
1 
 

Introdução 

 

A escolha deste tema partiu do interesse, já antigo, pelos concelhos do interior de Portugal, 

com toda a riqueza e problemas que lhes são inerentes, talvez pela vivência pessoal e raízes 

familiares, este interesse foi-se desenvolvendo com o tempo e, mais tarde, surgiu a 

possibilidade de aprofundar o conhecimento de um desses concelhos: o concelho de 

Penedono, na forma como evoluiu e o estado em que se encontra hoje, procurando 

compreender de que forma se pode influenciar o seu desenvolvimento. 

 

Procura-se, no primeiro capítulo caracterizar este concelho a partir da informação 

geográfica, da organização política, demográfica, da estrutura económica e empresarial, 

dos sectores económicos, das habilitações literárias, do poder de compra, das infra-

estruturas, do turismo e da mobilidade. Apenas com um conhecimento profundo e 

multidisciplinar se podem compreender as necessidades do concelho e enquadrar soluções 

que possam contribuir para a resolução dos seus problemas. 

 

Aborda-se ainda, no segundo capítulo, a temática do valor do património e conceitos 

relacionados. O património terá um papel relevante neste trabalho, pois a sua valorização 

pode ser um factor de desenvolvimento do concelho.  

 

Tenta-se compreender, no terceiro capítulo, de que forma o património pode ser um factor 

de desenvolvimento, as suas vantagens e desvantagens, assim como a sua valorização e 

reconhecimento. Procura-se saber se o desenvolvimento de rotas ou itinerários 

patrimoniais podem contribuir para valorizar o património enquanto factor de 

desenvolvimento, de que forma o podem fazer e quais as suas linhas orientadoras. 

 

Procura-se compreender e salientar a necessidade de preservação do património enquanto 

recurso não renovável, símbolo e reflexo de memória de valor com os quais se identificam 

comunidades a diferentes escalas. São igualmente testemunho de história e tempos que 

tiveram como palco um determinado espaço. Um território é um palimpsesto rasurado de 

elementos do património que permitem uma leitura da sua história cujas interpretações 

podem ser várias. 
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Tenciona-se investigar em que medida o património pode contribuir para o 

desenvolvimento de um território, valorizando-o através de uma rota patrimonial. Para tal, 

serão referidos alguns exemplos que, pela sua variedade de soluções, permitem uma visão 

alargada. Cada caso é um caso e, por isso mesmo, devem ser aplicadas medidas adequadas 

a cada um deles. Cada um dos casos analisados permitiu uma leitura e contribuição distinta 

ao desenho da rota patrimonial de Penedono, que procura responder a uma necessidade 

actual.  

 

 A evolução da sociedade e o surgimento de novas necessidades, como a valorização do 

património e o tempo de lazer, levaram ao surgimento do turismo cultural aliado ao 

turismo rural como espaço de fuga para os citadinos. Este espaço vai-se adaptando aos dias 

de hoje, reinventando-se a si mesmo, abordando áreas que não faziam parte da sua 

organização económica, como o turismo. 

 

Penedono pode ser visto como uma soma de manifestações culturais através do património 

material e imaterial do seu território, desde a arquitectura, à paisagem, às actividades 

diárias, assim como nas tradições, costumes e forma de vida da comunidade. O objectivo 

de promover o património de Penedono, passa não só pelas estruturas individuais e os seus 

conjuntos, mas também pela interacção entre as pessoas e o lugar.   

 

Este trabalho foca-se no desenvolvimento turístico e na valorização do património de 

Penedono através de uma rota patrimonial, que se procura elaborar depois de identificar as 

necessidades e dificuldades do concelho, de forma a apresentar uma contribuição válida 

para o desenvolvimento do concelho de Penedono.  
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1 - O concelho de Penedono 

 

Para uma melhor leitura e compreensão do concelho de 

Penedono, procuramos fazer o seu enquadramento na 

sub-região do Douro e na Região Norte, à qual pertence, 

recorrendo aos dados estatísticos disponíveis mais 

recentes para uma caracterização mais detalhada do 

concelho. A consulta destes dados estatísticos é 

necessária para uma avaliação correcta do estado do 

concelho. Neste sentido, foi premente, a obtenção de 

informação clara e válida, para proceder a uma análise, 

com um bom suporte. Desta forma, estes dados servem 

como ferramenta de análise territorial. 

 

1.1– Caracterização do concelho de Penedono 

1.1.1 – Geografia 

 

Penedono é um concelho português que está inserido 

na Região Norte e na sub-região do Douro. Situa-se 

na margem sul do Douro Superior. Faz fronteira com 

os concelhos de Mêda e Vila Nova de Foz Côa a Este, Sernancelhe a Oeste, Trancoso a Sul 

e S. João da Pesqueira a Norte. Encontra-se no limite do distrito de Viseu, próximo do 

distrito da Guarda, a Este.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I 

Localização do concelho de Penedono 

Figura II 

Penedono na região norte e na sub-região do Douro (Fonte: PDM) 
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Penedono apresenta algumas debilidades, que poderão condicionar o seu 

desenvolvimento, relacionadas essencialmente com a sua localização, que o deixa 

esquecido dos órgãos centrais de decisão, e com a tendência para o envelhecimento da 

população, enquadrável da região em que se insere.
1
 

 

1.1.2 - Organização Administrativa 

 

O concelho de Penedono possuí um perímetro de 64 km que contornam uma área de 134 

km², correspondendo a 3,3% da área total da sub-região do Douro e 0,6% da área total da 

Região Norte. Os 134 km² são organizados em nove freguesias: Antas, Beselga, Castainço, 

Granja, Ourozinho, Penedono, Penela da Beira, Póvoa de Penela e Souto. Das nove 

freguesias, oito são de cariz rural, sendo Penedono considerada Área Mediamente Urbana. 

Estas freguesias dependem da sede do concelho para a prestação de serviços, sendo lá que 

se localiza o centro de saúde e o ensino do 2º e 3ºciclos. 

 

1.1.3 - Demografia  

Quadro I 

Freguesias 
Área 

(Km²) 

% do total 

concelhio 
População 

% do total 

concelhio 

Antas 17,2 12,80% 239 6,90% 

Beselga 15,3 11,40% 354 10,30% 

Castainço 14,2 10,60% 182 5,30% 

Granja 10,2 7,60% 181 5,30% 

Ourozinho 8,4 6,30% 186 5,40% 

Penedono 28,3 21,10% 1085 31,50% 

Penela da Beira 16,3 12,20% 410 11,90% 

Póvoa de Penela 9,2 6,90% 432 12,50% 

Souto 14,9 11,10% 376 10,90% 

Concelho de 

Penedono 
134 100% 3445 100% 

Distribuição demográfica no concelho de Penedono (Fonte:PDM) 

 

                                                             
1
 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.16 
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Penedono, a sede do concelho, é a freguesia com maior percentagem de população 

residente, onde se concentra mais de um quinto da população total, o que revela a sua 

atractividade em relação às restantes.   

 

A densidade populacional do concelho em 2009 era de 24,4 indivíduos por km
2
. A taxa de 

crescimento efectivo e a taxa de crescimento natural foram iguais em 2010, com um 

decréscimo de 1,2%. A taxa de mortalidade foi de 11,3% em 2009. O índice de 

envelhecimento em 2010 foi de 207,1, sendo o de dependência de idosos de 37,9. O índice 

de renovação da população em idade activa é de 138,4, bastante inferior ao índice de 

envelhecimento. A taxa migratória foi de 0% em 2010, tendo sido em 2009 muito baixa, de 

0,09%, o que revela a incapacidade deste concelho para atrair população. A população 

média anual residente em 2010 era de 3245,5 no entanto a população residente era, no 

mesmo ano, de 3226. 

  

Quadro II 

Local e 

Residência 

Período 

de 

referência 

dos dados 

Taxa bruta 

de 

mortalidade 

Índice de 

envelhecimento 

Índice de 

dependência 

de idosos 

Índice de 

renovação 

da pop. 

em idade 

activa 

Taxa de 

crescimento 

migratório 

Pop. 

Média 

anual 

residente 

Pop. 

Residente 

% Nº Nº Nº % Nº Nº 

2010 - 207,1 37,9 138,4 0 3245,5 3226 

Penedono 2009 11,3 203,6 38,8 143,7 0,09 3275,5 3265 

Caracterização demográfica do concelho de Penedono (Fonte: INE) 
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1.1.4 - Estrutura Económica e Empresarial 

1.1.4.1 - Sectores Económicos 

 

Em 2009 Penedono tinha um total de 199 

empresas.
2
 Percebe-se com facilidade que o sector 

económico, recorrendo a dados de 2001, com 

maior relevância é o terciário, correspondendo a 

48% no concelho de Penedono e a 56% na sub-

região Douro. O sector primário e secundário 

representam cada um deles 26% da actividade 

económica. Na sub-região Douro o sector primário 

apresenta 21% e o secundário 23% da actividade 

económica, (…) tendo-se assistido a uma 

diminuição do sector primário, outrora sector 

dominante na economia concelhia
3
, em 

consonância com o que sucedeu noutros concelhos 

do interior do país. 

 

As actividades industriais apresentam uma 

importância residual, já que correspondem quase 

exclusivamente a pequenas unidades que actuam, 

sobretudo, em contexto local.
4
 

 

1.1.4.2 - Habilitações Literárias 

 

O grau de qualificação e as habilitações literárias são um factor primordial no arranque 

e na sustentação de processos de desenvolvimento. É de referir o facto de, entre 1991 e 

2001, o concelho de Penedono ter assistido a um ligeiríssimo aumento da sua taxa de 

analfabetismo – que passou dos 17,4%, para os 17,7% (…).
5
 

                                                             
2
 INE - Anuário Estatístico da Região Norte 2009 

3
 PDM, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.27 

4
 Idem, p.27 

5
 Ibidem, p.27 e 28 

Figura III 

 

Sectores de actividade económica 

na sub-região e no concelho de 

Penedono, em 2001 (Fonte: PDM) 
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Assim, há a necessidade de que seja feito um investimento considerável, quer a nível 

municipal, quer sub-regional, em cursos médios e profissionalizantes, fundamentais ao 

desenvolvimento da estrutura produtiva.
6
 

 

1.1.4.3- Poder de Compra 

 

Penedono tem uma percentagem de 

0,0166% do poder de compra 

nacional, encontrando-se no nono 

lugar. A título de comparação, 

importa referir que o município com 

o menor poder de compra é o de 

Corvo com 0,0029%. Viseu, capital 

do distrito onde se encontra 

Penedono, tem, por sua vez, um 

poder de compra de 0,8171%, 

encontrando-se em 25º lugar. Lisboa 

encontra-se em 1º lugar, com 

14,6815% sendo o concelho com 

maior de poder de compra em 

Portugal, seguida pelo Porto com 

uma percentagem de 4,7844%.
7
   

                                                             
6
 PDM, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004,p.29 

7
 Estudo sobre o Poder e Compra Concelhio 2004, Lisboa, 2005, p.30 e 31 

Figura IV 

Poder de compra por concelhos 

(Fonte: INE) 
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O Factor de Dinamismo Relativo (FDR) mede essencialmente o poder de compra derivado 

dos fluxos populacionais de cariz turístico, que assumem frequentemente uma mera 

natureza sazonal.
8
 O FDR de Penedono é de -0,3988%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Estudo sobre o Poder e Compra Concelhio 2004, Lisboa, 2005, p.33 

Figura V 

 

Poder de compra per capita na região norte (Fonte: INE) 
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Quadro III 

 

Período de 

referência 

de dados 

Poder de 

compra per 

capita por 

localização 

geográfica 

Proporção 

de poder 

de compra 

(%-no 

total do 

país) 

Factor 

dinamismo 

relativo de 

poder de 

compra 

por 

localização 

geográfica 

Ganho 

mensal por 

(euros) por 

localização 

geográfica 

Disparidade 

do ganho 

médio 

mensal 

entre níveis 

de 

habilitações 

Disparidade 

do ganho 

médio 

mensal 

entre 

sectores de 

actividades 

Penedono 2007 47,71 0,02% 0,033 599,40 € 31% 13,90% 

Penedono 2008 - - - 651,90 € 30,40% 12,90% 

Poder de compra em Penedono em 2007 e 2008 (Fonte:INE) 

 

O concelho de Penedono em 2007 tinha um poder de compra de 0,015% no total do país. 

 

1.1.5 - Infra-estruturas  

 

O concelho de Penedono encontra-se inserido aproximadamente no centro de um 

“rectângulo” formado pela IP5, IP3, IP2 e IP4. Estas são vias de acesso relevantes para o 

interior Centro e Norte de Portugal. A partir do Algarve, litoral centro (Figueira da Foz e 

Aveiro) e Porto. Estes quatro itinerários principais passam por importantes pontos de 

ligação a Penedono, como Viseu, Guarda e Régua.  

 

A estrada nacional 229 que atravessa o concelho de Penedono liga, entre outras, Viseu e 

Penedono. A estrada nacional 222 liga a Régua a S. João da Pesqueira, que depois se cruza 

com a estrada nacional 229. 

 

O concelho de Penedono é atravessado pela estrada nacional 229 com piso betuminoso  

que se encontra em bom estado. A partir de Penedono irradiam estradas municipais que 

ligam a sede do concelho às restantes freguesias. Todas elas têm piso betuminoso e, em 

geral, encontram-se em bom estado de conservação. Os acessos a Penedono não 

constituem, portanto, qualquer obstáculo à sua atractividade. 
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1.1.6 - Mobilidade 

1.1.6.1 - Transporte colectivo 

 

Existe um serviço de transporte colectivo rodoviário com ligações interurbanas a Trancoso, 

S. João da Pesqueira e Vila Nova de Foz Côa. A partir destes pontos poder-se-á chegar a 

Penedono através do transporte rodoviário, assegurado pelas empresas Viúva Carneiro & 

Filhos, EVT (Automobilística de Viação e Turismo) ou pela União de Satão & Aguiar da 

Beira. Existe, também, uma carreira regular no concelho de Sernancelhe que faz ligação 

com as freguesias de Castainço e Beselga, no concelho de Penedono. 

 

1.1.6.2 - Fluxos Pendulares  

 

Através dos quadros de fluxos com origem e destino em Penedono verifica-se um número 

inferior de fluxos com destino a Penedono comparativamente aos de origem, o que revela a 

pouca atractividade do concelho em relação aos concelhos envolventes. 

 

                                              

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Douro - 80.5% 

Concelho Trabalho Estudo 

Lamego 5 0 

Moimenta da Beira 2 7 

Penedono 838 343 

Peso da Régua 1 0 

São João da 

Pesqueira 

35 7 

Sernancelhe 20 8 

Tabuaço 2 0 

Vila Flor 1 0 

Vila Nova de Foz 
Côa 

12 0 

Vila Real 0 3 

Total 976 368 

 
Beira Interior Norte - 

4.8% 

 
  

Dão-Lafões - 6.9% 

 

 

Grande Lisboa - 1.9% 

 

 

Grande Porto - 1.6% 

 

 

Outros destinos -  4.3%                                                   

 

 
 
 
P 
e 
n 
e 
d 
o 
n 
o 

Figura VI 

Principais fluxos pendulares com origem no concelho de Penedono (Fonte: PDM) 
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Beira Interior Norte 

 - 2.2% 

 
  
Dão-Lafões - 1.9% 

 

 

Grande Porto - 0.4% 

 
 

Tâmega - 0.4% 

 
 

Outros destinos - 0.9%                                                   

 

 
 
 
P 
e 
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o 

Douro - 94.2% 

Concelho Trabalho Estudo 

Moimenta da Beira 3 0 

Penedono 888 343 

São João da 

Pesqueira 

27 10 

Sernancelhe 26 2 

Tabuaço 2 0 

Tarouca 1 0 

Torre de Moncorvo 1 0 

Vila Nova de Foz 

Côa 

6 0 

Total 954 355 

Principais fluxos pendulares com destino ao concelho de Penedono (Fonte: PDM) 

Figura VII 
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1.2 - Evolução do concelho de Penedono 

 

Penedono é um dos concelhos de Portugal com maior taxa de variação da população 

negativa, a par de outros, também eles no interior de Portugal. Percebe-se, assim, uma 

contínua preferência pelo litoral, em especial pelas regiões do grande Porto e grande 

Lisboa, por serem os principais centros urbanos, embora se verifique também uma boa 

capacidade de atracção populacional da região do Algarve, provavelmente, em grande 

parte, devida à actividade turística desenvolvida em torno das suas características 

geográficas e ao desenvolvimento económico que esta gera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VIII 

 

Variação da populaçao residente por município 2001- 2011 (Fonte: INE) 



13 
 

1.2.1 - Evolução demográfica 

Quadro IV 

Unidade 

Territorial 

População Residente Área Densidade Populacional 

1981 1991 2001 2011 (Km²) 1981 1991 2001 2011 

Região 

Norte 
3410099 3472939 3687293 3 689 713 21289 160,2 163,1 173,2 173,3 

Sub-

Região 

Douro 

261562 238695 221853 205 947 4104,8 63,7 58,2 54 50,2 

Penedono 4189 3731 3445 3053 134 31,3 27,8 25,7 22,8 

População Residente e Densidade Populacional em 1981,1991, 2001 e 20011 (Fonte: INE) 

 

A densidade populacional da região Norte tem vindo a aumentar. Em 1981 era de 160,62 

hab/km² e em 2001 de 173,2 hab/km². No entanto, de 2001 a 2011 o número de habitantes 

por km² quase não se alterou, mantendo-se estabilizado e alterando a tendência de 

crescimento demográfico.  

 

No entanto, se considerarmos a sub-região Douro esta situação inverte-se, apresentando 

um decréscimo da densidade populacional entre 1981 e 2001, de 63,7 hab/km² para 54 

hab/km².  

 

Nos anos 80 todos os concelhos tiveram uma diminuição do crescimento efectivo, 

exceptuando Tarouca. À excepção de alguns concelhos como Vila Nova de Foz Côa e 

Freixo de Espada à Cinta, com um crescimento natural negativo, no conjunto foram 

positivos. No entanto, o crescimento migratório é negativo no seu todo, sendo Lamego 

muito afectado ao perder 4200 indivíduos. 

 

Nos anos 90, (…) só o concelho de Vila Real registou crescimento positivo, 

predominantemente justificado pelo comportamento do crescimento migratório, 

verificando-se que este concelho é largamente o mais atractivo no conjunto sub-regional 

em termos de captação e fixação de população.
9
 

Entre 2001 e 2011 mantém-se o decréscimo demográfico como se verifica no quadro 

acima. 

                                                             
9
 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.44 
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(…)em termos relativos: em 2001, 1,6% da população do Douro residia em Penedono, 

sendo que, em 1991, este valor era semelhante.
10

 

 

• na década de 80, o crescimento efectivo na ordem dos  10,9% teve como principal 

suporte o crescimento migratório. Saíram do concelho, entre 1981 e 1991, cerca de 439 

pessoas; 

 

O crescimento natural era de cerca de -4,8%, segundo os dados preliminares dos censos de 

2001, obtendo uma maior relevância demográfica. No entanto o crescimento migratório 

diminuiu comparativamente à década anterior. 

 

• de acordo com os Resultados Preliminares dos Censos 2001, na década de 90, registou-

se uma significativa alteração no comportamento das componentes de crescimento 

demográfico, relativamente à década anterior. 

(…)  

 

Comparando as entradas e saídas de indivíduos entre 1991 e 2001 observa-se uma perda de 

100 indivíduos, aproximadamente -2,8%. 

 

 • O comportamento do crescimento migratório entre 1981 e 2001, tem implícita a efectiva 

perda de capacidade de captação e fixação da população no concelho de Penedono, 

possivelmente em detrimento de concelhos mais atractivos da sub-região como Vila Real.
11

 

 

A população residente no concelho de Penedono tem vindo a diminuir, o que representa 

um decréscimo demográfico, entre 1981 e 2001, de mais de 17% da população. Esse 

decréscimo parece manter-se, mas de forma menos acentuada, visto que a perda de 

população no concelho de Penedono entre 1991 e 2001 foi de 7,7%, segundo os resultados 

preliminares dos censos de 2011. Embora haja uma carência de dados no que diz respeito à 

diminuição da população entre 2001 e 2011,aponta-se a mortalidade, relacionada com a 

grande percentagem de idosos, aliada à baixa taxa de natalidade. A migração nos anos de 

2009 e 2010 quase não afetou o concelho, com 0,09% e 0%, respectivamente de taxa de 

migração.  

