
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de Caracterização das Quintas Históricas na Área de Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Figura 1. – Área em estudo da Paisagem com a sobreposição da bacia visual global da área mineira e as quintas históricas no buffer de 5 km em análise. 

 



 



1 QUINTA DAS AMENDOEIRAS 
Concelho: Carrazeda de Ansiães  

Freguesia: Seixo de Ansiães 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 73795.70 

Y = 164988.23 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada composta por algumas edificações (construídas em pedra e alvenaria), uma delas para uso residencial e, 
segundo informações obtidas no local, com uso turístico (alojamento local). As restantes edificações constituem armazéns 
e uma unidade industrial de produção de vinho, sendo os edifícios principais datados, muito provavelmente, do início do 
século XX. O acesso é efetuado através de um caminho em terra batida, com cerca de 400 m, que inicia num 

entroncamento com EM 362. Localiza-se a cerca de 4.000 m para Noroeste da área mineira do Numão. Possui uma 
extensa área de vinha nas encostas orientadas a Este e Sudeste do vale da ribeira de Caleja (quase junto ao local onde 
desagua no rio Douro). A pesquisa efetuada no âmbito deste trabalho permitiu concluir que a propriedade pertence à 
empresa familiar produtora de vinhos Negreiro Wines, não se encontrando referências, na bibliografia consultada, às 
áreas/parcelas da propriedade. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta não possui acessibilidade visual para qualquer local da área mineira. 

 

 

 



2 QUINTA DOS CARRIS 
Concelho: Carrazeda de Ansiães  

Freguesia: Seixo de Ansiães 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 73808.02 

Y = 166174.32 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada, composta por uma extensa área de vinhas plantadas em socalcos, que se desenvolvem ao longo de 
encostas orientadas, maioritariamente, a Este e Sudeste. Possui uma pequena linha de água, sem grande expressão, 
por onde segue o percurso da EM 632 e que acompanha o vale da ribeira da Coleja, afluente do Douro. Identificou-se, 
junto a essa estrada, um conjunto arquitetónico constituído por dois edifícios, um dos quais desabitado e em estado 
degradado e outro aparentemente habitado, com uma pequena horta e pomar na envolvente, estando estas habitações 
distanciadas da área da mina em cerca de 4 800 m para Noroeste. Considera-se, pelo estilo arquitetónico, que deverão 
ser datados do início ou meados do século XX. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta não possui acessibilidade visual para qualquer local da área mineira. 

 

 



3 QUINTA DO FARFÃO 
Concelho: Torre de Moncorvo  

Freguesia: Lousa 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 80254.08 

Y = 163433.01 

  

 
 

Caracterização: 

Esta quinta desenvolve-se ao longo de encostas em socalcos, plantadas com extensas áreas de vinhas, orientadas a 
Sul para o rio Douro. O acesso é efetuado através de caminhos em terra batida, bastante sinuosos, tanto a partir da 
estrada marginal ao rio Douro a Sul, como a partir da EM623 a Norte. O seu conjunto arquitetónico, localizado a meia 
encosta, apresenta-se de um modo geral em bom estado de conservação, possuindo interessante valor estético, 
mantendo muito provavelmente a traça original em pedra de granito. Este local encontra-se a cerca de 4 500 metros da 
área da mina. Em termos do edificado existente, o mesmo data, provavelmente, do final do século XIX ou início do século 
XX. No âmbito da pesquisa efetuada, verificou-se que existe uma sociedade agrícola e turística alocada a esta quinta, 
tendo como principal sector de atividade a viticultura. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta não possui acessibilidade visual para qualquer local da área mineira. 

 

  



4 QUINTA DA FONTE SANTA 
Concelho: Carrazeda de Ansiães  

Freguesia: Seixo de Ansiães 

): 

Sistema Geog. De Refª: 

PT-TM06/ETRS89  

X = 72441.50 

Y = 164289.06 
 

  

  

Caracterização: 

Esta quinta desenvolve-se ao longo de encostas em socalcos, plantadas com parcelas, não muito extensas, de vinhas 
orientadas a Sul, para o rio Douro. O acesso é efetuado através de caminhos em terra batida bastante sinuosos, a partir 
da estrada EM362. O seu conjunto arquitetónico, localizado a meia encosta, apresenta-se de um modo geral em bom 
estado de conservação, possuindo interessante valor estético, mantendo, muito provavelmente, a traça original em pedra 
de granito. Este local encontra-se a cerca de 4 000 metros da área da mina. O edificado existente, data, provavelmente, 
do final do século XIX ou início do século XX. No âmbito da pesquisa efetuada, não se encontrou qualquer registo referente 
à área dos terrenos. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta não possui acessibilidade visual para qualquer local da área mineira. 

