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O Turismo Religioso no Noroeste de Portugal: contributo 

para a compreensão do papel dos santuários no 

desenvolvimento do território 

 

Resumo 
 

O sector do turismo em geral, e em particular as novas formas de fazer e 

pensar o turismo, a partir das quais se aproveitam os recursos culturais e 

naturais de maneira a contribuir para o desenvolvimento do território, 

destacando-se neste caso o turismo religioso, têm sido nos últimos anos alvo da 

atenção de diversos de agentes económicos, políticos e científicos. O Noroeste 

de Portugal, pela existência de um forte conjunto de estruturas e tradições de 

ordem religiosa, afirma-se como uma região onde o turismo religioso poderá 

contribuir para alcançar esse objectivo. 

 Este trabalho de investigação pretendeu compreender a sua importância 

no contexto das múltiplas relações existentes nos principais santuários do 

Noroeste de Portugal, permitindo assim oferecer um contributo para uma 

melhor compreensão das dinâmicas que se verificam na relação dos santuários 

com o território, tendo como base dois vectores fundamentais: os visitantes e 

as diferentes actividades que se desenrolam nos, e a partir dos, santuários. 

 Assim, depois de seleccionados os santuários principais - São Bento da 

Porta Aberta, Bom Jesus de Braga, Sameiro e Penha - aplicou-se um inquérito a 

200 visitantes de cada um dos quatro santuários em estudo e aos agentes 

económicos que actuam no espaço dos santuários, para além de entrevistas aos 

diversos agentes institucionais.  

 A análise da informação recolhida permitiu obter um conjunto de 

informação detalhada para cada santuário, destacando-se o conhecimento 

acerca das características dos visitantes e das actividades económicas 

existentes, o conhecimento sobre as formas de gestão e organização, assim 

como sobre as relações institucionais entre os diferentes agentes económicos, 

políticos e religiosos.  

Desta forma, ficou evidenciada a heterogeneidade dos visitantes, tal 

como a reduzida articulação entre os diversos agentes que intervêm nos 

santuários, não sendo claro a existência de uma estratégia conjunta que possa 

potenciar os recursos existentes em prol de uma estratégia de desenvolvimento 

para o território envolvente. 
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The religious tourism in the north west of Portugal: 

contribution to understand the role of the sanctuaries in the 

development of the territory 

 

Abstract 
 
The tourism sector in general and, in special, the new ways of doing and 

thinking the tourism, from which it is made the most of the cultural and natural 

resources in order to help on the development of the territory, with special 

evidence, in this case, to the religious tourism, has had in the last years special 

attention from various economic, political and scientific agents. The Northwest 

of Portugal, due to the existence of a strong whole of structures and traditions 

of religious nature, emerges as a region where the religious tourism may 

contribute to achieve that aim. 

This research work intended to understand its importance in the context 

of the multiple existing connections in the major sanctuaries of the northwest of 

Portugal, allowing, in this way, to give a contribution to a better understanding 

of the dynamics happening in the connection of the sanctuaries with the 

territory, having as a basis two essential vectors: the visitors and the different 

activities that unfold in and from the sanctuaries. 

In this way, after being selected the major sanctuaries – São Bento da 

Porta Aberta, Bom Jesus de Braga, Sameiro e Penha -, an inquiry was applied to 

200 visitors of each of the four sanctuaries studied and to the economic agents 

that operate in the space of the sanctuaries, beyond the interviews to the 

diverse institutional agents. 

The analysis of the information collected allowed to obtain a set of 

detailed information for each sanctuary, mostly the knowledge about the 

sanctuary visitors’ profile and the existing economical activities, the knowledge 

of the forms of management and organization, as well as the institutional 

relations among the different economic, political and religious agents. 

So, it was clearly shown the heterogeneity/ diversity of the visitors, as 

well as the reduced link among the different agents that take part in the 

sanctuaries, not being clear the existence of a whole and joined strategy that 

may make the most of the existent resources in favour of a strategy of 

development for the involving territory.      
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Introdução   
 

Para além do santuário de Fátima, existem em Portugal centenas de 

santuários, os quais apresentam um conjunto de características que em muitos 

casos assumem dimensões que estão para além das questões da religiosidade, 

tal como as dimensões económica e o lazer. No entanto, apesar da existência de 

uma forte tradição de visita aos principais santuários do Noroeste de Portugal, a 

comunidade científica não se tem debruçado sobre as múltiplas relações 

existentes entre eles e o território envolvente, lacuna esta que o presente 

estudo pretende colmatar. 

Ao debruçarmo-nos sobre os principais santuários do Noroeste de 

Portugal, deparamo-nos com um objecto de estudo que oferece um vasto 

campo de análise, no qual a centralização nos objectivos principais se apresenta 

desde logo como um factor primordial a ter em conta na reflexão acerca dos 

respectivos ângulos de abordagem. Desta forma, ao longo da investigação 

fomo-nos deparando com um elevado espectro de possibilidades, tendo sido 

escolhidas aquelas que, do nosso ponto de vista, melhor se enquadravam com o 

objectivo principal: 

 
- Compreender, à luz do turismo religioso, as principais tendências que se 

estabelecem nas relações entre os principais santuários do Noroeste de 

Portugal e o território envolvente 

 

A presente investigação não tem como objectivo discutir os aspectos de 

fundo que se podem associar às questões da religiosidade, nem avaliar os 

impactos económicos gerados pelos santuários ou as formas de gestão e 

organização das actividades religiosas e económicas existentes, tendo sido antes 

orientada no sentido de oferecer um contributo para uma melhor compreensão 

das dinâmicas que se verificam na relação dos santuários com o território, 

tendo como base dois vectores fundamentais: os visitantes e as diferentes 

actividades que se desenrolam nos, e a partir dos, santuários, desenvolvendo 

assim um conjunto de assuntos que estão ao alcance da Geografia como o 

território da fé e o território económico, tendo como pano de fundo a questão 

do turismo religioso.  

Esta última questão surge pelo reconhecimento do papel da actividade 

turística no desenvolvimento do território, o qual tem merecido grande atenção 

por parte dos investigadores, até pela emergência de novas formas de fazer e 
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pensar o turismo, a partir das quais se aproveitam os recursos culturais e 

naturais de maneira a contribuir para o desenvolvimento do território.  

Ao ser colocado esta ênfase na questão do turismo religioso, procurar-se- 

-á, mais do que a sua discussão em termos conceptuais, compreender a sua 

importância no contexto das múltiplas relações existentes nos principais 

santuários do Noroeste de Portugal. No entanto, o enfoque colocado no turismo 

religioso foi diminuindo à medida que a investigação se desenrolava, pois as 

evidências empíricas foram revelando um conjunto de fenómenos, que pela sua 

importância foram-se destacando no contexto da investigação. 

Assim, o conhecimento das características dos visitantes, juntamente 

com o estudo das actividades existentes nos santuários, tornaram-se os pilares 

fundamentais do trabalho de investigação, pois para além de contribuírem para 

a compreensão da natureza das relações territoriais, sociais e religiosas que se 

estabelecem no santuário, contribuem igualmente para a clarificação do papel 

desempenhado pelos santuários enquanto locais de atracção. 

 

De forma a alcançar os objectivos propostos, esta investigação 

desenrolou-se em três fases. Numa primeira fase realizou-se a pesquisa 

bibliográfica, no sentido de realçar certos aspectos do fenómeno em estudo, os 

quais foram alargando os horizontes de leitura ao mesmo tempo que 

contribuíram para a circundação e delimitação do objecto de estudo.  

Numa segunda fase foram tomadas opções metodológicas decisivas, 

tanto sobre o objecto de estudo como em relação às ferramentas de 

investigação, tendo-se de seguida consubstanciado o processo de investigação 

empírico através da realização dos inquéritos aos visitantes e aos agentes 

económicos dos santuários, assim como a realização de entrevistas a um painel 

de agentes institucionais.  

Por fim, na terceira e última fase, depois do tratamento dos dados 

recolhidos e de uma revisão bibliográfica final, elaboramos um conjunto de 

conclusões finais, indo de encontro aos objectivos propostos. 

Desta forma, o trabalho final encontra-se dividido em sete capítulos. No 

capítulo um apresenta-se as principais opções metodológicas referentes tanto à 

escolha dos santuários principais, como à elaboração da grelha de análise e 

construção das ferramentas de investigação. 

No capítulo dois, realiza-se uma abordagem ao turismo enquanto 

actividade económica, evidenciando-se as questões conceptuais mais relevantes 

para o estudo do desenvolvimento e do turismo. 
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  No capítulo três são destacados os estudos sobre o turismo, com realce 

para aqueles que abordam os impactos económicos, a classificação dos recursos 

turísticos e as percepções da comunidade sobre os impactos do turismo. 

Seguidamente, já no capítulo quatro, são abordadas as questões teóricas 

fundamentais relacionadas com o conceito de turismo religioso, nomeadamente 

no que concerne à sua evolução no contexto das peregrinações e do turismo 

espiritual. 

No capítulo cinco são realizadas análises individuais e comparativas dos 

resultados obtidos a partir das entrevistas e inquéritos efectuados aos visitantes 

nos quatro santuários, terminando o capítulo com uma análise aos tipos de 

visitantes, tendo o turismo religioso como referência. 

O capítulo seis refere-se às actividades económicas que se encontram 

nos santuários, analisando as suas principais características e o modo como se 

relacionam com o santuário. 

O capítulo sete aborda as relações entre os vários agentes, entidades e 

instituições que interagem com os santuários, de forma a compreender as 

dinâmicas existentes e como estas contribuem para o papel dos santuários no 

desenvolvimento do território envolvente. 
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Capítulo um – Opções metodológicas fundamentais 
 

1.1-Introdução 

 

Em termos gerais, o estudo da actividade turística e a sua relação com o 

território varia em conformidade com o respectivo ângulo de abordagem. Este 

carácter multifacetado e multidisciplinar associado ao tema reforça a 

importância de um exercício de definição metodológica preliminar. 

O presente caso de estudo, centrado no papel dos principais santuários 

na organização/dinamização do Noroeste de Portugal, pressupõe a elaboração 

de um conjunto de orientações metodológicas de forma a seleccionar os 

santuários em estudo e a elaborar um esquema de análise como instrumento 

metodológico de referência, enquanto projecção do corpo teórico nas variáveis 

estudadas, e delas retirando sustentação no quadro dos objectivos a atingir. A 

elaboração deste instrumento, para além de alicerçar todo o trabalho de 

investigação, facilita uma ágil articulação entre o corpo teórico e a investigação 

empírica, possibilitando contínuos reajustamentos de todo o processo de 

construção da investigação em curso, confirmando o valor ou a relevância das 

variáveis consideradas e preenchendo lacunas ou lançando interrogações onde 

o conhecimento científico tem dificuldade em chegar.  

Durante os três anos que durou a execução deste trabalho de 

investigação, foram várias as etapas cumpridas, tendo a primeira sido iniciada 

com a consulta dos diversos trabalhos que abordam o estudo da actividade 

turística. 

 Depois da realização desse trabalho, que resultou na construção de um 

corpo teórico de suporte, tomaram-se diversas decisões quanto às opções 

metodológicas, as quais foram sendo sequenciadas no sentido de ir ao encontro 

dos objectivos pretendidos e das necessidades da própria investigação,  
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1.2- Metodologia adoptada na escolha dos santuários principais 

 1.2.1- Os santuários do Noroeste de Portugal 

De forma a ensaiar uma hierarquização dos principais centros de 

peregrinação mundial, Jackowski (2001) estabeleceu uma classificação de 

acordo com o número de peregrinos, dividindo-os em “muito grandes”, 

“grandes” e “médios”. O mesmo autor utilizou também critérios de alcance 

espacial em função da origem dos peregrinos, categorizando os centros de culto 

religioso em internacionais, nacionais, super-regionais, regionais ou locais. 

Neste sentido, alguns dos santuários do Noroeste de Portugal poderão ser 

considerados centros supra-regionais, como o santuário do Bom Jesus do 

Monte, em Braga ou o santuário de São Bento da Porta Aberta, em Terras de 

Bouro. Ambos são conhecidos fora da região onde se situam, exercendo um 

poder de atracção para lá do âmbito regional, ainda que não assumam uma 

dimensão internacional.  

Os autores Nolan e Nolan (1989 e 1992) dividiram os locais religiosos em 

três diferentes categorias, consoante o tipo de motivações dos visitantes: 

- santuários de peregrinação, onde a religiosidade é a principal razão da 

visita, distinguindo-os segundo: o maior ou menor poder de atracção turística; a 

ocorrência de peregrinações festivas sazonais; combinação entre o valor 

artístico /patrimonial, as peregrinações festivas e o culto; 

- atracções turístico-religiosas, cuja motivação pelo património histórico 

ou artístico prevalece em relação à motivação religiosa, não sendo objecto de 

peregrinação; 

- locais onde ocorrem festivais religiosos, como procissões ou 

celebrações; 

Tomando como referência o levantamento realizado por estes autores 

citados, existem em Portugal trezentos e vinte e um santuários cristãos, dos 

quais cento e sessenta e oito consagram a sua devoção a Maria, cento e vinte e 

quatro cuja devoção é devida aos santos, e vinte e nove consagrados a Jesus 

Cristo.  

De um universo de oitenta santuários existentes no Norte de Portugal, o 

Noroeste contribui com cerca de metade desse número, tendo sido 

considerados apenas aqueles que obedecem a pelo menos um dos critérios 

acima definidos por pelos autores supracitados para a categoria de santuário. 

De realçar ainda que, caso fossem considerados todos os locais de culto que se 

auto-denominam como santuário, o universo de santuários seria bastante 

superior. Esses locais religiosos não foram incluídos por não apresentarem 
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Quadro 1 - Santuários do Noroeste de Portugal 

qualquer característica relevância para a assunção dos objectivos deste 

trabalho. Saliente-se ainda que os santuários não considerados são, no geral, 

locais religiosos com reduzido interesse patrimonial ou paisagístico e pouco 

visitados, pois apesar da maioria apresentar uma data festiva, não são alvo de 

peregrinações, oferecendo serviços religiosos somente em ocasiões especiais.  

O quadro 1 mostra os santuários do noroeste de Portugal, segundo os 

critérios acima definidos: 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 



7 
 

Um dos aspectos que caracteriza os santuários do Noroeste de Portugal é  

a não existência de atracções turísticas que propiciem visitas turísticas 

regulares, seja através de viagens organizadas ou através de viagens individuais. 

Por outro lado, na grande maioria dos santuários verificam-se peregrinações 

sazonais que coincidem com festividades religiosas. Apenas em dez santuários 

existe uma atracção turística com algum significado, sendo motivo de excursões 

organizadas fora das épocas festivas. Destes, apenas em oito se verifica uma 

combinação entre peregrinação, culto e património. 

1.2.2 - Escolha dos santuários principais 

Após a análise aos santuários do Noroeste de Portugal, tornou-se 

imperativo definir um conjunto de critérios que permitisse constituir uma 

amostra representativa e com real significado para o objectivo principal do 

estudo. O conjunto dos critérios haveria que cumprir um requisito fundamental, 

ou seja, um equilíbrio entre os elementos relacionados com a oferta e com a 

procura, pois estes constituem-se como os dois pilares fundamentais de análise. 

Assim, os critérios que cumulativamente determinaram a escolha dos santuários 

foram: 

 

a) manter uma afluência significativa de visitantes durante todo o ano; 

b)pertencer a estruturas organizadas de promoção e dinamização 

turística; 

c) possuir património arquitectónico ou paisagístico de interesse regional 

ou nacional; 

d) disponibilizar  serviços religiosos regulares durante todo o ano; 

e) ser objecto de peregrinação; 

 f) dispor de quantidade e diversidade de serviços complementares de 

cariz não religioso: alojamento, restauração, comércio e lazer; 
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O quadro 2 mostra os santuários do Noroeste de Portugal segundo os 

critérios acima enunciados: 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Da análise do quadro 2 constatou-se que apenas sete santuários mantêm 

uma afluência de visitantes que vai para além das épocas festivas; doze fazem 

parte de uma estrutura organizada de promoção e divulgação; onze apresentam 

um valor patrimonial de interesse regional ou nacional; dezasseis disponibilizam 

serviços religiosos regulares durante todo o ano, conquanto que na maioria seja 

Quadro 2 - Os santuários do Noroeste de Portugal segundo os critérios definidos para esta 
investigação 
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apenas ao fim de semana. A esmagadora maioria é objecto de peregrinação, 

ainda que apenas por ocasião das festividades religiosos. Apenas quatro 

santuários evidenciam uma quantidade e diversidade significativa de serviços de 

cariz não religioso durante todo o ano. A maioria dos santuários oferece um 

conjunto muito reduzido de serviços de cariz não religioso aos visitantes, que 

geralmente não ultrapassa a disponibilidade de entrada nos edifícios, um 

pequeno espaço de venda de bens com carácter religioso, ou um espaço 

envolvente cuidado, onde é possível realizar algumas actividades de lazer ao ar 

livre. 

Dos santuários indicados, somente em quatro se verifica o cumprimento 

da totalidade dos requisitos, correspondendo àqueles que constituem o nosso 

objecto de estudo: 

 

- Santuário do Bom Jesus do Monte – concelho de Braga 

-Santuário de S. Bento da Porta Aberta – concelho de Terras de Bouro 

-Santuário de Nossa Senhora do Sameiro – concelho de Braga 

-Santuário de Nossa Senhora da Penha – concelho de Guimarães  

 

A figura 1 mostra a distribuição por concelho dos santuários no Noroeste 

de Portugal e a localização dos quatro santuários principais: 

 

Figura 1 - Distribuição dos santuários por concelhos e localização dos santuários 
principais 

  
             Fonte: elaboração própria   
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1.2.3 - Elaboração de um esquema de análise  

 A elaboração de um esquema de análise tem por objectivo 

disponibilizar um instrumento metodológico de referência que permita, a partir 

da reflexão teórica, enquadrar e delimitar os componentes sobre os quais 

assentam a investigação empírica: território da fé e território económico. 

A figura 2 representa o esquema simplificado da investigação: 

 

Figura 2 - Esquema simplificado da investigação 

 
Fonte: elaboração própria 

 
A inclusão destes dois componentes visa permitir a análise do santuário 

enquanto território da fé e território económico, os quais têm, 

respectivamente, a oferta e a procura como vectores principais. Uma 

interpretação baseada apenas num desses componentes poderia acarretar um 

conjunto de limitações, na medida em que ambos são indissociáveis, 

estabelecendo uma relação de interdependência, fundamental para a 

compreensão do santuário enquanto elemento determinante na organização e 

nas dinâmicas projectadas no território. 

Cada um desses componentes incorpora aspectos relativos à valorização 

qualitativa e quantitativa do santuário, permitindo estudar as respectivas inter-

relações, no sentido de compreender o seu papel no seio do santuário e do 

território envolvente. 

 

i) O Território da Fé: a procura  
 
Os santuários são locais de atracção para um elevado número de 

visitantes durante todo o ano, ainda que a grande maioria dos santuários do 
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Noroeste de Portugal seja visitado de forma sazonal, em especial durante os 

períodos de festividades religiosas. 

No caso dos santuários em estudo, e não obstante existirem picos de 

afluência em épocas festivas, mantêm durante todo o ano um número 

considerável de visitantes, atraídos por diferentes motivos e sentimentos, como 

o património e o lazer, mas também a religião ou mesmo uma combinação 

entre ambas.  

Associado às diferentes motivações, pode observar-se um raio de 

atracção bastante distinto. A esse respeito, Mª Graça Santos (2004), a propósito 

da análise efectuada por autores como Rosendahl (1999) e Vikoni´c (1996) 

aponta a tendência para os santuários de alcance local, regional ou nacional 

serem “usados sobretudo por grupos de maior religiosidade e não tanto por 

turistas”, acontecendo o mesmo em santuários com expressão internacional, 

mas que são recentes, não tendo ainda obtido o reconhecimento oficial da 

Igreja Católica, como o caso de Medjugorje, localizado na Bósnia-Herzegovina, 

no qual os seus visitantes apresentam maioritariamente uma matriz religiosa e 

não turística. 

Esta situação pode ser comprovada em grande parte dos santuários do 

Noroeste de Portugal. Estes santuários atingem um pico de visitantes por altura 

das festividades religiosas, mas no resto do ano mantêm uma afluência 

esporádica que em muitos casos não ultrapassa a frequência dos serviços 

religiosos dominicais ou ocasionais. No caso dos santuários principais, as 

motivações turísticas aumentam proporcionalmente ao raio de alcance, 

enquanto as motivações religiosas apresentam um raio de alcance mais 

reduzido. 

Oliveira (2000), ao referir-se à questão do real significado das 

deslocações aos santuários questiona o paradigma tradicional das 

peregrinações, o qual tem vindo a ser alterado, seja pela crescente oferta de 

serviços, os quais facilitam a combinação entre peregrinação e património, seja 

pela alteração no conceito espiritual e religioso das peregrinações.  

A mesma questão poderá ser colocada em relação à crescente 

complexidade em torno das visitas aos principais santuários do noroeste, onde 

para além da simples excursão organizada pelos agentes comerciais ou 

religiosos, surgem novas dinâmicas empresariais que oferecem um conjunto de 

serviços em resposta às necessidades e aspirações da procura. 

O padrão tradicional das viagens aos santuários, que pressupõe 

deslocações de grupos organizados em torno de um itinerário fixo, ou então 

viagens individuais nas quais o visitante apenas dispõe de um reduzido leque de 
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opções, tem vindo paulatinamente a sofrer algumas alterações devido à 

introdução de novas estratégias, tanto por parte das entidades responsáveis 

pelos santuários, como por outras entidades empresariais. Estas entidades têm-

-se preocupado em disponibilizar um conjunto de serviços ao grupo ou ao 

visitante individual, procurando assim responder aos vários segmentos da 

procura.  

Estas alterações, das quais são exemplo a organização de viagens 

personalizadas, o aumento da oferta de lazer, o aumento da informação 

existente ou a disponibilização de guias especializados, procuram oferecer uma 

resposta às diferentes motivações de visita, potenciando segmentos de procura 

para além dos tradicionais, nomeadamente aqueles que: 

i) deslocam-se por razões unicamente espirituais, tendo a possibilidade 

de serem acompanhados ou orientados no sentido de alcançar 

determinado grau de satisfação interior;  

ii) procuram apenas os aspectos culturais ligados ao património ou uma 

combinação entre património e religiosidade;  

iii) desfrutam simplesmente a beleza das paisagens naturais, ou do lazer 

proporcionado pelos equipamentos e serviços disponibilizados pelos 

santuários; 

Ao oferecer um conjunto de serviços direccionados aos diversos 

segmentos da procura, os agentes envolvidos exercem alguma influência nas 

motivações dos visitantes dos santuários, na medida que actuam sobre a 

imagem dos santuários e contribuem para alterar a percepção destes junto dos 

visitantes. Paralelamente, o papel desempenhado pelas tecnologias de 

informação e de comunicação possibilita ao visitante a tomada de decisões em 

consonância com as suas aspirações e desejos. Esta liberdade de escolha vai 

reflectir-se nas características dos visitantes, contribuindo para a alteração dos 

padrões das visitas ou das peregrinações e respectivas motivações. 

 As alterações nas estruturas organizacionais dos santuários estão 

directamente relacionadas com a evolução dos padrões da procura, o que se 

traduz no aumento das funções empresariais e comerciais e pelo modo como 

estas se relacionam com as funções religiosas, de lazer e com os visitantes. O 

(re)conhecimento dos diferentes tipos de visitantes, a capacidade de atracção 

dos santuários e como este se posiciona face a diferentes motivações, poderão 

ser indicadores com bastante utilidade na definição de estratégias por parte dos 

responsáveis religiosos ou seculares.  

O espaço religioso é um espaço em mudança, ainda que as 

transformações que ocorrem, para serem identificadas, careçam de uma 
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inevitável aproximação com leituras a múltiplas escalas e diferentes 

perspectivas, convidando a uma (re)descoberta enquanto superfície 

transformada pela fé e a uma (re)interpretação enquanto superfície 

transformada pelo turismo.  

 
ii) O Território económico: a oferta 

 

Os santuários apresentam uma oferta considerável de bens e serviços, 

mas tal como nem toda a procura é exclusivamente turística, a oferta também 

não pode ser considerada exclusivamente como turística. O facto de muitos dos 

componentes da oferta do turismo não serem da sua exclusividade, é um dos 

principais argumentos esgrimidos, segundo Eusébio (2006), por aqueles que 

apresentam alguma relutância em considerar o turismo como uma actividade 

económica delimitada. De qualquer modo, outros autores como Leiper (1990), 

Macintosh e Goelner (1986), Bull (1994) ou Murphy (1997), defendem que o 

turismo fragmenta-se em diversas actividades no sentido de satisfazer as 

aspirações e necessidades dos visitantes.  

No presente estudo, e como resultado da análise realizada, o território 

económico, traduzido pela oferta, terá em consideração as actividades 

económicas dos santuários, constituindo o eixo em torno do qual será possível 

compreender a sua importância, no sentido de entender o alcance e o impacto 

socioeconómico dos santuários; explicar o peso e a importância das acções 

concertadas entre as estruturas de gestão e as actividades económicas, tanto ao 

nível da percepção como em relação às motivações dos visitantes; e por fim 

compreender as estratégias de gestão, visando encontrar novas linhas que 

permitam, se for o caso, a redefinição de estratégias e a potencialização dos 

santuários face à contínua alteração dos paradigmas comerciais, turísticos e 

espirituais. 

 

1.3- Construção das ferramentas de investigação 

1.3.1-Inquéritos aos visitantes dos santuários 

Tomando em consideração as diferentes ferramentas que podem ser 

utilizadas quando se pretende pesquisar acerca dos visitantes de um 

determinado local, chegou-se à conclusão que o inquérito seria aquela que 

melhor poderia responder aos objectivos pretendidos. Neste sentido, foi 

definida uma população alvo, ou seja, todos os visitantes maiores de 16 anos 
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que não residissem ou trabalhassem no espaço dos santuários, sendo que a sua 

deslocação não tivesse subjacente motivação de índole profissional.  

1.3.2-Calendarização dos trabalhos de inquérito 

Tendo em conta o reduzido espaço de tempo afecto a esta investigação, 

foi definido um espaço temporal de um ano como o mínimo necessário para 

poder abarcar de forma abrangente o conjunto de situações que se verificam 

nos santuários: épocas festivas, fins-de-semana, épocas de férias, celebrações 

religiosas, época baixa, etc. 

 Para o efeito, foi elaborada uma tabela para cada um dos santuários, de 

forma a sistematizar o trabalho de inquérito segundo os horizontes temporais 

pretendidos. 

 

Tabela 1 - Calendarização dos inquéritos nos santuários 

Santuários 
S. Bento Penha Sameiro Bom Jesus 

Nº de inquéritos Nº de inquéritos Nº de inquéritos Nº de inquéritos 

Meses Semana 
Fim-de-
semana 

Semana 
Fim-de-
semana 

Semana 
Fim-de-
semana 

Semana 
Fim-de-
semana 

Janeiro 4 6 0 4 2 6 0 4 

Fevereiro 4 6 2 4 2 6 2 4 

Março 4 10 2 10 4 10 2 10 

Abril 4 12 2 12 4 14 2 12 

Maio 6 12 4 18 6 14 4 18 

Junho 10 14 4 18 8 16 6 18 

Julho 10 16 8 26 10 18 10 24 

Agosto 10 16 10 28 10 20 12 24 

Setembro 6 14 4 18 4 14 4 18 

Outubro 4 10 4 10 4 10 4 10 

Novembro 4 8 2 6 2 8 2 6 

Dezembro 4 6 0 4 2 6 0 4 

Total 70 130 42 158 58 142 48 152 

Fonte: elaboração própria 
 

1.3.3-Construção do inquérito 

Ao construirmos o inquérito, socorremo-nos da opinião de alguns autores 

como Aaker e Day (1990) e Weiseberg et al. (1996) relativamente a pontos 

como o tipo de informação a recolher, o tamanho do inquérito, o formato das 

questões, a forma como são redigidas ou a própria sequência com que as 

questões são apresentadas à população alvo.  
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O inquérito foi dividido em grupos de questões de forma a contemplar 

uma quantidade de informação que abrangesse os objectivos propostos: 

- informações acerca das características  sócio-demográficas, culturais e 

económicas dos inquiridos; 

- características do comportamento dos  inquiridos na deslocação entre o 

local de residência  o santuário; 

-características do comportamento dos inquiridos durante a visita ao 

santuário; 

-autoavaliação da visita; avaliação das valências dos santuários, 

percepção do santuário; 

 

Dado o elevado número de inquéritos a realizar num período de tempo 

relativamente curto, associado a alguma renitência e desconfiança que uma 

abordagem deste tipo causa, não esquecendo o possível desinteresse perante 

as questões colocadas, optou-se por realizar um inquérito o mais sucinto 

possível, de forma a abordar apenas e só as questões fundamentais para o 

objectivo final. Neste sentido, foram escolhidas questões fechadas, 

preferencialmente com recurso a várias possibilidades de resposta, como a 

escolha múltipla ou escalas de avaliação, deixando ainda em aberto a 

possibilidade dos inquiridos acrescentarem uma alternativa. Na redacção do 

inquérito existiu a preocupação de utilizar uma linguagem simples e acessível, o 

qual não obstou a necessidade de explicar algumas expressões.  

Depois da realização do inquérito teste, procedeu-se à reformulação de 

algumas questões. No entanto, a alteração mais significativa decorrente da 

realização do inquérito teste reporta-se à sequência das questões. Nesse 

inquérito teste, o grupo de questões relativas às características dos inquiridos 

encontrava-se na parte final, pretendendo-se com isso deixar para o final as 

questões de resposta mais simples e objectivas, contornando assim algum 

eventual desgaste por parte dos inquiridos que poderia advir nessa altura. No 

entanto verificou-se um efeito contrário, no qual inquiridos desvalorizavam 

essas questões, dando rapidamente por terminada a resposta ao inquérito. 

Perante esta situação resolveu-se inverter a sequência, ou seja, colocar esse 

grupo de questões na parte inicial do inquérito. 

De um modo geral, a maior parte dos inquiridos respondeu de forma 

solícita, não se esquivando em muitos casos de acrescentarem algumas 

considerações que extravasavam o alcance das questões colocadas. 
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1.3.4- Inquérito aos estabelecimentos comerciais instalados nos 
santuários 

Tendo por objectivo a obtenção de informação respeitante às actividades 

económicas que actuam nos santuários, o inquérito foi a ferramenta 

metodológica privilegiada, o qual foi dividido em dois grupos de questões: 

 

-informações acerca das características de ordem laboral; 

-percepções acerca da relação comercial; 

-percepções acerca do santuário; 

 

 No primeiro grupo de questões, foram utilizadas questões fechadas ou 

questões de resposta rápida. No segundo grupo predominaram as questões 

abertas, de forma a podermos auscultar a opinião dos inquiridos. Estas questões 

foram posteriormente alvo de um tratamento seleccionado, de forma a 

sistematizar as respostas. A realização dos trabalhos de inquérito decorreu ao 

longo do ano de 2010, incidindo principalmente aos fins-de-semana, altura em 

que a maioria desses estabelecimentos comerciais se encontrava aberta ao 

público. De uma forma geral, todos os responsáveis pelos estabelecimentos 

comerciais contribuíram de forma bastante positiva, em especial no segundo 

grupo de questões, no qual realizaram algumas reflexões com especial 

pertinência para a consecução dos propósitos desta investigação. 
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Capitulo dois – O turismo como objecto de estudo 

 

2.1 – Introdução 

 

A temática do desenvolvimento tem sido abordada por diversos campos 

de estudo, entre os quais a Economia, a Geografia ou a Sociologia. Reconhecida 

como factor de desenvolvimento, a actividade turística tem merecido grande 

atenção por parte dos investigadores, até pela emergência de novas formas de 

fazer e pensar o turismo, a partir das quais se mobilizam e disponibilizam os 

recursos culturais e naturais de maneira a contribuir para o desenvolvimento do 

território. De acordo com Pardellas e Padin (2004), estas novas formas têm sido 

denominadas pelos estudiosos do turismo como novas tendências do turismo. 

Segundo diversos autores, como Torres E. (2003), Vera F. (1997) ou 

Cunha L. (1997), estas tendências são uma realidade cada vez mais efectiva, da 

qual o turismo religioso no Norte de Portugal é um caso exemplificativo e 

resultam de um conjunto de factores como o aumento da oferta, a alteração do 

nível da procura e o esforço de promoção turística. Segundo Martinez R. et al. 

(2006), este desenvolvimento tem originado que empresas e organismos 

públicos estejam cada vez mais interessados em conhecer a importância 

económica do turismo, seja a nível nacional, regional ou local, na medida em 

que os agentes económicos encaram cada vez mais o turismo como uma 

alternativa para o desenvolvimento de uma determinada área ou região. Por 

outro lado, o turismo como actividade económica agrupa um conjunto de 

elementos com influência no território e, simultânea e consequentemente, em 

todo um vasto leque de actividades de cariz económico e social que integram as 

dinâmicas locais ou/e regionais (Hiernauz,1996).  

São diversos os autores que se debruçam sobre essa problemática, 

principalmente oriundos da economia, socorrendo-se de metodologias 

quantitativas de forma a sistematizar e a avaliar quantitativamente o impacto 

económico do turismo, principalmente nas regiões de destino. 

Não fazendo parte do campo de estudo da Geografia avaliar 

quantitativamente os impactos económicos do turismo, importa porém estudar 

o contributo da actividade turística no desenvolvimento local e regional, 

partindo da compreensão da relação do território nas suas múltiplas dimensões.  

 Sabendo-se que o turismo pode ser apresentado como uma das 

actividades que mais contribui para potenciar os recursos ambientais, 

territoriais e sociais (Cunha, 1997), representando para as regiões mais 
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desfavorecidas um importante factor de desenvolvimento (Batista, 1990), 

importa abordar algumas questões respeitantes aos conceitos de 

desenvolvimento e a sua relação com o turismo 

 

2.2 - O território enquanto agente de transformação económica 

 

 Segundo Barquero (1999), tradicionalmente a análise económica 

considerou o território ou o espaço apenas como um suporte físico das 

actividades e dos processos económicos, desempenhando assim um papel 

passivo na elaboração dos processos de crescimento e desenvolvimento 

económico. Para o autor, a procura de novos elementos permitiu diferentes 

interpretações da realidade, levando à elaboração de novos modelos e teorias 

que revitalizaram o papel e a contribuição do território no desenvolvimento 

económico. Na mesma linha de análise, Lopes (2002) refere que a relação entre 

o espaço económico e o espaço geográfico tem registado ao longo das últimas 

décadas diversas transformações. O mesmo autor, na análise efectuada sobre o 

tema, destaca autores considerados pioneiros como Richard Cantillon (a edição 

original data de 1755) ou James Stuart (a edição original data de 1767).  

Tomando ainda em consideração a análise efectuado por Lopes (2002), 

no que diz respeito ao primeiro destes autores, sobressai a importância 

atribuída às economias de tempo e de transporte na organização espacial da 

sociedade e na interdependência económica, transparecendo desde logo a ideia 

associada à importância atribuída às economias de aglomeração, surgindo 

mesmo a referência a uma organização espacial que se baseia em centros 

hierárquicos de acordo com aglomerados populacionais, aos quais poderia ser 

atribuída uma área de influência. Esta noção foi mais tarde retomada por 

Walter Cristaller em 1933, dando origem à sua mais conhecida obra Die 

zentralen in suddeutsland, na qual se refere à forma como os diferentes lugares 

se distribuem no espaço. De acordo com esta teoria, um lugar central - um 

centro urbano - fornece um conjunto de bens e serviços a uma determinada 

área envolvente - área de influência ou região complementar. Cada um destes 

lugares centrais pode ser classificado hierarquicamente em função da 

quantidade e diversidade de bens e serviços que fornecem à sua área de 

influência.  