                                                             
10

 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.22 
11 Idem, p.44 
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Quadro V 

Freguesias 
População Residente Variação Pop. (%) 

 
1981 1991 2001 2011 1981/1991 1991/2001 1981/2001 2001/2011 1981/2011 

Antas 429 298 239 - -30,5 -19,8 -4,3 - - 

Beselga 556 385 354 - -30,8 -8,1 -36,3 - - 

Castainço 229 218 182 - -4,8 -16,5 -20,5 - - 

Granja 260 238 181 - -8,5 -23,9 -30,4 - - 

Ourozinho 249 231 186 - -7,2 -19,5 -25,3 - - 

Penedono 944 1009 1085 - 6,9 7,5 14,9 - - 

Penela da 

Beira 
581 451 410 - -22,4 -9,1 -29,4 - - 

Póvoa de 

Penela 
495 528 432 - 6,7 -18,2 -12,7 - - 

Souto 446 373 376 - -16,4 0,8 -15,7 - - 

Concelho 

de 

Penedono 

4189 3731 3445 3053 -10,9 -7,7 -17,8 -11,4 -27,1 

Evolução da População Residente no concelho de Penedono, entre 1981 e 2011 (Fonte: INE) 

 

Penedono e Póvoa de Penela eram as únicas duas freguesias com crescimento populacional 

no período compreendido entre 1981 e 1991. Neste processo de desertificação rural, entre 

1991 e 2001, apenas a freguesia de Souto aumentou a sua população. A população de 

Penedono aumentou entre 1981 e 2001 em 14,9%. Todavia, esta recuperação poderá ter 

um efeito perverso, já que muito provavelmente foi conseguida à custa do abandono das 

freguesias rurais e com a migração da população para a sede de concelho, como se tem 

verificado um pouco por todo o interior do território nacional.
12

  A migração da população 

das freguesias rurais parece continuar a favorecer a sede do concelho, como se verifica na 

figura de variação populacional nas freguesias de Penedono entre 1981 e 2001, revelando 

ser esta a única freguesia com crescimento demográfico no concelho de Penedono.  

 

A perda de população verificada na maior parte das freguesias, é perfeitamente 

justificável e enquadrável no contexto socioeconómico da época e da parcela territorial 

em que o concelho de insere. Outrora associada a fenómenos de emigração, actualmente 

                                                             
12 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.20 e 21 
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reside essencialmente nos valores assumidos pela taxa de crescimento natural.
13

 Tendo em 

conta os dados do INE (Instituto Nacional de Estatística) desde 1981 até 2011 o concelho 

de Penedono tem vindo a perder população. Entre 2001 e 2011 perdeu 11,4% da sua 

população, aumentando a a sua perda que de 1991 a 2001 foi de 7,7%. O decréscimo 

demográfico que se encontrava relacionado com a emigração, está agora associado à taxa 

de crescimento natural que era, em 2001, de 4,8% e em 2006 de -0,83% 

 

Quadro VI 

Unidade 

Territorial 

Taxa de 

Natalidade 

1996 

Taxa de 

Mortalidade 

1996 

Taxa de 

Natalidade 

2002 

Taxa de 

Mortalidade 

2002 

Taxa de 

Natalidade 

2006 

Taxa de 

Mortalidade 

2006 

Taxa de 

Natalidade 

2009 

Taxa de 

Mortalidade 

2009 

Região 

Norte 
- - 11,3 8,7 9,6 8,3 - - 

Sub-Região 

Douro 
9,4 11,7 9 12,6 8,2 11,8 - - 

Penedono 10,5 11,9 6,5 15,5 7,4 15,8 4 11,3 

Taxa de Natalidade e Mortalidade 1996, 2002,  2006 e 2009 (Fonte: INE) 

 

A taxa de natalidade do concelho de Penedono era de 6,5% em 2002 e de 7,4% em 2006. A 

título comparativo, o da sub-região Douro era de 9% em 2002 e 8,2% em 2006. Em 2002 a 

taxa de natalidade em Penedono era mais baixa que a da região Norte, 11,3% para 6,4%, 

permanecendo mais baixa até 2006, mas com uma diferenciação menor, tendo uma relação 

de 9,6% para 7,4%, da Região Norte e Penedono, respectivamente. Comparativamente a 

2006 a taxa de natalidade desceu em 2009, com 4%. 

 

A taxa de mortalidade de Penedono era de 15,5% em 2002, sendo superior à da sub-região 

Douro e à Região Norte com 12,6% e 8,7%, respectivamente. Em 2006 esta relação de 

desvantagem de Penedono permanece face aos valores superiores da sub-região Douro e da 

Região Norte. No ano de 2009 a taxa de mortalidade era de 11,3%, inferior à de 2006. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.23 e 24 



17 
 

Quadro VII 

Unidade 

Territorial 

Índice de Envelhecimento Dependência de Idosos 

1991 2001 2006 2010 1991 2001 2006 2010 

Região 

Norte 
51,7 79,8 93,3 - 17,2 20,4 21,9 - 

Sub-

Região 

Douro 

73,1 128 146,2 - 24,8 31 30,4 - 

Penedono 96,6 181,2 186,5 207,1 33,3 43 39,1 37,9 

Índice de evolução de envelhecimento 1991, 2001 e 2010 (Fonte: INE)  

 

O índice de envelhecimento tem vindo a aumentar, tendo quase duplicado entre 1991 e 

2006 em Penedono, na sub-região Douro e na Região Norte. 

A dependência de idosos também aumentou, mas não a par do índice de envelhecimento. 

Em Penedono o valor da dependência de idosos em 2001 era de 43%, decrescendo em 

2001 para 39,1%. O decréscimo também se fez notar na sub-região Douro, mas com menos 

8,7% que em Penedono. Já na Região Norte o valor apresentado representa quase metade 

da de Penedono. O índice de envelhecimento cresceu em 2010, mas a dependência de 

idosos diminuiu, comparativamente ao ano de 2006. Estes dados revelam o quão 

envelhecida se encontra a população de Penedono.  

 

Quadro VIII 

Unidade Territorial 

1991 2001 2006 

0-14 15-64 ≥65 0-14 15-64 ≥65 0-14 15-64 ≥65 

Região Norte 22,1 66,5 11,4 17,5 68,5 14 16,1 68,8 15,1 

Sub-Região Douro 21,4 63 15,6 15,6 64,4 20 13,8 66,1 20,1 

Penedono 20,5 59,6 19,8 14,2 60 25,8 13,1 62,5 24,4 

Distribuição de População em 1991, 2001 e 2006 por grupos etários (%) (Fonte: INE) 
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O referido anteriormente é também confirmado pela tabela anterior, onde Penedono 

apresenta 24,42% de residentes com 65 anos ou mais, sendo a percentagem na sub-região 

Douro de 20,13% e na Região Norte de 15,05%. Assim, Penedono encontra-se em 

desvantagem em relação à sua sub-região e região, com uma população envelhecida. 

Quadro IX 

NUTS_Desig 

PORTUGAL 

Taxa de crescimento 

natural 

Taxa de crescimento 

migratório 

Taxa crescimento 

efectivo 

Douro -0,5 -0,4 -0,92 

Taxa de crescimento natural e taxa de crescimento migratório, por NUTS III, 2009 (Fonte: INE) 

 

Desde os anos 50 que o concelho tem vindo a perder população, embora, com menor 

relevância, desde os anos 70 em relação às décadas de 50 e 60. Nestas décadas, Penedono, 

tal como outros concelhos sofreu com o fenómeno migratório, perfeitamente enquadradas 

no contexto sócio-económico da época, nomeadamente o conflito colonial e a atracção 

crescente que vinham gerando as áreas metropolitanas de Porto e Lisboa e os países do 

centro da Europa.
14

  

 

A taxa de crescimento migratório de Penedono em 2009 foi de 0,09% e em 2010 de 0%.
15

 

A emigração teve consequências directas na taxa de natalidade e mortalidade, dado que a 

população que emigrava era a população fértil, fazendo aumentar a percentagem de idosos 

e diminuir a natalidade. 

 

 

 

 

                                                             
14

 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.38 
15 INE- Anuário Estatístico da Região Norte 2009 
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Quadro X 

Unidade 

Territorial 

1981 1991 2001 2011 

População 

Residente 

Peso População 

Residente 

Peso População 

Residente 

Peso População 

Residente 

Peso 

(%) (%) (%) (%) 

Sub-região 

Douro 
261562 - 238695 - 221853 - 205947 - 

Concelho 

de 

Penedono 

4189 1,60% 3731 1,60% 3445 1,60% 3053 1,50% 

Evolução do peso demográfico do concelho de Penedono na sub-região Douro (Fonte: INE) 

 

Penedono entre 1981 e 2001 possuía 1,6% da população da sub-região Douro, mas entre 

2001 e 2011 diminuiu para 1,5%. 

 

1.2.2 - Evolução da estrutura económica e empresarial 

Fazendo jus à sua localização interior e periférica, Penedono é um concelho de tradição 

agrícola, que, como é sabido, tendo sido alvo de uma histórica marginalização face às 

opções de investimento público e privado, com reflexos óbvios no crescimento 

demográfico e económico.
16

 

 

Integrado estatisticamente na sub-região do Douro, o concelho de Penedono é, neste 

contexto geográfico, um concelho com um fraco dinamismo empresarial.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.54 
17 Idem, p.54 
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Quadro XI 

Sectores  de 

actividade 

económica 

Penedono Douro 

1981 1991 2001 1981 1991 2001 

Sector I 58 52,6 26 - 35 20,9 

Sector II 21 15,9 26 - 25,8 23,2 

Sector III 

 

31,5 47,9 - 39,2 55,9 

Evolução da população por sectores de actividade económica, em Penedono e no Douro, entre 1981 e 2001 

(Fonte: PDM) 

 

 

Quadro XII 

Condição perante a Actividade económica 
1991 2001 

Nº % Nº % 

População com Actividade Empregada 1186 95.6 1137 90.5 

Económica (População 

Activa) 
Desempregada 55 4.4 119 9.5 

  Total 1241 100 1256 100 

  Estudante 259 13.7 230 13.5 

População sem  Doméstica 642 33.9 366 21.5 

Actividade Económica Reformada 800 42.2 895 52.7 

  Incapacitados p/ o trabalho 55 2.9 121 7.1 

  Outras 137 7.3 87 5.2 

  Total 1893 100 1699 100 

População Total do Concelho 3731 - 3445 - 

População segundo a condição perante a actividade económica em 1991 e 2001 (Fonte: PDM) 

 

A taxa de desemprego em 1991 era de 4,4%, tendo aumentado bastante até 2001, com 

9,5% desempregados. Na sub-região Douro a taxa, era de 8,2%, uma percentagem inferior 

à de Penedono. 
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1.2.2.1- Mobilidade 

 

Penedono, segundo os dados do INE, apresentava em 2001, alguma dependência em 

relação a outros concelhos quanto às ofertas de ensino e de emprego, distribuídas pelos 

concelhos do distrito de Viseu. A proximidade geográfica e as fortes relações de 

vizinhança
18

 de Sernancelhe e S. João da Pesqueira com Penedono, faz com que este seja 

atractivo. Deslocam-se para trabalhar em Penedono 28 residentes de S. João da Pesqueira e 

27 de Sernancelhe. Estes concelhos também atraem residentes, saindo de Penedono para S. 

João da Pesqueira 35 pessoas e para Sernancelhe 30.  

 

As actividades de emprego que atraem mais população ao concelho são o sector da 

educação que representa 27% da atractividade, a construcção 13%, o comércio por grosso 

a retalho e reparação automóvel 13% e Administracção pública, defesa e segurança social 

que atrai 11%.
19

 

 

1.2.2.2- Evolução das habilitações literárias 

 

No concelho de Penedono, o desenvolvimento económico tem estado comprometido, em 

parte porque as actividades económicas do concelho têm sido pouco exigentes em 

qualificações e pela manifesta incapacidade de gerar oportunidades de emprego aos seus 

activos, razão pela qual a emigração continua a desempenhar um papel importante no 

processo de regulação do mercado de trabalho concelhio
20

 

 

Os indivíduos de 65 anos ou mais representam 24,4% da população de Penedono. O 

envelhecimento da população é um dos factores de constrangimento do desenvolvimento 

do concelho. O envelhecimento da população aliado ao abandono do concelho, assim como 

as baixas habilitações literárias,
21

 fragilizam os recursos humanos. Em consequência, este 

concelho apresenta um muito débil tecido económico e empresarial.
22

 

 

                                                             
18

 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.61 
19

 http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=censos_historia_pt_2001 
20

 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.65 
21

 http://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=64579194&att_display=n&att_download=y 
22

 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.65 
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Penedono possui cinco pré-escolas, onze escolas primárias, uma escola do 2º e 3º ciclos e 

apenas não se encontra abrangido pelo ensino secundário e superior que é oferecido por 

outros concelhos. 

 

1.2.2.3 - Uso do Solo - Sectores de Actividade Económica 

 

1.2.2.3.1 - Uso do Solo 

 

O uso do solo na sub-região Douro em 2004 tinha a seguinte distribuição: águas interiores 

1%, social 1%, improdutivos 2%, floresta 25%, incultos 32% e agricultura 39%. 

O aumento do número de estabelecimentos entre 1995 e 1999 está relacionada com o 

aumento da percentagem da actividade do sector terciário e a redução em cerca de 50% do 

sector primário.
23

 

Os Quadros de Pessoal escondem, contudo, a importância do segmento informal – 

estabelecimentos por conta própria, não contemplados nesta fonte estatística, e as 

actividades de carácter muito familiar ou artesanal não inscritas como estabelecimentos, 

que, em concelhos como o de Penedono, têm um peso ainda bastante significativo na 

economia local.
24

 

 

 

 

                                                             
23

 http://195.245.197.216/CLAS/Todos/DOCS_enviados//1812/2.%20Diagn%F3stico%20Social/Diagn%F3stico%20Social.pdf 
24 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.67 

Figura IX 

 

Uso actual do solo na sub-região Douro (Fonte: PDM) 
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1.2.2.3.2 - Sectores de Actividade Económica 

 

Sector Primário 

 

Em 1999, 9% da superfície agricola não era utilizada, a superfície agrícola utilizada era de 

72%, as matas e florestas sem culturas sob coberto representavam 14% da superfície e 5% 

outras superfícies. 

 

A produção agrícola ainda é uma importante fonte de rendimento para parte da 

população, sobretudo a que vive fora da sede de concelho, que é mais envelhecida, tem 

menores habilitações e é economicamente mais desfavorecida. 
25

 

O nível de instrução da população familiar do produtor agrícola é bastante baixa (33% 

tem apenas o ensino básico e 36% não possui qualquer nível de ensino) e a formação 

profissional agrícola é, grosso modo, a que resulta exclusivamente da prática (83%).
26

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25

 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.71 
26

 Idem, p.71 

Figura X 

 

Utilização das terras (Fonte: PDM) 
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Quadro XIII 

Culturas Permanentes Número de explorações 
Área 

Ha % Peso no Douro 

Frutos frescos 87 138 7.2 2.4 

Citrinos 1 - - - 

Frutos secos 582 1195 62.5 6.8 

Olival 212 281 14.7 1.0 

Vinha 357 289 15.1 0.6 

Viveiros 4 10 0.5 20.4 

Total 1243 1913 100 - 

Culturas permanentes no concelho de Penedono em 1999 (Fonte: PDM) 

 

Os frutos secos são a cultura permanente com a maior relevância, ocupando 62,5% de área, 

em 1999 e 6,8% na sub-região do Douro. Frutos secos como a castanha, podendo-se ver 

grandes cultivos de castanheiro em grande parte do território do concelho. Seguidos pelo 

cultivo da vinha e do olival que representam 15,1% e 14,7% da área de culturas 

permanentes, também estas relevantes. 

 

Quadro XIV 

Culturas temporárias Número de explorações 
Área 

Ha % Peso no Douro 

Cereais para grão 360 501 50.5 8.0 

Leguminosas secas para grão 38 5 0.5 1.2 

Prados temporários 17 12 1.2 1.3 

Culturas forrageiras 205 259 26.1 4.0 

Batata 419 214 21.6 7.8 

Culturas hortícolas 2 1 0.1 0.4 

Total 1041 992 100 - 

Culturas temporárias no concelho de Penedono em 1999 (Fonte: PDM) 

 

 

O cultivo de cereais e grão ocupa 0,5% da área de culturas temporárias em 1999, seguido 

pelas culturas forrageiras e de batata, 26,1% e 21,6%, respectivamente. 
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Quadro XV 

Actividades (CAE Rev. 2) 

Estabelecimentos Emprego 

1995 2000 Variação 1995 2000 Variação 

Nº Nº 
(1995/2000) 

Nº Nº 
1995/2000 

Nº % Nº % 

D Indústrias transformadoras 5 6 1 20.0 40 19 -21 -52.5 

E Prod. Dist. Electr. Gás e Água 1 1 0 0 2 1 -1 -50.0 

F Construção 10 15 5 50.0 28 55 27 96.4 

Total 16 22 6 37.5 70 75 5 7.1 

Evolução do número de estabelecimentos e do emprego entre 1995 e 2000 (Fonte: PDM) 

 

No sector secundário, entre 1995 e 2000, o número de estabelecimentos aumentou em 37,5 

e do emprego em 7,1%. 

 

Quadro XVI 

Actividades (CAE Rev. 2) 

Estabelecimentos Emprego 

1995 2000 Variação 1995 2000 Variação 

Nº Nº 
(1995/2000) 

Nº Nº 
(1995/2000) 

Nº % Nº % 

G Comércio grosso e retalho 12 20 8 66.7 32 46 6 43.8 

H Alojamento, Restauração 3 4 1 33.3 6 18 12 200.0 

I Transportes, Armaz. E Comunic. 2 2 0 0.0 6 6 0 0.0 

J Actividades financeiras 3 4 1 33.3 16 13 -3 -18.8 

K Act. Imobil. Alug. Serv. Empre. 1 5 4 400.0 1 9 8 800.0 

N Saúde e Acção Social 0 2 2 200.0 0 16 16 1600.0 

O O. Act. Serv. Colec. Soc e Pess 0 2 2 200.0 0 3 3 300.0 

Total 21 39 18 85.7 61 111 50 82.0 

Evolução do número de estabelecimentos e de pessoal ao serviço  

segundo a CAE Rev.2 do emprego entre 1995 e 2000 sector terciário (Fonte: PDM) 

 

Considerando o sector terciário, o número de estabelecimentos no sector terciário 

aumentou 85,7% entre os anos 1995 e 2000, e o emprego 82%. 

 

1.2.3 - Evolução do Turismo 

 

Penedono teve despesas em cultura e desporto de 237 milhares de euros em 2005 e 230 

milhares de euros em 2009.
27

 

                                                             
27 INE - Anuário Estatístico da Região Norte 2009, p. X 
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O concelho possuía em 2006 uma capacidade de alojamento de 7,8 por cada 1000 

habitantes e em 2009 de 8 por 1000. A sub-região do Douro, por sua vez tinha uma 

capacidade de alojamento de 10,9 indivíduos por cada 1000 habitantes no ano de 2006 e de 

11,1 em 2009. Penedono tinha um estabelecimento hoteleiro com capacidade para 26 

pessoas em 2006, número que se mantinha em 2009. Na sub-região onde se insere 

Penedono, o número de estabelecimentos hoteleiros era de 35 em 2006, passando para 36 

em 2009. No ano de 2006 a capacidade de alojamento por 1000 habitantes era de 2333, dos 

quais 620 no concelho de Lamego e 540 no concelho de Vila Real. Este valor revela-se 

ligeiramente inferior em 2009 (2304) sendo que 709 dos estabelecimentos pertencem ao 

concelho de Lamego e 477 ao concelho de Vila Real.
28

 

 

A Região Norte á a região com menor intensidade turística. Deve por isso incentivar-se a 

inversão desta situação.
29

 

 

1.3 – Obstáculos ao desenvolvimento do concelho 

 

Penedono encontra-se no interior do país, a uma distância de cerca de uma hora de 

automóvel até um dos quatro itinerários principais que o envolvem, não se encontrando 

portanto abrangido directamente por estas vias, o que torna o seu acesso mais moroso. 

Pela sua localização apresenta algumas debilidades que poderão condicionar o seu 

desenvolvimento, relacionadas, essencialmente, com a sua localização, que o deixa 

esquecido dos órgãos centrais de decisão.
30

  

 

Não existem transportes públicos directos a partir de Penedono até aos grandes centros, 

sendo necessário a quem se desloca neste tipo de meios mudar de transporte, o que implica 

despender muito mais tempo. Os fluxos pendulares revelaram um saldo negativo de quase 

300 pessoas.  

