
 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 
 

Capela de Travassos e ampliação da Quinta do Vallado distinguidas com menções 

honrosas 

ARMAZÉM DA QUINTA DO PORTAL DÁ PRÉMIO DE 

ARQUITECTURA DO DOURO 2011 A SIZA VIEIRA 

O Armazém da Quinta do Portal foi hoje anunciado, em Vila Real, como o grande vencedor 

da edição 2010/2011 do Prémio de Arquitectura do Douro. A obra, da autoria do 

arquitecto Siza Vieira, foi seleccionada entre um conjunto de 14 obras arquitectónicas 

durienses que concorreram à iniciativa promovida pela Estrutura de Missão do Douro 

(EMD) da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e 

financiada pelo “ON.2 – O Novo Norte” (Programa Operacional Regional do Norte). 

A obra vencedora desta edição do Prémio de Arquitectura do Douro, localizada em 

Celeirós do Douro (Sabrosa), consiste num armazém de envelhecimento e estágio de 

vinhos integrado na Quinta do Portal que, composto por quatro pisos, goza de uma 

integração notável na paisagem duriense, respeitando a sua singularidade e valor patrimonial. 

O galardão conquistado pelo projecto engloba uma escultura do artista plástico Rui Sanches 

e uma placa comemorativa para a fachada da obra.  

Na cerimónia de entrega do Prémio de Arquitectura do Douro, e de acordo com 

deliberação do júri, foram também atribuídas duas menções honrosas, uma ao projecto de 

remodelação e ampliação da Quinta do Vallado, em Vilarinho de Freires, da autoria do 

arquitecto Francisco Vieira de Campos, e outra à Capela de Travassos, em Loureiro, 

projectada por Paulo dos Santos Moura. Ambas no concelho de Peso da Régua, mereceram 

especial consideração do júri, que classificou o conjunto de candidaturas apresentadas a esta 

iniciativa como representativo de casos exemplares de arquitectura ligadas à economia 

vitivinícola da região, mas também a políticas de qualificação urbana. 

Contemplando edifícios ou conjuntos arquitectónicos construídos depois da classificação do 

Douro Vinhateiro como Património da Humanidade, a 14 de Dezembro de 2001, e 



 

 

concluídos até à data limite de entrega das candidaturas, o Prémio de Arquitectura do 

Douro visa distinguir e promover boas práticas do exercício da arquitectura na Região 

Demarcada do Douro, bem como estimular a excelência no ordenamento do território e 

na intervenção na paisagem. 

 

 

ARMAZÉM DA QUINTA DO PORTAL  

Um armazém de envelhecimento e estágio de vinhos para a Sociedade da Quinta do Portal, 

foi a obra encomendada ao arquitecto Álvaro Siza Vieira, que, assim, conquistou o Prémio 

de Arquitectura do Douro 2010/2011. 

Um edifício com 80m de largura e 375m de comprimento composto por quatro pisos que 

integram zonas de armazenagem específicas para vinhos de mesa e vinhos do Porto e ainda 

uma sala de provas aberta ao público. Preocupações do foro ambiental, nomeadamente no 

que diz respeito ao consumo energético, e a aplicação de diferentes materiais que 

promovem um melhor enquadramento na paisagem são alguns dos aspectos que se 

destacam nesta obra localizada em Sabrosa. 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUINTA DO VALLADO 

A remodelação e ampliação da Quinta do Vallado, em Vilarinho de Freires (Régua), 

projectada pelo arquitecto Francisco Vieira de Campos, vem responder à necessidade de 

esta se expandir, não descurando a necessidade de uma correcta integração na paisagem, de 

forma a que a solução tenha um impacto mínimo na paisagem duriense. As duas vertentes 

ligadas ao vinho - produção e lazer - estão contempladas num único projecto que pretende 

uma linguagem única e contemporânea e inclui novos edifícios: o armazém de fermentação, 

o armazém de barricas e a recepção. 

Este projecto, que dedica especial atenção à conservação e preservação dos ecossistemas 

existentes, conquistou uma das duas menções honrosas atribuídas pelo júri. 

 

 



 

 

CAPELA DE TRAVASSOS 

Situada em Loureiro, a Capela de Travassos foi desenvolvida por iniciativa do Município do 

Peso da Régua, com o objectivo de responder ao desafio de criar, a baixo custo, um edifício 

religioso em contexto de património classificado. O arquitecto Paulo Moura aceitou o 

desafio pelo qual recebeu hoje, uma menção honrosa no âmbito do Prémio de Arquitectura 

do Douro. 

Tendo por princípios base a racionalidade e a sobriedade para a concepção de uma capela 

projectada para uma centena de fiéis, este projecto respeita o meio envolvente, mantendo-

se fiel às cores, texturas e sombras características da região duriense através da aplicação 

de materiais como o xisto. 
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