Por sua vez, o segundo daqueles autores pioneiros, James Stuart, 

abordou o tamanho dos aglomerados populacionais, discutindo as vantagens e 
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desvantagens das suas dimensões, iniciando assim uma abordagem pioneira às 

economias de aglomeração. 

Tolosa (1972), ao debruçar-se sobre a relação entre espaço 

geoeconómico e espaço económico, recorre à distinção efectuada por François 

Perroux (1950), na qual o espaço geoeconómico é caracterizado através das 

relações e da distribuição das actividades económicas que se estabelecem no 

espaço geográfico, enquanto o espaço económico corresponde a uma noção 

abstracta de espaço matemático, que pode ser definido por um plano ou 

programa como um espaço agregado homogéneo, ou como um espaço 

polarizado.  

De acordo com Silva J. (2004), um discípulo de François Perroux, o 

economista Boudeville (1970), apresentou uma caracterização das regiões 

segundo três vertentes: região plano, região polarizada e região homogénea. A 

caracterização das regiões seria assim definida segundo critérios de polaridade 

ou de homogeneidade, no qual a primeira baseia-se numa área de influência 

(áreas de mercado, serviços públicos ou privados) polarizada por um lugar 

central, enquanto na segunda existe a partilha de traços comuns, tais como a 

história, idioma ou a base económica por exemplo.  

Para o autor, as características que distinguem uma região são a sua 

“abertura económica e a sua integração num espaço de maior amplitude”. 

Assim, as inovações tecnológicas que estiveram na origem do desenvolvimento 

e incremento dos meios de transporte e de telecomunicações, levaram ao 

esbater das fronteiras tradicionais, tendo este aspecto bastantes repercussões 

nas actividades económicas em geral e na actividade turística em particular, o 

que se traduz pelo aumento da mobilidade, dos fluxos monetários e das 

motivações subjacentes. 

Ribeiro (2005) cita Maillat (1995), de forma a explicar que “as mudanças 

nas hierarquias espaciais conduziram os investigadores a formularem novas 

explicações para, e a inquirir sobre, o papel desempenhado pelo território, do 

qual a pesquisa subsequente permitiu compreender que o território não deveria 

ser considerado como algo apriorístico mas antes como um recurso específico, 

resultado de um processo (colectivo) de construção histórica e cultural.” 

 Ainda segundo o autor, a ideia da neutralidade do espaço foi sendo 

ultrapassada por diversos autores, como Ratii (1995), que propõe o conceito de 

“espaço activo” no qual o nível de output resulta da capacidade de actuação, 

num contexto sistémico evolutivo, de um conjunto de forças como: a coesão, a 

inovação e os comportamentos estratégicos. O mesmo autor também cita 

Crevoisier (1995), o qual defende uma noção de território que inclui a dimensão 
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física, e simultaneamente, assimila-o a “uma estrutura interpretativa das 

interacções sócio-económicas”.  

Para Lopes (2002), “o espaço contém e representa uma visão complexa 

da realidade nos seus variados aspectos, nos seus diversos elementos 

constituintes, e nessa representação inclui-se o complexo de relações que se 

estabelecem entre esses mesmos elementos”, verificando-se a identificação do 

espaço com o conceito de sistema. Entre o espaço económico e o espaço 

geográfico, existem relações de proximidade que resultam da localização dos 

objectos e das relações entre eles, ou seja, o espaço económico encontra-se em 

estreita ligação com a localização das actividades.  

Neste sentido, ainda segundo Silva J. (2004), a noção de centralidade 

assume um carácter fundamental, resultando das relações existentes entre os 

agentes económicos, dando origem a um lugar central. O mesmo autor refere 

que “este princípio pode ser entendido tanto pelo seu sentido geográfico, no 

qual o lugar é o centro geográfico de um espaço, como pelo seu contudo de 

centralização ou agrupamento de produção num determinado local”, 

resultando assim a definição de local de produção no espaço, tendo em conta a 

conjugação de duas forças: os custos de transporte e as economias de escala. 

 Neto (2006), ao abordar a questão do território enquanto elemento 

determinante do espaço económico, destaca duas características bastante 

marcantes e que “condicionam a sua própria sobrevivência e as suas 

oportunidades de desenvolvimento presentes e futuras: o maior ou menor nível 

de plasticidade que o caracteriza e o modo de gestão da sua temporalidade”. 

Assim, a capacidade que o território apresenta no sentido de favorecer uma 

intervenção, moldando as suas características, tanto numa perspectiva 

endógena como exógena, irá determinar a sua maior ou menor sobrevivência 

aos choques conjecturais ou de longo prazo. Por outro lado, “esse território é 

moldado pelas decisões dos agentes económicos e pelas políticas públicas sobre 

ele implementadas, pela qualidade conjectural dessas decisões políticas, e pelas 

suas consequências no posicionamento relativo de cada território em relação 

aos demais”.  

A conjugação destas duas características determina assim a 

especificidade, personalidade e identidade do território. No entanto, apesar da 

existência de uma identidade territorial, o autor considera existirem múltiplas 

percepções internas e externas ao território, o que leva à existência de 

posicionamentos diferenciados em função do tipo de actividade desenvolvida, 

mas também “em função do tipo de competências de intervenção que 

possuem”, sendo o posicionamento e o relacionamento com o território 
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condicionados por essa percepção. Assim, e ainda segundo o autor, a forma 

como os agentes económicos que estão localizados num determinado território 

se perduram, se multiplicam e se fortalecem ou enfraquecem com a passagem 

do tempo, determina a qualidade e o nível de desenvolvimento do território em 

cada momento do tempo. 

 

2.3- Os diferentes paradigmas em torno do desenvolvimento 

 

 Em torno do conceito de desenvolvimento existem diversas 

interpretações e problemáticas, nomeadamente no que diz respeito à sua 

relação com o conceito de crescimento. De qualquer forma, este último 

conceito difere do primeiro pela primazia colocado nos aspectos produtivos, em 

contraponto com a ênfase do desenvolvimento nos aspectos relacionados com 

a qualidade de vida, ambiente, bem-estar, assim como na preservação e 

utilização racional de recursos (Rosado 1997). Lopes (1983), define 

desenvolvimento como “acesso das pessoas, onde quer que vivam, aos bens e 

serviços que lhes devem satisfazer as necessidades básicas”. 

 Segundo Neto (2006), o conceito de desenvolvimento deve traduzir 

acima de tudo uma noção de acessibilidade, seja esta de natureza económica ou 

física, através das medidas de distância ou de tempo. Este conceito deve assim 

exprimir o acesso das pessoas aos bens e serviços e às oportunidades que hão- 

-de satisfazer as suas necessidades básicas. Ainda segundo o autor, a associação 

do conceito de desenvolvimento às necessidades básicas, apresenta a vantagem 

de ser evolutivo, ou seja, acompanha a própria evolução natural das 

necessidades das pessoas. Por outro lado, ao associar-se o conceito à 

determinante localização pretende-se aprofundar a noção que desenvolvimento 

é desenvolvimento regional e desenvolvimento local, deixando no entanto claro 

que só existe um conceito de desenvolvimento, apostando assim na 

objectividade e operacionalidade de conceito.  

 Barquero (1999) apresenta uma distinção entre os conceitos de 

crescimento económico e desenvolvimento económico, na qual o primeiro se 

relaciona com o aumento da produção, enquanto o segundo refere-se às 

alterações estruturais ocorridos durante o processo de crescimento de uma 

economia implicando valorizações qualitativas e quantitativas, como 

consequência da difusão de inovações no sistema produtivo e organizativo em 

determinados momentos e em determinadas cidades ou regiões. Os seus 

efeitos provocam não só a melhoria do nível de vida, mas também 
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transformações das estruturas produtivas assim como alterações no sistema 

cultural. O mesmo autor introduz a noção temporal de forma a diferenciar 

crescimento económico de desenvolvimento económico, reportando o primeiro 

como um processo de curto prazo, e o segundo como sendo de longo prazo. 

 De entre os vários paradigmas de desenvolvimento, destacam-se duas 

perspectivas consideradas simultaneamente opostas e complementares: a 

funcionalista e a territorialista (Vareiro,2007). A primeira perspectiva, 

funcionalista, encara o desenvolvimento numa perspectiva centralista, 

advogando a difusão espacial do desenvolvimento a partir de um processo 

centralizado “de cima para baixo”, incidindo no planeamento da industrialização 

e urbanização (Henriques, 1990).  

De acordo com Santos (2002), o paradigma funcionalista baseia-se em 

pressupostos como: subalternização dos aspectos estruturais do 

desenvolvimento; uma visão economicista do desenvolvimento, assente em 

processos de acumulação de capital; prioridade à mobilidade espacial de 

capitais; preferência por investimentos em infra-estruturas pesadas, sem 

atender aos aspectos qualitativos dos mercados locais de emprego; aposta nos 

sistemas de grande escala e altamente consumidores de energia; recorre a 

estratégias exógenas às economias locais na definição dos recursos a explorar. 

Este paradigma teórico foi dominante durante as décadas cinquenta a 

setenta, no qual as estratégias de desenvolvimento e as políticas regionais 

caracterizavam-se por um crescimento polarizado. Segundo Santos (2002), a 

“política de polos de desenvolvimento” ficou aquém do esperado na 

dinamização das periferias, chegando mesmo frequentemente a gerar efeitos 

perversos, dados que os efeitos negativos induzidos se sobrepuseram aos 

efeitos positivos”.  

  Assim, ainda segundo Santos (2002) devido à crescente dificuldade em 

distribuir espacialmente o crescimento, a questão fundamental para o 

desenvolvimento regional deixou de ser a capacidade da região para atrair 

novos projectos, passando a ser a capacidade em gerar internamente as 

condições de transformação das suas estruturas produtivas, surgindo assim uma 

nova perspectiva territorialista, onde a questão central passou a ser, segundo 

Silva (2004), o desenvolvimento regional endógeno, o qual pressupõe o controlo 

territorial das economias regionais, com vista ao aumento da eficiência dos 

factores produtivos, tendo por base a utilização de pequenas e médias 

empresas, as quais devem surgir por iniciativa de agentes locais, de modo a 

possibilitar a retenção dos valores e a sua potenciação no contexto da matriz 

económica territorial.  



23 
 

Ao longo das últimas décadas, o surgimento de novas teorias e modelos 

associados à noção de desenvolvimento resultaram, segundo Barquero (1999), 

de todo um conjunto de factores, como a diferenciação das actividades 

económicas locais, a emergência de novas formas de industrialização, e a 

reformulação da própria noção de espaço. Assim, as dificuldades para explicar a 

complexa redistribuição das actividades produtivas no território, aliado ao 

aparecimento de novos modelos autónomos de desenvolvimento em algumas 

regiões periféricas, foram atraindo a atenção dos investigadores para a 

dimensão territorial do desenvolvimento, passando este a ser interpretado 

como uma variável estratégica de oportunidades de desenvolvimento 

 Nesta óptica, o desenvolvimento é abordado segundo uma perspectiva 

endógena, na qual o processo se inicia através da mobilização das populações e 

das suas organizações, sendo os recursos endógenos o seu ponto fulcral e o 

território um lugar onde se estabelecem todo esse conjunto de relações sócias e 

económicas, podendo considerar-se, em oposição à perspectiva funcionalista, 

como um modelo “ a partir de baixo”, ou seja “um processo de crescimento e 

mudança estrutural, liderado pela comunidade local, no qual a melhoria do 

bem-estar da população está relacionado com o aproveitamento do potencial 

de desenvolvimento existente no território” (Barquero, 1999). 

 De entre os paradigmas de desenvolvimento regional, o desenvolvimento 

endógeno é, segundo Becattini (1997), aquele que apresenta mais condições de 

atingir os seus propósitos, pois defende a existência de um sistema de redes 

internas, com fortes relações de cooperação e competitividade, no qual o 

“desenvolvimento do território depende da dotação de recursos naturais e 

humanos existente e, sobretudo, da capacidade de resposta e de adaptação das 

empresas e das cidades e/ou regiões aos desafios que se apresentam a cada 

momento”(Vareiro,2007). 

 Arocena (1995) refere que o desenvolvimento endógeno é um processo 

de interdependência entre as vertentes social e económica, sendo o local um 

espaço que possibilita a organização dos diversos sectores da sociedade em 

torno de uma dinâmica comum, como resultado das decisões de investimento 

tomadas pelos actores públicos e privados estarem direccionadas no sentido da 

resolução dos problemas locais, das empresas e da sociedade.   

O modelo de desenvolvimento endógeno apresenta assim as seguintes 

características, segundo Barquero (1999 e 1988) e Vareiro (2007): 

i) o território como agente de transformação social, e não apenas  

como suporte físico dos recursos e actividades económicas, 
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possibilitando a interligação entre os actores do território de 

forma a permitir o desenvolvimento da economia e da sociedade; 

ii) o desenvolvimento de uma determinada área depende 

fundamentalmente dos seus próprios recursos; 

iii) oferece uma perspectiva territorial, microeconómica e de produto, 

em oposição à perspectiva funcional, macroeconómica e sectorial;  

iv) assume  protagonismo a actuação das administrações públicas, 

sobretudo as locais, mas também as regionais e centrais 

v) torna-se necessário a actuação conjunta dos agente públicos e 

privados 

 

 De acordo com Barquero (1999), neste paradigma de desenvolvimento 

verifica-se uma aproximação territorial ao desenvolvimento, passando o 

território a ser compreendido à luz das suas múltiplas dimensões, reflectindo a 

interligação entre factores ambientais, económicos, sociais e culturais, 

enquanto para Garofoli (1992), o desenvolvimento endógeno pode entender-se 

como a capacidade de transformar o sistema sócio-económico, reagir aos 

desafios externos, promover a aprendizagem social e a capacidade de introduzir 

formas específicas de regulação social a nível local que facilitem aquelas 

características. 

 Segundo Vareiro (2007), a aplicação de políticas de desenvolvimento 

endógeno dependem de cada situação em concreto, apesar de todas terem em 

comum a valorização dos recursos locais. Barquero (1995 e 2001) apresenta 

uma divisão destas acções em três grandes áreas: a primeira destinada a 

melhorar as infra-estruturas físicas e o capital social; a segunda tendo por 

objectivo suprir as carências e a melhorar os factores imateriais do 

desenvolvimento, e por último, uma política que procure fortalecer a 

capacidade organizativa do território.  

 

2.4 - Abordagem conceptual nos estudos sobre turismo 

  2.4.1-O turismo como actividade económica 

Ao longo das últimas décadas os estudos sobre turismo mantiveram 

sempre a problemática em relação a considerar ou não o turismo uma 

actividade económica. 
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Esta questão está ligada ao facto de existirem actividades económicas 

pertencentes ao campo da oferta turística, como restauração, ou transportes, 

por exemplo, mas que não o são em exclusivo para a actividade turística. 

De acordo com Escalona (1992), a actividade turística designa, de forma 

equívoca, tanto a actividade produtiva como a relacionada com o consumo, ou 

seja, tanto a produção de renda (produção e oferta) como a realização de um 

gasto final (procura e consumo), recorrendo o autor a Figuerola (1985), para 

explicar que o gasto é o objecto final do turismo, e é este que se origina e 

caracteriza por uma tipificada acção de consumo. 

Para Ritchie et al. (1994), o grau de aceitação do turismo como uma 

actividade económica depende da definição que se adopte para aquele 

conceito, opinião esta partilhada por Leiper (1990). Este autor defende que o 

turismo é um sector constituído por várias empresas, organizações e 

equipamentos que fornecem bens e serviços, de forma a satisfazer 

necessidades específicas de um conjunto de turistas identificados. 

 De acordo com Martínez et al. (2006), toda a amplitude de gastos 

gerados pelos visitantes num determinado destino dá início a uma complexa 

cadeia de actos económicos, a qual se pode denominar como impacto 

económico do turismo. 

Considerando o turismo religioso como parcela integrante da actividade 

turística, importa reconhecer, tal como Muizon (1998), que a religiosidade das 

multidões movimenta consideráveis somas de dinheiro, suscitando uma 

actividade económica ligada à produção industrial (construção trabalhos 

públicos), aos transportes, ao turismo e a todas as actividades indutoras (hotéis, 

restaurantes, comercio artesanato) originando de forma inequívoca um 

considerável impacto no território. 

Gunn (2002) propõe o sistema funcional de turismo como sendo o factor 

determinante do desenvolvimento da actividade turística, o qual é constituído 

pela procura, aqui representada pela população com interesse e capacidade de 

viajar, e pela oferta, constituída por cinco elementos principais, que vão desde 

as atracções, instalações e serviços para turistas, meios de transporte, até à 

informação e promoção turística. 

 Para outros autores, como Pardellas et al. (2002), o turismo não é 

considerado em si mesmo como uma actividade económica, antes um 

“conjunto de actividades, geradas e induzidas pelo complexo processo de 

transformação de diversos recursos genéricos em activos específicos com 

interesse para a procura turística, de organização de uma oferta empresarial à 

volta desses recursos e de regulação administrativa do seu uso”.  



26 
 

 Apesar de não ser consensual o reconhecimento do turismo enquanto 

actividade económica, importa destacar a opinião de Mill e Morrison (1992) e 

Gunn (2002), os quais são unânimes ao considerar que o turismo deverá ser 

analisado, planeado e desenvolvido segundo uma visão holística, que apresente 

uma interligação entre as dimensões social, cultural, ambiental, económica 

sendo o equilíbrio entre elas factor primordial na compreensão de todo o 

fenómeno 

2.4.2- Efeitos e repercussões do turismo  

Para além de Cunha (1997) ou Batista (1990), outros autores como 

Figuerola (1985), Vera (1997), Pardellas e Padin (2001), Ribeiro (2001) ou 

Vareiro (2007), defendem que o turismo é uma das actividades que melhor 

pode aproveitar os recursos de uma região, tornando-se assim um importante 

factor de desenvolvimento local.  

O turismo, segundo Cunha (1997), pode apresentar-se assim como um 

importante factor de desenvolvimento regional, sendo uma das actividades das 

quais as populações dos territórios economicamente desfavorecidos depositam 

mais esperanças no sentido de oferecer um contributo para esse 

desenvolvimento.  

Segundo Padín (2004), dado o actual desenvolvimento e diversificação de 

novos produtos e segmentos turísticos, o impacto real da actividade turística no 

desenvolvimento local ou regional será tanto maior quanto mais esta actividade 

se integrar na organização global do sistema produtivo. Desta forma, o 

desenvolvimento da actividade turística não deve estar constituído como uma 

prática isolada, individual ou autónoma. 

 De acordo com Vareiro (2007), é necessário um grande esforço por parte 

das diferentes regiões na criação de produtos e serviços turísticos inovadores e 

diversificados, de forma a potenciar o turismo como um instrumento de 

desenvolvimento. Estas acções deverão constituir-se através da realização de 

parcerias estratégicas de actuação e o investimento no equilíbrio ambiental e na 

valorização do património cultural. A autora acrescenta que “qualquer território 

dispõe, virtualmente, de recursos turísticos para oferecer, sendo estes, por 

definição, endógenos, sendo por isso coerente que uma determinada 

comunidade territorial possa estruturar uma oferta turística local que actue 

como factor de desenvolvimento”.  

No entanto, o planeamento da actividade turística nem sempre está em 

sintonia com as aspirações das populações, sendo possível encontrar múltiplos 

exemplos em que a actividade turística não se encontra em articulação com a 
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economia local. Padín (2004) defende que apenas integrando a actividade 

turística na organização global do sistema produtivo, em oposição a uma prática 

isolada, individual ou autónoma, é que essa actividade poderá fazer parte do 

processo de desenvolvimento local. Assim, apenas desta forma poderá a 

actividade turística enquadrar-se num paradigma de desenvolvimento que se 

baseia na valorização dos recursos endógenos, verificando-se assim um efectivo 

retorno em prol do desenvolvimento local e regional. 

Numa perspectiva diferente, Salto (1998), considera que na maior parte 

das vezes o desenvolvimento da actividade turística levou ao aparecimento de 

locais turísticos que não apresentam dinâmicas económicas com as regiões 

envolventes e mais especificamente com a economia local, a qual não beneficia 

assim de qualquer efeito multiplicador que advenha da actividade turística.  

 Acrescenta a autora que o facto das actividades económicas e produtivas 

não beneficiarem do turismo pode até originar situações inversas às 

pretendidas, pois essas actividades passam a sofrer concorrência pelos mesmos 

factores produtivos, como mão-de-obra, recursos financeiros, custo do solo, 

entre outros, levando então ao aumento dos custos de produção. 

A autora cita Bryden de forma a explanar a ideia de que a actividade 

turística por si só não é garantia de desenvolvimento das regiões mais 

favorecidas, principalmente aquelas que apresentam lacunas a nível agrícola e 

industrial, pois o efeito multiplicador na economia local seria muito reduzido, tal 

como os benefícios da construção de infra-estruturas necessárias à actividade 

turística. Por outro lado, numa região onde predomina a actividade agrícola, 

poderá existir concorrência entre o uso do solo e a mão-de-obra disponível. 

 Desta forma, o desenvolvimento da actividade turística pode não 

significar a obtenção de benefícios para as regiões mais desfavorecidas, na 

medida em que existe a possibilidade de acarretar custos a longo prazo, com 

consequências no potencial crescimento futuro dessa região. Assim, a 

necessidade de aumentar os serviços públicos, a construção de infra-estruturas 

necessárias e o custo das externalidades negativas, poderão constituir factores 

demasiados onerosos no desenvolvimento de uma região.  

Ribeiro e Freitas (2006) consideram que a conceptualização do turismo 

enquanto instrumento de desenvolvimento regional tem dado origem a duas 

posições: a primeira considera que o poder atractivo do meio natural é 

suficiente para justificar os fluxos e destinos turísticos; em oposição a esta, uma 

segunda corrente defende que cada lugar é potencialmente turístico, sendo 

necessário capitalizar por isso as potencialidades turísticas dos territórios. 
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De acordo com Pardellas X. e Padin C. (2004), ao analisar os possíveis 

impactos da actividade turística numa região torna-se necessário distinguir os 

efeitos no ambiente físico (tendo em conta os elementos com a fauna, flora, e 

vegetação), no ambiente social e cultural (tradições, idioma, evolução 

demográfica, e a possível relação de dependência com a cultura dominante do 

turista), assim como os impactos no ambiente económico, de forma a 

determinar os custos e benefícios da actividade: 

  

i) Impactos ambientais 

  

 Em termos ambientais, segundo Batista (1990), ou mais recentemente 

Valls (2003), o turismo pode ser um instrumento de valorização e preservação 

do território. Barquero (2005) refere que o impacto ambiental do turismo estará 

dependente da planificação e gestão que se realize segundo as coordenadas de 

desenvolvimento sustentável, ou da ausência da mesma, ao nível da 

planificação estratégica, ordenamento do território e gestão ambiental. A 

ausência destes instrumentos será de índole a provocar a degradação do 

ambiente físico. 

 Ao verificar-se uma tendência crescente em relação a produtos turísticos 

que respondam a critérios ambientais e ecológicos, temos de considerar que a 

natureza está, por ela própria, a converter-se numa atracção turística, se bem 

que esta tendência não é por si só capaz e garantir, segundo Pardellas e Padin 

(2004), a preservação ambiental, sendo visível uma relação mais estreita entre 

actividade turística e gestão ambiental. 

 Valls (2003) destaca os gastos no sentido da conservação ambiental, 

motivados pela crescente procura, e por outro lado um desequilíbrio lactente, 

provocado pelo excesso de visitantes, causador de degradação ambiental, e 

consequente diminuição dos benefícios económicos. 

Nijkamp (2008) refere que as consequências ambientais do turismo são 

múltiplas, não se manifestando apenas em termos de ruído ou poluição, mas 

também na degradação da paisagem, na qualidade do património cultural, 

assim como na destruição das comunidades locais. 

De acordo com Bukley (1994), a relação entre turismo e ambiente está 

espelhada em quatro factores: 

-os diversos componentes naturais são a base de um produto ou atracção 

turística; 

-o papel da gestão das operações turísticas no sentido de aumentar ou 

reduzir o impacto sobre o ambiente; 
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-a contribuição económica ou material do turismo na conservação 

ambiental; 

a atitude dos turistas em relação ao ambiente, e a educação ambiental 

dos clientes dos operadores turísticos; 

Os impactos ambientais negativos resultantes do turismo afectam 

principalmente os próprios turistas e as empresas de serviços a eles associados 

(Boullón, 2000). Para Gómez (2001), a definição de estratégias que promovam a 

utilização responsável do espaço, em harmonia com os interesses das 

comunidades locais, do ambiente e do próprio turismo, é a melhor forma de 

potenciar os benefícios e minimizar os problemas associados ao 

desenvolvimento. 

  

ii) Impactos socioculturais 

 

Para Velásquez (2005), a intensidade e força do impacto sociocultural do 

turismo depende das assimetrias que resultam das diferenças culturais 

existentes entre o fluxo de visitantes e a comunidade receptora, destacando a 

forma como são geridas estas diferenças, podendo dar origem a situações de 

encontro ou desencontro. Pardellas et al. (2004) referem que nas primeiras 

etapas de desenvolvimento da actividade turística a população local começa por 

acolher de forma positiva os turistas pelas expectativas positivas que tal implica, 

como a criação de emprego, mas à medida que a rivalidade pelos recursos locais 

se agrava, os residentes vão reduzindo o ímpeto inicial, podendo chegar ao 

ponto de rejeição, situação verificada em locais onde o turismo de massas 

prevalece e os turistas são direccionados para locais onde os contactos com a 

população local são diminutos.  

 Segundo Milani (2002), o turismo é muito mais que um fenómeno 

económico, tem repercussões sobre a base cultural, parte de uma herança 

histórica e desenvolve-se num determinado meio ambiente, permitindo 

também, segundo Gomez (2001), a reabilitação e conservação do património 

histórico e a tomada de consciência da salvaguarda pela cultura e património 

locais. 

 

iii) Impactos económicos 

 

Vários actores debruçam-se sobre as tipologias dos impactos económicos 

do turismo que podem ser mesuráveis, tais como Martínez Roget (2003), 

Goeldner et al. (2000) e Seaman (2003). Para este último autor, esses impactos 
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são divididos em efeitos directos, indirectos e induzidos. Directos se 

correspondem a gastos realizados por uma actividade ou instituição cultural, 

festiva ou desportiva, analisada a partir de diferentes elementos (salários, 

compras, alugueres, execução de programas, etc.), numa área geográfica de 

referência e num determinado período de tempo. Já os indirectos são definidos 

como os gastos que realizam os visitantes ou espectadores como consequência 

de um produto cultural, festivo ou desportivo (alojamento, restauração, 

transporte, compras, entradas, etc.). Os efeitos induzidos referem-se a todas as 

repercussões não contabilizadas nas categorias anteriores e que se difundem e 

ampliam no resto do sistema económico, dentro ou fora do espaço de 

referência.  

Por outro lado, vários autores tais como Cunha (1997), Vogeler Ruiz e 

Hernández Armand (1997) e Gomez (2001), reafirmam o contributo do turismo 

enquanto motor de desenvolvimento económico. Assim, para além dos efeitos 

directos, indirectos ou multiplicadores ao nível do emprego, da produção, das 

infra-estruturas, entre outros, o turismo, tal como as restantes actividades 

económicas também pode apresentar inconvenientes que vão desde o 

aumentar da inflação, a utilização excessiva de infra-estruturas, a desarticulação 

da produção tradicional e o aumento de dependências de empresas 

procedentes do exterior (Vareiro, 2007). 

Segundo Nijkamp (2008), o turismo pode ter uma influência bastante 

positiva na balança de pagamentos, no emprego e no aumento da produção 

local, sendo assim um importante factor de desenvolvimento local e regional, 

estimulando o aparecimento de novas actividades económicas. No entanto, 

segundo o autor, devido à sua complexidade e inter-ligação com diferentes 

actividades económicas (comércio, transportes, restauração, alojamento, etc.) 

torna-se difícil avaliar com exactidão o impacto do turismo no desenvolvimento 

local e regional. 

No sentido estrito do termo, o turismo não pode ser considerado como 

um sector económico ou industrial específico, mas sim essencialmente uma 

complexa ramificação de actividades económicas, da qual a sua combinação 

determina a quantidade e qualidade de um produto turístico numa 

determinada área. Assim, cada uma dessas multi-actividades e múltiplos 

sectores contribuem de forma diferenciada para a produção e consumo do 

produto turístico, dificultando a sua quantificação em termos de impactos 

económicos. Para além disso, o impacto económico do turismo está ainda 

dependente de um conjunto de variáveis, como o desenrolar do próprio ciclo de 

vida do produto turístico, as políticas locais para o sector, e a influência das 
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campanhas da promoção, sendo a qualidade do produto turístico um factor 

decisivo no impacto económico local ou regional. 

 Segundo Pierce (1991), os múltiplos impactos económicos do turismo 

podem ser determinados segundo a análise de diferentes variáveis: 

 - balança de pagamentos, a qual pode ser influenciada negativamente 

pela influência de operadores turísticos estrangeiros; 

 -desenvolvimento regional, possibilitando que os efeitos económico do 

turismo atinjam regiões periféricas; 

 -diversificação dos sectores económicos: a natureza multifacetada do 

sector turístico pode contribuir para o desenvolvimento de uma economia 

robusta e independente; 

 -níveis de rendimento; 

 -receita do governo através da colecta de impostos; 

 -oportunidades de emprego, principalmente em regiões mais 

desfavorecidas, que irão beneficiar de procura de mão-de-obra especializada e 

indiferenciada: 

 

  2.4.3 - Sustentabilidade do turismo 

  

 De forma a minimizar o conjunto de efeitos e repercussões negativas que 

o turismo pode apresentar em relação ao ambiente, à economia e ao meio 

social, importa, segundo os autores Silva e Perna (2002) que o turismo 

compatibilize o crescimento desta actividade com a utilização racional e 

duradoura dos recursos, de modo a sustentar no tempo, no espaço e de formas 

participada os processos de crescimento. Segundo os autores, a 

sustentabilidade do turismo engloba todo um conjunto de dimensões, desde a 

melhoria do bem-estar do turista e da própria comunidade acolhedora, até á 

protecção e valorização do património e promoção do crescimento e 

competitividade das empresas. 

 De acordo com Nijkamp, apesar de ser considerado como um dos mais 

importantes veículos de desenvolvimento das regiões, o turismo também 

apresenta um conjunto de evidências que demonstram os inconvenientes 

causados por essa actividade, principalmente ao nível ambiental, surgindo 

então o conceito de turismo sustentado, o qual pretende assegurar uma ideia 

de sustentabilidade ambiental associada ao crescimento do turismo.  

 Muller (1994), de forma a especificar o conceito de turismo sustentável, 

considerou que o mesmo reflecte um equilíbrio entre o estado económico, o 
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bem-estar da população, a satisfação dos turistas/visitantes, a protecção dos 

recursos naturais e a cultura local. 

Bramwell et al. (1996), consideram que o turismo sustentado apresenta 

uma capacidade natural de regeneração, não pondo assim em causa os recursos 

naturais, ao mesmo tempo que reconhece o contributo das comunidades locais, 

costumes e diferentes estilos de vida para a promoção do turismo, aceita que a 

população local tenha benefícios económicos directos, para além de reconhecer 

os direitos da população no sentido de conduzir as estratégias a aplicar. 

 Fletcher e al. (1992) referem que a sustentabilidade do turismo requer 

um equilíbrio entre a satisfação dos turistas e das comunidades locais e a 

preservação do património ambiental e cultural. Esse equilíbrio entre 

crescimento económico, satisfação dos turistas, comunidades locais e 

preservação cultural e ambiental exige uma reflexão aprofundada, visto a 

actividade turística implicar um conjunto de efeitos directos e indirecto sobre os 

recursos naturais e humanos. Esta relação de equilíbrio está assim fortemente 

dependente do tipo de políticas, formas de planeamento e estratégias de 

gestão que actuam directamente sobre a actividade turística.  

 

2.5 - O estudo da actividade turística desde a perspectiva da procura 

 

O estudo da actividade turística desde o ponto de vista da procura é 

muito mais frequente do que do ponto de vista da oferta. Desde autores 

clássicos, como Krapf (1965), Krippendorh (1971), Georges Miquel (1972), 

Dimitris Stavrakis (1979) ou mais já mais recentes como Alberto Sessa (1983), 

Murphy (1985), Smith (1989), Stephan (1988), Grasseli (1989), Macintosh e 

Goeldner (1995), Ball (1992), Figuerola (1985), Pardellas X. e Padin C. (2004), 

Silva (2004), Eusébio (2006) e Valdês et al. (2007), foram vários os autores que 

nas últimas décadas utilizaram essa perspectiva nos trabalhos realizados, tendo 

esta situação tido origem tanto nas características sociais desta actividade 

como, segundo Eusébio (2006), na dificuldade em delimitar o conjunto de bens 

e serviços que é consumido pelos visitantes, visto que muitos desses bens e 

serviços são também consumidos pela população local. 

Segundo Gilbert (1990), o autor austríaco Herman Von Schulland 

apresentou uma das primeiras definições conceptuais do turismo do lado da 

procura, referindo que o turismo é a soma da totalidade das operações de 

natureza económica relacionadas com a entrada, permanência e movimentos 



33 
 

estrangeiros num determinado local. Apesar da tentativa de clarificação do 

conceito de turismo, o referido autor excluiu os viajantes domésticos. 

De acordo com Holloway (1995), outros autores clássicos, como Hunziker 

e Krapf (1942), incluíram as viagens domésticas na sua definição de turismo, 

passando este a ser definido como “a soma dos fenómenos e relações 

provenientes da viagem e da estada de não-residentes, desde que essa estada 

não constituísse uma residência permanente, nem tivesse como objectivo 

exercer uma actividade profissional”  

 De forma a combater as limitações adjacentes à definição de turismo, 

surgiu a necessidade de elaborar um corpo teórico de referência de modo a 

sustentar os estudos comparativos da actividade turística, tendo várias 

organizações, como Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a União Europeia (UE) e a 

Organização Mundial do Turismo (OMT), unido esforços no sentido de 

apresentar uma definição conceptual de turismo:  

“Turismo diz respeito às actividades praticadas pelos indivíduos durante 

as suas viagens e permanências em locais situados fora do seu ambiente 

habitual por um período contínuo que não ultrapasse um ano, por motivos de 

lazer, negócios e outros” (ONU e OMT, 1994). 

 Esta definição conceptual de turismo apresentada pela ONU e pela OMT 

(1994) traduz-se numa definição técnica de acordo com os seguintes 

parâmetros: 

- duração mínima da estada – 24 horas para os visitantes que pernoitam 

no local visitado; 

- duração máxima de estada – um ano; 

- motivos específicos de visita – lazer, recreio e férias; visitar familiares e 

amigos, negócios, saúde, religião e outros; 

- distância mínima considerada 

 

A definição apresentada realça de forma clara o lado da procura, 

surgindo assim a necessidade de identificar e delimitar os praticantes da 

actividade turística (visitantes) de forma objectiva. 

Desta forma, a Organização Mundial de Turismo (OMT, 1995), através da  

International Conference of travel and tourism Statistics, realizada em Ottawa 

em 1991,  adoptou um corpo conceptual relacionado tanto com a procura como 

com a oferta turística. Assim, segundo a classificação elaborada para os 

viajantes, estes são categorizados em visitantes e em outros viajantes de acordo 

com os seguintes critérios:   
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- o local onde a viagem é realizada, a qual deve ser realizada fora do 

“ambiente natural”. O critério “ambiente natural” está relacionado com duas 

variáveis: frequência e a distância, considerando-se “ambiente natural” os locais 

para onde o individuo se desloca de forma rotineira, tal como a sua área de 

residência.  

