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Rubrica “Sabia que…” 

Nº7 “Paisagem Protegida Local do Sousa Superior – Lousada” 

 

Sabia que a primeira paisagem protegida no interior do distrito do Porto é a do Sousa Superior? 

Ao percorrermos o território do Vale do Sousa vislumbramos a uma paisagem que, ao longo dos séculos, foi 

sendo moldada pela ação do Homem, mas ao mesmo tempo, galardoada com uma Natureza rica em recursos 

naturais valiosos, como a água e os solos de qualidade que conferem a esta região uma elevada biodiversidade.  

Aqui nasce uma expressiva fusão entre o património natural e cultural, traduzido na riqueza da fauna e da 

flora, bem como na preponderância de solos férteis que permitem o desenvolvimento de campos agrícolas e a 

conservação de métodos e sistemas agrícolas tradicionais, “como a lavra com burro, a moagem tradicional do 

cereal em moinho de água ou a compartimentação das parcelas agrícolas com a vinha do enforcado”1.  

Todos estes elementos justificaram a criação de uma área protegida denominada Paisagem Protegida Local 

do Sousa Superior, um território agroflorestal de 1609 hectares, que engloba em grande parte o vale do rio 

Sousa e oito freguesias do concelho de Lousada.   

De acordo com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a classificação de “Paisagem 

Protegida” é aplicada a “uma área que contenha paisagens resultantes da interação harmoniosa do ser humano 

e da natureza, e que evidenciem grande valor estético, ecológico ou cultural”2. 

Este conceito orienta-nos para um outro um pouco mais abrangente, o de “Paisagem cultural”, elucidativo da 

relação da humanidade com o meio ambiente, assim como da evolução da sociedade e da sua fixação ao longo 

do tempo, determinada por constrangimentos territoriais/naturais e/ou fatores sociais, económicos, culturais 

(UNESCO, 2003, p. 22). Desta forma, a paisagem cultural nasce da junção das manifestações e ações culturais 

do ser humano com a natureza, conferindo, a uma certa região, uma identidade local construída pelas 

intervenções humanas e pelo valor que lhe é atribuído.   

Importa referir que todo o tipo de património é um processo evolutivo e dinâmico, sendo que a paisagem 

cultural não é exceção, visto que abarca a própria dinâmica da Natureza, bem como as movimentações físicas 

do ser humano e o surgimento de novos valores socioculturais, responsáveis por novas abordagens de 

organização do território e, por conseguinte pela produção de paisagens diferentes das do passado. “Só através 

da conceção da paisagem como uma visão – sensorial, afetiva, simbólica, material – de um território vivido 

                                                           
1 Paisagem Protegida Local do Sousa Superior (Município de Lousada) 
2 Paisagem Protegida: o que é? (ICNF) 
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pelos indivíduos que o produzem, podemos desenvolver modelos capazes de interpretar e compreender a 

desordem das áreas industriais, (…), o caos dos territórios do nosso quotidiano ou a velocidade das paisagens 

potenciadas pelos novos meios de comunicação” (Alves, 2001, p.72).    

A classificação da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior surge em finais de 2020 e “tem como objetivo 

último a promoção integrada da sustentabilidade do território do vale do Sousa Superior, com benefícios 

sociais, económicos e ambientais.”3 Apresenta-se, desde o início, como um projeto de salvaguarda e de 

cidadania participativa, visto que aposta no envolvimento da população, bem como de outros agentes 

territoriais interessados.  

Estamos na presença de um território com um valor 

identitário considerável, na medida em que abrange 

vários tipos de património com origens ancestrais, 

como poderá ser o caso da “vinha de enforcado”, que 

se pensa ter origem no período romano com expansão 

durante a Idade Média4. Este sistema agroflorestal 

permite que a videiras trepem por árvores de grande 

porte, como plátanos, lódãos, carvalhos-alvarinhos, entre outros. 

Contudo, nos últimos anos tem sido visível o abandono deste tipo de 

cultivo, que surge nos limites dos campos agrícolas, devido a vários fatores como a falta de mão-de-obra, o 

risco de queda com o uso de escadotes e a morosidade da apanha da uva.   