 

A perda de população que teve início nos anos 50 teve continuidade até aos dias de hoje, 

apesar de a partir dos anos 70 existir com menor intensidade, o que aliado à idade 

avançada e às baixas habilitações literárias criam condições para uma fragilidade de 

recursos que constrangem o desenvolvimento. Em consequência, este concelho apresenta 

                                                             
28

 INE - Anuário Estatístico da Região Norte 2009, p. X 
29

http://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=118943349&att_display=n&att_download=y 
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 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.16 
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um muito débil tecido económico e empresarial.
31

 A emigração tem vindo a diminuir ao 

longo dos últimos anos, sendo no ano de 2010 nula, o que revela uma maior capacidade de 

fixação populacional. (…) há que referir o crescimento do emprego, ocorrido no segundo 

quinquénio, com principal destaque para as actividades ditas do terciário. 
32

 

No concelho de Penedono, o desenvolvimento económico tem estado comprometido, em 

parte porque as actividades económicas do concelho têm sido pouco exigentes em 

qualificações e pela manifesta incapacidade de gerar oportunidades de emprego aos seus 

activos, razão pela qual a emigração continua a desempenhar um papel importante no 

processo de regulação do mercado de trabalho concelhio
33

 

 

O poder de compra do concelho de Penedono era baixo, representando 0,0166% do poder 

der compra nacional. 

O turismo não apresenta indícios de desenvolvimento no concelho, dado que a capacidade 

hoteleira de Penedono manteve o mesmo número, de 26 indivíduos, entre 2006 e 2009. 

 

1.4 - Estratégias de abordagem para a valorização e revitalização  

 

Há que buscar a diversificação económica no mundo rural para que as populações 

tenham acesso ao emprego diversificado, à criação de empresas não agrícolas, à 

interligação entre as diferentes actividades, ao acesso aos valores culturais, à elevação da 

qualidade de vida.
34

 

 

O território rural e o território urbano e industrial distinguem-se efectivamente pelas suas 

funções. Contudo, as perspectivas mais recentes apontam para a necessidade de garantir o 

equilíbrio de cada um destes espaços, com razões exógenas de ligação entre cada espaço, 

mas garantindo a sua autonomia e a sua sustentabilidade. Não é mais sustentável fazer 

depender a sobrevivência dos grandes espaços urbanos de bens essenciais ao 

funcionamento da urbe (bens alimentares, mão-de-obra, espaço físico, etc.). Admite-se 

hoje que as zonas rurais devem ser prósperas por si só, pela sua funcionalidade e a sua 

característica, já que as mesmas constituem um potencial de desenvolvimento.
35

 

                                                             
31

 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.66 
32

 Idem, p.77 
33

 Ibidem, p.65 
34

 Cit. por LOURENÇO, BRANDÃO , Carlos, Estratégias de Planeamento e revitalização de territórios rurais: actividade e património 

no município, 2010, p.29 
35

 Partidário, Maria, Desafios da interioridade: a riqueza ambiental e a vantagem para a sustentabilidade, Debates da Presidência da 

República – Perspectivas de desenvolvimento do Interior, 1997, p. 
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O rural deverá sustentar-se e desenvolver-se em todos os sectores e não em apenas um. A 

diversidade é fundamental para um equilíbrio económico. 

 

Enumerados vários dos problemas deste território, algumas estratégias nso surgem como 

úteis para a valorização e revitalização do território: 

 

 Revitalizar a população, atraindo novos residentes jovens; 

 

 Actualizar o sector agro-pecuário, produzindo para sustentar a fileira alimentar 

(transformação e conservação de frutos), assim como a produção arbórea para as industrias 

das madeiras (serrações, mobiliário);
36

 

 

 Actualizar a industria, de forma a incrementar dinâmica industrial (…) através (…)de 

infra-estruturas e serviços de apoio à actividade industrial, de modo a sustentar o 

desenvolvimento e rendibilidade às industrias;
37

 

 

 Reformular as estratégias para o ensino, incentivando a população a investir na sua 

formação melhorando as suas habilitações literárias, o que permitirá uma melhor prestação 

de serviços em qualquer área; 

 

 Turismo, valorizando o património material e imaterial, melhorando a hotelaria, a 

restauração e o comércio, por se considerarem serem estes (…) os sectores directamente 

complementares ao melhor aproveitamento do potencial turístico do concelho.
38

 

 

A valorização do património material e imaterial parece-nos ser aquela que apresenta uma 

maior facilidade de implementação e que poderá gerar, num mais curto espaço de tempo, 

um retorno económico positivo para esta região. Assim, parece-nos importante a proposta 

de um itinerário patrimonial para o concelho de Penedono, tendo o turismo como base de 

uma das estratégias de abordagem para a valorização e revitalização.  

 

                                                             
36 PDM de Penedono, Análise e Diagnóstico, Volume I, Câmara Municipal de Penedono, 2004, p.77 
37

 Idem, p.77 
38

 Ibidem, p.77 
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2 - O valor do património  

 

Neste capítulo pretende-se analisar definições e conceitos que auxiliem uma maior 

compreensão dos temas a seguir tratados. Com vista a um melhor entendimento do turismo 

cultural com base no património, para, mais à frente, se compreender a sua relação. Esta 

parte foca-se no património, nas suas associações e relações. Far-se-á também, neste 

capítulo, a relação entre estes conceitos e de que forma se encontram relacionados com o 

concelho de Penedono, com o objectivo de preparar uma plataforma de desenvolvimento. 

  

2.1 - Definições  

2.1.1 – Cultura 

 

A palavra cultura deriva do latim, cultüra, que significa “cultura da terra e do espírito”.
39

  

Cultura é aplicação do espírito a uma coisa; desenvolvimento dos conhecimentos e das 

capacidades intelectuais, quer em geral (-em geral), quer num domínio particular (- 

especializada, literária, artística, matemática, filosófica); maneiras colectivas de pensar e 

de sentir, conjunto de costumes, de instituições e obras que constituem a herança social de 

uma comunidade ou grupo de comunidades; conjunto das acções do meio que asseguram 

a integração dos indivíduos numa colectividade; conjunto dos conhecimentos de alguém; 

sabedoria; apuro; elegância; 
40

 

A cultura abrange várias áreas, desde as artes (música, edifícios) à paisagem, ou 

plasmando-se simplesmente no termo património.
41

 A cultura é um produto da actividade 

do homem, uma forma de pensar e de sentir que se reflecte em expressões de forma 

material, como em monumentos, ou imaterial, como na música ou dança. A cultura é 

também um produto, e como um produto, tem um lado de produção e outro de consumo.
42

 

 

Antropológica, sociológica e estética são as três formas de compreender e usar o conceito 

de cultura segundo Raymond Williams.
 43

 

 

A maneira antropológica compreende a cultura como existente em tudo, é um conceito 

muito abrangente, tudo o que é produzido pelo homem, pensamento ou fabrico, ou seja, 
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como o modo de vida. O conceito de cultura antropológico aborda a cultura como cultura 

universal e cultura particular, procurando reduzir o etnocentrismo e o elitismo, daí que o 

respeito pelas diferenças culturais deve ser a base para uma sociedade justa.
44

 

Neste sentido, a definição antropológica de cultura nega a simples redução da cultura à 

actividades ligadas às belas artes.
45

 

 

A visão sociológica de cultura é bastante divergente da visão antropológica, dado que a 

sociológica se refere a um campo de acção limitado, tal como a economia e a política, em 

divergência com o alcance do conceito antropológico.
46

 

 

A perspectiva sociológica de cultura entende-a como um campo de conhecimento dos 

grupos humanos. A noção sociológica de cultura fala da cultura como produção e 

consumo de actividades culturais, daí a sua ligação com as políticas da cultura. Deste 

ponto de vista a cultura passa a ser entendida como espectáculo, como política, produção 

e consumo. 
47

 

 

Adorno e Horkheimer, em 1947, foram os primeiros a utilizar o conceito sociológico de 

indústria cultural.
48

 Neste conceito os produtos culturais são vistos como qualquer outro 

produto de massas, como qualquer outro bem consumível.
49

 

 

Os bens consumíveis da indústria cultural levavam, segundo Giles Lipovetsky, a uma 

leitura de sociedade hiperconsumista que a desviava da cultura clássica, o que o levou a 

considerar, as sociedades dos anos 80 vazias.
50

  

 

O conceito estético de cultura consiste no cultivo do espírito. Esse cultivo poderá ser feito 

através de actividades intelectuais e artísticas, tais como música, teatro, pintura, cinema, 

arquitectura e escultura. Por conseguinte, este conceito de cultura mede a cultura através 

dos níveis de instrução, dado que quem tem este tipo de conhecimentos é visto como culto. 

Esta visão europeia do séc. XIX é elitista e limitadora. Segundo a antropologia não se pode 
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confundir níveis de instrução com conhecimento e virtude, refinamento com habilidades 

culturais para dar resposta aos problemas do dia-a-dia.
51

 

 

Este pode ser um dos motivos pelos quais, por vezes, existe uma recusa da cultura própria, 

passando a uma importação da cultura, que mais tarde passa a ser sua, da qual se apropria. 

Esta importação coloca em risco manifestações culturais, podendo levar à sua perda. Em 

contraponto com esta situação, surgiu a necessidade de valorizar e manter a cultura, para 

que não desaparecesse e deixasse um vazio de conhecimento que possivelmente nunca 

poderia voltar a ser reposto. Por este motivo se valoriza, e se deve valorizar, todas as 

manifestações culturais, porque uma manifestação é tão válida quanto outra, segundo a 

ideia de que o respeito pelas diferenças culturais deve ser a base para uma sociedade 

justa.
52

  

 

Contudo é certo que hoje se quebraram as distinções entre “alta cultura” e “baixa 

cultura”, cultura de elite e cultura de massas, cultura culta e cultura popular, ficando os 

limites muito ambíguos. Isto não significa que não devamos programar alternativas de 

produção cultural críticas e moralmente defensíveis.
53

 

 

A cultura considerada lixo
54

 é para as massas, e não do povo e  é muito criticável pela sua 

falta de ética e pela falta de humanismo. Verifica-se hoje um processo de mercantilização 

e politização da cultura que deve ser explorado e reflectido na sua complexidade.
55

 

 

A humanidade espera novos desenvolvimentos culturais, correndo em direcção às fontes 

da vida através da percepção dos sentidos (expressões) a memória do imaterial (valores), 

as imagens dos lugares (signos).
 56

 

A cultura dum passado presente não pode ser impedimento de desenvolvimento, de 

evolução, é necessário contrapor os interesses sociais com os da obra projectada, que em 

alguns casos é superior ao da obra.
57

 A preservação da cultura não pode limitar as 

sociedades em contínua evolução, de um trabalho permanentemente inacabado de criação 

cultural. 
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No âmbito deste trabalho interessará a cultura do ponto de vista sociológico, como produto 

e consumo, para o turismo cultural, não se encontrando obstante o seu valor estético e 

relevância enquanto modo de vida. 

 

Para a Irish toTourist Board (ITB) um recurso cultural é qualquer lugar, estrutura, peça ou 

acontecimento cuja contemplação incrementa a percepção que o visitante tem acerca das 

origens, condutas, gostos e costumes da região que visita.
58

 

 

2.1.2 - Património  

 

Segundo Almeida, na linguagem dos responsáveis pela salvaguarda do Património e 

daqueles que intervêm em seu nome ou a seu propósito, a sua caracterização e os seus 

alcances continuam indefinidos, muito ambíguos e pouco esclarecidos.
59

 

 

Em 1903, quando Riegl escreveu O Culto Moderno dos Monumentos, O seu Carácter e a 

sua Génese, o conceito de património apenas abrangia os “monumentos históricos e 

artísticos”
60

, desde os literários aos construídos. 

 

Nos dias de hoje o conceito de património é alargado, alberga paisagem, locais históricos, 

sítios e envolvente construída, biodiversidade, colecções, práticas culturais passadas e 

práticas culturais que permanecem, conhecimento e experiência viva. 
61

 

 

Património significava até quase aos dias de hoje um conjunto de bens materiais que 

pertenciam a alguém, casa ou instituição.
 62

 Património tem origem no latim, patrimonium. 

A palavra património deriva de patrius, que por sua vez tem origem em pater e em 

monium,
63

 estas palavras estão relacionadas, segundo o direito romano, com o poder 

masculino, pátrio e com a herança paterna.
64
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Património é definido, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa como: bens que 

herdamos dos nossos pais ou avós; legítima; herança paterna; bens de família, dote 

necessário para a ordenação de um eclesiástico; propriedade.
65

  

 

A importância atribuída ao património teve inicio na sociedade do séc. XVI. Época em que 

a sociedade moderna começou a despender avultadas somas com vista a recuperar, 

reinventar e inventar património material e imaterial.
66

 

 

A noção de património enquanto algo que pertencente a uma comunidade, a uma nação 

veio com a necessidade que os governantes, após a revolução francesa, sentiram para 

controlar o saque de peças que eram pilhadas, passando a  referirem-se ao património 

como património artístico e cultural da nação. No séc. XIX, com o romântico usaram-se 

mais os termos: “monumentos históricos”, “monumenta histórica” e, mais tarde,  

“monumentos nacionais”.
 

 Foi também neste século que os estados iniciaram a 

nacionalização de testemunhos únicos, monumentais, artísticos e culturais.
67

 O séc. XIX 

parece ser testemunho de uma grande preocupação com património, pois é igualmente, a 

partir desta época que datam a maior parte das legislações de protecção dos monumentos 

na Europa.
68

 

 

As cartas, as convenções e recomendações internacionais sobre o património tiveram lugar 

após as grandes guerras com o desabrochar de uma maior consciencialização das 

comunidades. Tais como a Carta de Veneza de 1964 - Carta internacional sobre 

conservação e restauração de monumentos se sítios e a Carta de Cracóvia de 2000, 

Princípios para a conservação e restauro do património construído. A UNESCO 

(organização educativa, científica e cultural das nações unidas) tem um papel fundamental 

na temática do património mundial.
69

  

 

“Complexo de Noé” 
70

 é o nome atribuído à expansão vasta de noção de património, que 

tem vindo a ser alargada com os tempos. Este aumento de amplitude do conceito de 

património, tem uma extensão tripla, segundo Choay, são elas: a tipológica, a cronológica 
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e a geográfica. A tipológica deve-se ao facto de património não se limitar ao monumental. 

A cronológica, dado que património não é só o que é antigo, a sua extensão temporal 

aumentou largamente. A Geográfica, tendo em conta que a consciencialização do 

património é internacional e a sua preservação é discutida por vários povos.
71

 Segundo 

Guillaume o património surge como um contraponto às ameaças e incertezas do futuro.
72

 

Neste sentido, por intermédio dos artefactos, em geral, e dos patrimonializados em 

particular, podemos observar como uma sociedade, num determinado espaço e tempo 

constrói e reconstrói a sua memória cultural.
73

  

 

Existem ainda outras definições relevantes. A Carta de Cracóvia define património como: 

(…) o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus valores 

específicos e particulares e com os quais se identifica. A identificação e a valorização 

destas obras como património é, assim, um processo que implica a selecção de valores.
74

 

 

Quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos identifica como seus um objecto ou 

conjunto de objectos
75

, nasce a noção de património segundo Ballart. 

 

Património é o que tem qualidade para a vida cultural e física do homem e afirmação das 

diferentes comunidades.
76

 Património é qualidade e memória. Sem qualidade, intrínseca 

ou circunstancial, não haverá fundamento para que um testemunho - memória tenha de ser 

conservado
77

. 

 

Pode-se ainda estudar a definição de património na língua inglesa que tem a designação de 

heritage, herança, o que é deixado pelos antecessores, (…) o que os pais deixam aos filhos; 

os familiares, a outros familiares; o que uma geração recebe da(s) precedente(s). Mas a 

herança é também “recurso”. 
78

  Este recurso - património - possibilita o estudo para uma 

maior compreensão do passado, auxiliando o entendimento do presente. Para uns, para a 
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compreensão das três dimensões do tempo, seria relevante a transmissão de bens que uns 

consideraram importantes passar a outros.
79

 

O património é um ponto de referência dinâmico e um positivo instrumento para o 

crescimento e a mudança. Uma particular herança e a memória colectiva de cada 

localidade ou comunidade é insubstituível e uma importante fundação de desenvolvimento, 

ambos agora e no futuro. 
80

 A herança é, por conseguinte, insubstituível, o que torna 

relevante a sua valorização.   

 

O valor reconhecível por parte de um indivíduo ou uma comunidade sobre algo do passado 

torna-o património. Assim, como o indivíduo e as comunidades são distintos entre si e se 

encontram em constante mutação, o mesmo acontece com os critérios que atribuem os 

valores. Portanto, o valor do património é relativo, dependendo da pessoa ou sociedade e 

das condicionantes intelectuais, culturais e psicológicas de um espaço de tempo.
81

 Assim, o 

património é uma construção social
82

. Trata-se de um processo simbólico de legitimação 

social e  cultural de determinados objectos que conferem a um grupo um sentimento 

colectivo de identidade.
83

 

 

O património tem um aspecto duplo, o de Património com valor de identidade e de 

memória e o de Património como qualidade de vida.
84

  O património serve também como 

afirmação de identidades concelhias, regionais, nacionais e até internacionais
85

 ou segundo 

a Carta de Ethos, património cultural e natural pode ter valores universais, nacionais, 

regionais ou locais, portanto diferentes níveis de significados e relevância. 
86

 

0 Património é uma herança, é a “memória” da comunidade e é o que lhe padroniza a 

qualidade de vida. A ligação do Património à comunidade é uma radicalidade mas ele só 

o é, verdadeiramente, quando esta o assume e toma consciência dele.
87

 

 

 

Segundo a Carta de Cracóvia identidade entende-se como a referência colectiva 

englobando, quer os valores actuais que emanam de uma comunidade, quer os valores 
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autênticos do passado. 
88

 O património é reflexo da identidade, identidade que vem da 

memória, que lhe dá um sentimento de pertença, daí a sua relevância e valorização por 

parte do indivíduo ou comunidade. A memória do passado permite a consciência do 

presente e projecta o futuro de uma determinada sociedade.
89

O património é um símbolo 

que representa uma identidade, liga-a ao passado, reforçando-a, e é uma forma de 

transmissão cultural.
90

 

 

 

2.1.3 - O valor do património 

 

O valor do património é mutável, variando consoante os tempos. Através deste processo de 

mudança de valores, cada comunidade desenvolve uma consciência e um conhecimento da 

necessidade de preservar os bens culturais construídos, pois eles são portadores dos seus 

próprios valores patrimoniais comuns. 
91

  

 

O valor do património é relativo, não é estável. Altera-se à medida que a sociedade, que 

outrora lhe atribuiu determinado valor, se altera, pois a sociedade é dependente dos seus 

símbolos e identidade. As mutações dos valores de uma sociedade reflectem-se no valor do 

património. O valor do património é reflexo da sociedade que o atribui, o que, segundo 

Pau-Preto pode dizer imenso sobre a mesma.  

 

A relatividade do valor do património, reflecte-se nas suas políticas, dado que, segundo 

Santos, raras são as vezes em que se encontra um acordo absoluto, devido às 

controvérsias.
92

   

 

Os vestígios arqueológicos são património, sendo neles reconhecido o seu valor cient ífico, 

por serem sinais do passado, estes podem ser, como já referido, (…) uma importante 

fundação de desenvolvimento (…)
93

, que através do turismo permitiria melhorias 

socioeconómicas e desenvolvimento cultural. 
94
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Para Molinero os valores do património poderiam ser definidos segundo o quadro que se 

segue. 
95

 Neste âmbito, aquilo a que seja reconhecido estas qualidades será património. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 - Património Material e Imaterial  

 

Avoluma-se, actualmente, o interesse pela classificação de paisagens, naturais e humanas, 

por diversos tipos de aldeamentos e pelos sítios com qualidade de vida ou que a garantem. 

A curiosidade cultural e científica do homem leva-o ainda a classificar, como património, 

bens naturais e determinadas espécies biológicas, cuja conservação pareça ameaçada. E 

esta tendência para ampliar a «patrimonialização» não para e cada vez se une mais a 

perspectiva da qualidade de vida”. Não estamos só atingidos pelo chamado “Complexo de 

Noé” mas também pelo “equilíbrio ambiental”.
96

 

 

Património cultural designa-se por, no artigo 1 da Convenção Geral para a Protecção do 

Património Mundial, Cultural e Natural, monumento, conjuntos de edifícios e sítios.
97

 

 

Existem vários tipos de património cultural: 
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 Os monumentos: obras arquitectónicas, trabalhos de escultura e pintura monumentais, 

elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, habitações rupestres e 

combinações de estilos, que sejam de valor universal incalculável do ponto de vista 

histórico, artístico e científic;
98

  

 

 Os conjuntos de edifícios: a grupos de edifícios, separados ou contíguos, que devido à sua 

arquitectura, homogeneidade e situação na paisagem sejam de um valor universal 

incalculável do ponto de vista histórico, artístico ou científico;
99

 

 

 Os sítios: obras efectuadas pela mão do Homem ou obras combinadas do Homem e da 

Natureza e zonas, incluindo sítios arqueológicos, que sejam de valor universal 

incalculável do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico; 
100

 

 

Já o Património natural é referente a formações naturais, geológicas e fisiográficas e sítios 

naturais.
101

 Podemos identificar também vários tipos de património natural: 

 

 As formações naturais, consistem em formações físicas e biológicas ou grupos destas 

formações, de valor universal incalculável do ponto de vista estético e científico; 

 

 As Formações geológicas e fisiográficas e áreas delimitadas de forma precisa que 

constituam o habitat de espécies animais ou vegetais em risco de valor incalculável do 

ponto de vista da ciência e da conservação; 

 

 Os sítios naturais ou áreas naturais delimitadas de forma precisa de valor universal 

incalculável do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural.
102

 

 

As alusões feitas ao património referentes a património passível de ser tocado, aquele que é 

tangível, matéria, trata-se de património material. Poder-se-á assim, referir que o 

património material é constituído pelo património cultural e pelo património natural. Para 

além do património material existe um outro tipo de património, o património cultural 

imaterial. Este está ligado ao que é intangível, ao que não pode ser tocado.  
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O património é constituído pela herança histórica, artística, científica, técnica… dos 

diversos povos, culturas e civilizações
103

, assim, será também, testemunho intangível do 

património cultural de outras épocas, trata-se de património imaterial.  