-a duração da viagem, a qual deve ser inferior a 12 meses consecutivos 

 -o motivo principal da viagem, o qual não deve ser estar relacionado com 

o exercício de uma actividade remunerada, excluindo-se também pessoas que 

mudam de residência, pessoas sem lugar de residência fixa e pessoas que se 

encontrem em trânsito, membros das forças armadas, diplomatas, prisioneiros, 

nómadas, artistas e migrantes por causas forçadas. 

Todos aqueles que não cumpram os critérios acima enunciados são 

considerados outros viajantes. Assim, todos os visitantes são viajantes mas nem 

todos os viajantes são visitantes. Estes últimos dividem-se ainda em 

excursionistas, se a permanência na região de destino não ultrapassar 24 horas, 

ou turistas se a permanência ultrapassar essas 24 horas, fazendo também 

depender a sua condição dos seguintes motivos de visita: 

-lazer, recreios, férias 

-vistas a amigos e familiares  

-negócios e motivos profissionais 

-saúde 

-religião/ peregrinação 

-outros motivos 

 

Segundo Escalona (1992), a existência de inúmeras insuficiências 

reconhecidas nos estudos económicos convencionais sobre turismo, resulta do 

facto de estes terem como base uma abordagem com base na procura, como 

consequência desta ser construída sobre uma definição de turista com 

bastantes lacunas, ou por outras palavras, uma indefinição do objecto de 

estudo. O autor defende que a análise do consumo turístico deve ser realizada, 

tal como em relação ao consumo de qualquer outro produto, 

independentemente de quem consome e das suas motivações, não distinguindo 

o turista do resto dos consumidores. De forma a contornar a subjectividade 

inerente aos conceitos que o suportam, o autor sugere que uma abordagem ao 

estudo económico da actividade turística a partir da procura, implica 

necessariamente a definição rigorosa dos conceitos que o suportam. 

Por sua vez, Beni (2003) apresenta a procura como um todo constituído 

por bens e serviços indispensáveis à actividade turística (transportes, 
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alojamento, restauração, actividades recreativas, entre outros) e não como 

serviços isolados, independentes entre si. Desta forma, o autor sublinha o 

consumo de bens e serviços que se complementam como um todo, resultante 

da deslocação do seu ambiente habitual, por motivos de lazer ou outro motivo. 

 Segundo Cooper et al. (1998), apesar da existência deste corpo 

conceptual de referência elaborado pela OMT, as definições de procura turística 

variam proporcionalmente aos diferentes campos do saber que se debruçam 

sobre o tema, o que naturalmente leva à existência de abordagens que utilizam 

diferentes elementos consoante o seu campo do saber.  

Neste sentido, e ainda segundo os autores acima enunciados, para um 

economista a procura pode ser entendida pela quantidade de um bem ou 

serviço turístico que os consumidores estão dispostos a pagar. Já para os 

estudiosos ligados à Psicologia, a procura pode ser entendida pelas motivações 

e comportamentos daqueles que viajam, enquanto para um geógrafo, a procura 

poderá estar ligada às relações territoriais que as pessoas estabelecem com os 

locais. 

 2.6 - O estudo da actividade turística desde a perspectiva da 
oferta 

 

Apesar dos estudos com base na perspectiva da procura serem em maior 

número em relação aos estudos que se centram na perspectiva oferta, autores 

como Pardellas e al. (2004), Vera (1997), Cunha (1997) ou Torres (2003), 

defendem que as novas tendências da procura turística, tanto qualitativamente 

como quantitativamente, apresentam uma crescente diversidade, daí 

resultando que, do ponto de vista da oferta, torna-se possível elaborar um 

número quase infinito de produtos turísticos, atractivos para algum segmento 

relevante da procura.  

Segundo Escalona (1992), existe alguma confusão entre a análise baseada 

na oferta e a análise baseada na procura. Assim, muitas vezes, o estudo 

centrado na procura, e a partir do qual se estuda a oferta, leva inevitavelmente 

a entrar num círculo vicioso, no qual é impossível sair sem mudar a perspectiva 

da análise que se realiza no contexto da micro economia convencional.  

 Os autores clássicos Hunziker e Krapf (1941) definiram oferta turística 

como a quantidade de bens e serviços pela qual se está disposto a entregar uma 

determinada quantia. Já em relação aos bens e serviços, os mesmos autores 

dividem-nos em matérias e imateriais, sendo estes últimos constituídos por 

elementos físicos como a beleza da paisagem ou o clima.  
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No entendimento de Escalona (1992), os autores neoclássicos como 

Krippendorh (1971) e Georges Miquel (1972) utilizaram uma terminologia 

diferente no que diz respeito à oferta, dando a entender que teriam 

abandonado a perspectiva da procura e passado a estudar segundo a 

perspectiva da produção, apelidando esta suposta mudança como “perspectiva 

aparente da oferta”. 

Ainda segundo Escalona (1992), os autores clássicos, ao estudarem o 

elemento objectivo do turismo, dividiram-no em 3 grandes componentes: 

empresas turísticas propriamente ditas, núcleos turísticos e empresas 

indirectamente turísticas, sendo que esta concepção de produto e oferta 

turística não é mais do que uma concepção centrada na procura, pois trata-se 

de uma análise sectorial a partir de actividades produtivas, com base em 

critérios de procura.  

Macintosh/Goeldner (1985) destacaram os recursos naturais, as Infra-

estruturas, as super-estruturas, os transportes e a Hospitalidade como 

componentes da oferta. 

Figuerola (1986), considera que os bens e serviços turísticos que fazem 

parte da oferta turística são: serviços de alojamento, serviços de alimentação 

restauração, serviços de transporte, serviços recreativos e de lazer, serviços de 

informação e de comunicação, serviços de vendas de artigos e manufactura, 

excluindo da oferta os bens imateriais (praia, sol e paisagem), pois estes 

escapam ao tratamento económico. Para o autor, a oferta turística ordena-se da 

seguinte forma: oferta básica (estabelecimentos, bens e serviços de carácter 

residencial, artístico ou cultural, capazes de acolher por um período de tempo e 

numa determinada zona população que procede do exterior); oferta 

complementar (restaurantes, salas de espectáculos, etc.), oferta acessória 

(actividades que podem existir ou não sem que o turista delas necessite). 

O autor sugere assim que o turismo desde o lado da produção não é 

simplesmente hotelaria, transporte ou prestação de serviços recreativos, mas 

sim bastante mais amplo, sendo comparável com uma pequena economia, onde 

intervém desde o sector primário ao sector terciário.  

Este pensamento merece a oposição de Escalona (1992), classificando-o 

como sendo perfeitamente coerente com a perspectiva da procura apresentada 

pela teoria clássica, na qual a oferta turística é dividida em básica (transportes, 

alimentação, alojamento) e complementar (demais serviços), argumentando 

que nem toda a oferta, nem sequer a básica, é estritamente turística, pois não 

se pode assegurar que tais serviços sejam procurados apenas por turistas. 
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 Para o mesmo autor, a resposta à pergunta sobre quais são os bens e 

serviços turísticos, leva a constatar que a partir da perspectiva da procura não 

existe, na realidade, bens e serviços que sejam propriamente turísticos e que 

potencialmente o são todos aqueles que se produzem e são oferecidos aos 

turistas. O autor considera que a concepção clássica de dividir oferta turística 

em básica (transportes, alimentação e alojamento) e complementar (demais 

serviços) encerra em si uma enorme contradição, pois nem toda a oferta é 

estritamente turística, já que não é exclusivamente consumida ou procurada 

por turistas. O autor cita Dimitris Stavrakis (1988) o qual refere que globalmente 

o fenómeno turístico é uma industria, ainda que não no sentido habitual do 

termo, pois a actividade turística resulta de numerosas actividades económicas 

pelo facto de utilizar bens e serviços de outras industrias, oferecendo o que se 

chama um produto final.  

Ao efectuar a sua análise sobre o tema, Escalona (1992) aponta um 

conjunto de autores como Bull (1994), que engloba na oferta turística os 

designados recursos livres: clima, história, e cultura de um determinado destino 

turístico; Eulogio Bordas (1990) o qual eleva os recursos naturais, as infra-

estruturas, os equipamentos e os serviços à categoria de autêntica oferta 

turística; Stephan L. e J. Smith (1998) que apresentam uma definição técnica do 

turismo do lado da oferta, dividindo por dois grupos as seis categorias de bens e 

serviços ao dispor dos visitantes; Alberto Sessa (1968) que refere que a oferta é 

constituída pelos equipamentos destinados a acolher os visitantes, destacando 

seis grandes grupos: os recursos, as infra-estruturas gerais e turísticas, o 

equipamento receptivo e desportivo e os serviços de atenção ao turista. 

Para Zhang (2000), existe dificuldade em circunscrever a actividade 

turística, pois a um produto turístico adquirido por um visitante nem sempre 

corresponde de forma linear o ramo de actividade que fornece esse mesmo 

produto, para além do facto de que a Classificação Industrial Standard agrupa as 

indústrias de acordo com o tipo de produtos que produz e não conforme o tipo 

de produtos adquiridos pelos consumidores, defendendo então o autor a 

utilização do conceito de “actividades económicas relacionadas com o turismo” 

em vez de “sector do turismo”. 

Segundo Droulers e Milani (2002), o turismo é um produto composto por 

bens e serviços que se podem constituir como tangíveis e/ou intangíveis. Assim, 

o produto turístico inclui recursos e atractivos naturais e artificiais, 

equipamentos e infra-estruturas, serviços, atitudes recreativas, imagens e 

valores simbólicos, materializando-se num conjunto de determinados benefícios 
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capazes de atrair certos grupos de consumidores em busca de uma satisfação 

das suas motivações e expectativas. 

Segundo Beni (2003) a oferta turística pode ser entendida como a 

matéria-prima da actividade turística, correspondendo ao conjunto de recursos 

naturais e culturais, os quais são responsáveis pela afluência de turistas. 

Para Eusébio (2005), a oferta turística (em termos económicos) não 

incorpora apenas actividade económicas que oferecem bens e serviços aos 

visitantes e em relação aos quais existe uma despesa associada, mas também 

incorpora elementos com elevado grau de intangibilidade, como os recursos 

naturais e culturais, apesar de não fazerem parte da definição económica da 

oferta turística. 

Constata-se então que uma das grandes problemáticas da análise da 

actividade turística relaciona-se com a definição dos conceitos da oferta, ou 

seja, quais os bens e serviços que são efectivamente turísticos, de forma a 

incorporar a oferta turística. 

Aqui chegados, podemos agrupar o conceito de oferta turística segundo 

dois tipos de abordagens: a primeira diz respeito a um carácter mais global, 

referindo-se aos bens e serviços que são produzidos exclusivamente para os 

visitantes, assim como aqueles que tem como objectivo inicial o consumo pelos 

residentes, mas que também podem ser consumidos pelos visitantes. Esta 

abordagem inclui na oferta turística os bens materiais e intangíveis, como o 

clima, paisagem, história, cultura e património.  

Já s segunda abordagem refere-se à tendência no sentido da oferta 

turística se relacionar de forma mais evidente apenas com os bens e serviços 

que são consumidos pelos visitantes.  

 Segundo Eusébio (2005), para que uma actividade económica seja 

caracterizada como turística em função do seu consumo pelos visitantes, torna-  

-se necessário identificar as actividades produtivas fornecedoras de bem e 

serviços, aliado à intensidade dos consumos turísticos dessas actividades 

produtivas em relação aos consumos não turísticos. Para alcançar esse 

objectivo, é necessário obter informações sobre a percentagem de consumos 

turísticos em relação aos não turísticos, situação essa que pela dificuldade de 

levantamento de dados, dificulta a utilização dos métodos de abordagem das 

actividades turísticas pela perspectiva da produção. 

 Desta forma, e segundo a perspectiva da oferta, a questão mais 

importante deve colocar-se em relação aos bens e serviços que farão parte do 

grupo considerado como característicos do turismo, assim como em relação 

aqueles que deverão fazer parte do grupo apelidado como conexos. Por fim, 
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surge ainda a questão acerca de saber quais as actividades económicas que 

fornecem esses bens e serviços. 

 De forma a apresentar um quadro conceptual de referência como 

resposta a esta última questão, a OMT, agrupou os produtos e actividades 

económicas características do turismo, representados no quadro seguinte 

 

Quadro 3 - Produtos e actividades económicas características do turismo 

Produtos e actividades económicas características do turismo 

Produtos características do turismo 
Actividades económicas características do 
turismo 

- Serviços de alojamento 
-Hotéis 
-Residências secundárias 

- Serviços de restauração -Restaurantes e similares 

- Serviços de transporte de visitantes 
-Transportes, actividades de suporte e 
aluguer 

-Serviços dos agentes de viagens, dos 
operadores turísticos e dos guias turísticos 

- Agências de viagens e similares 

- Serviços Culturais (artes, museus e outros 
serviços e actividades culturais) 

-Actividades culturais 

- Serviços recreativos e outros serviços de 
lazer 

-Actividades desportivas e outras actividades 
recreativas 

Serviços de turismo mistos (serviços 
financeiros, de aluguer de bens e outros 
serviços de turismo) 

 

Fonte: elaborado com base na OMT (2000) 
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Capítulo três – O Turismo enquanto factor de desenvolvimento: 
diferentes abordagens ao estudo da actividade turística  

 

3.1 - Introdução 

 

 Ao analisarmos a diversa literatura existente acerca da actividade 

turística, seja à escala local, regional ou nacional, podemos encontrar diferentes 

abordagens enquadradas em temáticas tão diferentes como os recursos, a 

estratégia, a qualidade, a percepção, os impactos, a promoção, ou a imagem. 

Para cada uma destas temáticas são várias as questões conceptuais e 

metodológicas colocadas pelos diversos autores, desde a consideração do 

turismo como actividade económica, ou a problemática das definições em torno 

dos conceitos da oferta e da procura, passando pela obtenção de dados e 

selecção de fontes.   

  Dessas abordagens ao estudo da actividade turística, foram 

seleccionadas aquelas que apresentam maior afinidade temática em relação ao 

tema em estudo, sendo divididas em três grupos: no primeiro grupo estão 

incluídas as abordagens que incidem sobre a análise dos impactos económicos 

do turismo; o segundo grupo inclui os estudos sobre as classificações dos 

recursos turísticos e por fim, num terceiro grupo, são referenciados trabalhos 

sobre a percepção em relação aos impactos do turismo. As abordagens 

escolhidas serão analisadas em função de variáveis como: perspectiva em 

relação à procura e oferta, objectivos, referências metodológicas, indicadores 

utilizados, fontes e selecção de informação. 

 

3.2 - Impactos económicos do turismo 

 

Nas últimas décadas, a avaliação e quantificação dos impactos do turismo 

tem sido alvo de diversos estudos, que variam não só em relação à perspectiva 

de abordagem (oferta ou procura) mas também em relação à metodologia 

associada. Vários autores como Felsenstein D. e Freeman D. (1998), Ambrósio 

(2005), Martinez, et al. (2006), Sosona (1999), Ribes (2006), estudaram o 

impacto económico do turismo a nível local. Outros autores debruçaram-se 

sobre o impacto da actividade turística a nível regional ou nacional, como Salto, 

M. (1998), Manente M. (2000), Gouveia, M.(2001), Valdês, et al. (2007), Silva, J. 

(2004), Eusébio, C. (2006) ou Vasquez (2005). 
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Considerando que a maior parte dos estudos sobre impactos económicos 

do turismo desenvolvem-se a nível regional e nacional, Martinez R. et al. (2006) 

elaboraram uma ferramenta metodológica com objectivo de ultrapassar as 

dificuldades de quantificação do impacto económico do turismo ao nível local, 

configurando-a como um instrumento de interesse estratégico tanto para o 

sector turístico como para o poder político decisório. Para a elaboração desta 

ferramenta, os autores partiram da perspectiva da oferta de forma a calcular os 

efeitos directos, tendo determinado à partida as actividades que total ou 

parcialmente vendem bens ou prestam serviços aos turistas, utilizando para a 

definição dessas actividades a tabela emanada da Conta Satélite do Turismo. 

Os seus objectivos passam por demonstrar como se distribui 

geograficamente o impacto económico da actividade turística, quais são os 

efeitos de arraste da indústria turística e como se repercute essa actividade nos 

restantes sectores e recursos da comarca, ajudando a avaliar os esforços de 

promoção necessários para alcançar determinado objectivo.  

Apesar do referido modelo apresentar algumas lacunas relativas à base de 

dados utilizada, podendo também apontar-se-lhe a ausência de dados da 

procura, este modelo poderá evoluir de forma proporcional à melhoria das 

bases de dados que lhe servem de referência. 

 Noutra perspectiva, Ribes J. (2006) teve como objectivo analisar o 

impacto económico das festas populares, tentando assim contrabalançar este 

estudo com as tendências actuais mais direccionadas para estudos de 

fenómenos com maior amplitude, como os macros festivais e macro eventos, 

procurando evidenciar o facto das festas populares representarem um 

importante factor de competitividade turística, com um elevado impacto no 

saldo turístico dos municípios.  

Para o seu propósito, o autor serviu-se da combinação de ambas as 

perspectivas: a perspectiva quantitativa e a perspectiva qualitativa. Quanto à 

primeira foi utilizado o efeito quantitativo do multiplicador turístico. Já a 

perspectiva qualitativa apresenta duas limitações: a primeira relaciona-se com a 

impossibilidade de utilização de uma tabela input-output com carácter 

exclusivamente local (semelhante à utilizada na maioria destes estudos de 

carácter local ou regional).  

Para ultrapassar esta dificuldade e obter os resultados pretendidos, o 

autor utilizou fontes alternativas, como inquéritos aos estabelecimentos 

comerciais sobre os impactos gerados pela festa, indicadores de ocupação, 

estimavas de gastos turísticos, pressupostos municipais, entre outros. A 

segunda limitação refere-se à necessidade de aplicar um conjunto de precisões 
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operativas, derivado do facto de este evento repetir-se todos os anos, ao 

contrário de outros eventos que se realizam com periodicidade única, como 

jogos olímpicos, por exemplo. 

Este estudo teve o mérito de coligir as variáveis da procura (turistas e 

visitantes) às variáveis da oferta (alojamento, restauração, comércio local) 

obtendo uma estimativa quantitativa dos impactos económicos. Paralelamente, 

apresentou uma estimativa qualitativa dos efeitos induzidos, com resultados na 

obtenção de dados sobre o emprego e a notoriedade.  

Com o objectivo de evidenciar a influência do turismo na província 

espanhola das Astúrias, Luís Valdês et al. (2007), a partir das diferentes 

ferramentas de análise habitualmente utilizadas em estudos macroeconómicos 

do turismo, escolheram o modelo input-output, pois tal abordagem permite 

obter o efeito multiplicador para cada ramo de actividade, visando determinar a 

influência económica do turismo na região, quantificando os efeitos directos, 

indirectos e induzidos. Partindo deste objectivo, foi então elaborada uma tabela 

de input-output da região, na qual foram distinguidos 60 sectores de actividade, 

tabela esta que foi desagregada, verificando-se então uma redução para 16 

sectores de actividade. 

 Baseando-se na perspectiva da procura, e de forma a suportar 

conceptualmente a metodologia adoptada, os autores agruparam os visitantes 

em viajantes ou turistas, sendo os últimos classificados de acordo com o tipo de 

alojamento que utilizavam para pernoitar: alojamentos de carácter público ou 

privado. Assim, os turistas foram divididos de acordo com os estabelecimentos 

utilizados: hotéis, unidades de turismo rural e parques de campismo, tendo 

utilizado inquéritos pessoais para obter a informação necessária.  

Através dos resultados dos inquéritos efectuados com o objectivo de aferir 

os gastos realizados pelos turistas, os autores quantificaram os efeitos directos 

nos hotéis, serviços de restauração e transportes. Já os efeitos indirectos e 

induzidos foram calculados para os 16 sectores de actividade constantes da 

tabela de input-output considerada. Foram também quantificados os efeitos no 

emprego para os 16 sectores de actividade considerados.  

Para além da quantificação dos referidos efeitos directos, indirectos e 

induzidos, assim como o efeito do impacto turístico no emprego, esta 

metodologia permitiu apresentar uma quantificação expressa da importância da 

actividade turística no seu conjunto para a economia da região em relação ao 

crescimento económico, emprego e mais-valias geradas. 

 Silva (2004), escolheu como objectivo de estudo o turismo enquanto 

actividade económica capaz de promover o crescimento e o desenvolvimento 
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regional, debruçando-se também sobre o modelo teórico-metodológico no qual 

assenta a condição do turismo. O estudo incidiu sobre a análise da configuração 

de cluster turístico, e se este se apresenta como um modelo de 

desenvolvimento regional. 

 O autor, a partir desse conceito, procura aferir as fugas de valor existentes 

na economia turística da região, (tomando como base empírica a actividade da 

rede hoteleira de S. Salvador da Baía, no Brasil) encontrando um valor muito 

considerável dessa variável em desfavor da estrutura produtiva da economia da 

região, impedindo assim uma retenção económica local ou regional muito mais 

ampla.   

Vasquez (2005), por sua vez, estudou as relações existentes entre o 

turismo rural e o desenvolvimento sócio económico de uma região espanhola 

(Andaluzia), utilizando a perspectiva da oferta (apesar de não ter descurado os 

dados da procura), tendo como base de estudo a empresa turística rural, de 

forma a desenvolver reflexões sobre a possível aplicação da visão de «cluster», 

utilizando com modelo instrumental o denominado Distrito Turístico Rural. 

 Para tal objectivo definiu um modelo teórico estruturado a partir das 

ideias, métodos e ensinamentos da economia relacional e da metodologia de 

“cluster” relacionados com a problemática do turismo rural, como possível 

estratégia para a superação da problemática empresarial que enfrenta esta 

modalidade turística. 

Nesta investigação, o autor partiu da recolha qualitativa e quantitativa de 

informação, utilizando fontes primárias de carácter oficial e provenientes de 

organismos públicos, locais, regionais e nacionais (evolução dos alojamentos 

disponíveis, valores do emprego turístico, taxas de ocupação, características da 

procura, entre outros), bem como entrevistas pessoais a responsáveis pelo 

sector. Utilizou também um inquérito de orientação qualitativa aos agentes 

económicos intervenientes, focalizando-se em aspectos como a estrutura 

organizativa, comunicação, inovação, percepção empresarial, não descurando 

os aspectos valorizados pelos turistas. 

Eusébio (2005), tendo por objectivo avaliar o impacto do turismo na região 

centro de Portugal, baseou-se na perspectiva da procura, desenvolvendo para 

tal uma metodologia assente em princípios económicos no sentido de 

desenvolver um modelo de avaliação dos benefícios económicos das despesas 

turísticos. 

 Neste sentido, construiu um quadro teórico como suporte da temática em 

análise, reflectindo sobre conceitos como a “definição conceptual do fenómeno 

turístico e de destino turístico, delimitação dos benefícios económicos do 
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turismo, delimitação das despesas turísticas, identificação das determinantes 

dessas despesas, conceito e tipo de multiplicadores turísticos e métodos que 

podem ser utilizados na sua quantificação”. O modelo elaborado tem a 

vantagem de permitir por um lado, quantificar as despesas inerentes às regiões 

de destino, e por outro, estimar os multiplicadores (da produção, do 

rendimento das famílias e do emprego) dessas despesas.  

Gouveia e Duarte (2001), ao analisarem o cluster turismo em Portugal, 

pressupõem que a actividade turística depende de actividades e empresas que 

actuam de forma interligada, a partir da oferta, tendo classificado as actividades 

do cluster turístico segundo os níveis de aproximação ao visitante, considerando 

a restauração, o alojamento, os transportes aéreos, as agências de viagem e os 

operadores turísticos como as actividade principais, que não existiriam senão 

houvesse consumo turístico, sendo denominadas “core do cluster”. 

 Por sua vez as actividades conexas foram consideradas como sendo 

aquelas que oferecem produtos que não são significativamente afectadas pelo 

turismo: transportes, actividades culturais/recreativas, aluguer de veículos, 

actividades desportivas; actividades económicas, não turísticas, mas 

potenciadas pelo turismo: comércio e construção; assim como outras 

actividades que influenciam o desenvolvimento do turismo: promoção, 

ordenamento do território, ensino/formação, preservação ambiental, 

financiamento. 

As autoras estimaram a importância económica das actividades 

económicas que se relacionam directa ou indirectamente com o turismo a partir 

dos fluxos inter – ramos das Matrizes das Contas Nacionais, as quais permitem 

calcular os efeitos directos e indirectos daquelas actividades em relação a todos 

os outros sectores da actividade económica. Assim, através de uma análise 

matricial, foi calculado o peso do conjunto de actividades do turismo em relação 

ao total da economia portuguesa, utilizando as variáveis emprego e VAB (Valor 

Acrescentado do Turismo). 

  

3.3 - Classificação de recursos turísticos 

 

A classificação dos recursos turísticos com vista à avaliação do potencial 

turístico de determina região mereceu um olhar aprofundado de diversos 

autores. 

Neste sentido, Vareiro (2007), no seu trabalho de doutoramento 

debruçou-se sobre a região fronteiriça do Minho-Lima, tendo por objectivo 
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principal avaliar globalmente a área referida no que diz respeito ao seu 

potencial turístico, identificando as diferenças entre a realidade existente e as 

oportunidades que a região oferece, no sentido de facilitar a elaboração de uma 

estratégica de intervenção. 

De forma a avaliar o potencial turístico da região, e pretendendo incidir 

principalmente sobre a qualidade dos recursos, a autora tomou como referência 

a fórmula estabelecida por Leno Cerro em 1992, que conjuga o Índice de 

Potencialidade Turística (IPT) de cada município a partir dos factores “recursos”, 

“acessibilidades” e “equipamentos”, utilizando diferentes coeficientes de 

ponderação para cada uma deles, opção esta justificada pelo facto de nem 

todos terem o mesmo valor turístico.  

 Foi então determinado o Índice de Potencial Turístico, resultando na 

obtenção de informação relevante sobre as “diferenças existentes entre os 

municípios da área em análise, servindo de ponto de partida para estabelecer 

políticas adequadas a cada situação, permitindo modificar os factores que 

foram identificados como menos favoráveis”. Numa fase posterior, a autora 

procurou conhecer o envolvimento e empenho dos autores públicos e privados, 

tendo aplicado inquéritos aos operadores turísticos e turistas e realizado 

entrevistas a um painel de agentes institucionais. 

O resultado final traduz-se por um contributo para a clarificação do papel 

do turismo no desenvolvimento de um território com características ligadas ao 

meio rural. Para tal, a autora propõe o aproveitamento do potencial da região, 

apresentando um conjunto de estratégias no sentido de preservar o equilíbrio 

ambiental e valorizar o património cultural, tendo como base um produto 

turístico alternativo. 

Ao analisar os recursos turísticos aplicados ao turismo rural numa 

comarca, Monsonis (1999) sintetizou através de uma matriz relacional, tanto a 

classificação dos recursos como a valorização dos mesmos, introduzindo 

variáveis como o nível de exploração actual dos recursos, no qual definiu quatro 

grandes categorias: recursos e atractivos naturais; recursos históricos 

monumentais e artísticos; recursos gastronómicos e artesanais; folclore, festas e 

eventos e acontecimentos programados. Uma vez realizado o inventário dos 

recursos turísticos, definiu os índices de potencialidade turística, o que lhe 

permitiu obter um esquema da planificação turística e identificar as zonas de 

concentração de recursos.  

O autor, de forma a sistematizar as tarefas acima descritas, procedeu a 

uma adaptação da metodologia para classificação e hierarquização de recursos 

turísticos adoptada pela Organização dos Estados Americanos, que por sua vez 
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estabelece uma matriz classificadora organizada em cinco grandes categorias: 

espaços naturais, museus e manifestações histórico-artísticas, folclore, 

realizações científicas, técnicas e artísticas contemporâneas e acontecimentos 

programados subdivididos por sua vez em tipos e subtipos.  

Ambrósio (2005), ao estudar o desenvolvimento das Cidades-Santuário, 

adaptou a grelha proposta por Mário Beni (2000) de forma a identificar os seus 

componentes turísticos, acrescentando-lhe o item estudo do espaço religioso de 

forma a integrar o seu objecto de estudo. A grelha apresenta os seguintes 

componentes: estudo do espaço turístico, estudo do espaço religioso, perfil 

sócio económico, exame do ordenamento da área receptora, diagnóstico do 

turismo na área receptora. 

A aplicação desta grelha permitiu uma caracterização e identificação dos 

componentes turísticos das cidades santuários, acrescentando um contributo 

importante ao diagnóstico dos locais em análise, obtendo uma visão sistémica 

desses componentes. 

Fernandes C. et al. (2008) desenvolveram um estudo no sentido de 

estabelecer o potencial das diferentes áreas do Norte de Portugal para o 

turismo religioso. De forma a ultrapassar a ausência de dados oficiais sobre este 

segmento do turismo, os autores construíram um quadro conceptual com 

objectivo de perspectivar as suas dimensões e fundamentar o próprio conceito, 

avaliando a forma como essas dimensões “se materializavam e entrecruzavam 

com o ocorrido na Região Norte”.  

Depois de inventariado o património religioso do Norte de Portugal, os 

elementos considerados foram agrupados segundo diferentes critérios. O 

estudo foi ainda completado com a realização de inquéritos aos visitantes em 

cinco locais claramente geradores de fluxos, no sentido de compreender as 

motivações, o grau de atracção e influência desses locais. Foram inquiridos 

operadores turísticos internacionais no sentido de perceber o seu potencial 

comercial, para além da realização de entrevistas a entidades representativas 

do sector do turismo, da Igreja, entre outras.  

Depois da análise dos dados recolhidos, os autores determinaram cinco 

locais âncora para o turismo religioso do Norte de Portugal. Para esse efeito, foi 

necessário criar uma hierarquia ao nível de concelho, que obedeceu aos 

seguintes critérios: recursos de cariz religioso, oferta turística, procura turística 

e importância regional 

O resultado da conjugação destes critérios teve como resultado uma 

hierarquização dos concelhos do Norte de Portugal em relação ao potencial 

turístico do turismo religioso. 
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3.4 - Percepção das comunidades sobre os impactos do turismo 

 

Nas últimas décadas, partido de um ângulo de abordagem diferente 

daqueles que foram citados nos pontos anteriores, diversos autores estudaram 

a percepção dos agentes e comunidade residentes envolvidos na actividade 

turística, determinando as suas percepções e as suas atitudes perante o turismo 

e os respectivos impactos. O seu propósito foi investigar as percepções das 

comunidades residentes e agentes envolvidos nos impactos do turismo a 

diferentes níveis, tais como o papel do turismo na economia local, os benefícios 

pessoais, o nível de envolvimento pessoal e comunitário na actividade turística 

Em relação à dimensão económica propriamente dita, Liu e Var (1986) 

observaram uma forte percepção entre os residentes relacionada com o 

aumento do emprego, investimentos e dinamização do comércio local. 

Andereck et al. (2005) relataram a percepção dos habitantes a variados 

impactos (económicos, ambientais e sócio culturais) do turismo numa 

comunidade. Os mesmos autores dividiram as consequências percepcionadas 

do turismo em três categorias: a primeira representa as consequências 

económicas, que incluem a inflação, o aumento do emprego, o custo de vida e 

aumento das receitas; a segunda refere-se às consequências socioculturais, tais 

como o ressurgimento de tradições, o aumento do intercâmbio cultural, da 

criminalidade e alterações na cultura tradicional; a terceira relaciona-se com os 

aspectos ambientais, como a protecção da vida selvagem, através da criação de 

áreas protegidas, poluição do ar e água, destruição da vida selvagem, 

vandalismo, resíduos, excesso de lixo. 

Ainda nesta análise, os autores apresentam um conjunto de estudos sobre 

a percepção dos residentes sobre os impactos do turismo, destacando 

Haeambopoulos e Pizam (1996) os quais observaram fortes benefícios 

económicos relacionados com o turismo, como aumento da riqueza pessoal e 

melhoria no nível de vida; McCool e Martin (1994) e Perdue, Long e Allen (1990) 

que por sua vez registaram uma percepção da melhoria do nível de vida, 

enquanto Gilbert e Clark (1997) e Johnson, Spenenger e Akis (1994) registaram 

um aumento das oportunidades de emprego.  

Da mesma forma, outros autores, como Brunt e Courtney (1999), Johnson 

et al. (1994), Lankford (1994) e McCool e Martin (1994) descreveram uma 

percepção negativa em itens relacionados com o emprego. Lankford (1994), 

McCool e Martin (1994), Perdue et al. (1990) e Tosun (2002), registaram uma 

percepção negativa na relação do turismo com a qualidade de vida dos 
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residentes, enquanto Brunt e Courtney (1999) obtiveram as mesmas conclusões 

no que diz respeito à associação entre o turismo e aumento dos preços. 
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Capítulo quatro – Determinantes do turismo religioso 
 

4.1- Introdução 

 

Do ponto de vista geográfico, a abordagem ao estudo dos santuários pode 

assumir diferentes ângulos de análise, pois trata-se de uma realidade 

profundamente complexa e que envolve fenómenos de diferentes dimensões, 

os quais se inter-relacionam em torno dessa matriz comum, provocando uma 

multiplicidade de efeitos no território envolvente.  

Desta forma, partindo dos principais santuários do Noroeste de Portugal 

podemos encontrar dois territórios com características distintas: um território 

económico, disponível à luz de um conjunto de variáveis tangíveis e 

quantificáveis e um território da fé, pouco tangível, com características difíceis 

de quantificar em termos absolutos.  

Fruto das transformações que se tem vindo a verificar no espaço da 

religiosidade, todo o quadro conceptual relacionado com o turismo religioso e 

com as peregrinações, continua a merecer a atenção de vários autores, não só 

através das questões que podem ser colocadas no âmbito dos locais religiosos, 

mas também através das alterações conceptuais que acompanham essas 

questões. 

 

4.2- A distinção entre turismo e peregrinação 

 

Foi a partir dos anos 70, com o aumento da actividade turística, que 

emergiu a necessidade da distinção entre os conceitos de turismo e de 

peregrinação, tendo desde então este assunto sido abordado por diversos 

autores, como Roussel (1972), para o qual, segundo Ambrósio (2005) a 

peregrinação está para além da mera deslocação excursionista a um local 

sagrado ou religioso, sendo a devoção o seu principal motivo. Já Cohen (1974) 

refere que, tal como o peregrino, o turista tem no destino o símbolo das suas 

necessidades, não fazendo por isso uma distinção entre ambos. Na década 

seguinte, Cohen (1981) fará uma distinção entre turismo e peregrinação, 

indicando não só os elementos em comum, como é o caso da mudança de 

residência, mas também os elementos que os diferenciam, caso das actividades 

realizadas durante a viagem.  

Ainda segundo Ambrósio (2006), apesar de a partir dos anos 90 ter 

ocorrido uma maior aproximação entre os conceitos turismo e peregrinação 
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alguns autores continuam a sustentar essa dicotomia, como Bauer (1993) e 

Vukoni´c (1996), os quais consubstanciam as suas posições através da 

espiritualidade que a peregrinação acarreta, diferenciando-as da frivolidade das 

viagens turísticas, onde o imediatismo e a descontracção se opõem à meditação 

e contemplação das peregrinações. Já Murray e Graham (1997) partilham a 

opinião que a peregrinação depreende “uma viagem a um local de culto 

específico à procura da intercessão de Deus e dos Santos”. Por sua vez, Nolan e 

Nolan (1992) defendem a ideia que o turismo e as peregrinações são 

compatíveis, apontando o exemplo dos Caminhos de Santiago, no qual o 

turismo e a peregrinação encontram-se umbilicalmente associados.  

