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1 - São Leonardo da Galafura
Perto da Régua, «ao lado» da aldeia de Poiares, ergue-se o miradouro de São Leonardo da Galafura. Nesta paisagem
que o escritor Miguel Torga definiu como poema geológico, aprecia-se com um só olhar o Vale do Douro e a Serra do
Marão. No local existe um pequena capela e um agradável parque de merendas.
2 - Quinta do Noval
Na sua localização privilegiada e na geometria colorida das suas vinhas, esta propriedade continua a ser a montra do
Douro, a mais famosa das quintas da região. O lugar onde, na opinião da revista americana «Wine Spectator» se
produziu um dos 12 melhores vinhos do século XX (o «vintage» Noval Nacional de 1931). Situada na margem
esquerda do rio Pinhão, a quinta ergue-se em socalcos murados a xisto, divididos por lanços de escadas listados do
mesmo branco das casas e da estrada oblíqua que atravessa a propriedade.
3 - Casal de Loivos
Uma varanda, com outra perspetiva , sobre o Pinhão e o vale aberto e curvo do Douro. Junto ao cemitério da aldeia,
abre-se uma das mais belas paisagens do Douro Vinhateiro, com a imponente Quinta das Carvalhas em frente, a da
Roêda em baixo, a da Foz ao lado direito e o rio ao fundo a descrever um «s» junto ao Pinhão.
4 - São Salvador do Mundo
Lugar sagrado e mítico situado a poucos quilómetros de São João da Pesqueira, São Salvador do Mundo é destino de
romaria e peregrinação, sobretudo de mulheres. As raparigas que querem casar com um homem de jeito, diz a
tradição, têm de dar nós às giestas que vão encontrando na berma do caminho que dá para a capela. De lá, avistase meio Douro. No fundo do abismo, contorcido por escarpas rochosas, corre o rio, agora amansado pela Barragem
da Valeira e liberto do famoso cachão que, até aos finais do século XVIII, constituiu um obstáculo intransponível à
navegação. O lugar era de tal modo perigoso que os marinheiros, chegados ali, encomendavam a alma ao criador,
entre súplicas a S. Salvador. Dos náufragos da Valeira, o barão de Forrester foi o mais famoso.
5 - Quinta do Vale Meão
Foi, durante décadas, o berço do mítico vinho Barca Velha. Agora dá nome e uvas a um outro vinho de mesa tinto: a
Quinta do Vale Meão 1999. Implantada num suave declive da margem direita do Douro, junto ao Pocinho, onde
termina a área classificada pela UNESCO a norte, a quinta ostenta na sua vastidão e grandiosidade a marca da
fundadora, D. Antónia Ferreira. Em nove anos, a empresária desfez o monte Meão para plantar cerca de 900 mil
videiras. Chegou a ter 800 pessoas a trabalhar na construção das casas e na instalação da vinha. D. Antónia morreu
no ano em que a quinta foi inaugurada, em 1896. Vale Meão é, pois, o culminar de uma vida sem paralelo na região.
Está lá a essência do Douro: a beleza, o sonho, a lenda e o génio criador.
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