 

 

 



5 QUINTA DOS INGLESES 
Concelho: Carrazeda de Ansiães  

Freguesia: Vilarinho da Castanheira 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 76327.31 

Y = 163686.95 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada composta por vinhas em socalcos, identificando-se dois conjuntos de edificações, separados a pouca 
distância entre si. Um deles, provavelmente o mais significativo, localiza-se junto à margem direita do rio Douro e de um 
pequeno afluente do mesmo, o qual forma uma pequena baia natural onde foi instalado um cais para acesso à quinta. No 
outro, um conjunto de edificações localizado a poucos metros de distância, mas a uma cota superior na encosta, verifica-
se a existência de alguns edifícios com tipologia de armazém e adega. Considera-se, pelo estilo arquitetónico, que 
deverão ser datados do início do século XX. O acesso é efetuado através da estrada marginal ao rio Douro ou por via 
fluvial, a cerca de 2 000 m da área da mina. Não se encontraram registos com a área total da propriedade. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta não possui acessibilidade visual para qualquer local da área mineira. 

  



6 
QUINTA DO LUBAZIM  

Quinta do Louvazim 

Concelho: Carrazeda de Ansiães  

Freguesia: Vilarinho da Castanheira 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 76965.29 

Y = 164854.50 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada, composta por vinhas em socalcos e algumas edificações dispersas ao longo da encosta orientada a Sul 
para o rio Douro, verificando-se um armazém de grande dimensão junto ao rio (com cais de embarque) e um conjunto 
arquitetónico composto por vários edifícios a meia encosta. Nessas construções foi possível identificar dois edifícios, 
provavelmente de habitação, e um antigo pombal (o acesso a esta área encontrava-se interdito), provavelmente datados 
do final do século XIX, início do século XX. O acesso é efetuado através de uma estrada marginal ao rio Douro, na sua 
margem direita, e através da estrada EM 1143 a cerca de 3 000 m a Norte da mina. Esta propriedade, segundo informação 
disponibilizada na página da quinta, pertence há vários séculos há mesma família não registando, no entanto, informações 
acerca da área afeta à mesma. 1 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta desenvolve-se ao longo da margem Norte do rio Douro, com orientação dominante para Sul, no enfiamento 

do vale da ribeira de Murça, local onde se desenvolve o projeto mineiro. Esta quinta possui acessibilidade visual parcial 

para algumas áreas a intervir superficialmente pelo projeto. 

 

 
1https://quintadelubazim.pt/ 



7 QUINTA DA MELA 
Concelho: Vila Nova de Foz Côa  

Freguesia: Freixo de Numão 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 75679.01 

Y = 156723.89 

   

  

Caracterização: 

Quinta em avançado estado de abandono, junto à estrada EN324, a Sul da área da mina, a uma distância superior a 
4 000 m da mesma. É composta por dois edifícios em pedra de granito, datados provavelmente do início ou meados do 
século XX. Um dos edifícios foi provavelmente utilizado como adega cooperativa, uma vez que ainda se encontram no 
seu interior pipas em madeira de enorme dimensão, usadas antigamente para armazenamento de vinho. Na pesquisa 
efetuada no âmbito deste trabalho não se encontraram quaisquer alusões ou referências bibliográficas a esta quinta, pelo 
que não foi possível determinar a área da propriedade, no entanto, a área envolvente é composta por áreas de matos e 
alguma vegetação arbórea. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta possui acessibilidade visual para a área da mina, uma vez que se encontra numa encosta orientada, a Norte, 

para a área onde o projeto se desenvolve. No entanto, dada o seu afastamento de mais de 4 km, a visibilidade dos 

elementos que compõem o projeto é bastante esbatida, diluindo-se no conjunto global do cenário envolvente. 

 



8 QUINTA DAS OLGAS 
Concelho: Vila Nova de Foz Côa  

Freguesia: Freixo de Numão 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 77001.94 

Y = 156024.85 

  

  

Caracterização: 

Esta quinta, localizada no arrabalde do núcleo urbano de Freixo de Numão, no quadrante Este do mesmo, é atualmente 
um espaço urbanizado composto por várias habitações residenciais dispersas, não se vislumbrando, na visita de campo 
efetuada, qualquer edifício importante em termos patrimoniais ou históricos, para além de alguns muros de pedra de 
granito que dividem algumas parcelas de terreno. Em termos de referências históricas, não foram encontradas quaisquer 
informações, para além da sua identificação na carta militar. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta área encontra-se no limite do buffer de 5 km da área de estudo (fator Paisagem do EIA), não possuindo 

acessibilidade visual para qualquer local da área mineira. 