Lizeswski (2000) faz uma distinção entre turistas e peregrinos, apontando 

diferenças ao nível do comportamento dos peregrinos durante a deslocação e 

no destino, não obstante incluir a peregrinação no conceito de turismo 

religioso. A sua opinião é justificada na medida em que ambos procuram um 

bem-estar físico e espiritual. 

 

4.3 - A questão do turismo religioso 

 

 Utilizado de forma recorrente tanto por académicos como por entidades 

ligadas ao turismo ou à igreja, o termo turismo religioso tem vindo, de modo 

crescente, a entrar no léxico comum como sendo um fenómeno que concilia 

religião e a actividade turística, não se verificando diferenças na utilização do 

termo para as deslocações motivadas unicamente por motivos religiosos e 

aquelas que o não são em exclusivo.  

 Autores como Guimont (1997) associaram o turismo a deslocações com 

uma motivação religiosa, que não a única, abrindo assim espaço para uma 

interpretação de sentido lato. Jackowski (2000) refere que a mistura entre 

religiosos e seculares, provocada pela melhoria dos transportes e aumento das 

viagens organizadas, originou a evolução de peregrinação para turismo 

religioso. O mesmo autor considera incorrecto classificar como turismo religioso 

as viagens a centros de oração por motivos que não os estritamente religiosos 

ou espirituais. 

Por sua vez, Vukoni´c (1996), defende a existência de duas concepções: 

uma relacionada com a interpretação secular, segundo a qual a actividade 

turística é resultante das movimentações religiosas e outra que vincula uma 

interpretação religiosa que separa o turismo da peregrinação, recusando que a 

peregrinação possa ter qualquer outra motivação que não a meramente 
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religiosa. O autor considera ainda que o conceito de turismo religioso engloba 

as várias actividades turísticas que apresentam características religiosas, sejam 

peregrinações ou visitas a lugares religiosos.  

Cunha (1997), referindo-se ao turismo religioso, inclui as grandes 

manifestações religiosas e peregrinações a lugares santos assim como festas e 

romarias, considerando neste último caso a existência de um turismo pontual e 

disperso, enquanto no primeiro caso já se podem verificar correntes turísticas 

direccionadas. 

Rinshede (1999), refere que o turismo religioso apresenta os mesmos 

componentes base de outros tipos de turismo, diferenciando-se na motivação, o 

qual deverá ter por base a religiosidade. Considera ainda que o turismo religioso 

estará ligado a uma ideia de turismo cultural quando se verificam viagens a 

lugares religiosos, mas integradas noutros tipos de turismo. 

Jackowski (2000), é da opinião que não devem ser classificadas como 

turismo religioso as viagens que, apesar de terem por base motivações 

religiosas e cognitivas, não tenham a deslocação a um local sagrado como 

destino principal do seu itinerário. O autor também é da opinião que não devem 

ser classificadas como turismo religioso as viagens a centros de oração que não 

tenham como principal motivação os aspectos religiosos ou espirituais. Desta 

forma o autor enfatiza a ideia que para ser considerada como turismo religioso, 

uma viagem deverá ter subjacente como objectivo principal a religiosidade ou a 

espiritualidade.  

Ostrowski (2000), é da opinião que o turismo religioso, apesar de conter 

motivações de índole religiosa, está associado aos conceitos de férias e de lazer.  

Mª Graça Santos (2003), aponta o facto de muitos operadores turísticos 

utilizarem de forma indiscriminada a referência ao termo “turismo religioso” em 

todas as situações que combinem turismo com religião. Esta utilização 

indiferenciada do termo tem a vantagem, segundo a autora, de abranger todos 

os movimentos motivados pela religião, implicando no entanto a renúncia de 

definições mais específicas como a peregrinação. 

Posteriormente, no seu trabalho de investigação sobre Fátima, datado de 

2004, a mesma autora aponta a motivação como o elemento fundamental na 

distinção do turismo religioso face a outras formas de turismo, pelo que 

considera como turismo religioso qualquer deslocação a um lugar religioso, 

ainda que o principal motivo não seja a devoção. A autora faz também a 

distinção de excursionismo religioso pela duração de apenas um dia que este 

apresenta relativamente ao turismo religioso.  
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4.4 - Do turismo religioso ao turismo espiritual 

 

Em 1994, o Officce de Nouvelles Internacionelles provoca uma cisão no 

termo turismo religioso, ramificando-o em duas estruturas: uma primeira onde 

prevalece um carácter religioso, mais identificável com o conceito de 

espiritualidade, e uma segunda na qual sobressai um carácter mais cultural, 

relacionado com o património. Já Talec (1993) havia considerado esta faceta 

espiritual do turismo religioso, diferenciando-o do turismo cultural, o qual 

considera não abarcar as motivações interiores, espirituais, sagradas, mais 

próprias do conceito de turismo religioso. 

 Verificamos que a maior parte da problemática associada ao conceito de 

turismo religioso está relacionada com a dualidade entre o secular e o religioso, 

sendo que as opiniões divergem quanto ao grau motivacional associado à 

religiosidade, aparecendo então a designação de turismo espiritual como um 

conceito que procura abarcar o sentido interior de espiritualidade. 

Com o incremento da oferta ligada aos locais religiosos e à crescente 

difusão da informação, emergem novos segmentos da procura em busca das 

novas fronteiras da espiritualidade, onde, segundo Solla et al. (2008), sobressai 

a “experiência” como resultado do desejo de novas sensações. Outras questões 

poderão ainda ser colocadas, como a complexidade em alcançar um consenso 

em torno da noção de religião ou até uma certa ambiguidade em relação às 

motivações do turismo religioso. No caso dos Caminhos de Santiago, por 

exemplo, podemos considerar que o turismo surge como o principal elemento 

dinamizador das deslocações, ao criar um produto devidamente enquadrado 

numa estrutura que visa satisfazer os desejos da procura, tal como referem 

Nolan e Nolan (1992), contrariando, de certo modo, a ideia que a motivação 

religiosa seria o principal factor propulsor do turismo religioso.  

Neste sentido, Solla et al. (2008) referem-se ao “turismo de peregrinação”, 

apontando os exemplos de Fátima e de Santiago de Compostela e classificando-

-os como um produto turístico em crescimento, independentemente da 

motivação individual da viagem. Os autores destacam ainda a sua importância 

como factor de desenvolvimento regional, promovendo a indústria turística e 

proporcionado um conjunto de oportunidades aos actores locais e regionais. 
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4.5 - Locais religiosos como objecto de estudo 

 

Nos estudos que abordam o turismo religioso, são várias as perspectivas 

de análise, destacando-se aquelas que colocam especial ênfase nos locais 

religiosos, como Jackson e Hudman (1995), que se debruçaram sobre os 

visitantes de catedrais inglesas. Arnt (2006) estudou as relações entre as 

actividades turísticas e as manifestações religiosas num santuário do Brasil, 

servindo-se das percepções dos moradores, de forma a compreender as 

alterações que o crescimento dos visitantes do santuário provocou nas 

actividades turísticas, bem como nas actividades religiosas. 

Nolan e Nolan (1989) procederam à caracterização dos principais 

santuários da Europa ocidental, recorrendo a variáveis como o número de 

visitantes, o sujeito da devoção, o tipo de objecto de devoção, agrupando, 

(como no caso de Portugal), os santuários de acordo com característica relativas 

à religiosidade. Jackovski (1987), para além de hierarquizar os maiores 

santuários a nível mundial, estuda as diferentes rotas de peregrinação, duração 

e percursos. Em 1992, o mesmo autor hierarquiza os santuários polacos, 

utilizando o número de visitantes como o principal critério nessa hierarquização. 

Shackley (2001) caracteriza alguns locais sagrados, abordando questões 

como os impactos territoriais, a gestão ou a organização. Na sua obra também 

realiza o posicionamento de um conjunto de lugares sagrados, tendo como 

denominador comum o fluxo de visitantes, relacionando-os quer com a 

estabilidade social e política, quer com a qualidade espiritual e emotiva dos 

santuários. 

Ambrósio V. (2006), que procedeu a um levantamento exaustivo das obras 

que versam o turismo religioso, concluiu que estas poderão ser divididas em, 

quatro temas: religiões e lugares sagrados; visitantes dos santuários turísticos; 

peregrinações a pé e cidades-santuário, segundo a população residente e os 

visitantes. 

No caso dos estudos sobre visitantes de santuários turísticos, Ambrósio 

(2006) identificou oito autores que se debruçaram sobre esta temática, 

destacando-se Schweyer (1984) e Jackson e Hudman (1995), como aqueles que 

apresentam resultados relativos à caracterização dos visitantes segundo 

variáveis sócio-económicas e religiosas. 

Scheweyr (1984), de acordo com Ambrósio (2006), escolhe as seguintes 

variáveis para caracterizar os visitantes dos santuários em França: idade, estado 

civil, habilitações literárias, origem, profissão, sexo, motivação da visita, 
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confissão religiosa, crenças, prática religiosa, número de pessoas no grupo e 

número de pessoas no santuário.  

Jackson e Hudman (1995), privilegiaram informação relativa à idade, 

origem, sexo, motivação da visita, confissão religiosa, crenças, prática religiosa e 

o que é que mais aprecia. 

No que concerne a peregrinações a pé, Ambrósio (2006), destaca o facto 

da maioria dos estudos versar sobre os santuários onde a tradição de peregrinar 

a pé está mais enraizada, como sejam Fátima (Portugal), Santiago de 

Compostela (Espanha) e Czestochowa-Jasna Góra (Polónia). O mesmo autor 

também indica que as variáveis principais nesses estudos são: características 

sócio-demográficas, valores espirituais e práticas religiosas do quotidiano, 

características da peregrinação ou visita, logística dos lugares sagrados, 

organização territorial, valores ambientais/paisagísticos, transporteis/vias de 

comunicação/equipamentos receptivos e gestão estratégica.  

Mª Graça Santos (2004), ao referenciar os trabalhos de investigação 

geográfica que incidiram sobre a temática do turismo religioso realizados desde 

a década de 90, salientou os escassos exemplos de abordagem a este tema, os 

quais em pouco ultrapassam a dezena de autores. 

Tendo por objectivo estudar a relação existente entre a dimensão espacial 

e os fenómenos de natureza religiosa, a autora descodifica e interpreta as 

diferentes forças que emanam do santuário de Fátima, contextualizando-o 

enquanto centro religioso de referência no mundo católico lusófono, 

destacando as várias formas de mobilidade religiosas, tendo realizado para além 

de uma profunda distinção conceptual, também uma diferenciação das 

peregrinações que se enquadram num plano de actividade turística ou 

eclesiástica.  
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Capítulo cinco - Os santuários: análise da procura 

 

5.1 -Introdução 

 

Os quatro santuários em estudo, seja pela presença da função religiosa 

ou pela presença de actividades de lazer, apresentam diversos motivos de 

atracção, deixando antever assim uma possível vocação eclética, enquanto 

palco de diferentes funções que se complementam. É nesta complexa junção 

entre o sagrado (religião) e o profano (lazer) que os visitantes se movem, dando 

origem a todo um conjunto de relações que se estabelecem entre as funções de 

lazer e religiosa. 

Na tentativa de compreender essas relações não basta “avaliar, como 

tradicionalmente se tem feito, o volume das pessoas envolvidas, os impactos 

desses fluxos, ou as estruturas de acolhimento, sendo imperioso tentar 

perceber o que está por detrás dessa realidade” (Santos, 2004). Neste sentido, 

como o conhecimento da procura é uma tarefa que apenas em parte nos pode 

conduzir ao encontro das transformações e dinâmicas geradas nos santuários, 

surge a necessidade de estudar também a oferta, alargado assim o espectro do 

nosso estudo. 

Esta análise conjunta, ao perscrutar as diferentes dinâmicas de matriz 

social, económica e política, fruto das constantes transformações sociais que 

inevitavelmente se cruzam no espaço religioso, deverá contribuir para um 

conhecimento mais aprofundado dos santuários enquanto espaços de 

convivência entre o sagrado e o profano, entre a religião e o lazer.  
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5.2- Os santuários: caracterização geral 

 

Situados no Distrito de Braga, os quatro santuários em estudo – S. Bento 

da Porta Aberta, Nossa Senhora do Carmo da Penha, Bom Jesus de Braga e 

Nossa Senhora do Sameiro - apresentam em comum o facto de estarem 

rodeados por uma intensa mancha florestal, datando dos finais do séc. XIX a 

construção dos principais edifícios religiosos, fruto de um vasto movimento de 

fervor religioso que caracterizou esse período, principalmente na região do 

Porto, Norte e Centro de Portugal (Dias, 2001). No entanto, no que toca ao 

património edificado, religioso e não religioso, encontram-se algumas 

diferenças entre eles, tanto ao nível dos templos, capelas, escadarias, como nos 

serviços de apoio, locais de comércio, hotelaria e lazer. 

 Em termos religiosos, estes santuários estão sob alçada da Arquidiocese 

de Braga, que confirma os membros eleitos pelas Mesas Regentes das 

confrarias e irmandades, entidades responsáveis pela sua gestão e organização. 

Cada confraria e irmandade, com excepção da Irmandade da Penha, têm como 

presidente um Cónego nomeado pelas autoridades eclesiásticas. Apesar de 

existir uma relação informal entre as confrarias e irmandades e as autoridades 

políticas locais, nomeadamente Câmaras Municipais, os espaços dos santuários 

são geridos de modo independente, não existindo uma estratégia de integração 

dos santuários em planos de desenvolvimento local ou regional.  

A gestão e organização não religiosa dos espaços santuários é da 

responsabilidade das confrarias e irmandades, que realizam uma gestão dirigida 

essencialmente para a manutenção e melhoria dos espaços. Nos últimos anos, 

principalmente nos santuários da Penha e do Bom Jesus, foram realizadas 

algumas parcerias com entidades políticas e empresarias com vista à realização 

de investimentos em estruturas de lazer, assim como relativos à exploração de 

equipamentos hoteleiros e de restauração.  

De uma forma geral, os santuários em estudo representam uma 

importância relevante em termos de referência religiosa associada ao lazer, com 

uma elevada implantação popular regional. No entanto, em termos 

socioeconómicos, mantêm-se como espaços de características herméticas, não 

se verificando uma acentuada relação com o território envolvente. 
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Quadro 4 - Caracterização geral dos santuários quanto à localização, entidade 
responsável e recursos turístico/religiosos 

Principais características São Bento Penha Sameiro Bom Jesus 

Localização Terras de Bouro Guimarães Braga Braga 

Entidade responsável 

Irmandade de 

São Bento da 

Porta Aberta 

Irmandade da 

Nossa Senhora 

da penha 

Confraria da 

Nossa Senhora 

do Sameiro 

Confraria do 

Bom Jesus do 

Monte 

Recursos turístico/religiosos 

 

 

- Templo 

-Cripta 

-Casa  do 

Apostolado 

-Casa dos ex-

votos 

-Comércio 

-Lago com 

barcos 

-Sala Ex-votos 

-Restauração 

-Estalagem 

-Parque de 

merendas 

-Inserção PNPG 

-Serviços de 

apoio a 

peregrinos 

-Casa das 

estampas 

-Templo 

-Capela 

-Teleférico 

-Grutas 

-Parque de 

campismo 

-Minigolfe 

-Restauração 

-Minicomboio 

-Parque Natural 

da Penha 

-Percursos 

pedestres 

-Visitas guiadas 

-Centro de 

informação 

-Parque infantil 

-Casa das 

estampas 

-Templo 

-Capelas 

-Museu 

-Hotel 

-Centro 

apostólico 

-Restauração 

-Comercio 

-Parque Natural 

do Sameiro 

-Casa das 

estampas 

-Templo 

-Capelas 

-Museu 

-Hotéis 

-Elevador 

-Centro de 

congressos 

-Restauração 

-Comércio 

-Minicomboio 

-Campo de ténis 

-Lago com 

barcos 

-Mata do Bom 

Jesus 

-Fotógrafo 

-Casa das 

estampas 

Fonte: elaboração própria 
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5.3 -Santuário de São Bento da Porta Aberta 

  5.3.1-Enquadramento geográfico e patrimonial  

Com origem no Século XVII, o santuário de São Bento da Porta Aberta 

(santuário de S. Bento) encontra-se situado em pleno Parque Nacional Peneda 

Gerês (PNPG), no concelho de Terras de Bouro, datando do final séc. XIX. Já no 

início do século XXI, em 2002, foi concluída a construção da actual cripta, tendo 

também nessa altura sido realizado um conjunto de obras de beneficiação, tais 

como o aumento da capacidade de estacionamento, arranjos exteriores, 

melhoramentos na “casa das estampas”, na casa dos ex-votos, nos sanitários 

públicos, assim como no café e restaurante que pertencem ao santuário e 

situam-se no edifício da estalagem. Há cerca de trinta anos foram construídas as 

actuais lojas em alvenaria que se situam na entrada sul do santuário, enquanto 

as lojas de madeira que se situam defronte das anteriores têm cerca de 14 anos. 

Ocupando uma área de 23 hectares, o santuário encontra-se dividido pela 

estrada nacional 304 em duas áreas: a área Este, que alberga os edifícios com 

funções religiosas, como a capela-mor, a cripta, a casa do apostolado e a 

enfermaria de apoio aos peregrinos. Na área Oeste encontram-se a estalagem, 

as lojas comerciais, o café, restaurante, “casa das estampas”, casa de ex-votos, 

estalagem e parque de merendas e lazer. 

 5.3.2-Gestão e organização 

O santuário é gerido por uma irmandade, presidida por um Cónego, com 

onze elementos eleitos pela Mesa Regente e confirmados pela Arquidiocese de 

Braga, aos quais é atribuído um pelouro. As questões religiosas são da 

responsabilidade do Reitor do Santuário, o qual não pertence à confraria, 

apesar de existir uma articulação com a confraria para os assuntos religiosos. 

 A irmandade é responsável pela manutenção e gestão do santuário, 

nomeadamente dos edifícios e espaços de lazer, explorando directamente a 

“casa das estampas”, tendo entregue à exploração os restantes espaços, 

nomeadamente a estalagem, café, restaurante e lojas, tendo ainda a seu cargo a 

gestão das receitas provenientes das esmolas. No seu todo, a irmandade 

emprega dezassete funcionários. 

A Irmandade de São Bento da Porta Aberta é um dos membros da Turel, 

Cooperativa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e Religioso. 
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5.3.3 -Principais celebrações religiosas  

-Celebração da morte de S. Bento, nos dias 20 e 21 de Março. O dia 

principal é o dia 21 de Março, pois tradicionalmente era o dia da Festa de S. 

Bento. 

-Festa de S. Bento, celebrado como Padroeiro da Europa, nos dias 10 e 11 

de Junho. 

-Tradicional romaria ao santuário, que ocorre entre 10 a 15 de Agosto.  

 

5.4 -Santuário de Nossa Senhora do Carmo da Penha 

  5.4.1-Enquadramento geográfico e patrimonial   

Situado no Monte da Penha a 617 metros de altitude, na freguesia da 

Costa no concelho de Guimarães, o santuário da Nossa Senhora da Penha 

(santuário da Penha) integra-se no Parque Natural da Penha, que compreende 

uma área com cerca de 60 hectares que alberga uma importante variedade de 

espécies vegetais e está dividida em várias zonas, entre as quais a zona do 

santuário. A tradição da devoção neste local data do séc. XVIII, estando a 

conclusão da construção do Santuário actual datada das primeiras décadas do 

séc. XX. 

Beneficiando da curta distância do centro da cidade de Guimarães (cerca 

de 7 Kms) e de uma estrada nacional que o atravessa, (EN101-2) o Santuário 

exerce, para além da função religiosa, também uma função de parque de lazer, 

disponibilizando diversas actividades comercias e de lazer. 

Nos últimos 20 anos foram acrescentadas diversas estruturas, como o 

teleférico, a zona comercial, parques de merendas, parque infantil, parque de 

campismo, percursos pedestres, minigolfe, assim como melhoria nos acessos, 

estacionamento e arranjos urbanísticos. Dispõe também de um hotel, de vários 

estabelecimentos de restauração, serviço de informações, visitas guiadas, assim 

como de estabelecimentos comerciais variados. 

5.4.2-Gestão e organização 

O santuário é gerido por uma irmandade, constituída por sete elementos 

eleitos de entre os irmãos e confirmados pela Arquidiocese de Braga, tem à sua 

responsabilidade a gestão e manutenção do Santuário e todos os bens 

patrimoniais. Quanto às questões religiosas, estas estão a cargo do Reitor do 

Santuário, o qual é nomeado pelo Arcebispo de Braga, o qual mantém uma 
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relação de proximidade com a irmandade no que diz respeito à organização dos 

assuntos religiosos. 

A irmandade tem a seu cargo a gestão e manutenção dos espaços do 

santuário, para o qual emprega cerca de 10 trabalhadores, gerindo as receitas 

obtidas através das esmolas, dos espaços entregues à exploração e também dos 

serviços que disponibiliza, tais como celebrações religiosas, reserva de 

estacionamento e espaço, explorando ainda de forma directa o minicomboio. Já 

os estabelecimentos comerciais, “casa das estampas”, hotel, restauração e 

venda de gelados estão entregues à exploração de terceiros.  

A gestão do teleférico e do parque de campismo é da responsabilidade de 

uma empresa municipal - Turipenha - a qual a irmandade também tem 

representação.  

A Irmandade da Nossa Senhora da Penha é membro fundador da Turel, 

Cooperativa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e Religioso. 

5.4.3-Principais celebrações religiosas 

A principal manifestação de religiosidade ocorre desde 1894, sempre no 

segundo domingo de Setembro, com a grande peregrinação à Penha. O 

Arciprestado de Guimarães concentra-se em oração aos pés da Senhora, 

rendendo-lhe homenagem e dando a bênção à cidade. 

As manifestações de afecto e fervor religioso multiplicam-se ainda nas 

festividades em honra de Nossa Senhora do Carmo, Santa Catarina e S. 

Cristóvão. Ao longo de praticamente todo o ano, as jornadas de devoção são 

uma constante, emprestando à Penha um singular colorido e animação popular, 

destacando-se as seguintes: 

Nossa Senhora da Penha (Grande Peregrinação de Arciprestado) - 2º 

Domingo de Setembro. 

Nossa Senhora do Carmo da Penha (Padroeira da Irmandade) - dia 16 de 

Julho ou Domingo subsequente. 

Santa Catarina (Padroeira dos Caçadores) - 3º Domingo de Junho. 

S. Cristóvão (Padroeiro dos Motoristas) - dia 25 de Julho ou Domingo 

subsequente. 

5.5- Sameiro de Nossa Senhora do Sameiro  

5.5.1- Enquadramento geográfico e patrimonial  

Localizado na Freguesia de Espinho, concelho de Braga, cidade da qual 

dista cerca de 10km, o santuário da Nossa Senhora do Sameiro (santuário do 
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Sameiro) foi construído no final do séc. XIX, (tendo sido concluído em 1890, 

datando a primeira peregrinação de 1869). Ocupa uma área com cerca de 40 

hectares e beneficia de um óptimo enquadramento natural e paisagístico. O 

espaço do santuário está servido por amplo espaços de estacionamento e duas 

vias de acesso, uma com origem a oeste, a qual serve também o santuário do 

Bom Jesus, e outra localizada mais a Sul, conhecida por “rampa da Falperra”. O 

santuário dispõe de um património religioso bastante rico e variado, igreja, 

escadaria, capelas, estatuas, cripta e museu. 

Quanto à oferta não religiosa, para além dos espaços naturais, também se 

podem encontrar estabelecimentos de restauração, café, “casa das estampas”, 

albergaria/centro apostólico, museu, alguns estabelecimentos comerciais, assim 

como alguma venda ambulante. 

5.5.2-Gestão e organização 

A gestão e organização do santuário estão a cargo de uma confraria 

presidida por um Cónego, constituída por catorze elementos eleitos por um 

período de três anos e confirmados pela Arquidiocese de Braga, tendo à sua 

responsabilidade a gestão e manutenção do santuário e todos os bens 

patrimoniais. As questões religiosas competem ao Reitor do Santuário, o qual é 

nomeado pelo Arcebispo de Braga, existindo uma articulação com a irmandade 

no que diz respeito à organização dos assuntos religiosos. 

A confraria explora de forma directa a “casa das estampas”, a 

albergaria/centro apostólico e o museu, tendo entregue à exploração por 

terceiros os dois restaurantes, cafés, gelados, assim como os diversos 

estabelecimentos comerciais existentes, gerindo também as receitas obtidas 

através das doações e esmolas e assumindo ainda a publicação de um jornal. 

Para além disso, a confraria disponibiliza um conjunto de serviços como a 

colocação de flores, coro musical e reserva de espaços para grupos. 

A Confraria da Nossa Senhora do Sameiro é membro fundador da Turel, 

Cooperativa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e Religioso, 

tendo ainda protocolos com o Inatel e com a Câmara de Braga, relacionados 

com a ocupação de tempos livres e a manutenção dos espaços. 

5.5.3-Principais celebrações religiosas 

A principal peregrinação ao santuário da Nossa Senhora do Sameiro 

realiza-se no primeiro domingo de Junho, partindo da Sé de Braga. Existem mais 

duas peregrinações, a Peregrinação Estatutária, que se realiza no terceiro 
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domingo de Agosto, que parte do santuário do Bom Jesus e outra no dia 8 de 

Dezembro. 

Aos domingos e dias festivos realizam-se sete celebrações religiosas, 

diminuindo para três nos restantes dias. 

 

5.6 -Santuário do Bom Jesus do Monte ou Bom Jesus de Braga 
   

5.6.1-Enquadramento geográfico e patrimonial  

 

Situado na freguesia de Tenões, com uma área com cerca de 50 hectares, 

o santuário do Bom Jesus do Monte (santuário do Bom Jesus) é o santuário mais 

próximo da cidade de Braga (cerca de 5 km). As origens do culto remontam ao 

séc. XVII, tendo o templo e a escadaria sido construídos no final do séc. XIX. O 

santuário é servido pela mesma estrada nacional que dá acesso ao santuário do 

Sameiro. O santuário está inserido no Parque Natural do Bom Jesus, dispondo 

de uma mata com dois lagos, espaços para merendas, para além do templo, da 

escadaria, 19 capelas e museu. Ainda no espaço de santuário, encontramos 

quatro hotéis, cafés e esplanadas, venda de gelados, elevador, loja de 

recordações, “casa das estampas”, campo de ténis, um parque infantil, 

minicomboio, barcos, serviço de fotografias, o elevador do Bom Jesus, assim 

como um parque de Congressos. De referir ainda que do lado oposto à estrada 

nacional, junto à entrada Este do santuário, encontram-se alguns hotéis, 

estabelecimentos comerciais, restauração, passeios de pónei, para além de 

diversa venda ambulante. Todas estas actividades não têm qualquer ligação 

com a confraria, directa ou indirectamente. 

  5.6.2-Gestão e organização 

 A gestão do santuário está a cargo de uma confraria constituída por nove 

elementos, aos quais é atribuído um pelouro, sendo nomeados pelo 

Arcebispado de Braga. A confraria encarrega-se da manutenção e gestão do 

património do santuário, estando as questões religiosas a cargo do Reitor do 

Santuário, o qual não pertence à confraria, mas trabalha em colaboração com 

esta. Os quatro hotéis do santuário e o parque de congressos são geridos por 

uma entidade empresarial, da qual a confraria detém cerca de uma terça parte. 

Para além da receita obtida com a parte que detêm dos hotéis e parque de 

congressos, a confraria faz a gestão das receitas proveniente das esmolas, da 

exploração directa da venda de gelados, parque de ténis, dos serviços de 
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celebrações religiosas, “casa das estampas”, elevador e colocação de flores. A 

confraria entregou à exploração por terceiros o aluguer de barcos, os cafés, o 

minicomboio, serviço de fotografias e a loja de recordações.  

Nos últimos anos, o santuário sofreu beneficiações no parque de 

estacionamento, nos hotéis estando em curso o restauro das 19 capelas que 

celebram o Calvário de Jesus Cristo. 

A Confraria do Bom Jesus do Monte é um dos membros da Turel, 

Cooperativa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e Religioso. 

5.6.3-Principais celebrações religiosas  

No santuário do Bom Jesus, para além das missas que se realizam ao fim 

de semana, existem outras celebrações religiosas, tais como:  

- Terço e Ladainha com bênção privada do Santíssimo Sacramento, em 

todos os Domingos;  

- Exercícios em honra de Nossa Senhora, no mês de Maio;  

- Devoção do mês de Junho, ao Santíssimo Coração de Jesus;  

- Exercício do Santo Rosário, no mês de Outubro;  

- Preces públicas, sempre que sejam ordenadas pelo Bispo diocesano ou 

com sua licença.  

-Domingo de Ramos, com procissão;  

-Ascensão do Senhor;  

-Espírito Santo, tríduo;  

-Invenção da Santa Cruz;  

-Aniversário da sagração do Templo;  

-Festa de Santiago.  

 

Apesar da tradição de peregrinação a pé não atingir as dimensões de 

outros santuários, como o Sameiro ou S. Bento, a principal procissão acontece 

no Domingo de Ramos, partindo do centro da cidade de Braga. 

 

5.7- Análise do inquérito aos visitantes dos santuários: 
características e percepções. 

 

Conhecer as características dos visitantes dos santuários significa conhecer 

as diferentes formas, motivações e objectivos da visita, desde o início da viagem 

até ao destino final, permitindo levantar o véu sobre a relação que se 

estabelece entre o santuário e quem o visita. Este conhecimento representa um 
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precioso auxílio no sentido de alcançar o objectivo a que nos propusemos, ou 

seja, compreender, as principais tendências que se estabelecem nas relações 

entre os principais santuários do Noroeste de Portugal e o território envolvente 

A aplicação de um inquérito, tal como é referido no primeiro capítulo, foi o 

meio privilegiado de conhecer as características dos visitantes, tendo sido 

dividido em quatro grupos de questões: 

 

-Caracterização geral dos visitantes 

-Caracterização da viagem entre o local de residência e o Santuário 

-Caracterização da visita ao santuário 

-Auto-classificação da visita e percepção do santuário 

 

5.8- Santuário de São Bento da Porta Aberta 

5.8.1-Caracterização geral dos visitantes 

Ao analisar os resultados obtidos através da aplicação do inquérito aos 

visitantes, verifica-se neste santuário uma ligeira diferença quanto ao género, 

prevalecendo o sexo feminino (51%) em relação ao sexo masculino (49%). No 

que respeita à idade, destaca-se a faixa etária entre os 34-49 anos (32%), 

seguida da faixa 50-64 anos (28%) e >64anos (24%). Os jovens entre os 18-33 

anos representam uma parcela de cerca de 16%. 

Já em relação ao estado civil nota-se uma maior predominância dos 

indivíduos cujo estado civil é casado (62%), seguindo-se os solteiros que 

representam 26% dos inquiridos. Os divorciados e viúvos representam uma 

franja consideravelmente menor, com 7% e 5% respectivamente. 

 Quanto às qualificações académicas dos inquiridos, predominam aqueles 

que possuem o 2ºciclo do ensino básico (24%). Este valor aproxima-se do 

número de inquiridos com o 1º ciclo do ensino básico (19%), situação esta que 

está relacionada com a existência de um número considerável de indivíduos 

pertencente às faixas etárias superiores a 49 anos. Com habilitações ao nível do 

ensino superior encontramos 21% dos inquiridos, correspondente às faixas 

etárias mais jovens. 
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Figura 3 - Caracterização dos inquiridos quanto ao sexo, idade, estado civil e 
qualificação académica 

 
Fonte: elaboração própria 

  

A maioria dos inquiridos é de nacionalidade portuguesa (93%). Dos 7% de 

estrangeiros destaca-se o contingente espanhol (4%), seguido dos franceses 

(2%) e outras nacionalidades (1%). 

 

Figura 4 - Nacionalidade dos inquiridos 

 
          Fonte: elaboração própria 
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Dos inquiridos que residem em solo nacional, mais de metade (63%) tem 

origem no distrito de Braga. O distrito do Porto encontra-se em segundo lugar 

(17%), seguido do distrito de Viana do Castelo (7%). Os distritos de Aveiro, 

Bragança, Coimbra, Leiria, Setúbal, Santarém, Viseu e Évora, registam um 

número de visitantes inferior a 5%. Alguns concelhos pertencentes ao distrito de 

Braga apresentam um lugar de destaque no conjunto do número total de 

visitantes, tais como Braga (32%), Barcelos (12%) e Guimarães (9%).  

   

Figura 5 - Proporção de inquiridos por distrito de proveniência (%) 

 
        Fonte: elaboração própria 

 

Passando à caracterização dos inquiridos por sector de actividade, 

concluímos que o sector secundário prevalece com 49%, enquanto o sector 

terciário está representado por 35% dos inquiridos. O sector primário aparece 

representado com 16% dos inquiridos. 

Relativamente à condição perante a actividade económica, verificamos 

que 66% dos inquiridos encontram-se empregados, 11% estão desempregados, 

enquanto os 23% de inactivos dividem-se entre reformados (12%), estudantes 

(7%) e domésticas (4%).  
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Figura 6 - Classificação dos inquiridos quanto ao sector de actividade, condição 
perante a actividade e situação de inactividade 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Analisando agora as respostas acerca da situação religiosa dos inquiridos, 

verifica-se que a esmagadora maioria dos inquiridos professa a religião católica 

(94%) e destes, um número bastante elevado (75%) considera-se católico 

praticante. Apenas 22% se auto-classificam como não praticantes. Foram 

também encontrados 2% de inquiridos que afirmaram professar outra religião e 

1% que não consideram não ter religião.  

 

Figura 7 - Condição perante a actividade religiosa 

 
              Fonte: elaboração própria 

5.8.2-Caracterização da viagem entre o local de residência e o 
santuário  

Começando por analisar a duração da viagem, verificamos que a grande 

maioria dos visitantes enquadra-se numa viagem com a duração de um dia 

(91%) e que os restantes 9% se dividem entre viagens com a duração de dois 

dias (4%), três dias (3%) e 2% com viagens superiores a três dias de duração.  

Quanto à organização da viagem, destaca-se o número de viagens 

organizadas pelo próprio (67%) - viagens independentes - enquanto as viagens 
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organizadas em grupo - viagens organizadas - atingem 33%, repartidas por 

associações culturais/religiosas (15%), organizações de índole particular (11%) 

ou agências de viagens (7%). 

Já em relação ao meio de transporte utilizado, o automóvel é o meio de 

transporte preferencial (67%), seguindo-se o autocarro, utilizado por 30% dos 

inquiridos. A utilização de outros meios de transporte é residual, já que se 

regista em apenas 3% dos inquiridos, repartido pela utilização de motociclos e 

caminhantes. 

A grande maioria dos inquiridos viajou acompanhado pelo cônjuge ou 

filhos (48%), enquanto 31% o fizeram acompanhados de outros familiares. 

Visitaram o santuário acompanhados pelos amigos 18% dos inquiridos.  

 

Figura 8 - Caracterização da viagem quanto à duração, meio de transporte 
utilizado, organização e acompanhantes 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Quando questionados sobre se visitaram outros locais entre o local de 

residência e o santuário, 65% dos inquiridos responderam afirmativamente, ao 

contrário de 35% que afirmaram não ter efectuado qualquer visita durante a 

viagem ao santuário. Os locais mais visitados pelos inquiridos que responderam 

de forma afirmativa foram: outros santuários (42%), outros locais (20%) e a 

cidade de Braga (14%), destacando-se também as aldeias históricas do Parque 

Nacional Peneda-Gerês (11%) e a vila do Gerês (10%). 
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Figura 9 - Caracterização da viagem quanto aos locais visitados entre o local de 
residência e o santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Este último conjunto de inquiridos, que visitou outros locais entre o local 

de residência e o santuário, pode ser divididos em dois grupos: um primeiro 

grupo, no qual as viagens foram organizadas de forma independente (56%), 

recorrendo maioritariamente ao automóvel e um segundo grupo, que utilizou o 

autocarro como meio de transporte, integrando uma viagem organizada (44%). 