 

Na Convenção para a salvaguarda do património cultural imaterial, património cultural 

imaterial foi definido no ponto 2 do artigo 2 como: (…) as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e aptidões – bem como os instrumentos, objectos, artefactos e 

espaços culturais que lhes estão associados – que as comunidades, os grupos e, sendo o 

caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu património cultural. 

Esse património cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é constantemente 

recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interacção com a 

natureza e da sua história, incutindo-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, 

contribuindo, desse modo, para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela 

criatividade humana.
104

   

 

O património cultural imaterial pode manifestar-se, segundo o ponto 2 do artigo 2 da 

Convenção para a salvaguarda do património cultural imaterial através de: tradições e 

expressões orais, incluindo a língua como vector do património cultural imaterial; artes do 

espectáculo; práticas sociais, rituais e eventos festivos; conhecimentos e práticas 

relacionadas com a natureza e o universo ou aptidões ligadas ao artesanato tradicional.
105

 

Neste âmbito, as histórias, as músicas, as danças, as cantigas, os mitos e outras 

manifestações intangíveis, que reflectem a capacidade de expressão de outros tempos, uma 

realidade cultural, são património imaterial.
106

 

 

Dado que o valor é relativo e este pode ter várias escalas (mundial, continental, nacional, 

regional ou concelhia), como foi abordado anteriormente. Assim, ter-se-á em conta o 

concelhio, a partir das definições de património da UNESCO, visto ser o que diz respeito 

ao caso de estudo apresentado, o concelho de Penedono. 
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2.1.5 – Monumento 

 

Monumento vem da palavra latina monere, que significa advertir, lembrar. Na idade média 

moimenta significava uma construção tumular, a ideia de lembrança, permanência.
107

   

 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa monumento pode ser construção ou obra de 

escultura destinada a perpetuar a memória de um facto ou alguma personagem notável; 

edifício majestoso; obra digna de passar à posteridade; mausoléu; memória; recordação; 

documentos literários, científicos, legislativos e artísticos, ou quaisquer restos e 

fragmentos materiais pelos quais podemos conhecer as memórias dos tempos passados;
108

 

Portanto, o monumento será uma memória reconhecível através de algo tangível, um signo, 

que esteve ligado a um tempo. 

 

Monumento: é uma entidade identificada como portadora de valor e que constitui um 

suporte da memória. Nele, a memória reconhece aspectos relevantes relacionados com 

actos e pensamentos humanos, associados ao curso da história e, todavia, acessíveis a 

todos.
109

 

 

O valor cultural dos monumentos é recente, como explica “o culto moderno dos 

monumentos, o seu carácter e a sua génese”. Já em 1903, na obra referida, Aloïs Reigl 

previa o que ainda hoje acontece, o crescente interesse na conservação e utilização do 

património por parte das sociedades contemporâneas.
110

 

 

Reigl distingue monumentos intencionados e não intencionados. Intencionados são aqueles 

que são construídos para deliberadamente constituírem memória. Os não intencionados são 

aqueles que são executados sem a pretensão de constituírem memória. O valor que a 

sociedade reconhece nos monumentos é que os transforma em património, o carácter e os 

significados dos monumentos alteram-se consoante as sociedades, não sendo dependentes 

da sua forma e tempo original.
111
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Como património é qualidade, nem tudo é classificável. 
112

 O antigo não pode ser 

considerado património, só porque é antigo, como se verifica muitas vezes,
113

sendo na 

opinião de Almeida incoerente mitificar e modelizar demasiadamente o antigo. A sua 

raridade é o que leva a patrimonializar o antigo com mais facilidade. No entanto, o novo 

também pode ser património, pode ter qualidade e valor. 

O valor do património é relativo, e segundo Nitzch, a história não pode matar a vida nem 

o progresso.
114

 O que, por sua vez, poderia matar o surgimento de novo património 

 

Algumas paisagens de hoje são patrimonializadas, sejam elas paisagens culturais, as que 

foram intervencionadas pelo homem, ou paisagens naturais, não intervencionadas pelo 

homem.  

 

2.1.6 - Paisagem  

 

Paisagem tem origem na palavra latina pagus, na sua acepção significava território ou 

campo cultivado.
115

 Segundo o Conselho da Europa, artigo 1º de 2001 a paisagem é uma 

área, observada pelas pessoas, cujo carácter é o resultado de uma acção e interacção dos 

factores naturais e/ou humanos.
116

 

 

Mais uma vez, existem diversas definições aplicáveis. Richard Hartshorne definiu 

paisagem como um pedaço restrito de terra. David Lowenthal afirma que a paisagem é 

abrangente, que inclui quase tudo que nos cerca. Alternativamente, a paisagem tem sido 

definido como uma maneira de ver. Yi- FuTuan vê paisagens como a percepção, 

representação, imaginação, ou sensação da terra: uma imagem, uma construção da 

mente, um sentimento. No entanto, muitos investigadores , assumem que a materialidade e 

a experiencia humana (cerebral, afectiva e sensorial) de paisagem são explorados melhor 

quando em simultaneo. D.W. diz que qualquer paisagem é composta não só no que está 

perante os nossos olhos, mas também no que está no interior das nossas cabeças. De 

forma semelhante, Stephen Daniels diz que paisagem é tanto material como ideológica. 

Ele adverte contra a tentativa de resolução das contradições paisagem: devemos respeitar 
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a sua duplicidade.
 117

 Também se pode dizer que (…) a paisagem é hipertexto, um texto de 

múltiplas dimensões e interpretações; (…) Como referente identitário, paisagem é tão 

forte como a língua, e como a língua é social e culturalmente construída e partilhada. 
118

 

E H.C. Darby, Oliver Rackham, W.G. Hoskins e Richard Muir, de formas variadas, vêm 

paisagem como um palimpsesto com camadas profundas, como um arquivo precioso.
119

 

(…)paisagem cultural é quase tudo o que conseguimos ver quando vemos no exterior.
 120

  

 

A paisagem cultural é a paisagem intervencionada pelo homem. A paisagem é gravada de 

elementos identificadores ao longo dos anos. Estes permitem atribuir valor à paisagem, 

sendo um produto social e cultural, uma testemunha do passado. Toda a paisagem 

humanizada tem significado, independentemente de serem mais ou menos relevantes. 
121

 

Paisagem é expressão de valores culturais, ligações sociais, acções e decisões, faz uma 

afirmação sobre gerações anteriores e o passado em geral.
122

  

 

Praticamente toda a paisagem foi experienciada pelo homem ou afectada pelas suas acções, 

o que faz com que tenha sido intervencionada directa ou indirectamente pelo homem, pelo 

que (…) muitos agora afirmam que toda a "paisagem" é uma "paisagem cultural", porque, 

quer pelo valor colocado sobre ele na sua apreciação ou pela sua intervenção a um maior 

ou menor grau, o homem tem vindo a participar na sua definição.
123

No início dos anos 50 

e com mais força nos anos 70, o estudioso e escritor JB Jackson, fundador da Landscape 

magazine, and cultural geographer, como Pierce Lewis começaram a insistir que todas as 

paisagens eram inerentemente culturais.
124

 

 

Paisagens culturais são, para Curado, obras combinadas da natureza e do homem (…), são 

ilustrativas da evolução da sociedade humana e num determinado tempo, sob a influência 

dos constrangimentos ou oportunidades físicas.
125

 Paisagem cultural é, neste sentido, o 

resultado de interferências recíprocas entre o homem e a natureza, estas interferências 
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marcam o território e tornam-se num testemunho que permite reconhecer a evolução do 

homem, tendo em conta as suas condicionantes, num dado espaço e tempo.   

 

A paisagem é dinâmica, adaptada às exigências de cada momento que se alteram com a 

mudança dos tempos, respondendo às questões das comunidades
126

 e é preenchida de 

sinais, muitos deles já alterados no seu sentido e significado. Tem-se por exemplo os 

menires, dos quais já se perdeu o significado, o que não impede que se especule sobre o 

mesmo
127

 e a eles lhes seja reconhecido valor. As manifestações paleolíticas reconfortam o 

homem pela noção de permanência no tempo. 

 

2.1.7 - Turismo  

 

O turismo, segundo a Carta de Turismo Cultural é um feito social, humano, económico e 

cultural irreversível. A sua influência no campo dos monumentos e sítios é particularmente 

importante e só pode aumentar, dados os conhecidos factores de desenvolvimento de tal 

actividade. 
128

 

 

Segundo a mesma carta, prevê-se que nos próximos vinte e cinco anos o turismo continue a 

aumentar. O crescimento do turismo pode causar graves consequências e tem uma forte 

influência na envolvente humana e nos monumentos e sítios particularmente. Desta forma 

o turismo deverá ser estudado para que tais danos não sucedam.
129

  

Existem vários tipos de turismo, tais como, turismo cultural, eco-turismo, turismo de 

património, turismo aborígene, turismo rural e turismo sustentável, são alguns termos 

correntes.  

 

Estes termos são reflexo de um par de realidades contemporâneas importantes. Um é o 

crescimento da preocupação social com a qualidade do ambiente e o reconhecimento de 

que os nossos recursos são finitos. A outra é a crescente demanda moderna, turistas 

discernentes para aprenderem sobre a cultura que visitam, através de interacções com a 

população local. Eles procuram experiências pessoais únicas. Tem sido sugerido que a 

sensibilidade para o ambiente visitado é expandido para além dessas preocupações do 
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eco-turismo ou turismo de património para ser uma característica do turismo em geral à 

medida que nos aproximamos do milénio.
 130

 

 

O turismo cultural é definido no ponto 3 da Carta de Turismo Cultural como aquela forma 

de turismo que tem por objectivo, entre outros propósitos, a descoberta de monumentos e 

sítios. Este exerce, neste último, um efeito muito positivo na medida em que este contribui - 

para satisfazer os seus propósitos – para a sua manutenção e protecção. Esta forma de 

turismo justifica de facto os esforços que tal manutenção e protecção exigem da 

comunidade humana, devido aos benefícios sócio-culturais e económicos que comporta a 

toda a população implicada.
 131 O turismo cultural é mencionado no ponto 4 da Carta do 

Turismo Cultural como associado aos benefícios e malefícios a que se encontra sujeito, no caso 

dum uso abusivo dos monumentos e sítios. A vontade de prevenir este tipo de situações levou a 

preocupação da criação de regras que impeçam a deterioração de património com vista ao 

respeito pelo mesmo. 132 

 

Para Hurt, as atracções dos grandes centros urbanos ou locais com grande escala de 

desenvolvimento estão ligados à lembrança que os termos, turismo cultural ou turismo de 

património, acarretam.
133

 Quando se pensa em turismo cultural ou turismo de património 

devem-se valorizar os “grandes” monumentos, mas sem subestimar o poder atractivo dos 

restantes. 

 

No Norte da América turismo cultural é com frequência visto enquanto artes 

performativas, galerias de arte, museus, locais históricos, festivais e eventos. Estas formas 

de turismo cultural terão que passar a ser “um modo de vida”, se se pretende responder 

efectivamente às tendências actuais, de um turismo cultural mais amplo.
 134

 

O turismo, para Robert McNulty, não é um objectivo, mas um meio, tendo definido 

turismo cultural, ao nível da comunidade, como o fim do processo de fazer uma 

comunidade mais habitável para os residentes e depois para os turistas.
 135
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O turismo cultural é uma forma de rentabilidade económica que permitirá fundos para 

reabilitar e interpretar o património, assim como uma forma de desenvolvimento 

económico da comunidade.  

 

O turismo cultural é primeiramente turismo, ou seja, encontra-se dentro do sistema de 

actividades turísticas. O turismo baseado em rotas culturais também requer actividades de 

natureza turística como alojamento, restaurantes, agências, informação e transportes e de 

aplicação turística como elementos culturais de interesse para os turistas e de apoio ao 

turismo como as infra-estruturas, serviços públicos e privados.
 136

 O desenvolvimento do 

turismo cultural levou a uma maior necessidade de gestão do património para que este não 

sofra impactos negativos associados à actividade turística.
137

 

 

Já o turismo rural é convertido em produto e mercadoria que circula em espaços globais e 

que oferece um pacote emocional que proporciona “tradição”, “autenticidade”, 

“naturalidade”, todos eles considerados valores perdidos nos meios urbanos. Desta 

forma, são activados repertórios culturais, até ao momento desconhecidos, e também 

menosprezados, nos quais se investem (ex: infraestruturas de comunicação e alojamento) 

para obter ganhos mercantis. Este novo tipo de oferta turística encontra-se nos discursos 

sobre desenvolvimento local europeu que agora já não é dirigida à diversidade étnica – 

turismo étnico –, mas sim a um mundo rural recriado como núcleo de tradições perdidas 

pela modernização.
138

 

 

O turismo rural é uma forma de desenvolvimento do turismo em áreas rurais. 

Representando um sector do mercado e distingue-se do turismo de massas do litoral e 

algumas cidades.
139

 

 

O desejo dos turistas de visitar o outro, a procura de uma experiência alternativa ao seu 

meio ambiente, na expectativa de descoberta, jogo e repouso, independentemente da 

proximidade geográfica, tem o  nome de alteridade (o outro),
140

 aquele que é diferente, 

desigual ou distante socialmente.
141

 Agustín Santana entende, como um turismo 
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alternativo, o turismo rural.
142

Cohen, por sua vez, percepciona o turismo rural como uma 

possível experiência de turismo cultural. No espaço rural os turistas procuram a 

autenticidade e um estilo de vida alternativo àquele vivido por eles no quotidiano e até 

outras experiências como as espirituais.
143

 

 

O turismo rural é considerado pela União Europeia como qualquer actividade turística em 

espaço rural.
144

 Assim, o turismo rural abarca o agroturismo,
145

 ou turismo de uma 

exploração agrária, o ecoturismo ou o turismo verde.
146

 O turismo rural pode ser 

organizado por tipos, tais como: o agroturismo, o ecoturismo, o turismo de aventura e o 

turismo desportivo.
 147

 

 

Segundo a Direcção Geral de Turismo o Turismo no Espaço Rural (TER) consiste no 

conjunto de actividades e serviços realizados e prestados mediante remuneração em zonas 

rurais, segundo diversas modalidades de hospedagem, de actividades e serviços 

complementares de animação e diversão turística, tendo em vista a oferta de um produto 

turístico completo e diversificado no espaço rural.
148

 

 

 (…) O uso ou aproveitamento turístico do meio rural, prestando atenção aos princípios 

do desenvolvimento sustentável, caracterizado por gerar efeitos eminentemente positivos 

(conservação do património, protecção do meio), promove-se em áreas “não invadidas”, 

incluir a população local como actores culturais, ser minoritário e promover, através de 

encontros espontâneos a participação, o contacto cultural.
 149

 

 

O espaço rural, enquanto produto de consumo é também produtor de paisagem, ruralidade, 

tranquilidade, raízes, identidades
150

 com vista a um desenvolvimento sócio-económico. 

Assim entendido, o turismo rural é um motor e uma consequência dessa mudança 

cultural.
151
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Na realidade, o turismo rural é apenas uma das formas de desenvolvimento, muitas vezes 

complementar a outras, e que deve ser entendido numa perspectiva integral, endógena e 

participativa se quer realmente contribuir para o desenvolvimento rural.  

Numa perspectiva antropológica (Prista, 1998) o TER retoca com cosmética folclorista o 

problema do êxodo rural-urbano, cria escaparates de tradições envernizadas para 

consumo urbano e vende os restos de comunidades rurais que experimentam processos de 

mudança e urbanização.
 152

 

 

2.2 - O património de Penedono 

 

Como um artifício idealizado com finalidades de identificação  no espaço e no tempo, 

como elemento de referência, o património representa, para a  sociedade actual, uma 

verdadeira necessidade. De tal forma que o “património” se converteu, nos últimos anos, 

num verdadeiro culto popular e também, numa etiqueta extraordinariamente extensiva a 

uma enorme quantidade de elementos e objectos, do individual ao colectivo, do material 

ao intangível, de um passado mais remoto a um passado mais recente.
153

 

 

A cultura como produto
154

 é cada vez mais valorizada pelas sociedades contemporâneas. 

Este desejo pelo produto, conhecimento e experiência despertou também o interesse pelo 

rural. A Europa cada vez mais distante e nostálgica da vida rural, acaba de descobrir o 

valor patrimonial da arquitectura tradicional
155

, seja pela arquitectura rural, pelo modo de 

vida, pela paisagem ligada, aos homens, aos seus trabalhos agrícolas e aos seus hábitos
156

, 

ou e pela qualidade de vida. A qualidade de vida é hoje grandemente desejada pelos 

cidadãos que se procuram refugiar da “poluição citadina” nas aldeias rurais. Estes espaços 

rurais encontram-se muitas vezes repletos de património material e imaterial de grande 

valor que despertam curiosidade nos visitantes e grande orgulho à comunidade que habita 

o espaço a que estes pertencem, porque estes são símbolos da sua identidade.  

 

O concelho de Penedono é um concelho maioritariamente rural, preenchido de 

experiências passadas e presentes, que poderá preencher as ânsias de quem o visita. Este 

concelho possui um vasto património arqueológico que abrange desde monumentos 
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megalíticos, como o Dólmen da Capela de Nossa Senhora do Monte do séc. XXIX/XXVII 

a.C. até a sepulturas do séc. XVIII. A arquitectura civil pública espelha-se no seu expoente 

máximo no Castelo de Penedono, classificado como monumento nacional. A arquitectura 

civil privada de interesse encontra-se distribuída por todo o concelho, assim como a 

arquitectura religiosa centenária e estruturas de apoio, tais como, fontes e lagar de azeite. 

Os núcleos históricos poderão despertar curiosidade aos visitantes. Os seus valores 

vernaculares e as suas qualidades bem poderiam ser mais aproveitadas, se ela estivesse 

mais estudada e valorizada. A sua classificação é essencial, como adiante se dirá, até para 

que ela seja mais estudada. Embora sem arquitectos, ela tem qualidades funcionais e 

valores pitorescos, etnográficos e até técnicos, mostrando-nos par vezes perfeitas 

adaptações aos sítios e às funções, o que a aproximam, da poética do habitar, bem mais 

do que tanta outra construção que hoje se faz pelas nossas aldeias. Urge reabilitar a 

arquitectura tradicional e exigir para ela intervenções recreativas.
157

 Também se pode 

encontra gastronomia típica, artesanato em junça e grupos de folclore.  

 

Este concelho maioritariamente rural pode oferecer não só um refúgio, onde se experiencia 

a qualidade de vida de um espaço rural, mas também cultura, (…) é preciso assinalar 

importantes modificações no plano sócio-cultural, nomeadamente a extensão dos modelos 

culturais urbanos ao espaço rural e, de forma paralela, a revalorização dos “modos de 

vida” e das culturas rurais; a consciencialização dos cidadãos sobre a necessidade de 

conservar o ambiente e preservar a paisagem; a cada vez maior procura de natureza e 

espaços naturais (e culturais) por parte da sociedade de ócio que se generalizou nos 

países mais desenvolvidos.
158

 Portanto, para além de um turismo de lazer
159

 e descanso, 

poderá ser oferecido a quem visita este concelho um turismo cultural e de desporto no 

âmbito do turismo rural. Para tal, é necessário haver uma marcação dos locais de interesse, 

e em simultâneo oferecer a experiência da qualidade de vida rural. Uma forma de 

concretizar esta intenção seria através da criação de uma rota ou itinerário patrimonial. A 

rota ou itinerário é elaborada através do percurso por caminhos agrícolas que possibilitam 

um reconhecimento da vida rural, ao mesmo tempo que se dirige os visitantes aos pontos 

de interesse do concelho, o património concelhio, enquanto visitam as aldeias para uma 

maior compreensão da vida e património rural.   
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Deve-se valorizar e tornar acessível o património existente no espaço rural. Pretende-se 

valorizar e tornar mais acessível o património de Penedono, o que pode ser elaborado 

através de uma rota ou itinerário patrimonial. 