 

 



9 
QUINTA DOS QUATRO VENTOS 

Quinta do Porto de Bois 

Concelho: Vila Nova de Foz Côa  

Freguesia: Seixas 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 72706.45 

Y = 162243.08 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada, edificada em pedra de granito, com instalações industriais para produção de vinho, provavelmente datada 
do século XIX. Possui uma extensa área de vinha em socalcos, facilmente acessível através da estrada N222-4, a qual 
atravessa a propriedade, denominada atualmente por Quinta dos Quatro-Ventos (nome atribuído pelo grupo Aliança, 
detido atualmente pela Bacalhoa Vinhos de Portugal SA, em substituição do nome original, designadamente, Quinta de 
Porto de Bois), distanciando-se da área da mina em cerca de 3 000 m. 

Segundo informação obtida na página on-line da Bacalhoa, a propriedade tem uma “área aproximada de 150 hectares. 
Faz parte de um vale profundo atravessado pela ribeira da Teja. Os seus solos são xistosos, com alguns afloramentos 
granítico (…). Os 45 hectares de vinhas situam-se em altitudes que variam entre os 200 e os 250 metros”.2 

Em termos paisagísticos podem destacar-se as extensas encostas orientadas para a ribeira da Teja, as quais se 
encontram densamente pontuadas por uma espécie exótica originária do clima tropical da América, comummente 
designadas por palmeiras (Washingtonia robusta). Esta árvore de grande porte e de formas características, foi 
densamente plantada ao longo dos caminhos e cumeadas da quinta, registando-se uma descaracterização profunda da 
paisagem envolvente, sem qualquer respeito pelo espírito do lugar associado a esta importante região paisagística e 
patrimonial. 

Acessibilidade visual para a mina de Numão: 

Esta quinta desenvolve-se ao longo das encostas do vale da ribeira da Teja, não possuindo acessibilidade visual para 

qualquer local da área mineira. 

 
2 https://www.bacalhoa.pt/quintas/quinta-dos-quatro-ventos 



10 QUINTA DO REDOÍDO 
Concelho: Vila Nova de Foz Côa  

Freguesia: Freixo de Numão 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 76355.04 

Y = 156349.2 

  

  

Caracterização: 

Esta quinta encontra-se dividida pela estrada EN324. Apresenta duas edificações imponentes, de utilização residencial 
(uma em cada lado da estrada), encontrando-se ambas em bom estado de conservação. Do lado Sul da estrada, verifica-
se também a existência de um lagar e armazéns, bem como de uma capela em granito. Este local encontra-se a cerca 
de 4 500 metros da área da mina. Em termos do edificado existente, os mesmos são datados do final do século XIX ou 
início do século XX, sendo que o conjunto das principais edificações possui um valor estético e arquitetónico importante3. 

No âmbito da pesquisa efetuada para a presente análise, verificou-se que existe aqui uma sociedade agrícola e turística, 
tendo com principal sector de atividade o turismo no espaço rural. No entanto, a visita de campo efetuada não revelou 
qualquer tipo de atividade em curso nesse sentido. Na envolvente dos edifícios, verifica-se a existência de encostas com 
socalcos atualmente não cultivados, ocupados com algumas árvores e matos. Não foram encontrados registos da área 
atual da propriedade pertencente a esta quinta. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta possui acessibilidade visual para a área do projeto uma vez que se encontra numa encosta orientada, a Norte, 

para a área onde o mesmo se desenvolve. No entanto, dado o seu afastamento de quase 5 km à área mineira não são 

esperados impactes visuais negativos significativos e de elevada magnitude. 

 
3 http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=24113 



11 QUINTA DA SRª. DA RIBEIRA 
Concelho: Carrazeda de Ansiães  

Freguesia: Seixo de Ansiães 

Sistema Geog. de Ref.ª: 

PT-TM06/ETRS89 

X = 73243.70 

Y = 164528.25 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada, datada provavelmente do final do século XIX, apresentando, no entanto, elementos arquitetónicos 
provavelmente anteriores a essa data, como é o exemplo da capela da Sra. da Ribeira, a qual dá o nome a esta quinta. 
Trata-se de uma das mais importantes quintas da margem Norte do Douro, tendo sido comprada por George Warre para 
a Down’s em 1890, sendo a atual proprietária a Symington (Symington Family Estates). Possui uma área de terreno com 
cerca de 43 ha, 25 dos quais estão plantados com vinhas em socalcos ao longo das encostas orientadas a Sul para o rio 
Douro.4 Verifica-se também na área envolvente espaços ocupados com laranjais, olival espaços ajardinados. 