 Do primeiro grupo, constituído por viajantes independentes, o local mais 

visitado foi outros santuários (32%), seguido da visita à cidade de Braga (22%), 

aldeias históricas do Parque Nacional Peneda-Gerês (16%) e da Vila do Gerês 

(15%). Quanto ao segundo grupo, constituído por participantes em viagens 

organizadas, o número dos que visitaram outros santuários aumenta 

significativamente (55%) se comparado com os inquiridos que se deslocaram de 

forma independente, tendo também visitado a cidade de Braga (19%) e outros 

locais (16%). 

Dos santuários visitados pela totalidade dos inquiridos, para além do 

santuário em análise, salientam-se os santuários do Sameiro (36%), Bom Jesus 

(25%), e Abadia (11%). 
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Figura 10 - Caracterização dos inquiridos quanto aos locais visitados entre a 
residência e o santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Das duas actividades principais realizadas no percurso até ao santuário, os 

inquiridos referiram maioritariamente a observação da paisagem (37%) e a 

visita a igrejas (18%). 

 

Figura 11 - Principais actividades realizadas durante o percurso até ao santuário 

 
   Fonte: elaboração própria 
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Ao serem inquiridos acerca das despesas efectuadas durante o percurso 

entre o local de residência e o santuário,75% dos inquiridos referiram ter 

efectuado despesas. Destes, 38% apontaram gastos com a restauração, 

seguindo-se 14% que indicaram despesas com lembranças (14%). O alojamento 

é a despesa menos referida, apenas referida por 10% dos inquiridos, 

destacando-se também o item outras despesas (13%), respeitante a despesas 

diversas, caso dos combustíveis, portagens, alimentação, entre outras. 

Destacam-se ainda 25% dos inquiridos que afirmaram não ter efectuado 

despesas durante o percurso entre o local de residência e o santuário. 

 

Figura 12 - Despesas efectuadas durante o percurso até ao santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

5.8.3-Caracterização da visita ao santuário 

Quando inquiridos acerca das motivações da visita, 46% dos inquiridos 

referiram que o principal motivo de visita ao santuário foi a peregrinação/fé, 

seguindo-se as férias/lazer com 24 %, e as festividades/celebrações religiosas 

com 22%. A curiosidade como principal motivo de visita apresenta menor 

expressão, tendo apenas sido indicada por 8% dos inquiridos. 

 

Figura 13 - Principal motivo da visita 

 
Fonte: elaboração própria 

Alojamento
10%

Restauração
38%

Lembranças
14%

outras
13%

Não 
efectuaram

25%



72 
 

Ao debruçarmo-nos sobre a análise dos motivos de visita apontados pelos 

inquiridos, damos conta que a motivação por razões religiosas encontra-se 

bastante destacada, sendo a principal causa de deslocação dos visitantes. Se 

somarmos as motivações de peregrinação/fé (46%) às festividades/celebrações 

religiosas (22%), obtemos um valor bastante elevado para as motivações com 

causas religiosas (68%), em contraste com as causas motivadas por férias/lazer 

(24%), as quais somadas ao factor curiosidade (8%) traduzem um resultado 

inferior (32%) ao verificado nos motivos que têm origem em causas religiosas. 

Tomando assim em consideração que cerca de dois terços dos visitantes 

assumem a religiosidade como o principal factor de atracção, este aspecto 

merece um destaque especial, pois apesar da localização geográfica do 

santuário, que está inserido num local com grande interesse paisagístico, como 

é o Parque Nacional Peneda Gerês, sobressai uma evidente tendência para a 

visita por motivos religiosos ao santuário em relação às visitas motivadas pelas 

férias/lazer. 

Quanto à forma como tomaram conhecimento do santuário, 96% dos 

visitantes declararam que já conheciam o santuário através da tradição 

família/amigos. Apenas 4% referiram que obtiveram conhecimento do santuário 

através da agência de viagens (2%), internet (1%) ou através de publicidade 

(1%), sendo estas últimas respostas oriundas de visitantes estrangeiros. 

A grande maioria dos inquiridos visita o santuário uma vez por ano (59%), 

cumprindo em muitos casos uma tradição religiosa familiar, em que a ida ao 

“São Bento de longe” se traduz pelo cumprimento de uma tradição anual. Uma 

parte significativa (22%) realiza a viagem mais que uma vez por ano, associando 

o cumprimento de um dever religioso com a função de férias/lazer. Uma 

pequena parte (13%) realizou a visita pela primeira vez. 

O fim-de-semana foi a data que motivou o maior número de visitas (46%), 

seguindo-se o período de férias (17%), as datas de celebrações religiosas (16%) 

e as datas com significado especial (15%). Apesar de se verificar uma aparente 

diminuição da sazonalidade, a maior afluência de visitantes regista-se nos meses 

de Primavera e Verão, assim como nas datas que coincidem com as festividades 

religiosas. No resto do ano também se regista uma razoável afluência de 

visitantes no santuário aos fins-de-semana, comparativamente com os restantes 

dias da semana. 
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Figura 14 - Conhecimento do santuário, frequência e razão da realização da 
visita nessa data 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Relativamente às principais actividades realizadas no santuário pelos 

inquiridos, destacam-se duas: passear (28%), logo seguida de visitar a igreja 

(27%). Um número significativo de inquiridos referiu também rezar (13%), 

assistir a uma celebração religiosa (12%) e visitar a cripta (13%). Menos 

referidas foram actividades como visitar a casa das estampas (3%), fazer 

compras (3%) ou almoçar/jantar (2%).  

          

Figura 15 - Principais actividades realizadas durante a visita ao santuário 

 
Fonte: elaboração própria 
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Através destes resultados, podemos confirmar uma forte presença da 

motivação religiosa, pois se a visita à igreja não pode ser considerada como 

tendo uma motivação exclusivamente religiosa, dado o carácter cultural ou de 

simples curiosidade que lhe poderá estar associado, já o acto de rezar, ou 

assistir a uma celebração religiosa, implica uma conotação com os valores da 

religiosidade. Da mesma forma, o facto de a esmagadora maioria dos inquiridos 

mencionar o passeio como uma das actividades realizadas no santuário, deixa 

implícita a associação entre a fé e o lazer, na qual a visita a um local sagrado e o 

subsequente cumprimento de um dever religioso não obsta a realização de uma 

actividade lúdica.  

Dos cerca de 82% de inquiridos que afirmaram ter efectuado despesas 

durante a visita ao santuário, destacam-se as despesas com esmolas (39%), 

lembranças (26%) e restauração (19%). A natureza das despesas efectuadas 

reflecte algumas das características do santuário, destacando-se o gasto com 

esmolas, o qual está relacionado com a elevada atractividade por motivos 

religiosos, assim como o gasto com lembranças, o qual pode estar associado ao 

elevado número de estabelecimentos comerciais localizados no espaço do 

santuário. 

 

Figura 16 - % de visitantes que efectuaram gastos e principais gastos efectuados 

 
   Fonte: elaboração própria 

5.8.4 - Auto-classificação da visita e percepção do santuário 

Quanto à classificação das valências do santuário pelos inquiridos, 

destacamos as apreciações bastante positivas acerca dos itens higiene e 

limpeza, serviços de apoio, parque de merendas e dos eventos religiosos, que 

são da responsabilidade das entidades responsáveis pelo santuário. Outras 
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valências mereceram apreciação positiva, como a sinalização, as acessibilidades, 

o estacionamento e a tranquilidade. O estacionamento apresenta um espectro 

de respostas que varia entre o muito mau e o muito bom, situação que pode ser 

explicada ao analisar as datas nas quais as respostas foram realizadas, 

coincidindo as apreciações mais negativas com as datas de festividades 

religiosas, ou domingos de verão, onde a afluência de visitantes é bastante 

elevada, esgotando as capacidades de estacionamento disponíveis.  

Já o item tranquilidade apresenta um número considerável de menções 

razoável e má, podendo-se atribuir ao rebuliço provocado pelo elevado número 

de actividades comerciais existente no santuário, assim como o ruído provocado 

pela música exterior em determinadas alturas, principalmente aos domingos e 

nas épocas de festividades. 

Salienta-se ainda o elevado número de ausência ou recusa de respostas 

para as questões do alojamento, da informação disponível e da animação, o 

qual pronuncia a não utilização ou a ausência de contacto com esses itens. Em 

relação ao alojamento e restauração, esta ausência de respostas poderá 

reflectir, por um lado, o reduzido número de estabelecimentos que 

disponibilizam esses serviços, e por outro, a curta duração da visita que 

caracteriza a maioria dos visitantes, que desta forma não utilizam esses 

serviços. 

 

Figura 17 - Classificação das valências do santuário pelos visitantes 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Analisando a resposta dos inquiridos quando convidados a escolher as 

ideias que associam ao santuário, verificamos que as suas escolhas revelam uma 
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forte referência aos valores religiosos, como a devoção espiritual (23%), local de 

penitência (20%) ou local de milagres (16%). Da mesma forma, também a ideia 

de local de passeio foi associada ao santuário por 21% dos inquiridos. Saliente-

se a percentagem significativa de respostas que associam o santuário com a 

ideia de exploração comercial (7%) e confusão/barulho (5%). 

    

Figura 18 - Percepção global do santuário 

 
    Fonte: elaboração própria 

 

Por fim, quando convidados a auto-classificar a visita ao santuário, parte 

significativa dos inquiridos (40%) respondeu que concorda totalmente com a 

associação à ideia de cumprimento de um dever religioso, ainda que 28% dos 

indivíduos refira discordar totalmente.  

Por outro lado, em relação à ideia de ocupação de tempos livres, 20% dos 

indivíduos afirmaram concordar totalmente, enquanto um número mais 

elevado discorda totalmente da ideia (25%). Não deixa de ser importante 

sublinhar que 34% dos inquiridos concordam em parte com essa ideia, 

reforçando a associação das funções de lazer às funções religiosas. 

 

Figura 19 - Auto-classificação da visita ao santuário 

 
                       Fonte: elaboração própria 
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5.9 -Santuário de Nossa Senhora da Penha 

5.9.1 -Caracterização geral dos visitantes 

Relativamente ao sexo dos inquiridos, prevalecem os inquiridos do sexo 

masculino (52%) ainda que com uma diferença pouco significativa em relação 

aos inquiridos do sexo feminino (48%). Já quanto à divisão por grupos etários, 

destaca-se claramente a faixa compreendida entre os 34-49 anos (38%), seguida 

pela faixa etária 50-65anos (24%). As faixas correspondentes às idades 

compreendidas entre os 18-33anos e superior a 65 anos apresentam valores 

menores, com 22% e 16% respectivamente. Quanto ao estado civil, a maioria 

dos inquiridos é casado (59%) e perto de um terço é solteiro (33%). Os viúvos 

(5%) e divorciados/separados encontram-se bastante menos representados 

(3%). 

 

Figura 20 - Caracterização dos inquiridos quanto ao sexo, idade, estado civil e 
qualificação académica 

 
Fonte: elaboração própria 

 

A grande maioria dos inquiridos é de nacionalidade portuguesa (94%), 

enquanto os restantes (6%) apresentam outras nacionalidades, sendo a maioria 

oriunda de Espanha (3%) e do Brasil, (2%).  
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Figura 21 - Nacionalidade dos inquiridos 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Quanto à proveniência dos inquiridos de origem nacional, a maior parte é 

oriunda do distrito de Braga (80%), seguindo-se o distrito do Porto (13%) e 

Viana do castelo, com 4%. Segue-se uma repartição dos inquiridos por distritos 

como Coimbra, Lisboa, Vila Real e Viseu, representando estes 4% na totalidade. 

Destacam-se também aqueles cuja proveniência tem origem nos concelhos de 

Guimarães (54%), Braga (12%) e Barcelos (7%).  

 

Figura 22 - Proporção de inquiridos por distrito de proveniência (%) 

 

          Fonte: elaboração própria 
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Analisando a condição perante a actividade económica, 63% dos 

inquiridos estão empregados, encontrando-se ainda 15% de desempregados e 

cerca de 23% de população inactiva. Estes estão subdivididos em três 

categorias: reformados (11%), domésticas (6%) e estudantes (5%).   

As habilitações literárias encontram-se repartidas pelos vários graus de 

ensino, destacando-se o terceiro ciclo do ensino básico (44%), logo seguido pelo 

ensino secundário (22%) e superior (21%).  

Dividindo agora os inquiridos pelos respectivos sectores de actividade, 

verificamos que mais de metade dos inquiridos pertencem ao sector terciário 

(54%), enquanto 32% pertencem ao secundário e 18% ao sector primário.  

 

Figura 23 - Classificação dos inquiridos quanto ao sector de actividade, condição 
perante a actividade e situação de inactividade 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Pretendendo indagar acerca da situação religiosa, 99% dos inquiridos 

afirmaram professar a fé católica, estando este valor repartido entre 63% que 

afirmaram ser católicos praticantes, em contraponto aos 36% que se afirmaram 

como não-praticantes. Apenas 1% revelaram professar outra religião. 

    

Figura 24 - Condição perante a religião 

 
Fonte: elaboração própria 
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5.9.2 - Caracterização da viagem entre o local de residência e o 
santuário 

Começando por analisar a duração da viagem, verificamos que para 93% 

dos inquiridos a viagem teve uma duração de apenas um dia. Os restantes 

efectuaram viagens de dois dias (3%) e três (2%) ou mais dias (2%).  

Grande parte dos inquiridos organizou a viagem de forma independente 

(88%), logo seguidos, ainda que a uma longa distancia, por aqueles que optaram 

por uma viagem organizada (11%), da qual se destacam as viagens organizadas 

por associações culturais/religiosas (5%), por amigos (5%) e por agências de 

viagens (2%).  

A maioria utilizou o automóvel na sua deslocação ao santuário (89%), 

enquanto 10% o fizeram de autocarro, e 1% utilizaram outro meio de 

transporte. Estes valores podem ser justificados pela proximidade do santuário 

a uma área urbana, estando assim favorecido o acesso de curta duração ao 

santuário através do automóvel.  

A maior parte dos inquiridos viajou acompanhado do cônjuge/filhos na 

sua deslocação ao santuário (66%), enquanto outros o fizeram acompanhados 

de amigos (21%) ou familiares (9%). Um número reduzido não se fez 

acompanhar por ninguém (4%). 

 

     
     Fonte: elaboração própria 

Figura 25 - Caracterização da viagem quanto à duração, meio de transporte utilizado, 
organização e acompanhantes 
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Quanto à visita a outros locais durante o seu trajecto entre o local de 

residência e o santuário, 39% dos inquiridos visitaram outros locais, enquanto 

um número mais alargado não realizou nenhuma visita (61%). De entre os 

primeiros, o local mais visitado foi a cidade de Guimarães (38%), seguido de 

outros santuários (27%), a cidade de Braga (18%) e outros locais (17%). 

 

Figura 26 - Caracterização da viagem quanto aos locais visitados entre o local de 
residência e o santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Dividindo este grupo de inquiridos, que visitaram outros locais entre a 

residência e o santuário, de acordo com o tipo de organização da viagem, 

independente (77%) ou organizada (23%), verificamos que os primeiros 

visitaram maioritariamente a cidade de Guimarães (45%), seguindo-se a cidade 

de Braga (19%), outros locais (19%) e outros santuários 16%. Já em relação aos 

segundos, que se integraram em viagens organizadas, destaca-se a visita a 

outros santuários (63%), seguidos das cidades de Guimarães (16%) e de Braga 

(10%), assim como outros locais (10%). 

Podemos encontrar uma diferença quanto aos locais visitados por 

viajantes independentes em comparação com aqueles que viajam em grupos 

organizados, verificando-se que os segundos visitam um número bastante 

maior de santuários, enquanto os primeiros, que viajaram integrados em 

viagens organizadas, optaram preferencialmente por visitar cidades como 

Guimarães e Braga. 

Do total de santuários visitados, para além do santuário da Penha, 

destacam-se os santuários do Sameiro (32%), outros santuários (22%), Bom 

Jesus (18%), assim como a combinação Bom Jesus e Sameiro (18%).  
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Figura 27 - Caracterização dos inquiridos quanto aos locais visitados entre a 
residência e o santuário 

 
           Fonte: elaboração própria 

 

Relativamente às actividades realizadas durante o percurso, destacam-se 

a observação da paisagem (24%), visita a igrejas (16%), experimentar a 

gastronomia (15%), fazer compras (15%), visita a monumentos ou centros 

históricos (13%) e a participação em eventos religiosos (11%). 

 

Figura 28 - Principais actividades realizadas durante o percurso até ao santuário 

 
Fonte: elaboração própria 
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No que diz respeito às principais despesas efectuadas durante o percurso 

até ao santuário, 56% de inquiridos afirmaram ter efectuado gastos. Destes, 

25% referiram gastos com a restauração e 18% efectuaram outras despesas. Já 

o número de inquiridos que efectuaram despesas em alojamento (6%) é pouco 

significativo. De realçar também os cerca de 42% dos inquiridos que não 

efectuaram quaisquer despesas, atestando a curta duração das deslocações, na 

sua maioria com a duração de 1 dia. 

 

Figura 29 - Despesas efectuadas durante o percurso até ao santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

5.9.3 - Caracterização da visita ao santuário 

Questionados acerca do motivo da visita ao santuário, a grande maioria 

dos inquiridos referiu que as férias/lazer são o principal motivo de visita (73%), 

seguido de 18% que apontaram a peregrinação/fé. A curiosidade (6%), assim 

como a participação em festividades ou celebrações religiosas, foram evocadas 

por 3% dos inquiridos. 

 

Figura 30 - Principal motivo da visita ao santuário 

 
                                               Fonte: elaboração própria 
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Já quanto à forma como obtiveram conhecimento do santuário, 96% dos 

inquiridos referiram que o fizeram através da família/amigos. Apenas 4% 

referiram que tomaram conhecimento através da agência de viagens. 

Em relação à frequência de visita, 65% afirmaram que visitam o santuário 

entre uma a cinco vezes por ano, enquanto apenas 19% o fazem uma vez por 

ano. Da mesma forma, em relação à data da visita, 70% dos inquiridos explicam 

com o facto de ser fim-de-semana, enquanto 10% referem que a data da visita 

não está subordinada a nenhuma razão especial. No sentido inverso, apenas 6% 

referem visitar o santuário nessa data por motivos de celebração religiosa. 

Os meses de Julho e Agosto, principalmente este último, são os que 

registam maior afluência de visitantes comparativamente com os restantes 

meses, assim como as datas festivas. Nos restantes meses, da Primavera ao 

Outono, apenas ao domingo se regista afluência significativa de visitantes em 

comparação com os restantes dias da semana. 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Figura 31 - Conhecimento do santuário, frequência e razão da realização da 
visita nessa data 
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Quanto às principais actividades realizadas no santuário, passear (35%) 

foi a actividade mais referida pelos inquiridos, salientando-se também a visita à 

igreja (31%), rezar (11%) e assistir a uma celebração religiosa (9%). Estes valores 

revelam que, apesar do santuário revelar uma maior tendência dos visitantes 

para o aproveitamento dos tempos de lazer, confirma-se também uma 

importância significativa da motivação religiosa associada aos seus visitantes. 

 

Figura 32 - Principais actividades realizadas durante a visita ao santuário 

 
          Fonte: elaboração própria 

 

Considerando as despesas realizadas pelos inquiridos durante a sua vista 

ao santuário, apenas 57% dos inquiridos referiram ter efectuado despesas, 

tendo 45% destes apontando gastos com a restauração e 28% gastos em 

esmolas.  

 

Figura 33 - % de visitantes que efectuaram gastos e principais gastos efectuados 

 
Fonte: elaboração própria 
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5.9.4 - Auto-classificação da visita e percepção do santuário 

Convidados a classificar as diferentes valências do santuário, os 

inquiridos destacaram de forma bastante positiva as acessibilidades, a higiene e 

limpeza, a tranquilidade, o parque de merendas e a restauração. De forma 

positiva, destaca-se o estacionamento, a informação disponível e a animação. 

Com elevado número de respostas NS/NR, aparecem o alojamento e os serviços 

de apoio. No caso do alojamento, este elevado número de respostas explica-se 

pelo facto do parque hoteleiro ser praticamente inexistente no santuário. 

 

Figura 34 - Classificação das valências do santuário pelos visitantes 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Quando inquiridos relativamente às ideias associadas ao santuário, e 

depois de contabilizadas as três respostas em sete opções possíveis, verificamos 

que as respostas que mereceram maior preferência foram as que qualificavam o 

santuário como local de passeio (31%), paz interior (29%) e local de penitência 

(17%). Somente 15% das escolhas recaíram sobre a qualificação do santuário 

como local de milagres. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Muito má

Má

Razoável

Boa

Muito Boa

NS/NR



87 
 

Figura 35 - Percepção global do santuário 

 
       Fonte: elaboração própria 

 

Por fim, e de modo auto-classificar a visita ao santuário, apenas 9% dos 

inquiridos concordam totalmente com a ideia da visita reflectir o cumprimento 

de um dever religioso. Já 14% dos inquiridos discordam totalmente dessa 

intenção, enquanto 25% concordam em parte e 36% não concordam nem 

discordam. Confrontados com a sugestão de que a sua visita implica a ocupação 

de tempos livres, 41% dos inquiridos afirmam concordar totalmente, enquanto 

apenas 2% discordam totalmente dessa ideia e 56% dos inquiridos concordam 

em parte. 

 

Figura 36 - Auto-classificação da visita ao santuário 

 
Fonte: elaboração própria 
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5.10 - Santuário de Nossa Senhora do Sameiro 

5.10.1 -Caracterização geral dos visitantes 

Dos visitantes inquiridos no santuário do Sameiro, verificou-se uma 

ligeira sobreposição do sexo feminino (53%) em relação ao sexo masculino 

(47%). 

A faixa etária maioritária situa-se entre os 50-65 anos (30%) seguindo-se, 

com valores muito similares, a faixa etária constituída por indivíduos entre os 

34-59 anos (28%). Com idades superiores a 65 anos encontramos 24% dos 

inquiridos, enquanto 18% apresentam uma idade entre os 18-33 anos. Verifica- 

-se uma relativa aproximação entre aos valores referentes a cada faixa etária, 

na qual nenhuma destas se destaca de forma clara em relação às restantes.  

A maior parte dos inquiridos é casado (61%) e cerca de um terço é 

solteiro (33%). O número de viúvos e divorciados/separados apresenta um valor 

relativamente reduzido, com respectivamente 4% e2%. 

Já no que diz respeito às qualificações académicas dos inquiridos, estas 

não apresentam grandes disparidades entre os valores encontrados para cada 

ciclo, ou seja, os indivíduos com habilitações ao nível dos primeiro (23%) e 

segundo ciclos (24%) são em número superior, embora não distante do número 

de indivíduos com habilitações relativas ao terceiro ciclo (23%). Já a quantidade 

de inquiridos habilitados com ensino secundário (15%) e ensino superior (17%), 

apesar de apresentarem valores mais reduzidos, também não se diferenciam 

significativamente dos restantes níveis de ensino. 
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Figura 37 - Caracterização dos inquiridos quanto ao sexo, idade, estado civil e 
qualificação académica 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 Analisando a nacionalidade dos inquiridos, verificamos que a grande 

maioria apresenta a nacionalidade portuguesa (93%), enquanto 7 % pertence a 

outra nacionalidade, com especial predominância de espanhóis (4%) e franceses 

(2%). Os que pertencem a outras nacionalidades representam apenas 1%. 

  

Figura 38 - Nacionalidade dos inquiridos 

 
         Fonte: elaboração própria 

 

A maior parte dos inquiridos pertence ao distrito de Braga (65%) e Porto 

(21%). Encontraram-se ainda inquiridos pertencentes a outros distritos, como 
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Aveiro, Bragança, Coimbra, Guarda, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Viana do 

Castelo, Vila Real e Viseu, representando estes, no seu conjunto, cerca de 14% 

dos inquiridos de nacionalidade portuguesa. Destacam-se também os concelhos 

de Braga (40%), Guimarães (11%) e Barcelos (10%) por representarem, no 

contexto nacional, uma elevada percentagem de visitantes. 

 

Figura 39 - Proporção de inquiridos por distrito de proveniência (%) 

 
   Fonte: elaboração própria 

 

Analisando a condição perante a actividade económica dos inquiridos, 

observamos que 68% dos indivíduos estão empregados, enquanto 9% 

encontram-se em situação de desemprego. Por sua vez, 23% dos inquiridos 

apresentam-se em situação de inactividade, sendo que destes 14% são 

reformados, 3% são domésticas e 6% são estudantes.  

Relativamente ao sector de actividade, mais de metade dos inquiridos 

pertencem ao sector terciário (54%), e os restantes dividem-se pelos sectores 

secundário (36%) e primário (10%).  
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Figura 40 - Classificação dos inquiridos quanto ao sector de actividade, condição 
perante a actividade e situação de inactividade 

Fonte: elaboração própria 

 

Caracterizando agora a condição dos inquiridos perante a religião, dos 

99% que se consideram católicos, sobressai o elevado número de inquiridos que 

se consideram católicos praticantes (67%), em contraponto com aqueles que se 

consideram católicos não-praticantes (31%). Realce ainda para o número de 

inquiridos que se apresenta como sacerdote e seminarista (1%) e sem religião 

(1%). 

Figura 41 - Condição perante a actividade religiosa 

 
Fonte: elaboração própria 

 

5.10.2 - Caracterização da viagem entre o local de residência e o 

Santuário 

  

Ao analisar a viagem entre o local de residência e o santuário, verificamos 

que a esmagadora maioria (91%) dos visitantes realizou viagens com a duração 

de um dia, enquanto para 9% a viagem teve duração igual ou superior a dois 

dias, assim divididos: 3% com uma duração de dois dias; 2% em que a viagem 

durou três dias e 3% que realizaram uma viagem com duração superior a três 

dias. 

A maior parte dos inquiridos organizou a viagem de forma independente, 

(76%) enquanto 24% viajaram em grupo, de forma organizada, seja através de 

amigos (10%), associações culturais/religiosas (8%) ou agência de viagens (6%). 
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Quanto ao meio de transporte utilizado, 76% dos inquiridos privilegiaram o 

automóvel como meio de transporte, 21% o autocarro, 3% outros meios, como 

a bicicleta ou o motociclo e 1% foram a pé. 

Quanto aos acompanhantes na deslocação, 65% dos inquiridos fizeram-   

-se acompanhar do cônjuge/filhos e 23% por outros familiares. Apenas 9% 

viajaram acompanhados de amigos, enquanto somente 3% o fizeram sem que 

alguém os acompanhasse.  

 

Figura 42 - Caracterização da viagem quanto à duração, meio de transporte, 
organização e acompanhantes 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Analisando as despesas efectuadas durante o percurso até ao santuário, 

verificamos que 68% dos inquiridos efectuaram despesas, repartidas entre a 

restauração (30%), indiferenciadas (22%), lembranças (10%) e alojamento (6%).  

 

Figura 43 - Despesas efectuadas durante o percurso até ao santuário 

 
Fonte: elaboração própria 
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Uma parte muito significativa dos inquiridos (81%) referiu que visitou 

outro local entre o local de residência e o santuário.  

Ao analisarmos os locais visitados pelos inquiridos entre o local de 

residência e o santuário, verificamos que a maioria visitou outros santuários 

(48%) enquanto 39% visitaram a cidade de Braga e 13% visitaram outros locais. 

O facto do santuário estar localizado geograficamente muito próximo de 

outro santuário - o santuário do Bom Jesus – e ao mesmo tempo ter uma 

localização próximo da cidade de Braga, implica que muitos dos visitantes façam 

uma paragem nos dois ou em apenas em um destes locais. 

 

Figura 44 - Caracterização da viagem quanto aos locais visitados entre o local de 
residência e o santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Do grupo de inquiridos que visitaram outro local entre a residência e o 

santuário, 78% viajaram de forma independente, enquanto 22% viajaram de 

forma organizada, integrados num grupo. 

Ao comparar os valores registados entre os que optaram por viagens 

organizadas e aqueles que viajaram de forma independente, notamos que 

estes, para além da visita cidade de Braga (48%), também visitaram outros 

santuários (40%), assim como outros locais (14%). Já os que optaram por 

viagens organizadas, visitaram de forma maioritária outros santuários (78%), a 

cidade de Braga (14%) e outros locais (8%). As visitas organizadas a locais 

religiosos incluem normalmente no seu itinerário visita a outros destinos com 

características similares, tal como outros santuários ou igrejas.  

Dos santuários visitados em combinação com o Sameiro, o santuário do 

Bom Jesus foi o mais visitado, (41%), seguindo-se da tripla combinação entre a 

Penha e o Bom Jesus (20%), assim como com o Bom Jesus e S. Bento (11%). 

 



94 
 

Fonte: elaboração própria 

 

Durante a viagem até ao santuário, as principais actividades realizadas 

foram: visitar observar a paisagem (33%), visitar monumentos ou centro 

histórico (19%) e visitar igrejas (17%). 

 

Figura 46 - Principais actividades realizadas durante o percurso até ao 

santuário 

 
                        Fonte: elaboração própria 

Figura 45 - Caracterização dos inquiridos quanto aos locais visitados entre a 
residência e o santuário 
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Durante a deslocação ao santuário, 68% dos inquiridos afirmaram ter 

efectuado despesas, tendo 30% apontado despesas em restauração e 22% em 

outras despesas. Um número mais reduzido referiu gastos com lembranças 

(10%) e com alojamento (6%). 

 

Figura 47 - Despesas efectuadas durante o percurso até ao santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

5.10.3 -Caracterização da visita ao santuário 

Questionados sobre aos motivos da visita ao santuário, prevalecem as 

respostas respeitantes a razões de ordem religiosa (52%) em contraponto com 

as questões de férias/lazer (40%), considerando-se as motivações de ordem 

religiosa como um somatório entre a fé/ peregrinação (46%) e 

festividades/celebrações religiosas (7%). Saliente-se ainda que 7% dos 

inquiridos atribuíram à curiosidade o motivo principal de visita.  

 

Figura 48 - Principal motivo da visita ao santuário 

 
 

 

             

          

 

                       

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 
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Relativamente à forma como obtiveram conhecimento do santuário, 

grande parte dos inquiridos (94%) referiu ter sido através da família/amigos. 

Apenas 4% tomaram conhecimento através de uma agência de viagens e 2% 

obtiveram esse conhecimento através de livros e da internet. 

O fim-de-semana (50%) foi a data preferida dos inquiridos para visitar o 

santuário, seguindo-se as datas de celebrações religiosas (16%), o período de 

férias (13%) e as datas com significado especial (12%). 

Em comparação com os restantes meses do ano, os meses de Primavera 

e Verão registam maior afluência de visitantes, assim como as datas festivas. No 

resto do ano regista-se uma afluência maior aos fins-de-semana, principalmente 

aos domingos, comparativamente com os restantes dias da semana. 

Praticamente metade (44%) dos inquiridos visita o santuário entre uma a 

cinco vezes por ano, enquanto 29% realiza a visita pelo menos uma vez por ano. 

Para 7% dos inquiridos, esta foi a primeira visita que realizaram ao santuário.  

 

Figura 49 - Conhecimento do santuário, frequência e razão da realização da 
visita nessa data 

 
Fonte: elaboração própria 
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A visita à Igreja (28%) e passear (25%) são as duas principais actividades 

realizadas pelos inquiridos no santuário, destacando-se ainda rezar (16%), 

assistir a celebração religiosa (13%) e visitar a cripta (8%).  

 

Figura 50 - Principais actividades realizadas durante a visita ao santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Do universo de 70% de inquiridos que afirmaram ter efectuado gastos 

durante a sua permanência no santuário, 50% referiram que o gasto principal 

foi em esmolas, seguido dos inquiridos que efectuaram gastos com a 

restauração (33%). Destes valores, salienta-se o elevado número de inquiridos 

que apresentaram gastos em esmolas, indiciando um forte pendor religioso 

associado ao santuário. Por outro lado, a menor despesa em outros sectores, 

vem conformar a reduzida oferta de atractivos comerciais ou de carácter não 

religioso.  

 

Figura 51 - % de visitantes que efectuaram gastos e principais gastos efectuados 

 
 Fonte: elaboração própria 
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5.10.4 -Auto-classificação da visita e percepção do santuário 

Analisando a classificação dos inquiridos sobre as principais valências do 

santuário, destacam-se pela positiva a sinalização, as acessibilidades, a higiene e 

limpeza, o alojamento, o parque de merendas e os serviços religiosos. Nenhuma 

destas valências foi considerada como menos positiva, enquanto as restantes 

obtiveram uma maioria de respostas como NS/NR, os quais resultam, na sua 

maioria, da escassa utilização dessas valências pelos inquiridos. 

 

Figura 52 - Classificação das valências do santuário pelos visitantes 

 
         Fonte: elaboração própria 

 

Quanto às ideias que os inquiridos associam ao santuário, sobressai o 
conjunto daquelas que representam valores religiosos, como a devoção 
espiritual (27%), ou local de milagres (19%). A associação do santuário com ideia 
de local de passeio também representa um número significativo de respostas, 
(22%), assim como a ideia de paz interior (21%).  

 
Figura 53 - Percepção global do santuário 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: elaboração própria 
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Quando convidados a caracterizar a sua visita ao santuário, 43% dos 

inquiridos concordaram plenamente com a ideia de cumprimento de um dever 

religioso, em contraponto com os 26% que concordaram inteiramente com a 

ideia de ocupação de tempos livres. Apenas 9% dos inquiridos discordaram 

totalmente com a ideia de cumprimento de um dever religioso, enquanto 15% 

discordaram totalmente a ideia de ocupação de tempos livres.  

De referir ainda que 46% dos inquiridos concordaram em parte com a 

ideia de ocupação dos tempos livres. Estes resultados reforçam a ideia da maior 

vocação religiosa do santuário, apesar do considerável número de inquiridos 

que assume a visita como ocupação dos tempos livres, prevalecendo no entanto 

a função religiosa em relação à função de lazer. 

 

Figura 54 - Auto-classificação da visita ao santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

 

5.11 -Santuário do Bom Jesus de Braga 

5.11.1 -Caracterização geral dos visitantes 

Do universo de inquiridos, o sexo feminino está ligeiramente mais 

representado (52%), superando em 4% o sexo masculino (48%). Neste santuário, 

a desproporção entre as faixas etárias dos inquiridos não é relevante, pois a 

faixa etária que prevalece é aquela que representa a classe compreendida entre 

os 34-49 anos, com cerca de 32%, enquanto aquela que apresenta menor 

representação é a faixa etária dos 18-33 anos, com 19% dos inquiridos. Pouco 

mais de metade dos inquiridos é casado (57%) enquanto 37% são solteiros. Os 

inquiridos na condição de viúvos (2%) e separados/divorciados (4%) 

representam 6% do total. 
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Quanto às qualificações académicas, os diferentes graus de ensino 

encontram-se repartidos de forma equitativa, prevalecendo, ainda que 

ligeiramente, os inquiridos que possuem o terceiro ciclo do ensino básico (23%), 

em relação aos que estão habilitados com o primeiro ciclo (17%). 

  

   Fonte: elaboração própria 

 

Quanto à nacionalidade, 91% dos inquiridos são de nacionalidade 

portuguesa. Com uma representatividade bastante menor seguem-se espanhóis 

(5%), brasileiros (2%) e outras nacionalidades da Europa e Ásia (2%) 

  

Figura 56 - Nacionalidade dos inquiridos 

 
Fonte: elaboração própria 

Figura 55 - Caracterização dos inquiridos quanto ao sexo, idade, estado civil e 
qualificação académica 
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Ao analisar os locais de origem dos inquiridos, verificamos que a maioria 

pertence ao distrito de Braga (72%), seguido dos distritos do Porto e de Viana 

do Castelo, respectivamente com 14% e 6%. Para além destes, também foram 

inquiridos indivíduos de outros distritos como Beja, Coimbra, Lisboa, Santarém, 

Viseu e Vila Real, apesar do seu somatório não ultrapassar os 8% dos inquiridos. 