 

Para auxiliar o processo da criação da proposta deste itinerário, inventariou-se o 

património material e imaterial do concelho de Penedono com base na Análise e 

Diagnóstico do PDM de Penedono, na experiência do território, na consulta de entidades 

locais, bibliografia local, o sítio dos monumentos nacionais e entrevistas informais à 

população. Apesar da sua relevância, o património imaterial de Penedono não foi abordado 

na Análise e Diagnóstico do PDM de Penedono. Este inventário encontra-se no Anexo I.  
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3 - Valorização e Revitalização do concelho de Penedono  

 

A valorização e revitalização do concelho de Penedono deverão passar por diversas áreas, 

como foi já referido no primeiro capítulo, tendo-se escolhido o turismo como a área a ser 

desenvolvida no concelho através da criação de uma plataforma de desenvolvimento – rota 

do património de Penedono. Esta rota terá como base o património. Desta forma, o 

património é abordado enquanto factor de desenvolvimento. Os benefícios e malefícios que 

podem advir do turismo são abordados neste capítulo, assim como uma breve história dos 

itinerários ou rotas e as definições que lhe são inerentes. 

 

Será com vista à elaboração da plataforma de desenvolvimento, aqui a rota do património 

de Penedono, que serão referidas linhas orientadoras e exemplos de rotas, sem esquecer o 

aprofundar da questão do património enquanto factor de desenvolvimento. Neste sentido, 

surgirá no final uma sugestão da rota patrimonial de Penedono, que deverá ser vista como 

uma sugestão de uma plataforma de desenvolvimento. 

 

3.1 - O património como factor de desenvolvimento 

 

Como já se sentia outrora, o Património não pode ser olhado apenas como uma reserva e, 

menos ainda, como uma recordação ou nostalgia do passado mas, antes, como algo que 

tem de fazer parte do nosso presente.
160

 

 

Hoje o património é um recurso de reflexão conceptual na abordagem ao desenvolvimento, 

faz a transição entre o passado e o presente, nele estão impressas linguagens de 

organização territorial e paisagens.
 161

 

 

O património, natural e cultural, é referido por Carvalho como sendo uma parte de 

valorização turística dos lugares, e tem sido reconhecido como um recurso, para um 

desenvolvimento sustentável do turismo, em documentos dos últimos anos.
162
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A deserção acentuada dos espaços rurais aliada à sua, consequente, degradação de edifícios 

e paisagens, tem vindo a tornar-se cada vez mais evidente. 
163

  É necessária uma medida 

que permita a conservação do espaço rural. 

 

A maioria das pesquisas de mercado indicam que as visitas a locais históricos e culturais 

é a maior razão pela qual as pessoas viajam e este motivo tem vindo a crescer em 

relevância.
164

 Poder-se-á, assim, referir que o património é uma plataforma válida para o 

desenvolvimento. 

 

Alguns espaços rurais são agora organizados e apropriados sobretudo por populações 

urbanas que valorizam os elementos da paisagem outrora entendidos como sinal de 

arcaísmo e atraso de desenvolvimento, em resultado de processos espontâneos ou na 

sequência de linhas estratégicas de orientação e de instrumentos de política regional que 

enfatizam acções e medidas com o objectivo de requalificar esses territórios e promover as 

suas potencialidades originais e excepcionais.
165

 Noutros casos, é a dinâmica interna e o 

papel dos actores locais que enfatiza o valor pedagógico do património, identificando-o e 

aproximando-o dos cidadãos. Em qualquer dos exemplos, as lições do passado e o 

contexto histórico, projectados no campo do património cultural, configuram um recurso 

singular e alicerçam a matriz de especificidade dos territórios.
 166

 

 

Será com base nesses recursos, que se deverá criar uma rede patrimonial em Penedono 

com vista a um desenvolvimento turístico do concelho. Um dos objectivos é tornar o 

concelho mais habitável. Desta forma, tal como para Robert McNulty, o turismo é visto 

como um meio e não como um fim.  

 

O outro objectivo é o benefício que o turismo pode trazer ao património, como uma maior 

consciencialização do valor do património, que trará preocupações de estudo e conservação 

a estes símbolos, espelhos de memória de uma cultura. O valor do património deverá ser 

sempre prioritário em relação ao turismo. Não poderá ser esquecido o estudo, a 

preservação e a conservação do património em primeira instância e, só depois, o seu uso 

enquanto recurso. 
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A globalização cria também a necessidade de diferenciação e, por isso, uma maior 

valorização da identidade, do património. Pelo que (…) como elemento de referência, o 

património representa, para a  sociedade actual, uma verdadeira necessidade.
 167

 Assim, e 

pelo mesmo motivo, assiste-se a movimentos de revitalização e reinterpretação da 

especificidade cultural. 
168

  

 

Este sentimento colectivo de nostalgia fez aparecer um mercado patrimonial e à lógica da 

singularidade do objecto acrescenta-se a lógica da sua valorização comercial. O 

património tornou-se uma componente essencial da indústria turística com implicações 

económicas e sociais evidentes. 
169

 

 

O turismo pode contribuir para a preservação e valorização do património, enquanto, a par 

disso, desenvolve a cultura, a economia, e consequentemente a sociedade. Desta forma, o 

turismo pode promover a melhoria da qualidade de vida dos locais. No entanto, a sua 

gestão tem que ser feita cuidadosamente, para que a experiência de quem visita seja de 

qualidade e para que a vida dos locais não seja deteriorada, mas melhorada, e na 

preservação e melhoria do património. O turismo cultural é uma alternativa ao turismo 

litoral. Esta alternativa permite cativar turistas para um conhecimento de um interior de um 

país repleto de património. O turismo cultural no interior pode funcionar como factor de 

criação de emprego e de revitalização das economias locais.
 170

 

 

Para o desenvolvimento do território poderá contribuir o património, contudo este deverá 

ser apoiado numa estratégia integradora de todos os recursos locais, correndo o risco de 

pouco ou nada significar.
 171

 

 

Para Aires Ferreira, num sentido de uma estratégia com base nos recursos interessa saber: 

Como é que lá chegam as pessoas? Onde ficam? O que é que fazem?
172

 O TAPA - 

Turismo, Ambiente, Património e Artesanato – não é por si só suficiente, é, por 

conseguinte necessária a existência de uma estratégia. 

                                                             
167

 SILVA, Elsa - Património e identidade. Os desafios do turismo cultural, p.220 
168

 Cit. por SILVA, Elsa, MOREIRA - Património e identidade. Os desafios do turismo cultural, p.220 
169

 SILVA, Elsa - Património e identidade. Os desafios do turismo cultural, p.220 
170

 Idem, p.220 
171

 PAU-PRETO, Fernando - O património cultural no planeamento e desenvolvimento territorial, os planos de ordenamento de parques 

arqueológicos, p.40 
172

 Cit. por  PAU-PRETO, Fernando, FERREIRA - O património cultural no planeamento e desenvolvimento territorial, os planos de 

ordenamento de parques arqueológicos, p.40 



53 
 

Os municípios, especialmente aqueles que são periféricos e não estão integrados nas redes 

e circuitos de comunicação principais, poderão através da valorização do seu património 

usufruir de um meio de atracção turística e de desenvolvimento económico, mas terão que 

se adaptar, desenhar produtos específicos para este mercado e disponibilizar uma oferta 

de acolhimento suficiente.
 173

  

 

A Comissão Europeia propõe o turismo cultural como um meio de reduzir as assimetrias 

regionais, ao mesmo tempo que expande a nível territorial e temporal os efeitos positivos 

do desenvolvimento turístico.
 174

 

 

Os diferentes países têm vindo a efectuar investimentos em infra-estruturas, restauro e 

investigação. A relevância atribuída aos tempos de lazer tem vindo a crescer. Este 

crescimento a médio/longo prazo poderá produzir o retorno dos investimentos, ligado ao 

usufruto e divulgação do património cultural.
175

 Neste sentido não basta por si só 

“mostrar” o património, o atractivo de cada oferta cultural depende do seu valor 

simbólico intangível, apreendido e devidamente comunicado. Uma oferta isolada tem 

pouca capacidade de sobreviver no denso mercado mediático das ofertas turísticas, sendo 

conveniente integrar-se na promoção de itinerários regionais ou em redes temáticas, ou 

mesmo associando-se a outros pontos de atracção turística. A eficácia desta integração 

depende, também, de uma adequada coordenação entre os agentes institucionais e da 

colaboração entre os mesmos.
 176

 

 

Segundo a OMT (Organização Mundial do Turismo) (1978), há que distinguir os conceitos 

de património turístico e recurso turístico. Considera-se que o primeiro é o conjunto 

potencial (conhecido ou desconhecido) dos bens materiais e imateriais à disposição do 

homem e que podem utilizar-se, mediante um processo de transformação, para satisfazer 

as suas necessidades turísticas. Os recursos seriam todos os bens e serviços que, por meio 

da actividade do homem e dos meios com que contam, fazem possível a actividade turística 

e satisfazem a necessidade da demanda.
177
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O conceito de património nos últimos anos alargou-se e supõe também o aproveitamento 

turístico, da cultura popular, do património industrial, dos grandes equipamentos culturais, 

dos parques temáticos e os centros de interpretação.
178

  

 

Não é um objectivo deste trabalho aprofundar o tema do desenvolvimento de todos os 

sectores económicos. Embora relevante, este atinge uma extensão que não seria possível 

abordar aqui. Pretende-se com este trabalho a criação de um instrumento que auxilie o 

desenvolvimento do concelho de Penedono. 

 

3.2 - Vantagens e Desvantagens do património como factor de desenvolvimento  

 

 (…) os processos de abandono dominam as áreas marginais, e são acompanhados da 

destruição de infra-estruturas, do património, da paisagem, enfim, de investimentos 

acumulados que, todavia, poderiam contribuir para a formação de riqueza no mundo rural 

mediante a sua reutilização em outras iniciativas sócio-económicas. Além disso, a 

marginalização suscita a necessidade de intervir no território para reduzir os impactos 

sobre os recursos e evitar perdas irreparáveis. Mas, por outro lado, os espaços marginais 

são procurados por uma população urbana sedenta de usufruir experiências centradas nos 

valores naturais e culturais, cuja presença, cada vez mais intensa, pode acelerar o 

processo de destruição do património e gera necessidades de equipamentos e serviços cuja 

exigência se reclama ao sector público e, em definitivo, à sociedade em geral.
179

 

 

O turismo cultural e ambiental, que os espaços rurais podem oferecer, podem acarretar 

consigo benefícios e malefícios, quer para o património, quer para a população, e até para 

os visitantes. Para a eliminação dos malefícios será necessária uma gestão multidisciplinar 

e interdisciplinar cuidada.  

A complexidade tem vindo a crescer num número de áreas que avalia os impactos de 

propostas de planos e políticas. Os planos estratégicos turísticos têm que ser executados 

cuidadosamente, dado que são muitas vezes baseados em falsas expectativas em oposição a 

uma avaliação técnica do seu real potencial e dos seus impactos. Assim, é importante 
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avaliar se um desenvolvimento vai ter os benefícios esperados ou se aparecerão 

consequências indesejadas, quer na população local, quer na envolvente.
 180

 

O reconhecimento, por parte das comunidades, dos seus recursos culturais e o seu uso 

enquanto recurso, permite o aumento de emprego e desenvolvimento económico. No 

entanto, existem potenciais inconvenientes no turismo com base no património. Os 

recursos culturais devem, antes de mais, ser vistos como recursos culturais não renováveis, 

e não como meios para o desenvolvimento. Estes são cultura, com valor, e significado para 

a comunidade. As expectativas irrealistas que a comunidade cria no potencial turístico com 

base no património podem ser uma das desvantagens destas abordagens. Os aspectos 

sociais negativos que este tipo de investimentos pode abarcar são económicos, físicos e 

culturais, tais como: congestão de tráfego, aumento dos preços da habitação e das 

mercadorias, desenvolvimento inapropriado, mudança de valores sociais e deterioração da 

natureza envolvente.
 181

 

 

Segundo Jamieson Walter a informação estatística relativa ao turismo deve ser obtida 

através do governo ou através de estudos especiais. No entanto, para o mesmo autor, a 

informação sobre turismo cultural em pequenas cidades é diminuta, pelo que se deverá ser 

céptico em relação a projecções. Uma das suas preocupações está relacionada com os 

retornos do turismo que realmente ficam na comunidade.
 182

  Esta preocupação é válida e 

tem que ser tida em grande conta. Quando este tipo de investimentos não é pensado para o 

benefício da comunidade, há possibilidades de a recolha dos lucros ser feita por elementos 

exteriores à mesma. Este tipo de situações pode ter lugar quando as infra-estruturas 

turísticas são inadequadas ou propriedade e operadas por interesses externos.
 183

 

 

Recorrendo a Jamieson Walter segue-se uma lista de benefícios e malefícios normalmente 

associados ao desenvolvimento do turismo cultural: 

 

1) Benefícios normalmente associados ao desenvolvimento do turismo. 

 Aumento de fundos para a conservação  

 Renascimento de ofícios e tradições  

 Aumento de emprego  
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 Rendimentos adicionais para os indivíduos, assim como para os empresários locais  

 Diversificação dos rendimentos  

 Uma base fiscal melhorada  

 Maior visibilidade da comunidade noutras actividades económicas  

 Melhor uso das infra-estruturas e instalações municipais  

 Realizar uma ampla mudança social e económica  

 

Os malefícios para a comunidade podem ser: 

 Esgotamento e destruição de recursos culturais se não existir uma gestão apropriada  

 Investimento de fundos públicos que frequentemente requerem empréstimos e custos de 

manutenção.  

 Aumento do custo de serviços para a polícia e bombeiros, tratamento de esgotos, etc.   

 Congestão e o uso excessivo dos equipamentos comunitários 

 Pode despertar hostilidade nos residentes 

 Traz mudanças aos valores culturais  

 Pode reforçar discrepâncias sociais
 184

 

 

Bertoncello refere alguns problemas que advêm do turismo já abordados com Jamieson 

Walter, mencionando também a deterioração ambiental ou a artificialização excessiva da 

envolvente e as condições deficientes dos mercados de trabalho turísticos.
185

  

 

O património enquanto recurso, e portanto, produto de consumo, pode ser visto como 

mercantilização do património segundo a perspectiva de que a procura de nova função ou 

uso para certos imóveis com reconhecido valor patrimonial, no contexto da sociedade de 

consumo (e do espectáculo), privilegiará o acesso e o desfrute da população com mais 

capacidade económica e, em certos casos, pode subtrair o bem patrimonial ao seu 

contexto sócio-cultural.
186

 O património pertence a quem o criou e a quem lhe atribui 

valor. Os elementos do património podem ser descontextualizados quando apresentados 

como representações plásticas de um passado irreal, sem sons nem cheiros, sem vivência 
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alguma.
187

 Para Silva o património enquanto produto comercializável expropria a 

expressão cultural dos povos.
 188

  

 

Bertoncello vê a relação positiva entre o turismo e o património como recíproca. O 

contacto dos turistas com o património permite-lhes conhecê-lo, valorizá-lo e um aumento 

cultural na participação de uma prática recreativa. Os benefícios que o património traz 

traduzem-se na geração de recursos económicos que contribuirão para a sua gestão e 

protecção.
 189

 O reconhecimento do valor patrimonial promove a sua consciencialização. 

Neste sentido, as populações teriam uma atitude em favor da sua defesa, conservação e 

estudo do património. No âmbito do património, enquanto alicerce para um turismo, como 

factor de motivação a visitas por parte de turistas, são relevantes a sua manutenção, estudo 

e valorização. Permitir a deterioração deste património significaria a perda de um recurso 

que deve ser cuidado. Esta situação traria percas irreparáveis ao conhecimento e seria 

também o desaparecimento de um alicerce, e portanto, a perda de um valor de interesse 

que motivaria o visitante. A diminuição de visitantes reduziria os lucros que advêm do 

turismo, sendo, assim, do máximo interesse das comunidades fazerem uma boa gestão do 

património, não permitindo que este recorra em riscos e colocando os seus interesses acima 

de qualquer lucro. O património pertence às gerações de hoje, assim como às futuras, 

sendo premente cuidá-lo e legá-lo às próximas gerações.  

 

O desenvolvimento de um local tem que ser consciente. Para tal, é necessário que a sua 

gestão seja efectuada na área de gestão do património. Daqui advém a necessidade da 

formação adequada de técnicos nas áreas da gestão do património. A sociedade evoluiu 

no sentido de uma crescente comercialização do património. Este processo é simplesmente 

inevitável. Pelo que é melhor que sejam as pessoas com formação adequada a geri-lo do 

que colocá-lo nas mãos de outras movidas apenas pelo ânimo do lucro fácil que acabarão 

por defraudar o sentido original dos bens patrimoniais. Cabe ao gestor do património ora 

definir as regras e os procedimentos necessários à boa execução das acções 

empreendidas, assegurando uma eficiente afectação de recursos, ora garantir que as 

iniciativas patrimoniais contemplem a própria diversidade característica do nosso 

património cultural, funcionando como factor estabilidade, de desenvolvimento e de 

integração social. A  formação nesta área deve caracterizar-se por uma índole 
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interdisciplinar, abarcando  domínios como a economia, a gestão, as ciências da 

educação ou as várias ciências sociais e humanas.  
190

 

 

A UNESCO, a ICOMOS (concelho internacional dos monumentos e sítios) ou a OMT 

(organização mundial do turismo) já fizeram notar o risco que o turismo pode representar, 

quando não existe uma consciencialização das instituições e sociedades de que os bens 

culturais tangíveis e intangíveis são recursos não renováveis. O desenho das rotas deve ter 

um profundo conhecimento da influência que o turismo poderá ter no património local. A 

sua influência poderá levar à descaracterização e, consequentemente, à perda de 

autenticidade mediante a criação de cenários que oferecem uma visão falsa da realidade 

cultural, social e económica dos destinos.
191

     

 

O turismo e o património devem estar relacionados na procura de melhorias económicas e 

sociais O desafio que se coloca ao turismo é o de utilizar os recursos patrimoniais numa 

perspectiva de desenvolvimento durável, assente em critérios de qualidade, para que  os 

seus benefícios resultem numa efectiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, tanto 

daqueles que o praticam como daqueles que o acolhem.
 192

Segundo Rosa Garrigós gerir 

Património Cultural é (…) administrá-lo de tal modo que, não só não se deteriore e 

pereça, mas que também se reabilite, se enriqueça, seja conhecido e desfrutado por todos 

e se converta num elemento de desenvolvimento económico e social.
193

 

  

 3.3 - Itinerários e rotas  

 

O modelo turístico de itinerário cultural surge no final do séc. XVIII com a Grand Tour ou 

“Voyage en Italie”, uma viagem relativamente curta no tempo e no espaço que ocupava o 

tempo livre e a curiosidade, sendo o seu destino mais frequente Itália. Os seus interesses 

foram-se alargando ao sul da Europa, aos Países Baixos, França e Áustria. Foi no séc. XIX 

que ingleses e franceses, e mais tarde alemães, escandinavos e norte americanos se 

interessaram pela arte islâmica do sul de Espanha. Mais tarde o turismo de sol e praia 

alcançou a Europa Mediterrânica.
194
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O primeiro itinerário cultural europeu foi o Caminho de Santiago, aprovado em 1987 pela 

UNESCO. Com isto, a UNESCO previa estimular a investigação histórica e melhorar as 

infra-estruturas e gerir a restauração do património ao longo do caminho, mas ao mesmo 

tempo iniciava um projecto num prazo muito alargado para fomentar os intercâmbios e, 

em certo modo, multiculturalismo, entre todos os países, regiões e comunidades locais 

implicadas geograficamente no Caminho. Isto implicava em rigor uma política de 

desenvolvimento local sobre a base do património monumental e antropológico imaterial, 

que podia implicar, como assim sucedeu em muitos lugares, mudanças sociais, 

económicas e novas lideranças. 
195

 

 

O Comité Científico Internacional de Itinerários Culturais (CIIC, criado em 1998)  

oferecem a possibilidade de por em marcha novas dinâmicas de cooperação cultural e 

económica entre os povos, nem sempre entendidas de forma coincidente, também 

permitem uma leitura plural e realista da história e renovam as hipóteses científicas para 

acrescentar e actualizar o conhecimento e as próprias identidades culturais daqueles 

povos.
 196

 

 

No turismo actual as rotas podem constituir um recurso, um produto ou bem, um destino 

onde podem intersectar-se muitos produtos, segundo a sua origem e a sua posição na 

cadeia de produção turística.
197

 

 

Rotas, circuitos, itinerários, convocando sítios e lugares como pontos de uma rede, 

desenhados em diferentes escalas espaciais, ancorados ao património e frequentemente ao 

turismo cultural, representam caminhos válidos para a construção de marcas de 

identidade territorial, e são um estímulo para a articulação entre as diferentes peças e a 

construção de um sentido de pertença ao conjunto.
 198

 

 

Diversos constituintes do património, de acordo com Michael Dower, tornam-se parte 

integrante de itinerários turísticos ou circuitos temáticos sem dificuldade. Os caminhos de 

peregrinos (como os de Santiago de Compostela), os caminhos-de-ferro a vapor, os canais 

e vias navegáveis narram histórias locais. As rotas de vinho e de lã são também, assim 
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como tantas outras, formas de integração de diversos elementos patrimoniais destas 

regiões.
 199

  

 

Richards refere que o desenvolvimento das rotas temáticas e itinerários tem recebido um 

impulso renovado nos últimos anos graças à descoberta do turismo cultural como uma 

área de grande crescimento no mercado Europeu de turismo.
 200

 O turismo cultural 

impulsionou as rotas e itinerários temáticos. Os Caminhos de Santiago de Compostela 

foram o primeiro itinerário cultural europeu, tornando-se uma referência e exemplo para os 

futuros itinerários.
 201

 Os  temas dos itinerários culturais foram-se diversificando, 

incluindo, entre outras, Mozart, os Celtas, parques e jardins, cidades europeias das grandes 

descobertas, o Humanismo e festas populares. 