O acesso aos espaços edificados pode ser efetuado por carro ou barco, uma vez que existe um cais de acesso no rio 
Douro, junto aos principais edifícios da quinta. O acesso por carro é efetuado por um caminho de terra batida com cerca 
de 500 m a partir da estrada EM 362, a uma distância de cerca de 3 500 m da área da mina 

Acessibilidade visual para a mina de Numão: 

Esta quinta não possui acessibilidade visual para qualquer local da área mineira. 

 
4 https://pt.symington.com/vinha/quinta-da-senhora-da-ribeira 



12 QUINTA DA TELHADA 
Concelho: Torre de Moncorvo  

Freguesia: Lousa 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 77530.70 

Y = 163582.54 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada composta por algumas edificações, estando uma delas aparentemente habitada, provavelmente datada 
do início do século XX. O acesso é efetuado através de uma estrada que segue ao longo da margem norte rio Douro 
(EM 623), estando a mesma afastada cerca de 2.500 m da área mineira do Numão. Possui uma extensa área de vinha 
na encosta orientada a Sul para o rio Douro. A pesquisa efetuada no âmbito deste trabalho permitiu concluir que a 
propriedade, com cerca de 35 ha, 32 dos quais plantados com vinhas em socalcos, pertence à produtora de vinhos do 
Porto Symington Family Estates.5 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta não possui acessibilidade visual para qualquer local da área mineira. 

 

 

 
5 https://pt.symington.com/vinha/quinta-da-telhada 



13 QUINTA DO TORRÃO 
Concelho: Vila Nova de Foz Côa  

Freguesia: Vila Nova de Foz Côa 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 77534.20 

Y = 163198.54 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada composta por algumas edificações, algumas delas aparentemente habitadas, provavelmente datada do 
início do final do século XIX início do século XX. Insere-se numa encosta orientada para Norte na margem Sul do rio 
Douro, tendo na sua envolvente alguns edifícios a assinalar, nomeadamente, um restaurante e a estação de caminhos 
de ferro de Freixo de Numão. O acesso a esta quinta pode ser efetuado por carro, barco ou comboio, uma vez que, como 
referido, existe uma estação na envolvente da quinta bem como um cais no rio Douro. O acesso por carro é efetuado pela 
estrada EN 324 que termina neste local. Encontra-se a cerca de 2 000 m para Nordeste da área da mina. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta desenvolve-se ao longo das encostas orientadas para Norte, na margem Sul do rio Douro não possuindo 

qualquer acessibilidade visual para a área mineira. 

 

 

 



14 QUINTA DO VALE 
Concelho: Vila Nova de Foz Côa  

Freguesia: Seixas 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 73827.91 

Y = 159980.99 

   

  

Caracterização: 

Quinta agrícola onde, provavelmente, os edifícios pré-existentes, originalmente em pedra de granito, foram reabilitados para 
uso residencial, intervenção que, a nível estético e arquitetónico, não apresenta grande valor. O acesso é efetuado através 
da estrada EM612 a Sudoeste da área da mina, a uma distância superior a 2 km da mesma.  Na pesquisa efetuada no âmbito 
deste trabalho não se encontraram quaisquer alusões ou referências bibliográficas a esta quinta, pelo que não foi possível 
determinar a área da propriedade. Na área envolvente verifica-se uma ocupação onde predominam espaços cultivados com 
olivais, vinhas e pequenas hortas de subsistência. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta insere-se numa zona de vale pelo que não possui qualquer visibilidade, a partir dos seus espaços edificados, para 

a área do projeto. 



15 QUINTA DO VALE DE MALHADAS 
Concelho: Vila Nova de Foz Côa  

Freguesia: Seixas 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 75347.16 

Y = 163368.02 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada composta por algumas edificações, estando uma delas habitada, datada do final do século XIX, início do 
século XX6. Apresenta, no entanto, alguns edifícios bastante degradados. O acesso é efetuado através de um caminho 

bastante sinuoso em terra batida com cerca de 3 km a partir de um entroncamento com EN324 a Norte da mina, estando 
a mesma afastada cerca de 2.200 m da área mineira do Numão. Possui uma extensa área de vinha na encosta orientada 
a Norte para o rio Douro. A pesquisa efetuada no âmbito deste trabalho permitiu concluir que a propriedade tem cerca de 
140 ha, 32 deles plantados com vinhas em socalcos, pertence à produtora de vinhos do Porto Symington Family Estates, 
sendo uma das maiores propriedades desta empresa.7 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta desenvolve-se sobretudo ao longo das encostas orientadas para Norte, na margem Sul do rio Douro, não 

possuindo qualquer acessibilidade visual para a área mineira. 