Salientam-se os concelhos de Braga (53%), Barcelos (8%) e Guimarães (6%) pela 

elevada representação no conjunto da totalidade dos inquiridos. 

 

Figura 57 - Proporção de inquiridos por distrito de proveniência (%) 

 
      Fonte: elaboração própria 

 

Dos inquiridos em situação de actividade, 53% exercem a sua profissão 

no sector terciário, 37% no sector secundário e 10% no sector primário. Cerca 

de dois terços dos inquiridos encontram-se empregados (71%), enquanto os 

desempregados representam 12%. A população inactiva representa 17% dos 

inquiridos, repartida por 9% de reformados, 5% de estudantes e 3% de 

domésticas.  
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Figura 58 - Classificação dos inquiridos quanto ao sector de actividade, condição 
perante a actividade e situação de inactividade 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Relativamente à situação religiosa, dos 98% que se auto-classificam como 

católicos, 60% consideram-se praticantes e 38% não-praticantes. Os restantes 

2% repartem-se entre os que afirmaram pertencer a outra religião (1%) e 

aqueles que consideram não ter religião (1%). 

 

Figura 59 - Condição perante a actividade religiosa 

 
Fonte: elaboração própria 

5.11.2 -Caracterização da viagem entre o local de residência e o 
santuário  

Inquiridos acerca da duração da viagem, 84% indicaram que a viagem 

teve apenas um dia de duração. Para os restantes 16%, a viagem teve duração 

superior a um dia, repartidos por 8% dos quais a viagem teve uma duração 

superior a três dias, 2% que despendeu dois dias e 6% para os quais a viagem 

durou três dias.  

A maior parte dos inquiridos viajou de forma independente (86%), 

enquanto 14% dos inquiridos deslocaram-se ao santuário integrados numa 

viagem organizada em grupo, repartidos por associações culturais/religiosas 

(6%), amigos (5%) ou agência de viagens (3%).  
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Quanto ao meio de transporte utilizado, 85% dos inquiridos utilizaram o 

automóvel, 14% deslocaram-se em autocarros e 1% viajaram noutros veículos, 

como bicicletas. A maioria viajou acompanhado do cônjuge (60%), enquanto 

27% fizeram-se acompanhar de outros familiares. Viajaram acompanhados de 

amigos 11% dos inquiridos e apenas 2% realizaram a viagem sem companhia. 

 

      Fonte: elaboração própria 

 

Cerca de metade dos inquiridos (52%) visitou outros locais entre o local 

de residência e o santuário. Dos locais visitados destacam-se outros santuários 

(40%), a cidade de Braga (40%) e outros locais 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Figura 60 - Caracterização da viagem quanto à duração, meio de transporte utilizado, 
organização e acompanhantes 

 

Figura 61 - Caracterização da viagem quanto aos locais visitados entre o local de 
residência e o santuário 
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Dos inquiridos que visitaram outros locais durante o seu percurso desde a 

residência até ao santuário, 79% viajaram de forma independente, enquanto 

21% viajaram integrados num grupo. Aqueles que viajaram de forma 

independente, preferiram a cidade de Braga (46%), outros santuários (33%) e 

outros locais (21%). Já os visitantes que viajaram em grupo visitaram 

maioritariamente outros santuários (68%), outros locais (18%) e a cidade de 

Braga (14%). 

Entre os santuários visitados por todos os visitantes (independentes ou 

integrados numa viagem organizada), para além naturalmente do santuário do 

Bom Jesus, destaca-se o santuário do Sameiro com 55% das visitas, seguido das 

viagens que conjugam os santuários do Sameiro e Penha com o santuário do 

Bom Jesus (14%), ou apenas o santuário da Penha (10%). O elevado número de 

visitas combinadas com o santuário do Sameiro ou com o santuário da Penha, 

ainda que este em menor número, poderá estar relacionado com a proximidade 

geográfica existente entre os santuários, principalmente em relação ao 

primeiro.  

As diferença registadas quanto aos locais visitados durante a viagem 

pelos visitantes independentes e os que viajaram de forma organizada são 

substanciais, pois os primeiros, na sua grande maioria, optaram por itinerários 

que conjugam outros santuários, enquanto aqueles que viajaram de forma 

independente alargaram os seus locais de visita a outros locais para além de 

outros santuários. 
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Fonte: elaboração própria 

 

As principais actividades que os inquiridos realizaram durante o percurso 

até ao santuário foram observar a paisagem (47%), visitar monumentos ou 

centros históricos (17%) e experimentar a gastronomia (11%). 

 

Figura 63 - Principais actividades realizadas durante o percurso até ao santuário 

 
             Fonte: elaboração própria 

Figura 62 - Caracterização dos inquiridos quanto aos locais visitados entre a 
residência e o santuário 
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Questionados acerca das despesas efectuadas durante o percurso até ao 

santuário, mais de metade dos inquiridos afirmou ter efectuado despesas 

(61%), em oposição aos 39% dos inquiridos que referiram não ter efectuado 

qualquer gasto durante a viagem até ao santuário. Um quarto dos inquiridos 

(25%) apontaram despesas com a restauração, 22% afirmaram ter efectuado 

outras despesas e 8% indicaram gastos com lembranças. 

 

Figura 64 - Despesas efectuadas durante o percurso até ao santuário 

 
       Fonte: elaboração própria 

5.11.3 -Caracterização da visita ao santuário 

A principal razão da visita ao santuário está ligada às férias/lazer (69%), 

enquanto a peregrinação/fé foi a segunda razão mais invocada (22%), seguida 

da curiosidade, referida por 17% dos inquiridos. 

 

Figura 65 - Principal motivo da visita 

 
     Fonte: elaboração própria 

 

 Neste santuário, 91% dos inquiridos referiram ter tido conhecimento do 

santuário através da família/amigos, 6% através de uma agência de viagens, 

enquanto 3% referiram ter tido conhecimento a partir de publicações várias. 

Alojamento
6%

Restauração
25%

Lembranças
8%outras

22%

Não 
efectuaram

39%



107 
 

Praticamente metade (48%) dos inquiridos referiu visitar o santuário 

entre uma a cinco vezes por ano, enquanto 20% afirmaram fazê-lo mais do que 

cinco vezes por ano. Para 12% dos inquiridos foi a primeira vez que realizaram a 

visita, enquanto os restantes 20% visitam o santuário uma vez por ano.  

O facto de ser fim-de-semana foi a principal razão da visita se realizar 

nessa data (70%), enquanto 19% não apontaram qualquer razão e 7% 

invocaram o facto de estarem num período de férias. Neste santuário, e em 

comparação com os outros meses do ano, os meses de Julho e Agosto são 

aqueles que apresentam maior concentração de visitantes, principalmente ao 

fim de semana. 

Fonte: elaboração própria 

 

As principais actividades realizadas no santuário pelos inquiridos foram 

passear (37%) e visitar a igreja (28%), seguindo-se rezar (10%) e assistir a uma 

celebração religiosa (7%). Estes valores demonstram uma tendência maior dos 

visitantes para actividades relacionadas com a função de lazer, indiciando assim 

Figura 66 - Tomada de conhecimento do santuário, frequência e razão da 
realização da visita nessa data 
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uma sobreposição destas actividades comparativamente aquelas que estão 

mais conotadas com a função religiosa. 

 

Figura 67 - Principais actividades realizadas durante a visita ao santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Dos 69% de inquiridos que afirmaram ter efectuado gastos no santuário, 

a maior parte apontou a restauração (60%), enquanto 22% referiram as esmolas 

e 9% o alojamento. A existência de diversas atracções culturais e de lazer, para 

além daquelas de carácter religioso, ajuda a explicar a elevada quantidade de 

visitantes que efectuaram despesas nessas áreas, em comparação com os 

gastos em esmolas. 

 

Figura 68 - % de visitantes que efectuaram gastos e principais gastos efectuados 

 
Fonte: elaboração própria 
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5.11.4 - Auto-classificação da visita e percepção do santuário 

Quando convidados a avaliar as principais valências do santuário, os 

inquiridos apontaram a sinalização, as acessibilidades, a restauração, a higiene 

e limpeza, a tranquilidade, a animação e os eventos religiosos como sendo, de 

um modo geral, boas. Já o estacionamento, a informação disponível, os serviços 

de apoio, a tranquilidade e o parque de merendas foram apreciados, no seu 

conjunto, como razoáveis. O alojamento foi a valência do santuário que obteve 

um menor número de apreciações, devido a uma parte significativa dos 

inquiridos não o ter utilizado, merecendo ainda assim uma apreciação bastante 

positiva por aqueles que usufruíram desse serviço 

 

Figura 69 - Classificação das valências do santuário pelos visitantes 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Quando convidados a associar duas frases relativas à sua ideia acerca do 

santuário, a maioria dos inquiridos escolheu a frase que o associa a local de 

passeio (35%), enquanto as frases associadas a local de penitência (14%) e 

devoção espiritual (12%) ficaram bastante distantes em relação à primeira. A 

associação do santuário com local de milagres, mereceu a escolha de apenas 2% 

dos inquiridos.  
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Figura 70 - Percepção global do santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

 

De forma a realizarem uma auto-avaliação da visita ao santuário, os 

inquiridos foram convidados a posicionar-se face à ideia de cumprimento de um 

dever religioso, do qual 32% dos inquiridos discordaram em parte, 22% 

discordaram totalmente e apenas 4% concordaram totalmente. Por sua vez, o 

posicionamento em relação à ideia de ocupação de tempos livres mereceu a 

concordância total de 42% dos indivíduos, enquanto 27% concordam em parte e 

21% não concordaram nem discordaram. Apenas 3% discordaram totalmente. 

Através da análise dos resultados, verificamos uma forte componente 

associada ao lazer, podendo mesmo afirmar-se que esta componente 

apresenta-se mais consolidada junto dos inquiridos do que a componente 

associada à fé. No entanto, estas duas componentes não podem dissociar-se, 

pois para uma percentagem bastante significativa de visitantes, a visita ao 

santuário não é totalmente desprovida da componente da fé (78%), o que 

revela uma complementaridade entre ambas. 

 

Figura 71 - Auto-classificação da visita ao santuário 

 
  Fonte: elaboração própria 
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5.12 - Os visitantes dos santuários: análise comparativa dos quatro 
santuários 

 

Depois de analisadas as características dos visitantes de cada um dos 

santuários, importa realizar uma análise conjunta, de forma a construir uma 

grelha comparativa que exponha os aspectos considerados mais importantes 

para a compreensão dos fluxos gerados por esses lugares religiosos. Desta 

forma, e de modo a evitar uma repetição dos resultados apresentados na 

análise anterior, apenas serão consideradas as características que representem 

diferenças marcantes entre os santuários, com o objectivo de permitir uma 

análise mais detalhada e comparativa acerca desses resultados.  

5.12.1 -Caracterização geral dos visitantes 

Quadro 5 - Características comparadas dos visitantes dos santuários 

SANTUÁRIOS 

Características 

dos visitantes: 
S.Bento Penha Sameiro Bom Jesus 

Sexo 
Distribuição 

equitativa 

Distribuição 

equitativa 

Distribuição 

equitativa 

Distribuição 

equitativa 

Estado Civil 
%casados 

>50% 

% casados 

>50% 

% casados 

>50% 

% casados 

>50% 

Condição 

perante o 

trabalho 

66% 

empregados 

67% 

empregados 

68% 

empregados 

71% 

empregados 

Sector de 

actividade 

Predomínio do 

sector 

secundário 

Predomínio do 

sector terciário 

Predomínio do 

sector terciário 

Predomínio do 

sector terciário 

Qualificação 

académica 

Predomínio 

2ºciclo 

Predomínio 

3ºciclo 

Predomínio 

3ºciclo 

Predomínio 

3ºciclo 

Nacionalidade 

/país de 

residência 

%Portugueses 

93% 

%Portugueses 

94% 

%Portugueses 

93% 

%Portugueses 

91% 

Principais 

distritos de 

origem 

Braga (63%) 

Porto (17%) 

Braga (80%) 

Porto (13%) 

Braga (65%) 

Porto (21%) 

Braga (72%) 

Porto (14%) 

Condição 

perante a 

religião 

Católicos (97%): 

Praticantes(75%) 

Não praticantes 

(22%) 

Católicos (99%): 

Praticantes(63%) 

Não praticantes 

(36%) 

Católicos (99%): 

Praticantes(68%) 

Não praticantes 

(31%) 

Católicos(98%): 

Praticantes(60%) 

Não praticantes 

(38%) 

Fonte: elaboração própria 
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Nos quatro santuários em estudo, as diferenças encontradas em relação 

ao sexo e estado civil dos visitantes não são significativas. Já no que diz respeito 

à nacionalidade, nos santuários de Bom Jesus e Sameiro prevalece um maior 

número de visitantes de outras nacionalidades relativamente aos restantes 

santuários. A este facto não será alheio a proximidade geográfica da cidade de 

Braga, na qual a maioria dos circuitos de viagens organizados inclui nos seus 

roteiros a visita aos respectivos santuários. 

 Outro factor que merece destaque é a existência de um parque hoteleiro 

de qualidade situado junto aos dois santuários, o qual favorece a visita, mesmo 

que esta não esteja enquadrada nos objectivos da viagem, apesar de no caso 

dos visitantes estrangeiros a visita ao santuário fazer parte, em regra, do seu 

itinerário de viagem. 

Quanto à condição perante o trabalho, os valores são similares para os 

quatro santuários, notando-se um maior número de inquiridos em situação de 

desemprego nos santuários da Penha e Bom Jesus, enquanto no santuário de S. 

Bento tanto o número de inquiridos empregados como em situação de 

desemprego é menor que em relação aos restantes santuários, facto que estará 

relacionado com a presença de um maior número de inquiridos em situação de 

inactividade.  

De realçar que, ao cruzar as condições perante o trabalho com as 

motivações de visita ao santuário, os inquiridos em situação de desemprego 

são, em relação aos empregados e em situação de inactividade, aqueles que em 

maior número apontam a peregrinação/fé como principal motivo de visita ao 

santuário (55%). Dado que em todos os santuários se verificou esta co-relação, 

entendemos apresentar o resultado conjunto, de forma a obter uma visão mais 

ampla do fenómeno. 

 

Figura 72 - Relação entre a "Condição perante o trabalho" e o "Motivo de visita 
ao santuário" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: elaboração própria 
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A este propósito, Oliveira (2001), a partir do estudo do santuário da 

Nossa senhora da Aparecida, em S. Paulo, Brasil, chegou à conclusão que alguns 

dos fenómenos sociais como a criminalidade e o desemprego conduziram a uma 

alteração no padrão de comportamentos dos visitantes do santuário, 

estabelecendo desta forma uma ruptura com as análises que vão no sentido de 

diferenciar as viagens de peregrinações das viagens de turismo, designando de 

“turistificação” o processo que conduz a novas formas relativamente ao modelo 

tradicional de peregrino.  

De facto, e segundo os dados acima apresentados, os santuários em 

estudo indiciam uma tendência para uma maior aproximação às questões da fé 

e da religiosidade por aqueles que se encontram em situação de inactividade, 

ou desemprego. Da mesma forma, aqueles que se encontram empregados 

expressam uma maior motivação associada ao lazer. 

Já no que concerne às qualificações académicas, no santuário de S. Bento 

prevalece o número de inquiridos com o segundo ciclo, o qual em comparação 

com os restantes santuários é aquele onde um maior número de inquiridos 

apresenta uma qualificação de menor grau. Realce também, em todos os 

santuários, para uma elevado número de inquiridos com qualificações ao nível 

do primeiro ciclo. 

Se os itens correspondentes à caracterização socioprofissional não 

revelam diferenças significativas entre os visitantes dos quatro santuários, já a 

análise do item respeitante à condição perante a religião, cujo objectivo é 

indagar se os inquiridos professam alguma religião, e em caso afirmativo aferir o 

grau de envolvimento dos inquiridos perante a religião, dividindo os católicos 

em dois grupos (praticantes e não praticantes), revela algumas diferenças. 

 Assim, o santuário de S. Bento é aquele onde encontramos uma maior 

percentagem de inquiridos que se afirma como católico praticante, seguido do 

santuário do Sameiro, confirmando no forte tradição do culto mariano e a S. 

Bento em Portugal e na região Norte em particular.  

Embora não seja em número significativo, é de registar, em todos os 

santuários, a presença de indivíduos que ou professam outra religião ou que 

não pertencem a nenhuma religião. Este fenómeno indicia a tendência dos 

santuários em estudo, pelas suas características, em atrair visitantes cujas 

motivações estão para além da religiosa. 
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5.12.2 -Caracterização da viagem entre o local de residência e o 
Santuário 

Quadro 6 - Análise comparada das características da viagem entre o local de 
residência e o santuário 

SANTUÁRIOS 

Características da 

viagem: 
S. Bento Penha Sameiro Bom Jesus 

Duração da viagem 1 dia >89% 1dia> 95% 1 dia >93% 1 dia> 94% 

Acompanhantes Conjugue>48% Conjugue > 68% Conjugue>65% Conjugue > 60% 

Organização da viagem 
Própria:67% 

Outros:33%: 

Própria:88% 

Outros:12%: 

Própria:78% 

Outros:22%: 

Própria:86% 

Outros:14%: 

Meio de transporte 

utilizado  

Automóvel:67% 

Autocarro:30% 

Automóvel: 89% 

Autocarro:10% 

Automóvel:76% 

Autocarro:21% 

Automóvel:85% 

Autocarro:14% 

Visita a outros locais no 

percurso entre o local de 

residência e o santuário 

Sim:65% Sim:39% Sim:81% Sim:52% 

Principal local visitado 

entre a residência e o 

santuário 

(independentes e em 

grupo) 

Outros 

santuários: 

42% 

Cidade de 

Guimarães:38% 

Outros 

santuários:48% 

Outros 

santuários:40%; 

cidade Braga: 40% 

Principal local visitado 

entre a residência e o 

santuário (visitantes 

independentes) 

Outros 

santuários: 

32% 

Cidade de 

Guimarães:35% 

Cidade  de Braga: 

46% 

Cidade  de Braga: 

46% 

Principal local visitado 

visitados entre a 

residência e o santuário 

(visitantes em grupo) 

Outros 

santuários:54% 

Outros 

santuários:63% 

Outros 

santuários:78% 

Outros 

santuários:68% 

Principal actividade 

realizada durante o 

percurso até ao 

santuário 

Observar a 

paisagem: 37% 

Observar a 

paisagem: 27% 

Observar a 

paisagem: 37% 

 

Observar a 

paisagem: 33% 

 

Outros santuários 

visitados durante o 

percurso 

Sameiro: 33% Sameiro: 32% Bom Jesus: 41% Sameiro: 55% 

% de visitantes que 

efectuaram despesas 

durante  percurso até ao 

santuário 

75% 58% 68% 61% 

Principal despesa 

efectuadas durante o 

percurso até ao 

santuário 

Restauração: 

38% 
Restauração:25% Restauração:30% Restauração: 25% 

Fonte: elaboração própria 
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A duração da visita para grande maioria dos visitantes dos quatro 

santuários é de apenas um dia, apesar de nos santuários do Bom Jesus e 

Sameiro encontrarmos um maior número de inquiridos no qual a sua visita 

enquadra-se em viagens de duração superior a três dias, resultante, em regra, 

de itinerários organizados por agências de viagens, normalmente com uma 

semana de duração e englobando visitas de cariz religioso e não religioso. No 

santuário de S. Bento, das viagens com duração superior a um dia, prevalecem 

aquelas que têm dois dias de duração. Em todos os santuários a maioria dos 

visitantes fez-se acompanhar pelo cônjuge, estando este resultado em 

concordância com o elevado número de visitantes cujo estado civil é casado. 

Quanto à organização da viagem, os santuários da Penha e Bom Jesus 

são aqueles onde mais sobressaem as viagens organizadas de forma 

independente. Já no santuário de S. Bento, pelo contrário, é aquele entre os 

quatro santuários que apresenta a maior percentagem de viagens organizadas 

por terceiros, como associações sócio/culturais, agências de viagens ou grupos 

de amigos.  

A distância em relação aos centros urbanos mais importantes, a 

possibilidade de combinação com outros santuários, para além das atracções do 

próprio Parque Nacional Peneda-Gerês, ajudam a compreender esse fenómeno. 

Por outro lado, existe uma forte tradição de vista ao santuário de S. Bento pelos 

visitantes oriundos dos concelhos vizinhos, podendo a viagem organizada 

constituir uma ideia de comunhão religiosa, aspecto este de certa forma 

suportado pelo elevado número de inquiridos que justificam a visita por 

motivos de fé/peregrinação.  

Se associarmos os valores relativos à organização da viagem com o meio 

de transporte utilizado, verificamos uma proporcionalidade directa entre a 

utilização do autocarro e a organização da viagem em grupo, e entre a utilização 

do automóvel e a organização da viagem de forma independente. 

Ao analisarmos os valores obtidos para os itens visita a outros locais 

durante o percurso, despesas efectuadas durante o percurso e principal despesa 

efectuada durante o percurso, destacamos mais uma vez o santuário de S. Bento 

como aquele onde uma percentagem maior de inquiridos afirmou visitar mais 

locais durante o percurso, situação esta que resulta tanto da maior distância 

entre este santuário e os centros urbanos mais próximos, como da sua 

envolvência turística e paisagística, dada a localização privilegiada no seio do 

Parque Nacional Peneda Gerês, não esquecendo ainda o elevado número de 

viagens organizadas que visitam o santuário.  
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Estes aspectos favorecem itinerários com visitas a outros locais, dando 

origem a que os motivos da visita estejam subjacentes a uma conjugação entre 

a peregrinação/fé e o lazer. A repartição do itinerário de viagem em vários 

pontos de visita influência o número de inquiridos que realizam despesas 

durante a viagem, principalmente na restauração.  

A curta localização dos santuários do Bom Jesus e Penha, relativamente 

às cidades de Braga e Guimarães, aliado ao facto da maioria dos visitantes 

pertencer aos concelhos onde os santuários se inserem, faz diminuir o número 

de inquiridos que visitam outros locais durante o percurso. O santuário do 

Sameiro, apesar de se localizar próximo da cidade de Braga, destaca-se no que 

diz respeito ao item visitas a outros locais durante o percurso, devido não só ao 

número de inquiridos que visitam o santuário de autocarro em viagens 

organizadas e que aproveitam para visitar outros locais, como também à 

tendência dos seus visitantes realizaram uma visita ao santuário do Bom Jesus, 

apesar de serem muitos mais aqueles que visitam apenas e só o santuário do 

Bom Jesus, do que aqueles que ao visitar o santuário do Sameiro também 

visitam o Bom Jesus. 

 O santuário da Penha é aquele que apresenta o número menor 

relativamente a visitas a outros locais durante o percurso, podendo tal situação 

ser explicada pela proximidade da cidade de Guimarães, assim como pelo facto 

da maioria dos visitantes pertencer ao concelho. 

Quanto ao principal local visitado pelos inquiridos entre a residência e o 

santuário, e apesar de todos os santuários ficarem relativamente próximos de 

outros locais de interesse, como centros urbanos ou Parque Nacional, a maioria 

dos visitantes dos santuários do Bom Jesus e Sameiro, quando visitam outro 

local escolhem como destino outro santuário, ao que não é alheio a 

proximidade geográfica entre ambos.  

Já o santuário de S. Bento, apesar da existência de outras atracções em 

seu redor e da elevada distância a outros santuários (com excepção do 

santuário da Nossa Senhora da Abadia), apresenta um elevado número de 

visitantes que também visitam outros santuários, o qual estará relacionado com 

a maior propensão da motivação de ordem religiosa que se verifica entre os 

visitantes deste santuário, assim como pelo elevado número de visitantes em 

excursões organizadas que incluem outros santuários no seu percurso. 

 Nos santuários do Bom Jesus e da Penha, as cidades de Braga e de 

Guimarães são o principal destino dos inquiridos que visitaram outros locais, 

estando este facto em concordância com o maior peso do factor férias/lazer 

como motivo principal de visita. No entanto, e apesar dos motivos da visita por 
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questões religiosas representarem um valor menor em comparação com os 

restantes santuários, estes dois santuários, por sua vez, apresentam um número 

significativo de visitantes que também se deslocam a outros santuários, sendo 

no caso do Bom Jesus explicado pela proximidade do santuário do Sameiro, 

para além de se verificar também a existência de muitos visitantes que viajam 

de forma organizada, o que normalmente inclui visitas a outros santuários no 

seu itinerário. 

 O santuário da Penha é aquele que apresenta uma maior percentagem 

de inquiridos que visitam outros locais para além dos santuários, razão esta 

ditada tanto pelo maior número de visitantes independentes, como pela 

proximidade da cidade de Guimarães. 

Ao relacionar os locais visitados pelos viajantes independentes com 

aqueles que viajam de forma organizada, encontramos uma diferença bastante 

significativa quanto aos locais visitados. Assim, com excepção do santuário de S. 

Bento, e atestando a elevada motivação de ordem religiosa dos seus visitantes, 

a maioria dos viajantes independentes dos restantes santuários optou por 

visitar outros locais que não outros santuários, tendo as cidades de Braga e 

Guimarães como principal destino.  

Nos quatro santuários, dos visitantes que preferiram inserir-se em 

viagens organizadas, o local mais visitado durante o percurso foi outro 

santuário, o que demonstra uma tendência das motivações religiosas nas 

viagens organizadas, já que os itinerários que incluem outros santuários são em 

número bastante superior aos que incluem locais com características não 

religiosas. De um modo geral, apenas as viagens com duração superior a um dia 

incluem outros locais de visita para além de santuários. 

Dos santuários mais visitados por todos aqueles que visitaram outros 

locais durante o percurso destaca-se claramente o santuário do Sameiro, 

principalmente por parte de quem também visitou o santuário do Bom Jesus, 

sendo maior o número daqueles que ao visitarem o santuário do Sameiro 

também visitaram o Bom Jesus, comparativamente com a situação inversa.  

A observação da paisagem constitui a principal actividade durante o 

percurso referida pelos inquiridos em todos os santuários. 
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5.12.3 -Caracterização da visita ao santuário 

Quadro 7 - Análise comparada da caracterização da visita ao santuário 

SANTUÁRIOS 

Caracterização 

da visita: 
S. Bento Penha Sameiro Bom Jesus 

Principais 

motivos da visita 

ao santuário 

Peregrinação/Fé: 

46%; 

Férias/Lazer:24% 

Férias/lazer:73% 

Peregrinação/Fé:

18% 

Peregrinação/Fé:46% 

Férias lazer:40% 

 

Férias lazer:69% 

Peregrinação/Fé:

22% 

Conhecimento do 

santuário: 

Família/amigos: 

96% 

Família/amigos: 

96% 
Família/amigos:94% 

Família/amigos: 

91% 

Periodicidade das 

visitas ao 

Santuário. 

Uma vez por 

ano:59% 

Entre uma a cinco 

vezes por ano: 

67% 

Entre uma a cinco 

vezes por ano: 44% 

Entre uma a 

cinco vezes por 

ano: 48% 

Principal razão da 

visita se realizar 

nessa data 

Por ser fim-de-

semana: 46% 

 

Por ser fim-de-

semana: 60% 

 

 

Por ser fim-de-

semana: 50% 

 

 

Por ser fim-de-

semana: 70% 

 

Principal 

actividade 

realizada durante 

a visita ao 

santuário 

Passear: 28% 

Visitar a Igreja:27% 
Passear:35% Visitar a igreja: 28% Passear:37% 

Efectuaram 

despesas no 

santuário 

82% 57% 70% 69% 

Principal despesa 

efectuada no 

santuário 

Esmolas:39% Restauração:19% Esmolas:50% Restauração:60% 

Fonte: elaboração própria 

 

A visita a um santuário tem sempre como matriz a tomada de 

conhecimento desse santuário, a qual pode partir de uma tradição já existente 

na família/amigos, ou através das agências de viagem, da divulgação em órgãos 

da comunicação social, internet, literatura, entre outros. A esmagadora maioria 

dos inquiridos referiu que tomou conhecimento do santuário através da 

família/amigos, sendo muito reduzido o grupo dos que tomaram conhecimento 

através dos outros meios acima enunciados, constituído na sua quase totalidade 

por inquiridos de outras nacionalidades.  

Estes valores indiciam a visita ao santuário como fazendo parte de uma 

tradição social. Seja em grupo, de autocarro ou em peregrinação a pé, ou seja 

de automóvel com a família, a visita aos santuários representa um ritual 

colectivo, raramente realizado de forma só, prevalecendo o colectivo sobre o 

individual. 
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Passando agora à análise dos motivos que estão na base da visita aos 

santuários, verificamos que estes podem apresentar uma variedade de razões, 

como as de ordem religiosa, ocupação dos tempos livres, ou mesmo a junção de 

ambas. 

Dos santuários em estudo, S. Bento e Sameiro destacam-se por 

apresentarem um maior número de inquiridos que apontaram a 

peregrinação/fé como motivo principal de visita, enquanto na Penha e Bom 

Jesus são mais aqueles que apontam os motivos de férias/lazer.  

Apesar da capacidade de cada santuário para atrair visitantes estar 

intimamente relacionado com os recursos religiosos e turísticos/paisagísticos 

oferecidos, nem sempre se verifica uma relação directa entre esses recursos e 

as motivações dos visitantes, como no caso do santuário de S. Bento, o qual tem 

à disposição dos visitantes um razoável conjunto de recursos 

turísticos/paisagísticos, como a restauração, o comércio e a natureza, mas onde 

tal não impede que a função religiosa seja aquela que corresponde ao maior 

factor de motivação para quem o visita.  

De qualquer modo, apesar de no santuário de S. Bento a principal 

motivação da visita estar relacionada com motivos religiosos, salienta-se o facto 

da principal actividade realizada no santuário referida pelos inquiridos ser 

passear (apesar do número de respostas ser praticamente igual à actividade 

visitar a igreja) Esta aparente contradição, não coloca em causa a função 

religiosa do santuário, antes destaca a importância da função de lazer que este 

santuário oferece, em articulação com a função religiosa, favorecendo uma 

relação de complementaridade.  

Nos santuários do Bom Jesus e da Penha, por outro lado, verifica-se 

alguma proporcionalidade entre a quantidade de recursos 

turísticos/paisagísticos e as motivações dos visitantes, pois os motivos de 

férias/lazer são indicados por uma maioria de visitantes, indo ao encontro do 

elevado número de recursos turístico/paisagísticos disponibilizados. Tal facto 

não inviabiliza, em ambos os santuários, a existência de um considerável 

número de visitantes que aponta também motivações de ordem religiosa, assim 

como a existência de um elevado número de celebrações religiosas.  

Da mesma forma, dependendo das condições e atracções oferecidas, são 

diversas as actividades realizadas nos santuários pelos inquiridos. Os santuários 

de S. Bento e Sameiro são aqueles onde actividades relacionadas com a 

religiosidade aparecem mencionadas de forma mais frequente pelos inquiridos, 

como rezar, assistir a celebrações religiosas ou visitar a igreja. No sentido 

inverso, passear é a actividade referida por maior número de inquiridos nos 
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santuários de Bom Jesus e da Penha. Estes santuários, pela diversidade de 

atracções, pela maior proximidade de centros urbanos, pela inserção em 

parques naturais, revelam-se como locais onde a ocupação de tempos livres 

prevalece em relação às questões religiosas, correspondendo à tendência 

revelada pelas entidades responsáveis pela sua gestão em promover outras 

formas de atracção para além das religiosas, como a dinamização do comércio, 

restauração e de outras actividades associadas ao lazer. 

Quanto à frequência da visita, todos os santuários são visitados por 

norma entre uma a cinco vezes por ano, com excepção de S. Bento onde é mais 

frequente a visita anual, não só pela maior distância em relação aos centros 

urbanos, como também pela tradição de peregrinação anual, principalmente 

por altura das festividades religiosas. A visita plurianual aos santuários da 

Penha, Bom Jesus e Sameiro, explica-se não só pela proximidade em relação aos 

centros urbanos, como também pela sua envolvência paisagística e pela 

quantidade de elementos atractivos com características não religiosas. 

O fim-de-semana é a data referida por maior número de inquiridos em 

todos os santuários, não só por permitir maior disponibilidade na deslocação, 

mas também por ser ao domingo que os santuários disponibilizam um maior 

número de celebrações religiosas, como a tradição da celebração da eucaristia 

dominical. 

A quantidade e diversidade de elementos de atracção que existem nos 

santuários, aliados aos motivos de visita, tem influência tanto no número de 

visitantes que efectua despesas, como na natureza dessas despesas. O santuário 

de S. Bento é aquele onde maior número de inquiridos afirmou ter efectuado 

despesas, logo seguido do santuário do Bom Jesus. 

 Ambos os santuários apresentam uma razoável diversidade de atracções 

de cariz não religioso, mas no entanto a natureza das despesas efectuadas é 

diferente, sendo as esmolas apontadas como a principal despesa pelos 

inquiridos do santuário de S. Bento, enquanto no santuário do Bom Jesus a 

principal despesa apontada situa-se na área da restauração. Esta situação 

reflecte, no caso do santuário de S. Bento, a existência de um maior número de 

visitantes que apresentam uma maior motivação de pendor religioso, e no 

santuário do santuário do Bom Jesus, uma maior incidência de visitantes 

subordinados a motivações relacionadas com férias/lazer. 

No caso do santuário do Sameiro, a reduzida visibilidade das actividades 

comerciais ou de animação não religiosa ajuda a explicar o menor número de 

inquiridos que referiu ter efectuado despesas no santuário. No entanto, é de 

salientar a elevada referência às despesas com esmolas entre aqueles que 
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confirmaram ter efectuado gastos, reforçando a forte componente religiosa 

associada a este santuário. 

No santuário da Penha, o número daqueles que efectuaram gastos é 

menor comparativamente aos santuários de S. Bento e do Bom Jesus, com a 

particularidade da maior fatia das despesas apontadas estar relacionada com a 

área da restauração, atestando uma maior vocação de férias/lazer associada ao 

santuário. 

5.12.4 -Auto-classificação da visita e percepção do santuário 

Quadro 8 - Análise comparada da percepção dos santuários pelos visitantes 

SANTUÁRIO 

Percepção dos 

visitantes sobre o 

santuário: 

S. Bento Penha Sameiro Bom Jesus 

Como auto-avalia a 

visita ao santuário 

(Concorda totalmente) 

 

Cumprimento de 

um dever 

religioso (40%) 

Ocupação de 

tempos livres 

(41%) 

Cumprimento de 

um dever 

religioso (43%) 

Ocupação de 

tempos livres 

(43%) 

Principais aspectos 

positivos do santuário 

-Higiene e 

limpeza 

-Tranquilidade 

-Eventos 

religiosos 

-Serviços de apoio 

-Higiene e 

limpeza 

-Tranquilidade 

-Eventos 

religiosos 

 

-Estacionamento 

-Acessibilidades 

-Higiene e 

limpeza 

-Tranquilidade 

-Eventos 

religiosos 

 

-Higiene e 

limpeza 

-Tranquilidade 

-Animação 

Principais aspectos 

negativos do santuário 

-Estacionamento 

-Informação 

disponível 

-Animação 

 

 

-Estacionamento 

-Informação 

disponível 

-Animação 

 

 

-Informação 

disponível 

-Animação 

-Serviços de 

apoio 

-Tranquilidade 

-Estacionamento 

-Acessibilidades 

Percepção sobre o 

santuário 

-Paz Interior 

(23%) 

-Local de passeio 

(23%) 

-Local de milagres 

(16%) 

-Local de passeio 

(38%) 

-Paz Interior 

(29%) 

-Devoção 

espiritual (15%) 

-Devoção 

espiritual (27%) 

-Local de passeio 

(22%) 

-Local de 

penitência (21%) 

 

-Local de passeio 

(35%) 

-Paz Interior 

(29%) 

-Local de 

penitência (21%) 

 

Fonte: elaboração própria 
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A auto-classificação da visita ao santuário vem confirmar o conjunto de 

dados relativos às motivações que se encontram subjacentes a essa visita, 

prevalecendo o cumprimento de um dever religioso nos santuários de S. Bento 

e Sameiro, de acordo com a maior vocação de ordem religiosa demonstrada por 

estes santuários. Nos santuários da Penha e de Bom Jesus, a maior parte dos 

inquiridos manifesta a ideia de ocupação de tempos livres, apesar do 

cumprimento de um dever religioso também ocupar um papel importante que 

não pode ser menosprezado. 