 

O turismo cultural promove o contacto entre os visitantes e o património. Este contacto 

possibilita um rendimento intelectual para o visitante e económico para muitas regiões 

rurais. 
202

 De acordo com Carvalho existem três novas tendências no consumo cultural: 

vivencial, contemplativo e participativo.
 203

 O mesmo autor refere que os circuitos 

turísticos e culturais surgem como um conjunto de traçados turísticos, em que é essencial 

desenhar e materializar acções de animação, difusão e promoção dos seus recursos 

nucleares, e dar argumentos aos visitantes para permanecer alguns dias.
 204

 

 

Nabais também defende que o património arqueológico deve ser valorizado e 

rentabilizado, entre outros, através de itinerários arqueológicos, temáticos ou gerais.
205

 

Segundo este autor os sítios arqueológicos poderão ser pólos de atracção e de 

desenvolvimento local, desde que sejam feitas intervenções museológicas nas áreas de 

conservação e limpeza, protecção e comunicação com sinalética adequada. São 

intervenções que não engoblam grandes custos, mas que poderão trazer grandes 

resultados para o desenvolvimento local e regional.
206
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3.3.1 – Definições: rota cultural e rota turística 

 

Os itinerários possibilitam projectos de cooperação nos domínios da pesquisa, da 

valorização patrimonial, da cultura e das artes, dos intercâmbios culturais e educativos dos 

jovens, do turismo cultural na Europa e do desenvolvimento cultural a longo prazo.
207

 

 

Os itinerários servem para orientar os visitantes de um determinado local a percorrerem um 

espaço, que frequentemente é unido por elementos culturais que fundamentam o seu 

desenho.
208

 

O itinerário cultural e o itinerário turístico cultural têm em comum o património enquanto 

ponto motivador da sua elaboração, divergindo nos critérios e objectivos.
209

 

 

3.3.1.1 - Itinerários ou rotas culturais 

 

Um encontro de especialistas definiu o conceito de rota cultural no 5º ponto da Carta de 

Itinerários Culturais como uma rota terrestre, aquática, mista ou outro tipo de rota, que 

está fisicamente determinada e caracterizada por ter as suas especificidades e dinâmicas 

históricas e funcionais; demonstrando movimentos interactivos de pessoas assim como 

multi-dimensionais, trocas contínuas e recíprocas de bens, ideias, conhecimento e valores 

dentro ou entre países e regiões durante um período significativo de tempo, que tem 

reflexos no seu património material e imaterial.
 210

 O conselho da Europa, por sua vez, 

entende por Itinerário Cultural Europeu uma viagem que abarca um ou vários países ou 

regiões e que se organiza em torno de um tema cujo interesse histórico, artístico ou social 

que se revele como Europeu, seja em função de um traçado geográfico, em função do seu 

conteúdo ou do seu significado.
211

 

 

Uma rota cultural, no strictu sensu, é descoberta, não podendo ser desenhada ou inventada. 

Portanto, refere-se a importantes rotas históricas.
 212

 No sentido da classificação de uma 

rota histórica enquanto rota cultural, esta terá que ter sido palco de trocas, durante um 
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período significativo de tempo, de movimentos de pessoas, bens, ideias, conhecimento e 

valores.
 213

 Os itinerários Culturais devem ser o resultado do testemunho do movimento de 

pessoas, ideias, e conhecimentos e valores ao longo da história, e serem reflexos de 

intercâmbios culturais.
214

 As trocas nelas efectuadas tiveram consequências culturais, seja 

ao nível arquitectónico, artístico e utilitário que, consequentemente as moldou, 

acrescentando e alterando a sua cultura, reflectindo-se no seu património imaterial e 

material,
215

 permitindo um aumento do conhecimento e desenvolvimento em diversas 

áreas, tais como ciência e arte. 

 

Outras definições incluem a de MARTORELL CARRENO, segundo o qual as rotas 

culturais podem possuir monumentos, vestígios arqueológicos, cidades históricas, 

arquitectura vernacular, arquitectura industrial, património tecnológico, trabalhos públicos, 

paisagens culturais e meios de transporte e outros exemplos do uso de conhecimentos 

específicos e habilidades técnicas.
216

 Menezes define os roteiros culturais como 

itinerários de visita organizados, nos quais não se apresenta apenas uma sequência de 

atracções a serem visitadas, procurando-se também, realizar uma leitura sociocultural do 

território. Este plano de visitas deve ter em conta que as atracções não servem por si sós, 

precisando de valorização sociocultural, de interpretação, de reconhecimento da sua 

importância e relevância.
217

Já segundo a associação CISTE um itinerário cultural é (...) 

um circuito marcado por sítios e etapas relacionados com um tema. Este tema deverá ser 

representativo de uma identidade regional própria, para favorecer um sentimento de 

pertença, de reconhecimento ancorado na memória colectiva. O conjunto organizado 

formado pelos sítios e etapas tem um valor emblemático e simbólico para a população 

local e, para o conjunto de pessoas externas, denominadas de visitantes. O tema designado 

pode dar-se a conhecer à volta de diferentes valores culturais: o vínculo histórico, o 

vínculo etnográfico, o vínculo social, uma corrente artística, uma identidade geográfica, 

uma identidade arquitectónica, as actividades tradicionais, as actividades artísticas, as 

produções artísticas. 
218

 Um itinerário ou rota cultural seria, para Pereiro, um caminho 

sinalizado, através do qual se interpretam elementos culturais do meio.
219
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As mudanças no consumo turístico tiveram um importante papel no aparecimento do 

turismo cultural. Neste sentido os itinerários culturais tornaram-se instrumentos de 

atracção turística e uma maneira de formar e conhecer culturas, relacionando e 

enquadrando os diversos elementos constituintes do património. 
220

 

 

3.3.1.2 - Itinerários ou rotas turísticas 

 

Para Maynar Aguilar a rota turística pode ser definida como um itinerário temático para 

a descoberta do património, capaz de provocar a realização de uma viagem através do 

território que a sustenta, utilizando recursos e serviços, sendo portanto, um produto 

elaborado e susceptível de ser comercializado. O objectivo é promover a mobilidade dos 

visitantes ao longo do itinerário, por sua vez estruturado em etapas, sítios e lugares e 

estruturas de acolhimento; as acções de animação e promoção são fundamentais segundo 

a perspectiva de permanência no tempo. O circuito, em termos turísticos, é o itinerário 

com saída e chegada ao mesmo ponto estabelecido sobre as infra-estruturas viárias capaz 

de ser percorrido num curto espaço de tempo, sempre inferior a um dia, tendo qualquer 

conteúdo temático.
221

Ao contrário das rotas culturais as rotas turísticas não se encontram 

delineadas por uma rota histórica. Estas podem ser moldadas de acordo com os interesses 

dos clientes, distâncias geográficas e instalações de acesso, pontos de interesse e muitos 

outros factores que, segundo MARTORELL CARRENO, logicamente têm a falta de uma 

base científica.
 222

 No entanto, os pontos de interesse marcados nas rotas turísticas podem 

ter valor científico, podendo apenas o percurso efectuado entre eles não ser reflexo de 

trocas culturais. 

 

Itinerários Turísticos estão condicionados pelo facto de um dos seus objectivos ser o 

desenvolvimento turístico.223 Existem itinerários que fazem a ligação entre pontos distintos 

de interesse turístico-patrimonial.
 224

 Estes itinerários não são itinerários culturais, dado 

que os itinerários culturais não ligam apenas pontos de interesse, mas são testemunho de 

trocas culturais que ocorreram nesse mesmo percurso, durante um espaço temporal.  
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Carvalho refere a relevância das marcas de identidade na criação de ligações entre os 

lugares.
 225

 Serão as marcas de identidade que criarão o mote para as rotas turísticas de 

interesse patrimonial. 

 

3.3.1.3 - Classificações temáticas de rotas – um exemplo  

 

Fernández propõe algumas classificações para as rotas, sem esquecer que os temas devem 

ser adaptados ao contexto. Podem ser temas relacionados com o território ou geografia, ou 

de cariz histórico, artístico, literário, económico, etnográfico ou patrimonial. 

 

As rotas territoriais ou geográficas permitem compreender as manifestações culturais 

próprias e singulares de uma determinada zona, a presença de uma civilização na mesma 

e a configuração de uma paisagem que em muitas situações foi transformada pelo 

homem
226

.  

 

a) Rotas ecológicas: Coto de Donãna, Las Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, la Ciénaga 

de la Virgen en Cartagena 

b) Rotas Geológicas: Bacia e a Cidade Encantada, o Torcal de Antequera, a Serranía de 

Albarracín 

c) Rotas por lagos artificiais: los lagos alaveses, los embalses de Murcia, las Vegas del 

Guadiana. 

d) Rotas de montanha: Rota de Covadonga, os Picos da Europa, o Pirineu leridano, a Serra 

dos Gredos 

e) Rotas das Serras: Serra Aracena, Serra Nevada 

f) Rotas por Rios e Vale: o Guadalquivir, o Ebro, o Douro, o Cares. 

g) Rotas por comarcas naturais: as Hurdes, as Alpujarras, Liéban. 

h) Rotas de Paisagens Naturais: o Deserto de Almeria, o Bosque de Muniellos, 
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Os  temas históricos permitem o contacto com elementos do passado que permitem uma 

maior compreensão da história, por meio de explicação da mesma, aumentando o 

conhecimento de determinada época e civilizações diversas  como: 

a)Rotas arqueológicas: Castros y Verracos en la província de Ávila, Ruta de las Ciudades 

Romanas 

 

As rotas artísticas promovem o contacto com manifestações culturais e épocas diferentes 

da história. 

a) Rotas de acordo com estilos artísticos: rotas do Mudéjar, do Românico, do Gótico, do 

Renascimento. 

b) A arquitectura civil: Rotas dos Castelos pela província de Valladolid, Rota das 

Fortificações da Fronteira, casas e palácios. 

c) Os Mosteiros em função dos seguintes critérios, ordem religiosa, estilo artístico, zona ou 

comarca determinada. 

d) Conjuntos monumentais. 

e) Cidades Património. 

f) Catedrais. 

g) Palácios Reais.
227

 

 

As rotas literárias são reflexo de obras literárias.: 

a) Autores: Rota dos povos de Garcia Lorca, de Bécquer por Sevilla,  a dos poetas, da 

geração de 98. 

b) Narrativa e personagens: Rota de Leão o Africano, de Quijote, Rota do Lazarillo. 

c) Viagens e viajantes: Rota de Washington Irving, os viajantes de Ponz, a Rota de Marco 

Polo.
228

 

 

As rotas económicas estão relacionadas com as actividades económicas dos lugares:  

a) Património industrial: moínhos, canais, pontes, fábricas, bairros industriais. 

b) Rotas da migração. 

c) Rotas dos vaqueiros. 

d) Rotas das mineração. 

e) Rotas enológicas. 
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f) Rotas do azeite. 

As rotas etnográficas abrangem várias dimensões, desde a peça artesanal às festas 

populares, reflexo de culturas, até imateriais que suportam o desenho de uma rota. 

a) Arte popular 

b) Tradições e costumes 

c) Museus etnográficos 

d) Festas populares 

 

Património cultural. Aqui encontram-se aquelas que não foi possível inserir nas anteriores 

pela sua origem, podendo ser complementos de rotas ou unir diversos recursos numa 

mesma rota.  

a) Rotas de peregrinação, muitas das quais estão consolidadas historicamente. 

b) Rotas gastronómicas 

c) Rotas do património intangível: as relacionadas com as crenças, com a espiritualidade e a o 

místicismo, o Caminho da Língua Castelhana, obras do património intangível. 
229

 

Bernier faz uma organização temática distinta da de Fernández, organizando-as em sete 

temas: rotas históricas artísticas e monumentais; rotas folclóricas e artesanais; rotas 

gastronómicas; rotas de memória, recriação e interpretação histórica; rotas de eventos 

culturais; rotas religiosas.
230

 As temáticas das rotas são variáveis e podem ser combinadas. 

Para que haja uma compreensão do território do concelho de Penedono serão abordados 

vários temas na rota deste concelho. 

 

3.3.2 - Linhas orientadoras  

 

Deve ser aplicada uma metodologia ordenada que permita que não haja dispersão de ideias, 

atribuindo uma forma coerente e bem definida à rota. Deve ter-se em conta todo o 

património, o material e o imaterial, inerente ao território da rota. Os elementos devem ser 

pensados como elementos de significado cultural que tornam possível observar o 

património herdado. O território converte-se num elemento essencial para explicar, dar 

sentido e compreender uma história, uns modos de vida, o património artístico e a 

bagagem cultural de um povo ou cidade. 
231
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Se os critérios e a metodologia da criação de itinerários culturais forem rigorosos, estes 

podem converter-se num instrumento idóneo para revitalizar o património. Para tal deve-se 

ter consciência de aspectos como: 

1-a acessibilidade física e intelectual; 

2-o contexto em que se inserem;  

3-os recursos; 

4-o interesse e a contribuição que implicam para o conhecimento do património; 

5-ter em conta as recomendações feitas pelas distintas instituições, organismos e 

organizações relacionadas com o património e o turismo.
232

  

 

Não existe apenas uma metodologia a seguir. Uma metodologia possível é a sugerida por 

Maria Fernández: 

 A Justificação; um itinerário deve ser justificado. No caso de Penedono visa estimular a 

atenção da comunidade e dos turistas, valorizar, recuperar e conservar património, em 

simultâneo com o incentivo económico-social do território; 

 Objectivo geral; um itinerário deve ter um objectivo. O objectivo da rota do património no 

concelho de Penedono é o desenvolvimento turístico, económico e social do concelho e a 

valorização do património, colocando sempre em primeiro lugar os interesses do 

património. Quando se planeia o objectivo deve adaptar-se à realidade, há que ter muito 

claro para o que desenhamos a nossa rota, o que pretendemos com ela, pelo que é 

necessário evitar a dispersão e procurar que a nossa meta se ajuste à realidade, que não 

seja uma utopia ou seja inalcançável, e se isto sucede pode estar condenada ao 

fracasso
233

; 

 Objectivos secundários; um itinerário para além de um objectivo primário, deverá ter, 

também objectivos secundários, que devem ser claros, concisos e mensuráveis, de tal 

forma que a sua realização contribua para alcançar o principal
234

; 

 

 Inventário de recursos e recolha de informação. É essencial conhecer os recursos 

existentes, e os elos para realizar um inventário natural, etnográfico, patrimonial 

(literários artísticos, históricos, etc.). Deveria ir acompanhado de um estudo das 

possibilidades que oferecem estes recursos, do seu estado de conservação, da sua 

viabilidade para inclui-los na rota, da possibilidade para integra-los numa rede. É 
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essencial estabelecer uma relação entre eles e ao mesmo tempo marcar a importância de 

cada um para o desenrolar do nosso projecto. 
235

  

 Estudo do mercado potencial; é indispensável fazer um estudo de mercado, a nível 

qualitativo e quantitativo, para se saber a quem pode interessar, que tipo de turismo, a 

população local, as infra-estruturas turísticas (hotéis e restaurantes, a percentagem de 

ocupação que têm), a que tipo de turista pode interessar.
 236

 Um estudo de mercado não 

pode ser aqui apresentado, apesar da sua premência, devido à sua complexidade que 

obrigaria a desvios nos princípios orientadores desta dissertação. 

  

Para o desenho da rota deverá ter-se então em conta o seguinte:   

 Acessibilidade; 

 A concentração ou não dos recursos; 

 O acesso a documentação sobre aspectos distintos da rota; 

 Criação da rota: estabelecer as distintas etapas, explicação das mesmas, viagens, etc.; 

 Data mais adequada para realizar a rota; 

 Duração, aspecto essencial sobretudo quando se trata de uma rota organizada; 

 Temporalizar: que tempo é necessário para realizar a rota completa ou uma etapa da 

mesma; 

 Financiamento. Como em qualquer outro projecto é preciso estabelecer um pressuposto e 

contar com a contribuição económica das instituições implicadas. Há que contemplar os 

gastos que supõe a colocação em marcha do projecto, valorizar na medida do possível os 

benefícios que podem reportar; 

 Desenhar um logótipo, uns marcos ou sinais que marquem a viagem: em definitivo criar 

uma imagem que identifique a rota, que a converta em singular e facilite a viagem ao 

turista; 

 Comercialização do produto. Qualquer projecto ou rota do turismo cultural deve ser 

promovida e divulgada. Pode fazer-se seguindo diversos meios e contar com o apoio de 

instituições, empresas públicas e privadas; 

 Avaliação de processos e resultados. Necessariamente para comprovar se se cumprem os 

objectivos e adaptar-se constantemente à situação presente.
237
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Independentemente do critério o eixo temático que seleccionemos para desenhar uma rota 

cultural, há que ter em conta que os bens culturais são únicos e insubstituíveis e que o seu 

valor não é estritamente económico, que acima de qualquer outra consideração o 

património não é só um motor do desenvolvimento, é sobretudo essencial para o 

conhecimento de nossa memória histórica.
238

 

 

 

Segundo Maria Fernández as condições necessárias para as rotas são: 

 Infra-estruturas turísticas; 

 Comercialização das infra-estruturas turísticas; 

 Ter como um dos objectivos o desenvolvimento turístico e económico de uma zona. 

 

Deve corresponder aos objectivos do turismo ou do turismo cultural: 

 Ter um significado cultural; 

 Ter um tema central a que se podem associar secundários que contribuam para o 

enriquecimento e evitem a dispersão de recursos; 

 Ser dirigido aos especialistas e ao público em geral, devendo alcançar um amplo segmento 

da sociedade, tendo em conta que quem percorre esta rota o faz no seu tempo de ócio; 

 Possibilidade de compartimentação no caso de itinerários muito longos.
239

 

 

Habitualmente, atribui-se maior ênfase a algo desconhecido, mas que possa atribuir 

identidade a um projecto, quando se planeia uma rota, utilizando motes como celebrações 

(aniversários, comemorações de efemeridades). Também se pode usar temas, como a arte, 

a cultura, a história, a etnografia ou a geografia.
240

 

A ideia da rota deverá ser transcrita para um papel, podendo ter vários formatos tais como 

folheto, livro, artigo de imprensa ou campanha publicitária. Isto depende do promotor do 

projecto. Com a consolidação da rota torna-se necessária a sua comercialização. Os 

profissionais do turismo e as distintas administrações devem ter um papel importante na 

fase de comercialização da rota.
241
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Uma rota, para possuir identidade e ser consolidada deve: 

 Ter infra-estruturas próprias, para que a acessibilidade aos diversos pontos seja viável; 

 Em torno dela devem ser criadas bases, hábitos e necessidades turísticas que satisfaçam o 

usuário, os provedores do sector e principalmente as populações por onde passa o percurso.
 

