Vijf belvedères met uitzicht op de Douro
OVER
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1 - São Leonardo da Galafura
Vlakbij Régua, «naast» het dorp Poiares, ligt het uitkijkpunt Miradouro de São Leonardo da Galafura. In dit landschap,
dat door de Portugese schrijver Miguel Torga omschreven werd als een geologisch gedicht, ziet u in één oogopslag
de Douro-vallei en het gebergte Serra do Marão. Bij het uitkijkpunt is een kleine kapel en een aangenaam
picknickpark.
2 - Quinta do Noval
Dit landgoed heeft een bevoorrechte ligging te midden van zijn wijngaarden en wordt daarom vaak de etalage van
de Douro genoemd. Het is één van de bekendste quintas in de regio. Volgens het Amerikaanse tijdschrift «Wine
Spectator» is op dit landgoed één van de 12 beste wijnen uit de 20ste eeuw geproduceerd (de «vintage» Noval
Nacional uit 1931). Quinta do Noval ligt op de linkeroever van de Rio Pinhão, op leistenen terrassen die verbonden
worden met hagelwitte trappen. Hagelwit zijn ook de huizen die op het landgoed staan en ook de wegen die het
doorkruizen.
3 - Casal de Loivos
Casal de Loivos is net een balkon met uitzicht over de Douro-vallei en Pinhão. Vlakbij de begraafplaats van het dorp
kunt u één van de mooiste uitzichten op het Douro-wijngebied bewonderen. Aan de overkant ligt het imposante
landgoed van Quinta das Carvalhas en daaronder ligt Quinta da Roêda. Rechts ziet u Quinta da Foz en aan het eind
ziet u de rivier een “s” vormen bij Pinhão.
4 - São Salvador do Mundo
São Salvador do Mundo is een heilige en mystieke plaats gelegen op enkele kilometers van São João da Pesqueira.
Het is een bedevaartsoord voor hoofdzakelijk vrouwen. De meisjes die met een nette jongen willen trouwen, moeten
volgens de overlevering, knopen leggen in de bremstruiken, die langs het pad naar de kapel groeien. Vanaf de kapel
kan men de halve Douro zien. Onderaan de afgrond, omgeven door grillige rotsen, stroomt de rivier, die op dit punt
rustig is vanwege de stuwdam Barragem da Valeira. Tot het einde van de 18e eeuw lag hier een heel hoge waterval,
die een bijna onoverkoombaar obstakel voor de schepen was. Het was hier op de rivier zelfs zo gevaarlijk dat de
scheepslieden hier de zielen Gode aanbevalen, tussen de gebeden aan S. Salvador door. Van alle schipbreukelingen
van Valeira, is de baron van Forrester de meest beroemde.
5 - Quinta do Vale Meão
In het landgoed Quinta do Vale Meão stond decennia lang de wieg van de mystieke wijn Barca Velha. Nu geeft het
landgoed zijn naam en zijn druiven aan een andere rode tafelwijn: Quinta do Vale Meão 1999. Quinta do Vale Meão
ligt op een helling aan de rechteroever van de Douro, vlakbij Pocinho. Bij Pocinho ligt de noordelijke grens van het
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door de UNESCO tot werelderfgoed uitgeroepen gebied. Het landgoed is royaal opgezet en groots en draagt zo het
stempel van zijn oprichtster: D. Antónia Ferreira. In negen jaar tijd liet deze zakenvrouw de heuvel Meão weghalen
om ongeveer 900 wijnranken te planten. Zij had op een gegeven moment circa 800 mensen voor zich werken, die de
huizen bouwden en de wijngaarden aanlegden. D. Antónia stierf in het jaar dat Quinta do Vale Meão officieel werd
geopend, in 1896. Vale Meão is de culminatie van een onnavolgbaar leven in de regio. Daar ligt de essentie van de
Douro: de schoonheid, de droom, de legende en de scheppende genius.
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