No que diz respeito à avaliação das principais valências dos santuários, 

destacam-se a tranquilidade e a higiene e limpeza, como aspectos positivos 

comuns a todos os santuários, ao contrário do factor estacionamento que 

apenas aparece referida de forma positiva no santuário do Sameiro. Quanto aos 

aspectos negativos, não existe nenhum que seja comum a todos os santuários, 

verificando-se no entanto que os itens a informação disponível, a animação e 

estacionamento são apontados de forma negativa em três santuários.  

Quanto às ideias que os visitantes associam aos santuários, a Penha e o 

Bom Jesus sobressaem como local de passeio, enquanto em S. Bento destaca-se 

a ideia de paz interior juntamente com a ideia de local de passeio. Já no 

santuário do Sameiro prevalece a devoção espiritual, enquanto a associação a 

local de milagres apenas se destaca no santuário de S. Bento. Em todos os 

santuários, independentemente das motivações e actividades de ordem 

religiosa, a ideia de local de passeio está sempre presente, ainda que em 

diferentes valorizações, reflectindo assim a faceta híbrida dos santuários.  
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Capítulo 6- As actividades económicas nos santuários 

6.1 -Introdução 

 

Nos quatro santuários em estudo encontramos um conjunto de 

actividades económicas que contribuem para a dinamização destes espaços, 

oferecendo aos visitantes um factor de atracção acrescido. Estas actividades, 

para além de exercerem, pela atracção que provocam, influência no perfil dos 

visitantes, também actuam como dinamizadores económicos do espaço 

envolvente. 

O inquérito efectuado junto dos agentes responsáveis pelas actividades 

económicas teve como objectivo conhecer e avaliar as suas características, de 

modo a compreender a sua relação com o santuário e com o território 

envolvente. 

 

6.2 -Santuário de S. Bento da Porta Aberta 

6.2.1 -Caracterização geral das actividades comerciais 

No santuário de S. Bento, a par das estruturas religiosas coexiste um 

elevado número de estabelecimentos comerciais, cerca de seis dezenas, 

divididos por vários ramos comerciais. A grande maioria destes 

estabelecimentos encontra-se localizada no coração do santuário, no lado 

oposto aos edifícios com função religiosa, constituindo uma das características 

mais marcantes do santuário. 

As instalações físicas desses estabelecimentos comerciais pertencem à 

irmandade, que explora de forma directa apenas a “casa das estampas”, tendo 

entregue à exploração todos os outros estabelecimentos, com excepção das 

tendas e venda ambulante, os quais, dadas as suas características particulares, 

são explorados de forma autónoma pelos respectivos comerciantes. Os 

restantes estabelecimentos comerciais que existem em redor do santuário, 

dada a sua grande proximidade e a não existência de barreiras físicas em 

relação ao espaço religioso, foram, para efeito deste estudo, considerados como 

parte integrante do santuário. 

A maioria dos estabelecimentos comerciais é de reduzida dimensão, 

encontrando-se um considerável número de artigos de venda expostos no 

espaço pedonal, que não é coberto. No entanto, a zona comercial está servida 

por instalações sanitárias e luz artificial. 
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Das actividades comerciais existentes, destacam-se o ramo dos produtos 

alimentares locais, principalmente chás e mel, presente em 16 pequenas lojas 

de madeira, assim como as utilidades diversas, que se encontram em 13 lojas de 

maiores dimensões. As restantes actividades dividem-se por cafés/restaurantes, 

unidades de alojamento, padarias, frutarias, minimercado, artesanato, artigos 

religiosos, bijutaria e têxteis e calçado.  

Os estabelecimentos comerciais dividem-se em quatro tipos, de acordo 

com as suas características de natureza estrutural e comercial: tendas, barracas 

de madeira, lojas em alvenaria, estabelecimentos de média dimensão e 

hotelaria. As unidades de pequena dimensão foram construídas por finais dos 

anos 70, de forma a ordenar o comércio ambulante até então existente. Mais 

tarde, há cerca de uma década e meia, com o objectivo de dinamizar o emprego 

e apoiar os produtores locais, foram construídas cerca de 20 lojas em madeira, 

as quais foram entregues à exploração, na sua maioria, por habitantes locais. 

 

Quadro 9 - Actividades comerciais no santuário 

Fonte: elaboração própria 

 

 Tipo de actividade comercial 

Ramo de 

actividade 

Lojas em 

alvenaria 

Barracas de 

madeira 
Tendas 

Estabelecimentos 

comerciais de 

média dimensão 

Estabelecimentos 

de Hotelaria 

Aluguer de quartos     2 

Artesanato 1     

Artigos religiosos  1    

Bijutaria  1    

Casa das estampas  1    

Café/restauração  1  5  

Estalagem     1 

Frutaria 2     

Gelados  2    

Venda de pão 2     

Produtos 

alimentares 

regionais 

2  2   

Chás e mel/outros  16    

Têxteis/Calçado   2   

Utensílios/Diversos 13     

Fechadas  1    

TOTAL 20 23 4 5 3 
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A maioria dos estabelecimentos comerciais (73%) está aberta todos os 

dias ao público apenas nos meses de Verão, entre Junho e Setembro, e aos fins-

de-semana no resto do ano, com excepção de alguns períodos festivos como no 

período de Páscoa. Apenas alguns estabelecimentos comerciais estão abertos 

todo o ano, destacando-se a restauração e hotelaria, assim como aqueles que se 

dedicam à venda de utilidades diversas e produtos religiosos, como a “casa das 

estampas”. 

Praticamente todos os arrendatários e/ou proprietários dos 

estabelecimentos pertencem ao distrito de Braga, oriundos principalmente do 

concelho de Terras de Bouro (82%). 

 

 

Figura 73 - Concelho de residência dos comerciantes e época de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais 

  Fonte: elaboração própria 

 

Entre proprietários, familiares, funcionários sazonais e funcionários a 

tempo inteiro, as actividades comerciais empregam cerca de 141 pessoas. Cerca 

de metade dos estabelecimentos inquiridos estão há mais de 20 anos em 

actividade com o mesmo proprietário/arrendatário. Praticamente um quarto 

(26%) dos estabelecimentos alterou o seu ramo de actividade desde o início das 

actividades comerciais. 
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Figura 74 - Caracterização da actividade comercial quanto ao número de 
trabalhadores, ramo de actividade anterior e antiguidade 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 Os ramos de actividade anteriores, como o artesanato (28%), artigos 

religiosos (18%), frutas (18%) e loiças (18%), foram sendo substituídos, na maior 

parte dos casos, pelo ramo de utilidades/diversas.  

Quanto à origem dos artigos, a maioria tem uma origem indiferenciada, 

(45%), enquanto um número bastante significativo (41%) tem origem em 

produtores locais. São as barracas em madeira, de forma geral, que contribuem 

para a venda de artigos com origem em produtores locais, pois os arrendatários 

aquando do início da actividade ficaram com a obrigação de vender apenas 

produtos com origem local, nomeadamente chás e mel. Apenas 5% dos 

estabelecimentos vendem artigo de fabrico próprio, como é o caso do 

artesanato e de alguns estabelecimentos de chá e mel. 

 

Figura 75 - Ramo de actividade anterior e origem dos artigos de venda 

 
Fonte: elaboração própria 
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6.2.2 -Percepção dos comerciantes sobre a sua actividade 
comercial 

Quando convidados a referirem os aspectos positivos da sua actividade, a 

ideia que recolheu mais intenções foi o facto de serem úteis (33%) e o contacto 

com os visitantes (32%). Saliente-se o elevado número de comerciantes que não 

sabe/não responde, (28%). Os aspectos negativos mais referidos foram a 

diminuição das vendas (15%), a falta de conforto/tamanho das lojas (14%), a 

concorrência da casa das estampas (13%), a sazonalidade (12%) e a 

concorrência desleal (10%). 

 

Figura 76 - Percepção dos comerciantes sobre a sua actividade comercial 

Fonte: elaboração própria 

6.2.3 -Percepção dos comerciantes sobre o santuário 

Quando inquiridos acerca da promoção do santuário, 66% consideram-na 

suficiente, 27% consideram-na insuficiente e 7% consideram-na ser boa. 

 

Figura 77 - Percepção dos comerciantes sobre a promoção do santuário 

 
   Fonte: elaboração própria 

 

Já em relação aos aspectos positivos do santuário, os dois aspectos mais  

referidos foram a construção da cripta (33%), as melhorias no parque de  



128 
 

estacionamento (21%) e os arranjos urbanísticos (16%). 

Os aspectos negativos mais referidos foram a ausência de locais 

abrigados (19%), a venda ambulante (16%), as reduzidas atracções na época 

baixa (16%) e o excesso de música ambiente (7%). 

Fonte: elaboração própria 

 

6.2.4 -Percepção dos comerciantes sobre os visitantes do 

santuário 

 

A percepção dos comerciantes sobre a evolução do número de visitantes 

é bastante díspar, com 57% dos inquiridos a terem a ideia que o número total 

de visitantes tem aumentado, enquanto 27% têm ideia contrária, ou seja, que o 

número de visitantes tem diminuído. Já em relação às excursões organizadas, 

57% dos inquiridos têm a percepção que estas têm diminuído (57%), enquanto 

23% entendem que têm aumentado.  

Quanto ao número dos peregrinos a pé, a opinião é unânime, com 100% 

dos inquiridos a serem da opinião que os peregrinos a pé têm diminuído, o que 

se reflecte nos horários das lojas, que em anos anteriores e em períodos de 

peregrinação chegavam abrir pelas 02.30h, enquanto na actualidade só abrem 

pelas 5h. Também existe a percepção que a duração da visita dos peregrinos a 

pé tem diminuído consideravelmente, devido ao incremento do transporte 

rodoviário individual, que permite aos peregrinos a pé saírem do santuário logo 

depois de assistirem à celebração da eucaristia e não terem assim de esperar 

pelo transporte colectivo. 

Por fim, e em relação à sazonalidade associada às visitas ao santuário, 

59% dos inquiridos são da opinião que esta tem diminuído, ou seja, que o 

número de visitantes se vai esbatendo pelos meses de Verão, em vez de se 

Figura 78 - Percepção dos comerciantes sobre o santuário 
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concentrar apenas nos meses de Julho e Agosto, em contraponto com 30% de 

inquiridos que são da opinião que se tem verificado um aumento da 

sazonalidade. 

 A explicação apontada pela generalidade dos comerciantes que são da 

opinião que a sazonalidade tem vindo a diminuir, encontra-se na dispersão das 

férias dos emigrantes por outros meses do ano para além do mês de Agosto, ao 

contrário do que acontecia em anos recentes, nos quais o mês de Agosto era o 

mês que registava maior número de visitantes, principalmente emigrantes. 

 

Figura 79 - Percepção dos comerciantes sobre os visitantes do santuário 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

6.3 -Santuário da Nossa Senhora da Penha 

6.3.1 -Caracterização geral das actividades comerciais 

Neste santuário, apesar da existência de perto de três dezenas de 

estabelecimentos comerciais, a maior parte ocupa um espaço relativamente 

periférico em relação ao coração do santuário. Apenas os espaços de 

restauração, “casa de estampas” e o hotel apresentam uma localização mais 

central, junto à entrada principal do santuário. Há cerca uma década foi 

construído um espaço comercial reservado aos lojistas, passando estes a ocupar 

instalações construídas de raiz, no qual, apesar das lojas serem de pequena 

dimensão, possui boas condições sanitárias e um espaço pedonal coberto. Este 

espaço veio substituir as barracas e tendas que até então proliferavam no 

santuário.  
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O ramo de actividades é bastante variado, dividindo-se entre a oferta 

hoteleira de baixa qualidade (uma pensão e um hotel de uma estrela), 4 cafés, 

sendo que um funciona em instalações amovíveis e apenas no Verão, dois 

restaurantes e várias lojas, que vendem artesanato, calçado, vestuário, para 

além de um centro medicinal, um estabelecimento de ferragens, e vários 

estabelecimentos que se dedicam à venda de utensílios/diversos. Todos os 

espaços comerciais do santuário pertencem à irmandade, com excepção das 

tendas itinerantes e do edifício onde se localiza a pensão e o café/restaurante, 

que são propriedade privada. De referir ainda a existência de quatro 

estabelecimentos comerciais actualmente fechados.  

Apesar do elevado número de estabelecimentos comerciais, estes são 

marcados por uma profunda sazonalidade, já que a maioria, ou seja, as tendas, 

alguma restauração e os estabelecimentos comerciais estão abertos apenas em 

Agosto e nos domingos de Verão. Alguns estabelecimentos abrem também em 

alguns domingos ao longo do ano, consoante o estado do tempo e a existência 

de festividades. 

 

      Quadro 10 - Actividades comerciais no santuário 

Fonte: elaboração própria 

 Tipo de actividade comercial 

Ramo de actividade Lojas 

pequenas 

fixas 

Tendas 

Estabelecimentos 

comerciais de 

média dimensão 

Estabelecimentos 

de Hotelaria 

Artesanato 

Diversos 
1    

Calçado 1    

Café/restauração 2  5  

Casa das estampas   1  

Centro 

Medicinas alternativas 
1    

Fechadas 4    

Ferragens 1    

Gelados  1   

Hotel    1 

Máquinas alimentares 1    

Pensão    1 

Produtos alimentares 

regionais 
 4   

Vestuário 1    

Utensílios 

/Diversos 
3    

TOTAL  15 5 6 2 
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Quanto aos concelhos de residência dos locatários, Guimarães é o 

concelho mais representado com cerca de 70%, seguido de Braga com 20%.  

 

Figura 80 - Concelho de residência dos comerciantes e período de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais 

 
Fonte: elaboração própria 

  

A maioria dos comerciantes (72%) mantém a sua actividade desde há 

entre 10 e 20 anos atrás. Apenas 12% mantêm a actividade há mais de 20 anos, 

enquanto 16% mantêm nesta actividade há menos de 10 anos. 

A actividade comercial ocupa cerca de 46 trabalhadores, em grande parte 

a tempo parcial, pois a maioria dos locatários tem outra actividade. Os 

estabelecimentos ligados à restauração são os únicos com ocupação laboral a 

tempo inteiro, frequentemente constituído pelo responsável principal e por 

familiares.  

 

Figura 81 - Caracterização da actividade comercial quanto ao número de 
trabalhadores, ramo de actividade anterior e antiguidade 

 
       Fonte: elaboração própria 

 

Já no que concerne à origem dos artigos de venda, 50% dos 

estabelecimentos transaccionam artigos com dupla origem, ou seja, um misto 

de artigos com origem regional ou com origem indiferenciada. Em um quarto 
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dos estabelecimentos (25%), os produtos têm uma origem indiferenciada, 

enquanto 21% têm origem em produtores locais. Apenas 4% dos 

estabelecimentos vendem artigos de fabrico próprio. 

 Os estabelecimentos não têm de cumprir qualquer regra acerca da 

origem de artigos que vendem. 

 

Figura 82 - Origem dos artigos de venda 

 
               Fonte: elaboração própria 

6.3.2 -Percepção dos comerciantes sobre a sua actividade 
comercial 

Quando inquiridos acerca dos aspectos positivos da sua actividade, 29% 

das respostas incidiram sobre o facto de ser um trabalho independente, 

enquanto 23% referiram o contacto com as pessoas. Quanto aos aspectos 

negativo da sua actividade, a ideia que obteve mais referências foi a 

sazonalidade (30%), seguido da diminuição das vendas (25%), assim com a falta 

de uma caixa de levantamento automático de dinheiro (13%). 

 

Fonte: elaboração própria 

 
 

 

 

Figura 83 - Percepção dos comerciantes sobre a sua actividade comercial 
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6.3.3 -Percepção dos comerciantes sobre o santuário 

 

Procurando auscultar a percepção dos comerciantes sobre a promoção 

do santuário, 50% dos consideram ser suficiente, 29% consideram-na como boa 

e apenas 10% consideram-na insuficiente. 

 

Figura 84 - Percepção dos comerciantes sobre a promoção do santuário 

 

 
     Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto à opinião acerca dos aspectos positivos do santuário, 32% 

referiram a limpeza, 29% os arranjos urbanísticos e 23% a promoção do 

santuário. No que diz respeito aos aspectos negativos, 26% apontaram o 

número reduzido de estabelecimentos de restauração, 23% a falta de 

alojamento e 20% a falta de locais abrigados para os visitantes. 

 

F Fonte: elaboração própria 
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Figura 85 - Percepção dos comerciantes sobre santuário 
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6.3.4 -Percepção dos comerciantes sobre os visitantes do 
santuário 

Um número considerável de comerciantes e lojistas (46%), é da opinião 

que o número total de visitantes aumentou, enquanto 36% têm opinião 

contrária. De forma a encontrar uma explicação sobre esta discrepância de 

opiniões, comparamos a resposta a esta questão com a questão acerca da 

evolução da facturação do respectivo negócio, constatando-se que a maioria 

dos comerciantes que afirmou que o negócio tem vindo a diminuir, corresponde 

aqueles que também têm a percepção que o número de peregrinos tem vindo a 

diminuir, estando assim em presença de uma opinião cuja origem não está 

numa percepção directa da diminuição do número de visitantes, mas sim 

através de outro factor que induziu a essa percepção, ou seja, a diminuição das 

vendas.  

Procurando auscultar a opinião acerca do número de visitantes em 

grupos organizados, uma parte significativa tem a ideia que estes têm vindo a 

diminuir (40%), contra 21% que tem a percepção contrária.  

Outro aspecto ao qual os comerciantes responderam foi acerca da 

sazonalidade, tendo uma larga maioria concordado que esta se mantém igual, 

contra apenas 11% que afirmam que a sazonalidade referente às visitas ao 

santuário tem aumentado e 14% que referem que tem diminuído. Já em relação 

ao número de peregrinos a pé, assim como do respectivo tempo de visita, uma 

grande percentagem (86%) partilha da ideia que ambos têm diminuído. 

 

Figura 86 - Percepção dos comerciantes sobre os visitantes do santuário 

 
Fonte: elaboração própria 
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6.4 -Santuário da Nossa Senhora do Sameiro 

6.4.1 -Caracterização geral das actividades comerciais 

No Santuário do Sameiro podemos considerar a existência de três áreas 

comerciais. Uma, situada no coração do santuário, alberga 2 restaurantes, a 

“casa das estampas” e uma albergaria. Nesta área encontra-se também algum 

comércio ambulante. A Este, junto a um dos parques de estacionamento 

exteriores e junto ao acesso ao coração do santuário, estão localizadas cerca de 

duas dezenas de lojas de madeira de reduzidas dimensões, construídas há cerca 

de 13 anos, onde o espaço pedonal na sua frontaria é praticamente inexistente, 

não existindo qualquer instalação sanitária de apoio nas suas proximidades. 

Estas lojas foram construídas para ordenar o comércio ambulante que existia 

num espaço situado próximo desta área.  

Existe também uma terceira área comercial, situada numa das entradas 

do santuário, junto a um dos parques de estacionamento. Esta área é 

constituída por um pequeno centro comercial com 13 lojas pequenas, servidas 

por um pátio exterior e por instalações sanitárias. Este espaço, com cerca de 12 

anos, encontra-se bastante degradado, apresentando algumas lojas fechadas ou 

que só servem de armazém de apoio à venda ambulante.  

Todos os estabelecimentos localizados no santuário pertencem à 

irmandade e estão entregues à exploração, com excepção da “casa das 

estampas”. Todos os comerciantes mantêm esta actividade há mais de 13 anos, 

dedicando-se à venda ambulante antes de ocuparem os respectivos espaços 

comercias actuais. 
 

Quadro 11 - Actividades comerciais no santuário 

Fonte: elaboração própria 

 Tipo de actividade comercial 

Ramo de 

actividade 

Vendedores 

ambulantes 

Lojas de 

madeira/ 

outras 

Lojas pequenas 

Estabelecimentos 

comerciais de média 

dimensão 

Estabelecimentos de 

Hotelaria 

Albergaria     1 

Artigos religiosos   1   

Café/restauração  3 1 3  

Casa das estampas    1  

Fechadas  7 2   

Gelados  2    

Padaria/outros 

alimentos 
4 2 2   

Utensílios/Diversos  5 4   

TOTAL  3 19 10 4 1 
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A maioria dos comerciantes pertencem ao concelho de Braga, e 10% 

pertencem ao concelho de Guimarães. Com excepção dos estabelecimentos 

comerciais situados no coração do santuário, todos os outros funcionam apenas 

aos domingos e no Verão, para além das datas festivas. 

 

Figura 87 - Concelho de residência dos comerciantes e período de 
funcionamento das actividades comerciais 

 
Fonte: elaboração própria 

 

O ramo de actividades é pouco variado, existindo apenas os 

estabelecimentos de restauração, albergaria, “casa das estampas”, gelados, 

padarias/outros alimentos e utensílios diversos.  

A maior parte dos estabelecimentos comerciais é explorado pelo 

arrendatário e familiares, e apenas no caso dos restaurantes e albergaria, 

existem funcionários contratados. Tal como nos restantes santuários, não existe 

qualquer regra emanada pela irmandade acerca da proveniência dos artigos de 

venda, existindo apenas uma regra em relação ao cumprimento do ramo de 

actividade ao qual cada estabelecimento está destinado.  

Em 86% dos estabelecimentos a origem dos artigos é indiferenciada, em 

7% os artigos de venda são de fabrico próprio e outros 7% tem origem em 

produtores locais. 
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Figura 88 - Caracterização da actividade comercial quanto ao número de 
trabalhadores e origem dos artigos de venda 

 
Fonte: elaboração própria 

6.4.2 -Percepção dos comerciantes sobre a sua actividade 
comercial 

Questionados acerca da percepção quanto aos aspectos positivos da sua 

actividade, apenas 46% dos inquiridos responderam a essa questão, tendo 

prevalecido as ideias de contacto com as pessoas (32%) e a utilidade da sua 

função (14%). A falta de condições sanitárias (23%), localização (21%), 

diminuição das vendas (18%), sazonalidade (13%), barulho (9%) e venda 

ambulante (9%), foram os aspectos negativos mais considerados. 

Fonte: elaboração própria 
 

6.4.3 -Percepção dos comerciantes sobre o santuário 

 

Relativamente à percepção dos comerciantes em relação à promoção do 

santuário, a maioria (53%) entende que a promoção é suficiente, enquanto 17% 

consideram-na boa. Saliente-se ainda a elevada quantidade de inquiridos que 

não sabe/não responde sobre essa questão. 

Figura 89 - Percepção dos comerciantes sobre a sua actividade comercial 
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Figura 90 - Percepção dos comerciantes sobre a promoção do santuário 

 
                            Fonte: elaboração própria 

 

Convidados a referir os aspectos positivos do santuário, a tranquilidade 

(29%), foi o aspecto mais referido, seguido do estacionamento (23%) e a 

limpeza (21%). Quanto aos aspectos negativos, foram apontados a localização 

do comércio (20%), a venda ambulante (16%), as reduzidas atracções na época 

baixa (16%) e a ausência de locais abrigados (16%). 

 

Fonte: elaboração própria 

  

6.4.4 -Percepção dos comerciantes sobre os visitantes do 

santuário 

 

Mais de dois terços dos comerciantes inquiridos (71%), concordam com a 

ideia de que os visitantes têm aumentado, contra apenas 11% que entendem 

que estes têm diminuído, verificando-se o mesmo valor para os que são da 

opinião que o número de visitantes se mantém igual.  

Já quanto aos visitantes organizados em grupo, a maioria (50%) concorda 

com a ideia de diminuição, contra 10% que entendem que esse tipo de 

Figura 91 - Percepção dos comerciantes sobre santuário 
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visitantes tem aumentado. Por sua vez, 32% acham que não se tem verificado 

qualquer aumento ou diminuição. Os comerciantes foram unânimes em 

concordar com a ideia da diminuição tanto dos peregrinos a pé, como do tempo 

de duração de visita desses peregrinos. 

Por fim, 36% dos inquiridos concordam com a ideia de que não tem 

existido qualquer alteração no que diz respeito à sazonalidade das visitas ao 

santuário, enquanto 18% dos inquiridos não sabe/não responde a esta questão. 

 

Figura 92 - Percepção dos comerciantes sobre os visitantes do santuário 

 
Fonte: elaboração própria 

 

6.5 -Santuário do Bom Jesus de Braga 

6.5.1 -Caracterização geral das actividades comerciais 

No santuário do Bom Jesus, a quantidade de espaços comerciais é 

bastante reduzida em comparação com os restantes santuários. Para além disso 

apresenta características bastante diferenciadas, tais como um reduzido 

número de estabelecimentos de comércio a retalho, e a inexistência de um 

espaço marcadamente comercial, ao contrário dos restantes santuários em 

estudo, que apresentam espaços com essas características. No entanto 

apresenta quatro unidades hoteleiras de qualidade superior, ao contrário dos 

restantes santuários, onde a oferta hoteleira é bastante incipiente. 

Para além da oferta hoteleira, existe também uma razoável oferta ao 

nível da restauração, na qual para além dos restaurantes e bares inseridos nos 
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hotéis, existem mais três cafés/bar com esplanada. Quanto à venda a retalho, 

esta esgota-se na “casa das estampas” e em duas pequenas lojas de 

lembranças. Podemos encontrar ainda barracas de gelados e diversa venda 

ambulante, principalmente numa das entradas do santuário.  

No espaço exterior ao santuário, separados pela estrada nacional e pelos 

muros que delimitam o santuário, existe também um conjunto de unidades de 

restauração e outros estabelecimentos comerciais, venda ambulante, passeios 

de pónei assim como um hotel de média dimensão, mas que não pertencem ao 

santuário, nem têm qualquer relação oficial com a confraria. 

Actualmente, está em curso no santuário um processo de reconversão da 

maioria das actividades comerciais, principalmente aquelas que estão ligadas à 

restauração e comércio. 

 No seguimento da política adoptada pela confraria no que diz respeito à 

rentabilização dos espaços do santuário, esta entidade pretende alterar a 

exploração comercial, chamando a si a responsabilidade ou realizando novas 

parcerias no que diz respeito à gestão e exploração. Deste modo, a confraria 

pretende terminar com o simples aluguer dos espaços comerciais, de 

características de exploração tradicionais e orientadas a uma perspectiva de 

curto prazo. Ao realizar estas alterações, para além da realização de novas 

parcerias com entidades empresariais, a confraria aposta numa exploração mais 

sustentada, que faça parte de uma política global para a exploração comercial e 

empresarial do santuário. 

 

Quadro 12 - Actividades comerciais no santuário 

Fonte: elaboração própria 

 

 Tipo de actividade comercial 

Ramo de actividade 
Vendedores 

ambulantes 

Lojas de 

madeira/ 

outras 

Estabelecimentos 

comerciais de média 

dimensão 

Estabelecimentos 

de Hotelaria 

Hotéis    4 

Lembranças  2   

Café/restauração  2 5  

Casa das estampas   1  

Gelados  3   

Produtos alimentares 3    

Fotografias 1    

Utilidades/Diversos 3    

TOTAL  7 7 6 4 



141 
 

6.6-Relação entre as entidades responsáveis pela gestão dos santuários 
e as actividades comerciais existentes nos santuários 

 

As actividades comerciais existentes nos santuários dividem-se em três 

tipos: aquelas que estão entregues à exploração por terceiros, outras que estão 

sob exploração directa e ainda as que são geridas em parceria. 

As actividades entregues à exploração são, regra geral, pequenos 

estabelecimentos comerciais e espaços de restauração explorados por 

comerciantes que exercem a sua actividade desde a época anterior à construção 

das actuais instalações, principalmente no caso dos santuários do Sameiro, S. 

Bento e Penha. Apenas no santuário de S. Bento existe uma regra que impõe a 

venda de produtos com origem local, mas que se aplica apenas aos lojistas que 

exploram as barracas de madeira, que foram construídas no início dos anos 90.  

De resto, em nenhum dos restantes santuários se verifica a existência de 

qualquer regra ou norma sobre a origem ou qualidade dos produtos, tendo os 

comerciantes apenas de cumprir a regra de vender artigos de acordo com o 

ramo de actividade. Da mesma forma, em nenhum santuário, com excepção dos 

hotéis do santuário do Bom Jesus, ou das “casas das estampas”, os 

estabelecimentos comerciais disponibilizam informação turísticas ou religiosas, 

nem têm ao dispor dos clientes qualquer tipo de artigos religiosos directamente 

relacionados com o próprio santuário. 

O ramo de actividade mais frequente é o da venda de utensílios/diversos, 

no qual a maior parte dos lojistas vendem o mesmo tipo de produtos. Nos 

santuários de S. Bento, Bom Jesus e Sameiro, a respectiva “casa das estampas”, 

(estabelecimento vocacionado para a venda de lembranças e artigos religiosos, 

e que normalmente ocupa um local privilegiado no seio dos santuários) é 

explorado directamente pelas confrarias e irmandades, com excepção do 

santuário da Penha, no qual a “casa das estampas” está entregue à exploração. 

Com a excepção do santuário do Bom Jesus, o qual não possui espaço 

comercial diferenciado, os espaços comerciais dos santuários da Penha e do 

Sameiro são, na sua generalidade, pequenos, pouco apelativos e localizados em 

áreas relativamente periféricas. Apenas em S. Bento as lojas ocupam um espaço 

central, ainda que sejam pequenas, muito numerosas, pouco variadas e com 

reduzidas condições.  

 Para a grande maioria dos lojistas de todos os santuários, esta actividade 

representa um complemento à sua actividade profissional principal, 

funcionando principalmente em datas festivas, aos domingos durante os meses 

da primavera e Verão, e em todo o mês de Agosto, com excepção do santuário 
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de S. Bento, onde algumas lojas abrem em praticamente todos os fins-de-

semana e nos meses de Julho e Agosto. 

Quanto aos espaços de restauração, verifica-se também alguma 

sazonalidade relacionada com a actividade, embora esta seja menor que em 

relação ao restante comércio, pois alguns estabelecimentos estão abertos todo 

o ano, beneficiando da presença de visitantes que exercem funções no 

santuário, visitantes ocasionais e dos hóspedes dos estabelecimentos de 

hotelaria, principalmente no caso do santuário do Bom Jesus. 

 No caso das unidades de alojamento, apenas no santuário do Bom Jesus 

existe uma oferta de qualidade, materializada na existência de quatros hotéis, 

três classificados com quatro estrelas e um com três estrelas. Nos restantes 

santuários, a oferta hoteleira está confinada a uma unidade de alojamento por 

santuário, se bem que no santuário da Penha a unidade existente esteja em 

avançado estado de desqualificação.  

Com excepção do santuário do Bom Jesus, dadas as características das 

actividades existentes, a relação das entidades responsáveis pela gestão dos 

santuários com as actividades comerciais limitam-se à cobrança das rendas, não 

tendo estas uma voz activa no contexto das decisões que são tomadas 

relativamente ao santuário. Por outro lado, não existe nenhuma associação ou 

entidade similar que represente os lojistas e os faça representar junto das 

confrarias e irmandades. 

Existem outras estruturas de animação, como hotéis e o parque de 

congressos do santuário do Bom Jesus, que dada a necessidade de uma 

estrutura de gestão e organização mais profissionalizada, são geridos em 

parcerias, detendo a Confraria do Bom Jesus um terço da sua exploração. Nos 

santuários do Sameiro, Penha e S. Bento, as unidades de alojamento e 

restauração estão apenas entregues à exploração mediante o pagamento de 

uma renda. No santuário da Penha, o teleférico, o parque de campismo e a 

minigolfe são geridos por uma empresa municipal. 
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Capítulo sete - Os santuários: território e desenvolvimento 
 

7.1- Introdução 

 

Ao longo deste trabalho verificamos que os santuários mantêm com o 

território envolvente um conjunto alargado de relações de vária ordem, seja 

religiosa, económica, política ou social. No entanto, e de forma a atingirmos os 

objectivos propostos para esta investigação, impõe-se a realização de uma 

análise que abarque de forma sistematizada o conhecimento obtido através do 

estudo desse conjunto de relações.  

A compreensão do papel dos santuários revelar-se-ia assim incompleta 

sem a realização desta análise, a partir da qual deverá sobressair a compressão 

do contributo dos santuários para o desenvolvimento do território envolvente, 

tendo por base aquelas que foram as principais linhas de investigação. 

 

7.2-Os santuários enquanto espaços de imobilidade e tradição  

 

A partir dos finais do Séc. XIX, e à medida que os cultos associados a estes 

locais se iam intensificando, os santuário foram-se consolidando enquanto 

objecto de fluxos religiosos, constituídos essencialmente por romarias e 

peregrinações realizadas em épocas tradicionalmente definidas no calendário 

religioso, dando também origem a um conjunto de actividades económicas e de 

lazer que foram crescendo em torno desses fluxos. Da mesma forma que a 

importância dos santuários e o seu reconhecimento junto das populações 

enquanto locais religiosos e de lazer se ampliava, as entidades responsáveis pela 

sua gestão e organização, ou seja, irmandades e confrarias, as quais 

incorporaram elementos laicos e religiosos, iam zelando pelos espaços dos 

santuários e melhorando as condições existentes. 

Apesar da eminente vocação religiosa destes locais e tendo em conta que 

as instituições eclesiásticas mantiveram sempre uma posição de destaque na 

condução dos processos relacionados com a gestão e organização dos 

santuários, não é de somenos importância o papel dos elementos laicos 

pertencentes às respectivas confrarias e irmandades, os quais têm tido uma 

relevante quota-parte de responsabilidade na evolução que se tem verificado 

nos santuários, tanto em relação às suas actuais infra-estruturas, como na sua 

relação com outras instituições, como autarquias ou entidades comerciais e 

empresariais. 
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Como resultado desta fusão entre a sociedade civil e as instituições 

eclesiásticas, as confrarias e irmandades foram cuidando de aumentar e dotar 

as áreas envolventes aos templos primitivos de todo um conjunto de 

melhoramentos e de infra-estruturas de apoio, num processo que ainda 

continua a decorrer em todos os santuários, apesar de na actualidade a área 

dos santuários se encontrar já bastante consolidada.  

Enquanto elementos de carácter vincadamente religioso, estes santuários 

foram representando no território uma função religiosa bem definida, 

marcando os ritmos das peregrinações e festividades religiosas, assumindo 

assim um importante papel no contexto sócio-religioso das populações do 

Noroeste de Portugal. Até às últimas décadas do Sec. XX, os principais 

santuários mantiveram-se como locais de carácter essencialmente religioso, 

onde a função de lazer, apesar dos espaços verdes de lazer e recreio, não se 

encontrava consubstanciada de forma explícita, sendo as estruturas existentes 

para o efeito em número reduzido, essencialmente ligadas à restauração e 

hotelaria e com um período de funcionamento bastante sazonal. 