A Paisagem Protegida Local do Sousa Superior alberga mais de 300 espécies botânicas, incluindo espécies 

Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção (RELAPE) e mais de 150 espécies de 

vertebrados com particular valor de conservação. Acresce também todo o património cultural associado e 

caracterizado pela longa história deste território, sendo ele povoado por quintas, jardins históricos, assim como 

por uma forte atividade agrícola que proporcionou o surgimento de tradições e ofícios únicos.  

Os vários vestígios arqueológicos presentes nesta paisagem protegida comprovam a presença de povoações 

neste território entre “o Bronze Final e a Baixa Idade Média, pautado pela eleição de cumes de montes de 

média altitude e por se abeirar de cursos de água.5 Desta forma, a Paisagem Protegida do Sousa Superior é 

composta por um vasto conjunto elementos patrimoniais de carácter civil e religioso, responsável pela 

organização social, espiritual, económica e geográfica das comunidades locais ao longo dos séculos. Ao 

percorremos este território impar, contemplamos um agrupamento de casas nobres/senhoriais com os seus 

                                                           
3 Paisagem Protegida Local do Sousa Superior (Município de Lousada)  
4 Como criar valor para a comunidade na Paisagem Protegida Local do Sousa Superior. (Florestas.PT) 
5 Paisagem Protegida do Sousa Superior. Arqueologia (Município de Lousada) 

Figura 1 – Vinha de enforcado. 

Fonte: Florestas.PT. 

https://www.cm-lousada.pt/cmlousada/uploads/writer_file/document/591/ppss_dossier_resumo_final_red.pdf
https://florestas.pt/valorizar/criar-valor-para-a-comunidade-na-paisagem-protegida-local-do-sousa-superior/
https://www.sousasuperior.pt/arqueologia/
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jardins históricos; pontes e estruturas viárias seculares que estabelecem os limites político-administrativos da 

região; uma rede de moinhos de rodízio, representativa da riqueza hídrica local, da diferente gestão pública 

da água, assim como da aplicação de técnicas mais complexas de captação, elevação e condução deste recurso 

natural.  

A dimensão espiritual e religiosa está muito fincada em toda esta paisagem cultural, 

através da existência de edifícios religiosos como igrejas, capelas, ermidas, 

alminhas e cruzeiros, um painel que demonstra a identidade e a religiosidade de 

base cristã da população. Assim, ao valor cultural da Paisagem Protegida do Sousa 

Superior acrescem as artes e os ofícios como o bordado em linho, a cestaria e a 

tamancaria, caraterizadas pelos suas técnicas tradicionais e pelo uso de matéria-

prima da região, bem como, em alguns casos, pelo uso de espécies autóctones, o 

que poderá potenciar a valorização e salvaguarda das mesmas. 

Em suma, as paisagens culturais poderão representar um memorial dedicado a 

um conjunto de indivíduos anónimos e a todo um processo interativo entre o ser 

humano e a Natureza, na medida em que exprimem “as facetas sensoriais dos 

territórios, em domínios tão variados como a afetividade, o imaginário e a aprendizagem sociocultural” (Alves, 

2001, p.74) e, assim deverão ser construídas como sistema identitário que se desenvolve para além da 

materialidade.   

Para sentir o lugar mesmo antes de o visitar e ficar a conhecer um pouco melhor a estratégia de sustentabilidade 

do município de Lousada, poderá consultar o programa online “#Fiquem em casa para 

falar de Lousada”, do Stay to Talk Instituto, realizado em parceria com pessoas e entidades 

lousadenses, em plena época pandémica, que lhe oferecer uma visita mediada ao local. Tenha uma excelente 

visita, aqui mesmo: Visita Mediada com Instituto de Imersão Cultural - Stay to Talk (2021)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ofício – Cestaria. 

Fonte: sousasuperior.pt. 

https://www.youtube.com/watch?v=VvRdAECzBCE&t=1169s
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