm de respeitar as normas legais aplicáveis e as definidas pela 

CVRBCC, a quem serão previamente apresentados para aprovação. 
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ANEXO II 
 

 

Anos Chão Areia Tinto Chão Areia Branco Chão Rijo  Total 

1931 176 800 88 400 66 300 331 500 

1932 375 931 58 985 87 393 522 309 

1933 431 940 60 714 169 446 662 100 

1934 556 112 190 976 227 176 974 264 

1935 528 967 207 201 124 940 861 108 

1936 71 853 19 145 600 91 598 

1937 311 773 107 009 11 426 430 208 

 
Dados relativos à produção, em litros, dos vinhos de Colares (1931 – 1937). Adega Regional de 

Colares (1938). Relatório e Contas. Balanço nº 18. 

 

Anos Total Média anual 

1931 a 1939 3 196 008 355 112 

1940 a 1949 1 677 094 167 709 

1950 a 1959 982 333 98233 

1960 a 1969 677 618 67 731 

1970 a 1979 320 609 32 060 

1980 a 1989 279 266 27 926 

 
Dados relativos à produção, em litros, de vinho Ramisco (Caruna, 1992). 
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Mês Nevoeiro (dias) 

Janeiro 3,2 

Fevereiro 3,1 

Março 3,2 

Abril 2,5 

Maio 3,6 

Junho 6,1 

Julho 8,2 

Agosto 7,6 

Setembro 7,4 

Outubro 4,7 

Novembro 1,7 

Dezembro 2,5 

Ano 53,8 

 
Valores médios registados pela estação meteorológica do Cabo da Roca (nº 150), entre 1961 e 1990. 

Fonte Instituto Português do Mar e da Atmosfera.  
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ANEXO III 
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Percurso da Grande Rota proposto pelo Parque Natural de Sintra-Cascais. 
 



 101 

 

Ligação da rota proposta com o percurso da Grande Rota proposto pelo Parque Natural de Sintra-

Cascais. 