242
 

 

A implantação, os objectivos, os recursos e a viabilidade de cada um destes projectos 

serão diferentes, já que não é possível neste campo estabelecer umas pautas e directrizes 

únicas para todos eles, porque se algo pode caracterizar o património é a diversidade e a 

singularidade dos bens que o compõe, e que é onde se encontra a riqueza cultural da 

humanidade. Cada projecto deve ser único e adaptar-se à realidade social, cultural, 

económica e histórica do lugar ou lugares onde se desenvolve o itinerário. 
243

 

 

Existem rotas que possuem carências devido à falta de uma estrutura, organização e 

intervenções necessárias. Há um grupo de elementos que tornam uma viagem apelativa e 

enriquecedora. Estes elementos permitem uma estrutura, organização e intervenções 

necessárias para que as rotas possam ser reais e não teóricas.
244

 

Carecem de elementos necessários como: Informação, acessibilidade e sinalização 

adequada, que fazem inviável a suposta marcha.
245

 

 

Cada rota tem que ser pensada para um lugar, tendo em conta a sua forma, história, 

identidade e materialidade que são distintos de lugar para lugar. Assim, através da 

interpretação de cada lugar não se correrá o perigo de criar rotas sem identidade e que não 

reflectem a realidade
246

, dado que cada lugar é único.  

 

Joaquín Sabaté Bel elaborou um estudo aprofundado a cinquenta casos europeus e 

americanos relativos a parques patrimoniais. Apresentam-se alguns ensinamentos 

importantes resultantes desse estudo:
247
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É crucial explicar bem uma história: 

 Não existe uma única história; 

 Essa história, a interpretação dessa história, deve relacionar os recursos culturais 

envolvidos, para que interliguem e se reforcem, situando o visitante, respeitando um guião 

geral; 

 Os projectos de grande escala necessitam maioritariamente de temas distintos, que se 

podem relacionar e que exaltam o extraordinário do lugar. São geralmente partes distintas 

de uma mesma história; 

 A viagem, a experiência do recurso e a sua história são fundamentais; 

 Projectar um parque patrimonial é semelhante à criação de um guião para um filme; 

 A imagem é muito importante para o reconhecimento da identidade dos lugares.
248

 

 

A história a narrar tem que estar rigorosamente documentada. A história deve ser original e 

coerente com os recursos disponíveis. O conhecimento existente nos residentes não pode 

ser esquecido, uma vez que reconhecem o valor do património e são eles a verdadeira 

razão de impulsionamento destas iniciativas. Sem as iniciativas dos melhores conhecedores 

do território não pode haver êxito. Deve ser feito um levantamento do património para que 

seja estudado.
249

  

 

É imprescindível definir uma estrutura física clara do parque patrimonial. A estrutura e a 

organização dos parques estudados eram semelhantes. 

As componentes desses parques, segundo Sabaté, podem ser comparadas aos cinco 

elementos constituintes da sintaxe de Kevin Lynch no livro A imagem da cidade:  

 O âmbito global e os subâmbitos do parque: áreas;  

 Os recursos patrimoniais e os serviços: pontos de referência;  

 As portas e acessos, os centros de interpretação e museus: nós; 

 Os caminhos que vinculam o interior do parque; itinerários;  

 Os términos visuais e administrativos da intervenção: limites.  
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Cada um destes elementos poderia determinar qualidades formais: singularidade, 

simplicidade formal, continuidade, relevância, claridade nos encontros, diferenciação 

direccional, alcance visual, sensação de movimento, séries temporais, nomes relacionados 

com significados…, o requerer qualidades concretas a cada um dos cinco.
 250

 

 

Sabaté refere, por exemplo, que os limites devem ser bem delineados e visíveis, através do 

uso de vegetação ou de sinais que permitam ao visitante situar-se no espaço.
251

 

 

O património e os pontos de referência deverão estar bem enquadrados, limitando as 

construções em seu redor e o parqueamento. Para que a sua leitura seja clara, deverá existir 

uma sinalização distinta e perceptível que indique o percurso, remetendo o visitante de um 

ponto de referência a outro., orientando a sua visita patrimonial.
252

 

 

Os nós deverão igualmente estar bem assinalados e ter uma identidade clara e simples, de 

maneira a serem percepcionados.
 253

 As áreas devem ser homogéneas, com uma temática 

que lhes confira coesão, baseando-se em certos aspectos como, cores, texturas, tipos de 

construção ou vegetação.
254

 

 

Os itinerários devem ser facilmente distinguíveis da envolvente, permitindo uma leitura 

clara de continuidade e avanço. Deverão evitar-se os cruzamentos de itinerários.
 255

 

 

A maioria dos casos bem sucedidos partiram da base, dos agentes locais, amantes do seu 

território que pretendem valorizar os seus recursos.  

 

 As melhores iniciativas caracterizam-se por crescer de baixo para cima, sendo difícil 

assegurar o sucesso na ausência de recursos humanos; 

 A administração é complexa, mas deve ser entendida como uma vantagem onde se 

sobrepõem várias competências; 

 Comummente é mais benéfico um reconhecimento oficial do que um subsídio económico, 

devido à marca de qualidade que confer; 
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 Deverão criar-se encontros que favoreçam a comunicação e a participação entre 

instituições públicas e privadas, promovendo intercâmbios. O esforço de inovação 

institucional pode converter-se numa importante componente para as iniciativas 

territoriais; as instituições podem revelar-se tão importantes como o desenho.
256

 

 

Os itinerários culturais, segundo Pereiro, não devem apenas ter em vista os turistas. Estes 

itinerários podem também ter um papel importante para a comunidade daquele espaço que 

muitas vezes não conhece o seu património,
 257

 servindo assim como uma plataforma 

didáctica.  

 

Existem visitantes que sentem a necessidade do acompanhamento de guias intérpretes nos 

itinerários e aqueles que preferem descobri-los por si. Os itinerários podem ser efectuados 

através de visitas guiadas, nas quais o guia intérprete assume relevância. 
258

 O guia 

intérprete acolhe e sociabiliza com os visitantes, tornando a experiência interpretativa 

enriquecedora; deverá ser um elo entre os visitantes e a comunidade. Portanto, é um 

mediador na “viagem” turística que constrói o olhar da paisagem para o visitante.
 259

 O 

guia intérprete representa um local e uma comunidade, sendo também seu papel criar nos 

visitantes um pensamento de reflexão e não apenas uma acumulação de conhecimentos.
260

 

 

Os guias intérpretes podem igualmente relacionar-se com a comunidade 

(preferencialmente pertencendo à mesma), auxiliando-a a uma maior compreensão do seu 

lugar. Dado que existem várias perspectivas duma mesma paisagem, serão partilhadas 

imagens distintas de um mesmo cenário numa relação de reciprocidade, entre os cidadãos 

que constituem a comunidade e o guia intérprete. Esta partilha é de extrema importância, 

porque é através dela que se pode montar um quadro de identidades territoriais.  

 

Este paradoxo só reforça a ideia de que todo o território encerra uma pluralidade de 

identidades, muitas vezes limitadas a universos simbólicos e sociais particulares e 

específicos que nem sempre se cruzam e encontram fora de contactos superficiais, 

representacionais e estereotipados.
261
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Os itinerários culturais têm a responsabilidade de suscitar os intercâmbios e os contactos 

não estereotipados entre os locais e os visitantes, o respeito pelo meio ambiente e seguir os 

princípios do desenvolvimento sustentável (procurando assim, evitar os impactos negativos 

da actividade).
262

Esta visão deverá ser aplicada a todos os tipos de itinerários. 

 

Os itinerários devem ser pensados para grupos não muito grandes, à medida da capacidade 

de sustentação de um território.
263

(…)os roteiros podem mostrar a história local e a sua 

relação global, podem falar desde experiências humanas concretas e ao quotidiano, 

contar o bonito e o feio, interpretar o passado e o presente, e ensinar alguns aspectos da 

face privada do sítio.
 264

  

 

No entendimento de Pereiro para se desenhar um roteiro ou itinerário cultural urbano deve 

ser feito um estudo dos visitantes existentes e dos potenciais: qual o seu número, o que é 

que lhes desperta interesse, quais as suas expectativas, qual o perfil do visitante, o que é 

que fazem e por onde andam no local que visitam.
 
 Esta pesquisa deverá ser feita por 

especialistas científicos, como antropólogos, sociólogos, economistas ou geógrafos, que 

sejam consultores ou assessores.
265

 

 

Os itinerários devem seguir um tema que pode variar dependendo do que se pretende 

comunicar. Os itinerários podem ter vários temas, como a arqueologia ou a literatura. O 

problema reside em construir uma imagem apropriada dos locais, a menos estereotipada 

possível, que transmita à população local o orgulho pelo seu património cultural, e que, 

ao mesmo tempo, seja útil para desenvolver práticas viáveis de turismo sustentável.
 266

  

 

O itinerário cultural deve ser acessível e divulgado em folheto, cartaz ou página web. Neste 

ponto deve ser pensada a área de influência ou difusão, os pontos de difusão, os idiomas a 

utilizar e o ficheiro de contactos. Deverá envolver-se a comunidade ainda mais, através de 

acordos e comprometimentos rentáveis. Na fase inicial, dever-se-á avaliar o itinerário 

através da opinião dos seus usuários, permitindo a sua melhoria.
267
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Os baixos custos da exposição de uma rota na internet, a sua divulgação, assim como o 

conhecimento relativo ao património que nele poderá estar acessível permite a divulgação 

da rota e o despertar de uma vontade de experienciar aquela vivência.
268

 Os baixos custos 

destes itinerários também podem comportar aspectos negativos como os itinerários que 

não passam do papel, ou seja existe uma informação numa página da internet, mas não é 

um itinerário tangível, preparado fisicamente, muitas vezes nem sequer se encontram 

sinalizadas. Outros existem com imagens de baixa qualidade, pouco interactivos e sem 

música. Este tipo de itinerários podem causar descrença por parte dos usuários, sendo 

penalizante para os itinerários preparados cuidadosamente.
269

 

 

O património não é só um motor de desenvolvimento, é sobretudo essencial para o 

conhecimento da nossa memória histórica.
270

   

 

Dentro do turismo, as rotas turísticas culturais distinguem-se de outras actividades culturais 

principalmente pela mobilidade, pelo seu carácter activo, pela sua componente intelectual; 

podem ser muito heterogéneas não implicando focarem-se em apenas um lugar.
271

 

 

A passagem de recurso a produto turístico passa por colocar o valor em questão, o que é 

difícil. Para tal, deve-se, segundo Bernier, preparar a base territorial de oferta avaliando os 

recursos onde será assente a rota, criar produtos e analisar o mercado bem como, criar uma 

instituição e associativismos de apoio com base na sustentabilidade.
 272

  

 

A avaliação para a preparação base do território para uma oferta turística como uma rota 

implica a avaliação de acessos e trânsitos, alojamentos, restauração, informação, 

intermediação, serviços públicos e privados de apoio ao turismo, inventário e avaliação dos 

recursos directamente relacionados com a rota, o quadro socio-institucional, a criação de 

produtos turísticos nas rotas culturais e a promoção e comercialização das rotas.
 273

 

 

Existem três tipos de turistas para as rotas culturais, no entendimento de Bernier: o turista 

especificamente cultural (aquele que se interessa por determinados aspectos da cultura), o 
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turista cultural genérico (interessados nos aspectos culturais gerais) e o turista com 

referencias culturais, o turista não cultural (que consome produtos culturais).
274

 

 

Seguem-se três listas que Juan Fernández criou, a primeira com os erros mais frequentes na 

elaboração de rotas, a segunda com os elementos básicos para a configuração de rotas e a 

terceira com as características que uma rota deverá ter.  

 

Os erros mais frequentes na elaboração de rotas ou itinerários culturais são:  

 

 A rota pode ser um desenho intelectual, que pode não existir enquanto produto ou serviço 

turístico. Existe uma ideia, mas não se encontra à venda como produto em agências de 

viagens ou centrais de reserva.  

 Não existir garantia de acesso aos recursos (monumentos fechados, com chaves em locais 

desconhecidos, aplicação discricional da abertura dos monumentos ou admissão dos 

visitantes, limitações numéricas de acesso…) o que não permite garantir as operações 

turísticas. 

 Ausência ou deficiência de sinalização, o que dificulta os percursos auto-guiados. 

 A existência de pouca informação sobre a rota, é maioritariamente genérica, tópica e 

indiscriminada. Não existe informação interpretativa, nem selectiva.  

 Existem grandes diferenças na prestação de oferta básica entre pontos distintos das etapas 

da mesma rota, dificultando a percepção por parte do turista de um produto homogéneo, 

uniforme.  

 Conta-se com grandes diferenças, imprevisíveis e casuais, nas prestações complementares: 

guias de turismo, disponibilidade de informação turística, etc.  

 A oferta da rota varia segundo a estação: precisamente nas temporadas baixas, quando se 

pretende atrair clientes que tornem a procura mais homogénea durante todo o ano, a oferta 

de recursos visitáveis, atractivos e a variedade de oferta pode ser menor. 

 A rota estar mais orientada a viabilizar-se pela venda de produtos em lojas, por meio da 

qualidade das prestações turísticas da própria rota. 

 Nas rotas que abarcam territórios distintos, a sinalização varia de tamanho, forma, 

conceito, frequência e disposição durante uma mesma rota (Via da Prata, Caminho de 

Santiago) 
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 Carência de verdadeiros intérpretes do património cultural que tragam à viajem uma 

experiência única, atractiva e participativa.  

 

Os elementos básicos para a configuração de rotas ou itinerários turísticos culturais: 

 Estabelecimento de um elo temático, ou feito diferencial, claramente identificável pelo 

público alvo.  

 Catalogação de pontos e elementos de maior atractividade a partir dos recursos 

identificáveis no inventário. 

 Dosificar os pontos de maior atracção com os de menor interesse. 

 Atenção às diferentes motivações das questões. 

 Sinalização clara, unificada, interpretativa, durável e acessível a diferentes tipos de 

público. 

 Possibilidade de ser rentabilizada como produto ou serviço turístico.  

 Existir um certo consenso entre as entidades ou organismos que regulam o acesso aos 

recursos. 

 Disponibilidade de pessoal de contacto bem treinados na área de influência da rota 

 

As características que deve ter uma rota turística cultural ideal: 

 Adaptar-se às variáveis funcionais da sua questão objectiva. 

 Alimentar as diferentes motivações da questão objectiva, individual ou em grupo. 

 Gerar uma experiência emocional de alta intensidade. 

 Incorporar um ócio alternativo, ameno, enriquecedor, participativo. 

 Permite dispor de alternativas na eventualidade de intempéries ou e na inacessibilidade a 

alguns recursos.   

 Ter uma imagem atractiva e fácil de recordar. 

 Estar previsto para grupos organizados de origem - mais homogéneos – como para grupos 

organizados no destino. 

 Garantir a prestação de resposta a leves variações de estações. 

 Quando está configurada como produto turístico deve garantir a sua operatividade a partir 

de um número mínimo de usuários que o público deverá conhecer. 

 Pode-se contratar, começar e abandonar em diversos pontos chave da própria rota. 
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 Oferecer serviços específicos para viajantes individuais e em grupos pequenos de alta 

rentabilidade.
275

 

 

É evidente que todas as propostas e actuações que se fazem deverão incorporar critérios 

de sustentabilidade em todas as suas vertentes, meio ambiente, económica, cultural e 

turística.
276

 Também, devem inserir-se num contexto participativo, por outro lado 

imprescindível em qualquer processo de desenvolvimento local.
277

 

 

3.3.3 - Referências  

  

As rotas ou itinerários podem abarcar vários temas, como revelam os exemplos que se 

seguem, abordados com o objectivo de focar um ou outro ponto considerado relevante em 

cada uma delas para o desenho da rota do património do concelho de Penedono .  

 

a) Andaluzia Barroca (Espanha) 

 

A gestão do turismo cultural mediante o desenho de itinerários culturais com a concepção 

actual de património é relativamente recente, pois as rotas temáticas que se planeavam 

antes utilizavam como recurso um determinado estilo artístico, sendo frequente 

encontrarmo-nos com as rotas do românico, do gótico ou do barroco sem ter em conta 

nenhuma outra consideração.
278

 

 

Andaluzia Barroca é um itinerário com o tema artístico do barroco que coloca  

à disposição dos cidadãos informação para conhecer, valorizar e localizar no território os 

exemplos de barroco andaluz. O principal enfoque desta rota são os elementos patrimoniais 

do barroco que não estavam suficientemente divulgados. 
279

 

 

b) Rota de Escritores (Portugal) 

 

Valorizar património não literário a partir da literatura é possível. Exemplo disso é a Rota 

de Escritores do século XX da Região Centro. A partir da obra de sete escritores criou-se 
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um projecto sociocultural, entre territórios próximos, dentro da região centro, e o universo 

da obra destes escritores. Este projecto resulta em práticas simbólicas e bens materiais 

duradouros.
280

 

A abertura de exposições temáticas relativas a cada escritor, em cada município, é a 

primeira manifestação desta rota. As exposições são de carácter itinerante e, entre outros 

projectos, estão ligadas à publicação de roteiros e monografias dos escritores 

seleccionados. Este projecto está ligado à Comissão de Coordenação da Região Centro, à 

Direcção Regional de Educação do Centro e aos municípios intervenientes.
281

 

 

c) Aldeias de Xisto (Portugal) 

 

Os “Itinerários do Património” são uma rede regional de sítios naturais e culturais. Estas 

encontram-se na Europa Central e Oriental Dolenjska/Bela, na Eslovénia, e Dobroudja, na 

Bulgária, em zonas rurais. As Aldeias de Xistos, encontra-se dentro da mesma armadura 

conceptual
282

 que os Itinerários do Património e tem como objectivo o desenvolvimento da 

região. O programa para as Aldeias de Xisto abrange mais de vinte aldeias serranas que se 

encontram em treze municípios.  

 

Pretende-se a requalificação de um conjunto de aldeias serranas (recuperação de 

coberturas e fachadas, requalificação de espaços sociais, instalação de mobiliário urbano, 

recuperação de pavimentos de ruas e calçadas, infra-estruturação com redes básicas) que 

sustente uma rede de sítios de interesse turístico
283

 nestas aldeias que se encontravam em 

situação débil. 

 

O plano de desenvolvimento turístico integra uma rede numa região, a qual alberga as 

estradas panorâmicas que interligam as aldeias, incluindo também parques de lazer, 

leitores de paisagem e miradouros. Uma rede de percursos activos está incorporada na  

infra-estruturas e equipamentos de promoção das potencialidades, que visa projectos de 

uma rede de percursos activos, tais como pedestres, BTT, TT e rodoviários, assim como 

culturais com base na arquitectura tradicional e arqueologia. Desta forma, pretende-se 

desenvolver toda a região requalificando-a, criando novas praias fluviais, assim como, 
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iniciativas museológicas. As iniciativas museológicas seriam temáticas ligadas ou isoladas, 

difundidas na região e preservadas in situ.
284

 

 

Os objectivos desta iniciativa são requalificar e infra-estruturar aldeias serranas, 

preservando a sua identidade, melhorando as condições e consequente qualidade de vida 

das comunidades. Este tipo de iniciativas aumenta a auto-estima das populações, que 

segundo Sabaté é um elemento crucial para o sucesso destas iniciativas.
285

 A sua 

valorização seria potencializada através da sua integração em percursos.
 286

 

 

As aldeias seleccionadas estão num enquadramento em espaços vincadamente rurais; 

enquadramento em ambiente de montanha ou média montanha; predomínio da 

arquitectura rural tradicional local; lugares que utilizam recursos locais (pedra e 

madeira) como principal material construtivo; lugares não completamente abandonados 

pelos seus habitantes; lugares abandonados pelos seus habitantes, mas reocupados por 

outros que mantêm as actividades tradicionais; predomínio da primeira habitação; 

componente de alojamento turístico não representar mais do que 25% das residências 

existentes: enquadramento na rede de percursos Global.
287

 De igual modo, foram 

definidas preferências para os lugares em que o material de construção seja, 

predominantemente, o xisto e/ou quartzito, e também a existência de imóveis para serviços 

(a título de exemplo: posto de informação, valência museológica, alojamento turístico, 

venda de produtos locais). 

 

Quanto ao tipo de iniciativas elegíveis, o citado documento menciona a sinalização (de 

acesso, de informação, identificação); a infra-estruturação (redes básicas, pavimentos, 

serviços em espaços exteriores e interiores), e os imóveis particulares (arranjo de 

fachadas, coberturas, substituição de portas, janelas e respectivas caixilharias. O 

processo envolveu a elaboração de um “Plano de Aldeia”, documento que visa 

caracterizar a aldeia e sua inserção, apresenta os motivos que fundamentam a escolha e 

estabelece as linhas orientadoras da intervenção correspondente.
288
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Este projecto permitiu um levantamento exaustivo das aldeias que se apresentam idênticas, 

mas com as suas diversidades. Os planos elaborados para as aldeias têm, na opinião de 

Carvalho, problemas e potencialidades. 