 

 

 
6http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=29788 
7 https://pt.symington.com/vinha/quinta-do-vale-de-malhadas 



16 QUINTA DO VALE DE MONPAZ 
Concelho: Vila Nova de Foz Côa  

Freguesia: Vila Nova de Foz Côa 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 76813.42 

Y = 159909.18 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada composta por algumas edificações, provavelmente datadas do início do século XX e apresentando alguns 
edifícios em estado bastante avançado de degradação. Verifica-se a existência de um edifício principal, aparentemente 
habitado (segunda habitação provavelmente). O acesso é efetuado através de um caminho de terra batida a partir de um 
entroncamento com EN324 a Sudeste da área da mina, situando-se a cerca de 1400 m da mesma. Na altura da visita, o 
acesso aos edifícios encontrava-se vedado. Na pesquisa efetuada no âmbito deste trabalho não se encontraram 
quaisquer alusões ou referências bibliográficas a esta quinta, pelo que não foi possível determinar a área da propriedade. 
Foi possível, no entanto, constatar na envolvente da mesma existem sobretudo área de vinhas e de olival tradicional ao 
longo da encosta. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta, apesar da proximidade à área mineira, no que respeita aos espaços edificados, não possui acessibilidade 

visual para a área do projeto, uma vez que se encontra numa encosta orientada a Sul. A acessibilidade visual às 

componentes mineiras que compõem o projeto à superfície só serão  passíveis de se verificar a partir da linha de cumeada 

existente no local, não sendo possível afirmar, com toda a certeza, que a mesma se localiza dentro da quinta, uma vez 

que desconhecemos os seus limites. 

 



 
8 http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=24115 
9 https://pt.symington.com/vinha/quinta-do-vesuvio 

17 QUINTA DO VESÚVIO 
Concelho: Vila Nova de Foz Côa  

Freguesia: Numão 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 

X = 72930.17 

Y = 163958.61 

  

  

Caracterização: 

Quinta datada do início do século XIX, constitui uma das mais importantes e imponentes quintas históricas do Douro. 
Fundada pela família de Dª. Antónia Ferreira foi adquirida posteriormente, no final dos anos 80, pela atual proprietária, a 
família Symington (Symington Family Estates). São bastantes as referências a esta quinta nos arquivos históricos, tendo-
se obtido a informação que em termos de edificações (quase todas, em ótimo estado de conservação), é composta pelo 
maior solar do Douro (com 23 quartos) com áreas ajardinadas, hortas e pomares, uma capela, um pombal, 8 lagares de 
granito e vários armazéns, verificando-se também a existência de um apeadeiro da linha do Douro que serve a 
propriedade. Possui uma área de terreno com cerca de 326 ha, 133 dos quais plantados com vinha (uma das maiores 
da região) e os restantes com matos e árvores da flora tradicional desta região.89 

O acesso aos espaços edificados pode ser efetuado por carro, barco ou comboio, uma vez que, possui um apeadeiro e 
um cais no rio Douro, junto aos principais edifícios da quinta. O acesso por carro é efetuado pela estrada EN 222-4 que 
termina no apeadeiro do Vesúvio da linha do Douro. Encontra-se a cerca de 4 000 m para Noroeste das áreas 
intervencionadas pelo projeto mineiro 

Acessibilidade visual para a mina de Numão: 

Esta quinta desenvolve-se ao longo das encostas orientadas para Norte, na margem Sul do rio Douro, não possuindo 

qualquer acessibilidade visual para a área mineira. 



18 QUINTA DAS VINHAS 
Concelho: Carrazeda de Ansiães  

Freguesia: Seixo de Ansiães 

Sistema Geog. de Ref.ª 

PT-TM06/ETRS89 
X = 73571.75 

Y = 165766.42 

  

  

Caracterização: 

Quinta privada, composta por uma área de vinha e de olival plantadas ao longo de uma área aplanada acompanhando o 
percurso da EM 632 e o vale da ribeira da Coleja, afluente do Douro. Identificou-se, junto a essa estrada, um conjunto 
arquitetónico constituído por alguns edifícios, aparentemente habitados e em utilização para apoio agrícola, verificando-
se também a existência de pomares e uma pequena horta, distanciando-se da área da mina em cerca de 4 500 m para 
Noroeste. Considera-se, pelo estilo arquitetónico presente, que os edifícios deverão ser datados do início ou meados do 
século XX. 

Acessibilidade visual para a mina do Numão: 

Esta quinta não possui acessibilidade visual para qualquer local da área mineira. 

 