 

Problemas: acessibilidade viária; baixos níveis de aptidão e conforto urbano; incêndios 

florestais; (insegurança); reduzida expressão ou ausência de verdadeiros espaços 

públicos; nível muito fraco das redes de infra-estruturas básicas; forte dependência 

exterior; fragilidades demográficas; progressiva degradação do edificado e dissonâncias 

construtivas; falta de manutenção da envolvente das aldeias
289

. 

 

Potencialidades: inserção das aldeias em contextos de elevado valor paisagístico e 

patrimonial (a Rede Natura é disso exemplo); em certos casos, trata-se de conjuntos, isto 

é, agrupamentos arquitectónicos rurais com unidade e bem integrados na paisagem; 

integração em redes de percursos (organizados por entidades de expressão local, regional 

e nacional); sítios de elevado potencial para educação patrimonial.
 290

  

 

 

 

d) Alberta (Canadá) 

Nos últimos anos tem-se vindo a fazer um esforço no sentido da valorização patrimonial de 

recursos que não são enquadrados com os primeiros, os maiores ou os melhores. O 

Historic Sites and Archives Service of Alberta Community Development elaborou, nos 

últimos anos, aproximadamente vinte percursos pedestres e automobilísticos que reflectem 

a visão da comunidade, permitindo a sentir aquele espaço, percepcionar a sua identidade, 

uma das características mais importantes do turismo do património industrial. Os percursos 

enfatizam o contexto histórico e geográfico onde os recursos se encontram. Desta forma, 

demonstram ao público que a história é feita de partes individuais.
291

  

Para Les Hurt, é fundamental estudar o conceito acima referido com vista a aplica-lo a uma 

escala maior, para que possam ser implementadas estratégias de sucesso no âmbito do 

turismo patrimonial
292
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e) Freedom Trail de Boston (USA) 

 

O Freedom Trail de Boston assinala os seus pontos de referência, património, de forma 

subtil, com marcas no pavimento.
293

 O Freedom Trail contribui para a preservação da 

memória da Colónia Revolucionária de Boston. O percurso, que engobla dois séculos e 

meio de história, é composto por dezasseis sítios históricos. O seu desenho é feito através 

de uma linha vermelha pintada, ou com tijolos no chão, pontuada por sinais que marcam os 

sítios históricos e indicando o percurso aos seus visitantes. O itinerário tem uma duração 

que varia entre duas a três horas.
 294

 

 

f) Pompeia (Itália) 

 

Pompeia é uma cidade descoberta no séc. XVI que tinha sido soterrada após uma forte 

actividade do vulcão, o Vesúvio. As suas escavações apenas tiveram início em 1748, os 

seus testemunhos mais antigos estão entre finais do séc. VII e a primeira metade do séc. VI 

a.C.. Tratava-se de uma civilização “mista”, etrusca, indígena e grega. A visita a esta 

cidade é auxiliada por um mapa que possibilita vários percursos. O mapa é acompanhado 

por um pequeno livro com uma fotografia e a descrição de cada um dos elementos 

assinalados no mapa com um número. Os percursos podem ainda ser acompanhados por 

um sistema de áudio-guia. 
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3.4 - Itinerário/Rota do concelho de Penedono 

  

O património oferece um amplo leque de possibilidades para o traçado de itinerários, com 

frequência vemos como nascem novos projectos que surgem como resposta a uma 

sociedade que busca outras alternativas no seu espaço de lazer, que quer desfrutar do 

mesmo, conhecer outras civilizações, outras experiências e cercar-se de património e de 

bens culturais de uma maneira menos académica, mas não menos gratificante.
295

 

 

Partindo da informação dos capítulos anteriores, pretende-se desenhar uma rota de 

património para o concelho de Penedono. O território do concelho de Penedono é 

composto por vários elementos que são testemunho das várias partes de uma mesma 

história. O seu património arqueológico inclui testemunhos que datam de cerca de 5000 

anos, revelando uma intervenção humana milenar naquele território. Os castros e os 

vestígios de estradas e pontes romanas relatam uma história temporal distinta da do 

Período Neolítico, mas também ela uma fatia da história daquele lugar. O castelo e os 

aglomerados são testemunho dum tempo medieval. Será a partir deste espaço que estas 

referências se cruzarão num itinerário com vista a permitir ao usuário da rota tomar 

consciência e conhecimento desta história milenar onde se cruzaram culturas distintas. 

 

Uma rota deve estar associada a um logótipo. É sugerida uma forma que representa o 

património material e imaterial de Penedono. Esta expressa-se através da representação de 

duas pedras do castelo de Penedono, o elemento do património mais emblemático do 

concelho, associadas a uma das lendas do castelo. Para cada um dos temas da rota deverá 

ser desenhado, para além disto, um logótipo que permita ao usuário a identificação rápida 

da temática do património que irá visitar. 
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O interesse turístico do concelho de Penedono tendo o património como factor de 

desenvolvimento e de valor deverá ser potenciada através da relação que deverá ser criada 

com outros locais de interesse turístico que existem na proximidade geográfica, como a 

Região Vinhateira do Alto Douro (património mundial), Sítio Pré-Histórico de Arte 

Rupestre do Vale do Rio Côa (património mundial), Tarouca (Mosteiro de Tarouca, Ponte 

Ucanha, Mosteiro de Salzedas, Judiaria, entre outros), Marialva, Guarda, Almeida e 

Castelo Rodrigo, entre outros. 

 

Deve haver reciprocidade entre estes locais de interesse turístico, informando e 

despertando a curiosidade aos visitantes sobre outros lugares e criando neles a vontade de 

conhecer outros locais, seja através do diálogo com os responsáveis pelo turismo, assim 

como pela existência de folhetos informativos em postos de turismo, ou através dos locais 

frequentados pelos turistas, como restauração e hotelaria.  

A estrutura física da rota estará limitada à área do concelho de Penedono, com os pontos de 

referência e serviços bem sinalizados, assim como os cruzamentos de caminhos e edifícios 

como museus e o centro de interpretação, não sendo esquecido o desenho e sinalização do 

percurso que interliga os pontos de referência (o património), permitindo ao usuário 

avançar na sua experiência do conhecimento de forma clara. 

 

A paisagem da rota do património de Penedono caracteriza-se por grandes manchas de 

castanheiros e pinheiros, acompanhados por zonas muito rochosas, de origem xistosa, a 

nordeste, e granítica no restante concelho.  

 

Interpretando o exemplo da sinalização da Freedom Trail de Boston propõe-se que a 

sinalização da rota seja feita com grandes lajes de granito e xisto, no pavimento, gravadas 

ou cravadas com sinais e os logótipos de fácil leitura. Estes dois tipos de pedra 

caracterizam os dois tipos de paisagem do concelho, a xistosa, a nordeste, e a granítica, na 

restante área do concelho.  

 

Pretende-se que esta rota sirva como uma estrutura para o desenvolvimento turístico do 

concelho. Devem ser abordadas as questões necessárias a um desenvolvimento turístico 

sustentável para o concelho de Penedono, assim como um estudo aprofundado a todos os 

elementos do património, embora não seja possível abordar esses temas neste trabalho 

dada a sua extensão.  
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A rota deverá guiar o visitante num percurso por caminhos rurais maioritariamente com 

vista à experiência da natureza, aliada à qualidade de vida desejada pelos visitantes e à 

possibilidade de observação de um modo de vida. A escolha destes percursos é fruto da 

observação e estudo do território, aliado à vontade de possibilitar o conhecimento e 

experimentação de cada uma das freguesias e dos elementos do património que se 

encontram no núcleo das freguesias e nos percursos entre elas. Assim, os caminhos 

escolhidos são aqueles que permitem a ligação entre freguesias, uma maior amostra de 

património e contacto com a natureza. O património de Penedono não se encontra no seu 

todo acessível na rota, por às vezes não serem justificáveis desvios para se observar apenas 

um elemento, por vezes semelhante a outros já observados. Como no caso dos dólmens, 

uns são escolhidos em detrimento de outros, criando-se uma hierarquia do património de 

Penedono. 

 

Na eventualidade de uma passagem fugaz de um visitante ao concelho, é-lhe sugerida uma 

amostra da rota do património de Penedono. A amostra reve-la ao visitante os pontos de 

maior valor patrimonial, o Castelo de Penedono (Monumento Nacional), o núcleo histórico 

da Vila de Penedono, com arquitectura medieval, e a Necrópole de Nossa Sr.ª Monte que 

se encontra junto à estrada regional que liga Castainço a Penela da Beira. A Necrópole de 

Nossa Sr.ª do Monte é composta por vários monumentos funerários megalít icos, entre eles 

o Dólmen da Capela de Nossa Senhora do Monte (Monumento Nacional), peculiar por 

combinar uma construção duma capela medieval com um monumento funerário neolítico. 

A capela-mor é constituída por parte do dólmen, o que a torna singular, sendo semelhante a 

apenas mais três exemplos em Portugal: à Anta de Alcobertas (Rio Maior), a Anta-Capela 

de São Dionísio (Pavia - Alto Alentejo) e a Anta-Capela de São Brissos (Montemor-o-

Novo). Pretende-se que esta visita fugaz desperte o interesse no visitante de voltar aquele 

lugar. 

 

A rota, tem como tema principal o reconhecimento da história de Penedono e é composta 

por vários layers. Como temática secundária, encontram-se temas distintos, sendo 

facultado ao usuário a possibilidade de restringir a sua visita a apenas uma ou mais 

temáticas de interesse, pelo que cada um dos temas se encontra associado a uma cor, de 

forma a auxiliar o visitante. 
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Os temas são organizados da seguinte forma: arquitectura religiosa, referente a igrejas, 

capelas e alminhas; arquitectura civil pública, castelo, cruzeiros, escolas primárias, 

pelourinhos, entre outros; arquitectura civil privada, edifícios privados de interesse; 

estruturas de apoio, como fornos, moinhos, fontes, lagar, ponte; património arqueológico, 

antas, menires, mamoas, sepulturas e os povoados extintos. Para além da informação 

referente ao património, deverá associar-se ao percurso da rota: os locais onde dormir, 

comer, o posto de turismo, o artesanato e a criação da curiosidade sobre os visitantes em 

relação ao património imaterial, assim como a sua referência. 

 

Assim, os elementos patrimoniais religiosos são assinalados nas rotas pela cor amarela, os 

de arquitectura civil pública pela cor cor-de-laranja, a arquitectura civil privada pela cor 

vermelha, as estruturas de apoio pela cor verde-claro e o património arqueológico por 

círculos cinzentos. Os restantes elementos que deverão ser assinalados devem possuir cores 

distintas das referidas e que não se confundam entre elas, permitindo uma leitura clara. 

A rota engloba vários conjuntos de interesse, seja pelos aglomerados arquitectónicos, a 

recursos naturais, como é o caso da aldeia abandonada de Britelo ou o antigo viveiro 

florestal.  

Sugere-se que a rota seja efectuada em bicicleta, já que este veículo permite atribuir à rota 

um carácter mais activo, uma actividade desportiva e uma ligação entre os pontos menos 

morosos, aumentando a área percorrível pelo visitante num dia. Desta forma permite ao 

visitante uma experiência mais próxima e dinâmica. A rota tem início em Penedono e uma 

duração de dois dias, sugere-se que a noite seja passada na Vila de Penedono, por se 

encontrar no centro geográfico do concelho. Sugere-se que a rota seja efectuada de 

bicicleta, é também referido o tempo necessário em cada rota se o visitante optar por a 

percorrer a pé. No caso de deficiências motoras ou da necessidade de efectuar a rota 

rapidamente, poderá ser percorrida de automóvel, preferencialmente de todo-o-terreno, 

dada a dificuldade de alguns percursos. 

 

A rota encontra-se organizada em dez partes, para permitir uma melhor leitura. da rota, 

sendo apresentado um mapa geral da rota, que permite a compreensão do todo. A ficha 

técnica está presente em todas as rotas, contendo a informação relativa a: saída e chegada, 

o âmbito, o tipo de itinerário, a distância a percorrer, a duração do itinerário, o nível de 

dificuldade, os desníveis e a época aconselhada. 
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A rota deverá ser apresentada em vários desdobráveis de formato A5, fáceis de manusear, 

com frente e verso ou em livro. No caso de não se encontrarem organizadas em livro, estes 

desdobráveis deverão ser acompanhados por um pequeno livro com imagens e informação 

relativa a cada um dos elementos do património (como acontece em Pompeia), com o 

número com que é identificado na rota e o número referente à parte da rota em que se 

encontra para que seja facilmente identificável pelo usuário, assim como sugestões e regras 

de segurança. Este livro não é aqui elaborado, por se desviar do âmbito desta dissertação, e 

por cada um dos temas ser muito alargado, permitindo uma dissertação em si mesmo. O 

Anexo II permite o acesso a alguma informação referente a cada um dos elementos do 

património. 

 

A rota deverá ser acompanhada por um sistema de áudio-guia, que faz a descrição de cada 

um dos elementos constituintes do património, podendo ainda ser feita com guia, (cujas 

vantagens e desvantagens já foram referidas) em bicicleta ou em todo-o-terreno.  

 

A rota deverá também encontrar-se disponível na internet, assim como a informação 

inerente à mesma. Este meio de comunicação permite dar a conhecer a rota a um maior 

número de pessoas, assim como os elementos do património, os locais de descanso e 

refeição, o que permitiria um despertar da curiosidade que apenas surge com o 

conhecimento. A divulgação da rota é uma das componentes importantes para o seu 

sucesso. 

 

Esta rota é apenas uma sugestão de uma plataforma de desenvolvimento, com linhas 

orientadoras para a sua construção Esta plataforma deverá sofrer uma evolução constante, 

aumentando o número de elementos do património e a informação disponível 

relativamente aos mesmos. Assim, não deve ser entendida como um fim, mas como um 

meio. Deve investir-se na investigação e preservação do património, nomeadamente nos 

povoados, antas e habitações rurais, assim como no conteúdo das igrejas, que não se 

encontram num bom estado de conservação. Devem ser estudados com maior 

profundidade, para um aumento do conhecimento e preservação destes conteúdos a 

gerações futuras. 
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3.4.1- Rota do Património de Penedono  
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3.4.2- Rota do Património de Penedono-1/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

3.4.3- Rota do Património de Penedono-2/10 
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3.4.4- Rota do Património de Penedono-3/10 
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3.4.5- Rota do Património de Penedono-4/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

3.4.6- Rota do Património de Penedono-5/10 
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3.4.7- Rota do Património de Penedono-6/10 
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3.4.8- Rota do Património de Penedono-7/10 
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3.4.9- Rota do Património de Penedono-8/10 
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3.4.10- Rota do Património de Penedono-9/10 
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3.4.11- Rota do Património de Penedono-10/10 
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3.4.12- Amostra da Rota do Património de Penedono 
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Conclusão 

 

Aborda-se aqui o tema que se encontrou presente de forma constante ao longo deste 

trabalho: incentivar o desenvolvimento do concelho de Penedono através do turismo, por 

meio da criação de uma rota do património.  

 

No decorrer deste estudo, o processo de investigação e o trabalho de campo efectuados 

permitiram averiguar, juntamente com os dados recolhidos, o estado actual do concelho de 

Penedono. Este é um concelho do interior de Portugal que apresenta várias debilidades, 

entre elas uma taxa de crescimento efectivo negativa, tendo vindo a perder uma 

percentagem considerável de habitantes nas últimas décadas. Essa perda tem origem e é 

reflexo de um conjunto de factores que condicionam o desenvolvimento do concelho, 

sendo premente a valorização e revitalização deste território importante inverter o processo 

de perda de população, actualizar dos sectores económicos e reformular as estratégias de 

ensino. Dentro dos sectores económicos, concluí-se que devem aplicar-se estratégias 

contemporâneas no sector agro-pecuário, na indústria e no turismo.  

 

Dado o conjunto de condições que o concelho possui, que pode vir a oferecer e a 

relevância que o turismo demonstra ter a nível nacional e internacional, tornou-se no sector 

escolhido como motor de desenvolvimento a ser explorado. Mais concretamente, 

identificou-se o património enquanto factor de desenvolvimento e potenciador de desenho 

de uma rota patrimonial.   

 

Detectou-se, entre outras, uma lacuna na acção em relação à valorização, reconhecimento, 

estudo e preservação do património devendo nesse sentido ser empregues recursos 

humanos na sua avaliação e nos processos de definição de estratégias. É importante ir ao 

encontro tanto das exigências dos mercados e sociedade em geral, como das próprias 

necessidades internas. Apesar do esforço local na criação de um centro interpretativo e de 

museus é necessário um investimento maior. Este processo poderá vir a reflectir-se na 

competitividade territorial, tornando-o mais atractivo. Deverá investir-se na investigação e 

no restauro do património para um aumento do conhecimento e preservação destes 

conteúdos para que possa ser legado às gerações futuras. Para tal, podem contribuir os 

lucros do turismo.  
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A comunidade deve ser convidada a entrar neste processo: na oferta de serviços, nas 

tomadas de decisões e no contributo de um conhecimento territorial pertencente apenas aos 

locais. Deve haver formação no sentido de uma educação consciente de formas de 

trabalhar, visto ser essencial a adaptação às exigências da actualidade, que podem ser 

fundamentais para o êxito e desenvolvimento turístico de um lugar. O êxito duma situação 

deste tipo transporta vantagens para a comunidade, auxiliando o seu desenvolvimento 

económico e social e garantindo que os benefícios inerentes ao turismo são retidos no 

concelho. Para tal, são as populações e as entidades locais que têm que ser parte activa no 

processo de prestação de serviços e devem fazer parte do seu planeamento, o que poderia 

não suceder se a prestação de serviços fosse feita por elementos externos ao concelho. Só, 

assim, se pode garantir a permanência dos benefícios que contribuem para a melhoria da 

qualidade de vida dos habitantes do concelho, aumentando a auto-estima da população e a 

capacidade de atracção de população do concelho. 

 

Por este motivo, o reconhecimento do território e do seu património é premente no âmbito 

do desenvolvimento de uma rota patrimonial. Nesse sentido foi elaborado um inventário do 

património do concelho em estudo. Apenas a partir desta base de dados, da proximidade 

com o território, do estudo de diferentes casos e com o auxílio de linhas orientadoras, 

sempre considerando que cada caso é um caso, se pode planear de forma cuidada uma rota 

patrimonial.  

 

Como referido anteriormente, Penedono possui um conjunto de tradições, arquitectura e 

tipo de vida com múltiplos layers. Penedono é um território com características que 

evoluíram ao longo dos tempos através da interrelação entre o homem e a natureza. Os 

testemunhos materiais e imateriais dessa interrelação devem ser conservados, estudados e 

valorizados, com vista à sua salvaguarda, dada a sua relevância. 

 

Este trabalho descreve a importância do património enquanto factor de desenvolvimento ao 

nível do turismo, do conhecimento e dos impactos que pode comportar. Mostrou-se que os 

benefícios económicos do turismo podem ser alargados, tanto para a população como para 

o próprio património. Foram também referidos os impactos negativos que dele podem 

advir para o património, população e ambiente, identificando-os com o objectivo dum 

planeamento de um turismo controlado, com a consciência de que o turismo, tal como 

outras actividades económicas pode não ser neutro a nível ambiental. 
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A importância do património encontra-se no valor que lhe é atribuído dada a sua relevância 

cultural. A globalização provocou o abandono de certas culturas e em simultâneo a 

necessidade de identificação, de identidade, de distinção. Por isso, a valorização do 

património que reflecte o carácter único de cada cultura deve ser preservado, dado ser uma 

herança que não se renova. É neste sentido que se deverá criar, também, plataformas onde 

o artesanato possa ser mais desenvolvido e os conhecimentos não sejam esquecidos. 

 

A evolução é necessária para que haja uma melhoria da qualidade de vida, mas sem com 

ela prejudicar o que constitui a memória milenar de um lugar. O desenvolvimento 

económico do concelho é um dos objectivos deste trabalho, mas este não pode prejudicar o 

património. Pretende-se um desenvolvimento da qualidade de vida, da preservação do 

património, material e imaterial, e a sua promoção. 

 

Não se pretende, com esta dissertação, apontar a salvação do concelho de Penedono, mas 

auxiliar a construção de uma das plataformas de desenvolvimento, através da compreensão 

das suas debilidades e dos seus potenciais. A forma de estruturar esta plataforma surge 

através do desenho de uma rota do património de Penedono, uma base que deverá ser 

incessantemente melhorada, que deverá estar em constante evolução, em consonância com 

o conhecimento. O processo de trabalho que antecede o desenho da rota é tão 

imprescindível quanto a sua execução, visto ser num planeamento apropriado que se 

encontra a base de um bom resultado. Para tal foram apontadas linhas orientadoras para o 

seu planeamento e desenho. 

 

Com a criação e desenho desta rota do património de Penedono, procuramos contribuir 

para a melhoria das condições do concelho e para a preservação, estudo e divulgação de 

um património histórico que deve ser salvaguardado em si e nas suas envolventes. 
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