Neste contexto, as confrarias e irmandades foram realizando uma gestão 

essencialmente vocacionada para a consolidação da área dos santuários e para 

a dotação de infra-estruturas e actividades de conservação, tendo a função 

religiosa como pano de fundo. Apesar de numa primeira fase as intervenções 

realizadas nos santuários privilegiarem as estruturas ligadas à religiosidade, 

como templos e capelas, existiu também uma preocupação de aumentar o bem-

-estar dos visitantes, proporcionando um espaço onde a função espiritual e o 

cumprimento das actividades religiosas se encontra umbilicalmente relacionado 

com a fruição dos tempos de lazer. 

 Esta preocupação em ir dotando os santuários de um conjunto de 

atracções ligadas ao lazer é resultado de uma estratégia que foi sendo aplicada 

pelas confrarias e irmandades no sentido aumentar a capacidade de atracção, 

tendo em vista, como objectivo final, a possibilidade de aumentar a importância 

do santuário enquanto palco de eventos religiosos. 

Apesar de em termos gerais as linhas orientadoras das confrarias e 

irmandades dedicarem uma especial atenção à melhoria das condições 

oferecidas aos visitantes e à necessidade de oferecer outros serviços para além 

da prestação dos serviços religiosos, a barreira da sazonalidade, 

inexoravelmente associada às datas festivas e às visitas de fim-de-semana, foi 

sempre de molde a obstar que florescesse nos santuários ou em seu redor, um 

conjunto de actividades de índole económico com influência no 

desenvolvimento do território envolvente.  
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Excessivamente dependentes das épocas festivas, do amadorismo e 

voluntarismo dos membros das confrarias e irmandades, da subordinação ao 

poder eclesiástico e da omissão de intervenção por parte do poder político, ao 

que se soma ainda um conjunto de actividades comerciais e empresariais de 

cariz familiar, tradicional, avessa à mudança e não tendo qualquer tipo de rede 

comercial ou empresarial com o exterior, os santuários, apesar dos elevados 

fluxos de visitantes e não obstante a sua importância enquanto elementos 

centrais da religiosidade no Noroeste de Portugal, não se constituíram ao longo 

destes anos, de forma evidente, como focos de desenvolvimento capazes de 

potenciar no território envolvente outras actividades para além da função 

religiosa. 

Apesar da existência de importantes fluxos de visitantes, a maioria das 

actividades económicas que se foram desenvolvendo são fruto de acções 

isoladas e de carácter sazonal, representando um impacto reduzido nas 

populações locais, tanto ao nível da criação de emprego e dinamização dos 

produtos locais, como no fortalecimento da economia local e regional. Na sua 

maioria, as actividades comerciais existentes nos santuários evoluíram da 

necessidade de regular a venda ambulante, dando origem a espaços comerciais 

fixos, mas na maior parte dos casos relegados para áreas mais periféricas e sem 

grande visibilidade. 

Mesmo as actividades comerciais ou empresariais exteriores ao 

santuário, mas que têm mantido algum tipo de relação com estes, tal como 

promotores de viagens ou empresas de transportes, foram exercendo as suas 

actividades de forma isolada, fruto da iniciativa individual e não de uma 

estratégia global entre os vários intervenientes.   

Para que os santuários descolassem do seu papel maioritariamente 

religioso e surgissem como elementos capazes de agregar uma dinâmica 

socioeconómica de relevo no seio do território envolvente, seria necessária uma 

actuação conjunta das autoridades laicas e eclesiásticas de forma a delinearam 

um conjunto de acções rumo ao cumprimento desse objectivo, possibilitando 

assim a dinamização dos produtores locais, favorecendo o aparecimento de 

pequenas empresas e a criação de empregos. 

 De facto, apesar de ser inegável um envolvimento da sociedade laica em 

todo o crescimento e desenvolvimento dos santuários, este envolvimento foi, 

na maior parte das vezes, realizado a título individual por um punhado de 

membros de natureza mais dinâmica, que muitas vezes impelidos por valores 

espirituais e religiosos disponibilizaram o seu esforço em prol dos santuários.  
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As organizações administrativas da sociedade laica, como as autarquias e 

o restante poder político, mantiveram sempre uma considerável distância 

institucional em relação à gestão e organização dos santuários. Da mesma 

forma que se verifica essa distância institucional, coexiste uma aproximação 

informal entre as autoridades laicas e eclesiásticas, a qual se por um lado facilita 

uma rápida decisão e resolução de todo um conjunto de assuntos de interesse 

comum, por outro lado impede um verdadeiro comprometimento no sentido de 

delinear estratégias que visem alcançar outros objectivos para além daquilo que 

tem sido o papel dos santuários no território.  

 

7.3 - Os santuários enquanto elementos potenciadores de 
desenvolvimento 

 

Depois de analisadas as questões mais pertinentes na relação dos 

santuários com o território envolvente, não será descabido considerar que estes 

apresentam um conjunto de atributos que os levam a serem encarados como 

potenciais geradores de importantes fluxos socioeconómicos. Reconhecemos 

facilmente esses atributos pela quantidade de visitantes, pelas actividades 

comerciais existentes, pelo valioso património natural e edificado, pelas 

diversas estruturas de lazer, assim como pelas enraizadas tradições de visita 

junto da população.  

De qualquer forma, e apesar do reconhecimento desse conjunto de 

atributos e do seu potencial teórico enquanto estruturas capazes de gerarem 

movimentos de desenvolvimento e dinamização da economia local e regional, 

temos de considerar que, na realidade, a sua importância em termos 

socioeconómicos não é de molde a poder ser considerada como decisiva para o 

território envolvente.  

De facto, e ao longo dos tempos, os santuários foram beneficiados por 

um conjunto de factores que lhes permitiu forte consolidação enquanto espaços 

religiosos e de lazer, tais como a importância e implementação das tradições 

religiosas, a generosidade popular no que concerne a esmolas e donativos, a 

estreita ligação com as autoridades eclesiásticas, o empenho da sociedade civil 

e o beneplácito das autoridades políticas. Estas últimas foram encarando os 

santuários como espaços que estão sob alçada exclusiva das autoridades 

eclesiásticas, omitindo-se por isso de tomar qualquer iniciativa de envolver os 

santuários nas estratégias de desenvolvimento que foram sendo elaborados 

para os concelhos ou regiões onde se encontram inseridos. Este tipo de 

actuação por parte do poder político contribuiu para a manutenção de uma 
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dinâmica económica e empresarial praticamente inexistente entre os santuários 

e o território envolvente. 

Não obstante esta forma de actuar, as autoridades políticas, 

principalmente as autarquias, foram mantendo com as confrarias e irmandades 

uma colaboração informal, prestada de forma pontual e de acordo com as 

solicitações que lhes são dirigidas, principalmente ao nível da gestão corrente 

dos espaços.  

Como resultado destas formas de intervenção, as confrarias e 

irmandades, em acordo tácito com as restantes autoridades eclesiásticas e 

políticas, foram mantendo os santuários como espaços herméticos, realizando 

uma gestão essencialmente virada para dentro, limitando-se a ir ao encontro 

das necessidades de melhoramentos dos espaços no sentido de manter ou 

aumentar a sua capacidade de atracção. As actividades comerciais existentes 

foram sendo relegadas para espaços periféricos, com a excepção daquelas que 

são exploradas directamente pelas confrarias ou irmandades, com a 

consequente redução do impacto destas actividades no território envolvente. 

 As entidades responsáveis, políticas e religiosas, não se envolveram na 

elaboração de qualquer plano que apontasse para uma estratégia conjunta de 

dinamização socioeconómica dos santuários, nem tampouco com os 

empresários que exercem a sua actividade no seu seio ou com outras estruturas 

empresariais exteriores ao santuário. 

Esta política de passividade e restrição em relação às actividades 

comerciais e empresariais deu origem a actuações isoladas, pois não fomentou 

o aparecimento de qualquer estratégia de actuação conjunta, nem permitiu a 

abertura a outros sectores empresariais que permitissem o desenvolvimento de 

uma rede empresarial que abrangesse o território envolvente, no sentido de 

promover o aumento do emprego, a dinamização dos produtos locais, a 

emergência de novas áreas de oportunidades, a fixação de população e a 

dinamização da economia local e regional. 

O modelo de gestão vigente nos santuários, de características 

voluntariosas, com intervenções pontuais, assente numa visão de curto prazo e 

sem colaboração exterior, não abriu espaço à implementação de qualquer 

intervenção que envolvesse um plano estratégico de aproveitamento do 

potencial dos santuários enquanto estruturas religiosos e de lazer capazes de 

provocar um impacto socioeconómico de relevo no território envolvente.  

Também é importante referir que para além das características 

associadas ao modelo de gestão dos santuários e à sua relação com as 

autoridades políticas e organizações empresariais, a actuação das entidades 
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responsáveis pelos santuários pautou-se sempre pela tentativa de manter de 

uma situação de equilíbrio entre a função religiosa e o lazer, procurando assim 

impedir o desvirtuamento dessa relação.  

Mais do que promover alterações de fundo, as confrarias e irmandades 

têm essencialmente procurado encontrar soluções que lhes permitam obter 

receitas para a conservação e melhoria dos espaços. Cabe-lhes essencialmente 

zelar pela manutenção do santuário enquanto elemento cuja essência principal 

está ligada à religiosidade, existindo assim uma natural inibição em relação à 

mudança, ou à influência exterior, pelo receio das consequências que daí 

poderão advir. 

Nos últimos anos tem-se verificado, ainda que de forma lenta e com 

resultados pouco definidos quanto ao seu real impacto no território, o 

aparecimento de um conjunto de dinâmicas que deixam uma porta entreaberta 

para a redefinição daquilo que tem sido o papel dos santuários no 

desenvolvimento do território.  

O estabelecimento de um conjunto de parcerias entre as confrarias, 

irmandades e entidades públicas e privadas deixa antever algumas das 

modificações em curso. Esta abertura tem permitido que a iniciativa pública e 

privada disponha de alguma intervenção tanto na gestão dos espaços, como na 

promoção de iniciativas conducentes à sua afirmação enquanto espaços 

religiosos e de lazer, observando-se o esboço de algumas estratégias de 

potencialização e promoção dos santuários. 

Neste contexto, destacam-se as parcerias realizadas com empresas 

municipais para a exploração de unidades de hotelaria e lazer ou com empresas 

de constituição mista, público/privada, como no caso dos santuários da Penha e 

do Bom Jesus. As próprias confrarias e irmandades têm realizado esforços no 

sentido de realizarem uma gestão mais direccionada para a exploração directa e 

de dinâmica empresarial de um conjunto de serviços e actividades que num 

passado recente, ou não eram disponibilizados, ou estavam entregues a 

terceiros, o que invariavelmente resultava em retornos económicos bastante 

reduzidos. São disso exemplo a venda directa de produtos religiosos, a 

prestação de serviços relacionados com as celebrações religiosas, o 

aproveitamento dos espaços do santuário para a exploração e construção de 

novas estruturas comerciais ou de lazer, ou a disponibilização de outros 

serviços. 

Estas estratégias continuam no entanto a representar acções isoladas, 

não enquadradas numa estratégia de âmbito global, sendo realizadas de acordo 

com necessidades circunstanciais como a necessidade de manter a capacidade 
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de atracção, obter novas fontes de receitas ou de partilhar investimentos 

avultados. A criação de uma cooperativa para a promoção e desenvolvimento 

do turismo religioso e cultural, que engloba uma parceria entre diversos 

santuários, autarquias e entidades empresariais, constituiu uma rara excepção 

no contexto daquilo que têm sido as linhas de conduta de todos os 

intervenientes.  

De qualquer modo, não deixa de ser significativo que na única entidade 

empresarial – Turel – com objectivos de carácter económico e que engloba 

diversas confrarias e irmandades responsáveis por santuários e outras entidades 

empresariais e políticas, as autoridades eclesiásticas tenham assumido a 

liderança das suas estruturas de gestão. Por outro lado, e apesar de ter como 

objectivo uma exploração empresarial dos santuários, essa exploração é 

baseada na exploração do turismo religioso, o que salvaguarda o receio das 

confrarias e irmandades e restantes autoridades eclesiásticas de que o 

desenvolvimento de actividades empresariais, ou o envolvimento em projectos 

de carácter económico, possam desvirtuar de alguma forma a função dos 

santuários enquanto espaços cuja essência é fundamentalmente de ordem 

religiosa. 

Apesar das evidências apontarem para a existência de alterações naquilo 

que têm sido as práticas de gestão e organização e a sua relação com outras 

entidades empresarias, estas alterações não são resultado de uma acção 

planificada que envolva os agentes empresariais, políticos ou eclesiásticos, mas 

sim fruto de acções pontuais com origem na necessidade de ir ao encontro de 

soluções que permitam manter a capacidade de atracção face a dinâmicas 

sociais que possam reduzir essa capacidade.  

Ainda assim, os santuários representam uma influência importante 

enquanto referência religiosa associada à função de lazer, desempenhando um 

papel significativo no contexto do território religioso, principalmente através 

das datas festivas e restantes celebrações. No entanto, as evidências estudadas 

demonstram que os santuários, apesar do potencial teórico que lhes pode ser 

reconhecido, apresentam de facto uma importância reduzida enquanto 

elementos potencializadores de desenvolvimento no território envolvente.  

Quer por inacção dos agentes envolvidos, quer pelas dificuldades 

intrínseca às suas características de fundo religioso, quer pelo simples facto do 

seu potencial não ser de molde a justificar uma aposta clara por parte dos 

agentes políticos ou empresariais no sentido de os fazer emergir no contexto 

das relações socioeconómicas presentes no território envolvente, não se 
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vislumbram num futuro próximo grandes alterações no papel que os santuários 

representam no território envolvente.  
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Conclusões 
 

Ao levarmos a cabo a tarefa de analisar os santuários sobre duas 

vertentes, oferta e procura, tínhamos a consciência que teríamos pela frente 

um vasto campo de estudo, perante o qual se impunha a necessidade de 

seleccionar tanto a metodologia adequada como as variáveis em análise, no 

sentido de obter um conjunto de dados que facilitassem a compreensão de 

algumas das dinâmicas sociais e económicas que tem o seu epicentro nos 

santuários.  

Neste sentido, e tendo em conta a necessidade imperiosa de finalizar o 

círculo de investigação de forma a atingir o seu objectivo principal, as 

conclusões enunciadas resultaram da reflexão acerca da relação entre os vários 

domínios que constituem o conjunto de conhecimentos adquiridos. 

De forma a sistematizar esses conhecimentos, começamos por nos 

debruçar sobre os visitantes, abordando os vários domínios a eles associados na 

sua relação com o santuário, seguindo-se uma análise das dinâmicas 

socioeconómicas e a sua relação com os diferentes agentes envolvidos, 

apresentando assim um contributo sustentado para a compreensão, á luz dos 

fenómenos estudados, da relação que existe entre os santuários e o território 

envolvente. 
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1- Os visitantes dos santuários 
 

1.1- As principais características  

 

Após reflectirmos sobre os dados da amostra recolhida, não podemos 

concluir pela existência de um perfil associado a um visitante tipo, sendo a 

heterogeneidade a principal conclusão que podemos associar relativamente às 

características dos visitantes de qualquer um dos quatros santuários em estudo. 

Se todos os santuários apresentam em comum algumas semelhanças 

relativamente à divisão por idades, estratos sociais e pertença à fé católica dos 

seus visitantes, já o mesmo não pode ser referido em relação às motivações 

principais de visita, nem às actividades realizadas. Apesar do factor religioso, 

como motivo principal de visita, se apresentar como um importante elemento a 

considerar, a oferta explícita da função de lazer poderá alterar o 

comportamento dos visitantes do santuário, como no caso do santuário de S. 

Bento, em que se por um lado uma maioria de visitantes (46%) apresenta a 

peregrinação/fé como principal motivo de visita, já no que concerne à principal 

actividade realizada no santuário, a mais referida é passear (28%).  

Apesar de não estarmos na posse de dados que nos permitam concluir de 

forma objectiva se a principal causa da aparente contradição que existe entre a 

motivação principal de visita e a principal actividade realizada no santuário 

reside na influência que a oferta de actividades de carácter não religioso exerce 

sobre as decisões dos visitantes, não deixa de ser notório que, se tal não se ficar 

a dever no seu todo a essa influência, terá pelo menos uma quota-parte de 

importância.  

Apesar da forte motivação religiosa presente em todos os santuários, 

encontramos também uma fatia considerável de visitantes motivados pelo 

lazer. Se nos santuários do Sameiro ou S. Bento o lazer não aparenta 

representar o principal motivo de visita, noutros santuários, como na Penha e 

no Bom Jesus, a maioria dos visitantes são motivados de forma prioritária pela 

função de lazer. Também em relação às actividades realizadas nos santuários, o 

lazer assume um papel preponderante, estando até num plano superior em 

relação à religião, onde apenas no santuário do Sameiro a visita à igreja (ainda 

que aliada a uma forte carga subjectiva, pela natureza da motivação que lhe 

está subjacente) se destaca em relação às actividades de índole não religioso, 

ou de lazer. 
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1.2 - Os visitantes e o turismo religioso 

 

  São várias as dificuldades com que nos deparamos quando nos 

debruçamos sobre o tipo de turismo praticado pelos visitantes dos santuários. 

Ao longo da análise efectuada, verificamos que existe uma elevada diversidade 

no que diz respeito às características dos visitantes, principalmente na relação 

que existe entre os motivos de visita e as actividades realizadas no santuário. Se 

é verdade que ao depararmos com visitantes que ao afirmarem que a fé é o 

principal e único motivo de visita estão a enquadrar-se na categoria de 

peregrinos, esta catalogação não é confirmada pela análise das principais 

actividades que afirmam realizar no santuário.  

Enquanto locais de visita, os santuários oferecem um conjunto de 

atracções que vão desde o campo religioso ao campo do lazer, podendo 

também considerar-se o campo espiritual, que não sendo exclusivo da religião, 

está relacionado com a própria natureza humana. Quando os visitantes 

associam o santuário à ideia de paz interior, ou local de penitência, tal não 

significa que estejamos apenas no domínio da religião, apesar de uma maioria 

superior a 90% dos visitantes de todos os santuários em análise se auto 

classificar como católico. Penetrar nos meandros da natureza humana para 

aquilatar acerca do grau de religiosidade, num contexto do domínio espiritual, 

seria uma tarefa bastante interessante, mas que foge ao âmbito de discussão 

deste trabalho.  

De qualquer modo, tendo em conta evolução das diferentes 

interpretações do conceito de turismo religioso, podemos considerar que as 

deslocações que apresentam uma motivação religiosa, mesmo que associadas a 

outras motivações, mas onde o destino principal é um local religioso, traduzem 

o núcleo principal deste conceito. Neste sentido, como para a grande maioria 

dos visitantes dos santuários a visita tem a duração de um dia, consideramos 

que o conceito que melhor se adapta, de forma a classificar os visitantes dos 

santuários em estudo, será o excursionismo religioso. 

A motivação religiosa, enquanto principal razão de visita, ainda que 

combinada com outro tipo de motivação e, independentemente do seu grau de 

influência na decisão de efectuar a visita, assume um relevo especial nos 

santuários em estudo. Apenas no santuário do Bom Jesus se verifica um número 

considerável de inquiridos (23%) que discorda totalmente com a associação da 

sua visita à ideia de cumprimento de um dever religioso, enquanto nos 

santuários de S. Bento, Penha e Sameiro, os inquiridos que afirmaram discordar 
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totalmente com essa ideia representam uma percentagem substancialmente 

menor: 7%, 14% e 9% respectivamente. 

 Deste modo, apesar dos quatro santuários apresentarem outras funções 

para além da função religiosa, como a função de lazer, o número de indivíduos 

que, com maior ou menor grau, associa o cumprimento de um dever religioso 

aos motivos da visita é bastante elevado, atingindo cerca de 93% em S. Bento, 

86% na Penha, 77% no Bom Jesus e 91% no Sameiro.  

Por outro lado, se analisarmos esta questão pelo número de inquiridos 

que ao auto-classificar a visita ao santuário fazem prevalecer a ideia de 

ocupação de tempos livres, verificamos que no santuário de S. Bento apenas 

20% dos inquiridos concorda plenamente com essa ideia, sendo este número de 

41% na Penha, 26% no Sameiro e 43% no Bom Jesus.  

Em todos os santuários é notório um certo desfasamento entre o número 

de indivíduos que afirma concordar plenamente com a ideia de ocupação de 

tempos livres e entre aqueles que discordam totalmente da ideia de 

cumprimento de um dever religioso quando auto-classificam a visita ao 

santuário. Esta situação poderá ser explicada pelo facto de muitos inquiridos 

associarem a visita a um lugar religioso como parte integrante do seu tempo de 

lazer, ainda que considerem estar a cumprir um dever religioso.  

Parece assim claro que nos santuários em estudo não existe uma 

diferenciação nítida entre turistas ou excursionistas e peregrinos, pois devido às 

suas características estes conceitos entrelaçam-se, impedindo uma clara 

polarização dos visitantes.  

Da análise dos resultados respeitantes aos motivos de visita e a principal 

actividade realizada no santuário resulta uma diferença entre os santuários no 

que à classificação dos visitantes diz respeito. Assim, nos santuários de S. Bento 

e do Sameiro, onde as motivações de visita e as actividades realizadas de 

natureza religiosa superam as de natureza não religiosa, estamos na presença 

de num maior número de visitantes motivados por razões de ordem de 

religiosa, ainda que se incluam também motivações relacionadas com a fruição 

do lazer. 

Nos santuários da Penha e do Bom Jesus, as motivações de visita e 

actividades realizadas de índole não religiosa superam aquelas que apresentam 

características religiosas, sobressaindo um maior número de visitantes cuja 

motivação principal é de natureza não religiosa, mas que apresentam também 

motivações de ordem religiosa. 
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1.3 - A relação entre a oferta e a alteração dos hábitos de visita 

 

Sendo visitados maioritariamente durante a Primavera e o Verão, assim 

como aos fins-de-semana, a sazonalidade é uma das características mais 

marcantes dos santuários. A existência de um conjunto de factores relacionados 

com a introdução de novos hábitos sociais poderão, de certa forma, provocar 

alterações nos hábitos de visita aos santuários, ainda que os seus efeitos 

mereçam num futuro próximo estudos que possam confirmar a sua relevância.  

Estes factores passam pela generalização do transporte individual, 

levando a que as visitas aos santuários deixem de ficar tão centradas nas épocas 

festivas, aumentando o número de visitantes ao longo do ano, assim como pela 

dispersão dos períodos de férias, deixando estas de estarem concentradas num 

único mês para se dividirem por períodos mais curtos ao longo do ano. 

Segundo a percepção dos agentes económicos inquiridos e das entidades 

responsáveis pelos santuários, esta alteração dos períodos de férias é mais 

visível no que diz respeito às visitas dos emigrantes, sendo apontada como a 

principal razão para a diminuição de visitantes que se tem registado ao longo 

principalmente do mês de Agosto. Por outro lado, existe também a percepção 

que o aumento das ofertas de lazer dos santuários tem provocado um aumento 

dos visitantes em épocas não festivas.  

A continuar a verificar-se a tendência para a consolidação deste conjunto 

de factores, tal poderá indicar a médio prazo uma efectiva diminuição do 

fenómeno da sazonalidade nos santuários, com uma maior repartição dos 

visitantes ao longo dos meses, a qual terá como consequência a necessidade de 

adaptação dos agentes económicos e religiosos no sentido de responder de 

forma eficaz a essa nova realidade. 

2 - Santuários, o sagrado em mudança 
 

2.1 - Religião e lazer 

 

Apesar do seu significado religioso, os quatro santuários em estudo 

representam um espaço onde a religião se encontra com o lazer. 

Se por um lado esta duplicidade pode alterar a vivência por parte de 

quem visita o espaço religioso, fenómeno este perfeitamente identificado no 

santuário de S. Bento, no qual uma maioria de inquiridos referiu como 

prioritárias as motivações religiosas, mas onde as actividades realizadas não 
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corresponderam, de grosso modo, a essa motivação religiosa, verifica-se por 

outro lado o efeito contrário, com o santuário a preencher as necessidades de 

lazer, mas também a aproximar e a facilitar o cumprimento de práticas 

religiosas. Esta situação também pode ser comprovada nos santuários da Penha 

e do Bom Jesus, onde apesar da maioria de inquiridos ter apontado o lazer 

como principal razão de visita, também realizam actividades que podem ser 

consideradas religiosas.  

 Esta junção entre religião e lazer, se contribui para atrair um público cada 

vez mais diversificado e em busca de diferentes experiências, também tem 

como consequência a alteração das vivências no espaço religioso, levando as 

entidades responsáveis pelos santuários a rever as suas estratégias de actuação. 

Efectivamente, desde a última década e em particular nos últimos cinco 

anos, têm-se registado algumas alterações em relação àquelas que têm sido as 

principais estratégias de actuação por parte das entidades directamente 

responsáveis pela gestão e organização dos santuários. As confrarias e 

irmandades começam assim a assumir maior tendência para uma postura de 

natureza empresarial nas principais linhas orientadoras dos espaços dos 

santuários no sentido de os rentabilizarem e promoverem, realizando também 

de forma pontual parcerias com outras instituições políticas e empresariais.  

Subjacente a estas recentes dinâmicas de gestão e organização dos 

santuários encontramos um conjunto de factores, como o incremento do 

transporte individual, o advento das novas tecnologias de informação, a 

modificação dos hábitos de consumo e lazer, a alteração na padronização 

temporal dos períodos de férias e de lazer, a concorrência de outros espaços 

religiosos e de lazer, assim como o surgimento de iniciativas empresariais com 

vista ao aproveitamento dos espaços dos santuários. 

 Este conjunto de factores, ao contribuir para alterar os tradicionais 

padrões de visita aos santuários, está na origem da necessidade sentida por 

parte das estruturas responsáveis de modificar algumas das suas linhas de 

conduta relativamente à forma de gestão dos santuários. Para além disso, estes 

factores são também responsáveis pela progressiva modificação nas relações 

que os santuários estabelecem com o território envolvente, tal como: 

 

i) Alterações dos tradicionais fluxos de peregrinação  

 

Tradicionalmente, as datas festivas foram sendo objecto de intensos 

fluxos de peregrinação, com destaque para as peregrinações a pé, as quais 

deram origem a um conjunto de rotas que se foram consolidando no território 
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ao longo do Séc. XX. Este conjunto de rotas percorrido pelos peregrinos a pé em 

direcção aos santuários constitui uma demarcação do território religioso em 

redor dos santuários.  

Actualmente verifica-se uma tendência para a diminuição dos peregrinos 

a pé, notando-se alterações em algumas rotas de peregrinação, como no caso 

do santuário do Bom Jesus, no qual o forte decréscimo dos fluxos de 

peregrinação a pé coincidiu com o crescimento de rotas e fluxos no santuário do 

Sameiro. Por outro lado, ao contrário do que acontece com os peregrinos a pé, 

o número de visitantes que se desloca em transporte próprio e em excursões 

organizadas tem aumentado. Acompanhando estas tendências, regista-se a 

diminuição do fenómeno da sazonalidade, reduzindo a dependência dos 

santuários em relação às datas festivas e aos tradicionais períodos de férias 

associados principalmente ao mês de Agosto, assim como o decréscimo do 

tempo de permanência no santuário.  

A este propósito, principalmente nos santuários do Sameiro e S. Bento, 

regista-se uma diminuição do tempo de permanência dos peregrinos a pé, pois 

no final da peregrinação uma grande parte destes abandona o recinto depois de 

assistir à celebração religiosa, na sua maioria em automóveis particulares, sem 

despender muito tempo com a visita ou usufruto das actividades comerciais e 

lúdicas do santuário, ao contrário de épocas anteriores, onde os peregrinos 

frequentavam os espaços comerciais existentes no santuário devido ao facto de 

necessitarem de esperar pela chegada de um transporte colectivo. 

 

ii) reorganização das dinâmicas comerciais/empresarias em 

torno dos santuários 

 

Até um passado recente as questões religiosas assumiam um plano 

superior, relegando para um plano inferior as questões mais ligadas à gestão 

das actividades económicas, as quais foram sendo entregues à exploração por 

terceiros, sem preocupações ou exigências que não iam muito para além do 

pagamento de uma quantia anual.  

As entidades responsáveis pelos santuários foram-se preocupando acima 

de tudo em melhorar as condições no sentido de satisfazer as exigências 

tradicionais dos visitantes, tais como parques de estacionamento, arranjos 

urbanísticos, parques de merendas, estruturas sanitárias, entre outros. 

 No entanto, com a diversificação dos motivos de visita e as alterações 

nos hábitos dos visitantes, que se reflectem na diminuição do fenómeno da 

sazonalidade e em alguns casos na diminuição do tempo de permanência no 
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santuário, surgiu a necessidade de disponibilizar outros serviços que 

correspondam a essa multiplicidade de visitantes, tais como o aumento da 

qualidade e variedade das estruturas de lazer ou a disponibilização de serviços 

de apoio específicos, como visitas guiadas. Estas respostas dão origem à 

necessidade de uma maior profissionalização dos agentes intervenientes, assim 

como de readaptação das estruturas comerciais tradicionais existentes. 

Com excepção dos ramos da hotelaria e restauração, as actividades 

comerciais e empresariais em actividade nos santuários apresentam 

tradicionalmente estruturas não profissionalizadas, que se limitam a aproveitar 

os fluxos de visitantes nas épocas festivas, fins-de-semana e períodos de férias. 

Com a diversificação das características dos visitantes, a diminuição dos 

peregrinos a pé, a diminuição do tempo de permanência no santuário e 

principalmente a procura de funções de lazer diversificadas, têm-se verificado 

algumas modificações nas estruturas comerciais e empresariais no sentido de 

apresentarem respostas face a essas alterações. 

 Estas respostas não se cingem apenas às actividades realizadas no 

espaço dos santuários, pois também se verifica uma tendência para alargar o 

seu raio de acção para além do espaço religioso, integrando-o em estruturas 

organizadas de promoção ou realizando parcerias de exploração com entidades 

seculares, originando novas formas de gestão direccionadas para a 

rentabilização das diferentes valências, as quais estão na base de algumas das 

transformações anteriormente referidas, assim como no aparecimento de 

iniciativas de carácter empresarial.  

São disso exemplo, ainda que pouco representativas, algumas estruturas 

empresariais ou associativas que dão os primeiros passos no sentido de se 

organizarem em torno da oferta de serviços de apoio aos peregrinos a pé, ora 

disponibilizando um programa completo, ora oferecendo determinados serviços 

de apoio ao longo do percurso. À medida que se confirme um aumento na 

procura deste tipo de serviços, será de prever a sua influência tanto nas 

alterações das tradicionais formas de deslocação como nas próprias rotas de 

peregrinação. 

Face a esta realidade, a maioria das unidades comerciais tradicionais 

existentes nos santuários depara-se com a necessidade de proceder a 

alterações no seu modo de funcionamento, nomeadamente no que diz respeito 

aos períodos de funcionamento e à variedade e qualidade dos produtos e 

serviços oferecidos. Da mesma forma, existe também uma necessidade dessas 

unidades se organizarem juntamente com os restantes intervenientes no 
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santuário em torno de uma estratégia comum de promoção e regulamentação 

das actividades.  

Estas alterações traduzem-se em alguns santuários como a Penha ou o 

Bom Jesus, numa clara aposta por parte das confrarias e irmandades no sentido 

de potenciar os recursos existentes, dinamizando outras funções que não 

religiosas, assim como pela rentabilização da própria função religiosas, 

explorando algumas das vertentes que directa ou indirectamente lhe estão 

associadas, tais como a disponibilização de serviços de apoio às celebrações 

religiosas, ou o “merchandising” religioso. Não sendo um processo fácil, 

apresenta vários obstáculos, nomeadamente a dificuldade em alterar o próprio 

espaço religioso, pela percepção de espaço sagrado que lhe está associada, 

traduzido tanto pela resistência das entidades eclesiásticas em relação ao 

crescimento das funções não religiosas no espaço dos santuários, como pelo 

carácter voluntarioso e não profissional das estruturas responsáveis pela gestão 

dos santuários. 

Em santuários como o Bom Jesus e a Penha, estas alterações no espaço 

religiosos são mais notórias e resultam de vários factores. No santuário do Bom 

Jesus têm origem na necessidade de compensar a ausência de uma tradição de 

culto mais enraizada, como aquela que existe nos santuários devotos ao culto 

mariano. Por este motivo, existe por parte da Confraria do Bom Jesus uma 

maior consciencialização para a necessidade de rentabilização dos recursos 

turísticos religiosos e não religiosos do santuário, potencializando a proximidade 

à cidade de Braga.  

Já o santuário da Penha, apesar de estar associado à devoção ao culto 

mariano, com enraizadas tradições populares, o fenómeno da sazonalidade é 

bastante significativo, principalmente se compararmos as datas com maior 

significado religioso, como celebrações dominicais e datas festivas, com as 

restantes épocas do ano. 

 Este santuário apresenta também um menor poder de atracão em 

comparação com os restantes santuários em análise, principalmente aos mais 

próximos, como o Bom Jesus e o Sameiro, situação esta ao qual não será alheia 

a proximidade, tanto daqueles santuários como também do santuário de S. 

Torcato, para além dos parques de lazer que existem na cidade de Guimarães. 

No sentido de aumentar o número de visitantes e diminuir os efeitos da 

sazonalidade, a Irmandade da Penha procura potencializar os seus recursos 

turísticos religiosos e não religiosos, assumindo claramente uma aposta na sua 

exploração comercial. Esta aposta é traduzida na variedade de serviços 

disponibilizados, no investimento realizado em obras de beneficiação e na 
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promoção turística, assim como as parcerias realizadas com a Câmara Municipal 

de Guimarães para exploração do parque de campismo e do teleférico, e a 

integração numa entidade de promoção e divulgação do turismo religioso e 

cultural  - Turel. 

No santuário de S. Bento, apesar de beneficiar de uma tradição de visita 

bastante enraizada, resultante de forte devoção popular ao seu santo padroeiro 

e da proximidade ao Parque Nacional Peneda Gerês, a aposta na função de lazer 

é mais moderada do que nos santuários da Penha ou Bom Jesus. Assim, ainda 

que de um modo não tão explícito como nesses santuários, a função de lazer no 

santuário de S. bento encontra-se presente de uma forma muito significativa, 

quer através da parceria com a Turel, quer através da existência de um número 

elevado de actividades comerciais no seio do espaço religioso. Estas actividades 

comerciais, pela quantidade, visibilidade e ocupação de espaço, concorrem com 

a função religiosa, pese embora podermos afirmar que existe uma relação de 

complementaridade entre ambas. 

No caso do santuário do Sameiro, não se verifica uma necessidade 

objectiva de potenciar outras funções para além da função religiosa, 

beneficiando este santuário de um importante património religioso edificado, 

de uma forte tradição de devoção mariana, assim como a inserção numa área 

de grande beleza natural. De qualquer forma, apesar de registar uma grande 

afluência de visitantes por motivos religiosos, o santuário do Sameiro também 

oferece outros atractivos ligados à função do lazer, como o comércio, 

restauração e hotelaria. No entanto, as actividades ligadas ao comércio a 

retalho apresentam uma importância menor no contexto do santuário, tanto ao 

nível da sua visibilidade como no que concerne ao espaço ocupado. 

Os santuários, ao procurarem potenciar o espaço religioso, disponibilizam 

ao visitante outras funções para além da função religiosa, originando assim 

espaços mistos onde está bem patente o binómio religião/lazer, especialmente 

nos santuários da Penha, S. Bento e Bom Jesus e de forma mais contida no 

santuário do Sameiro.  

 

2.2-A variedade da oferta 

 

Para além de ocuparem um local de destaque no seio do espaço 

religioso, as actividades económicas existentes nos santuários representam um 

importante complemento de atracção, a par da oferta paisagística e religiosa, 

proporcionando aos visitantes um conjunto de serviços que contribuem para a 
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caracterização dos santuários enquanto locais que exercem uma função de lazer 

em conjunto com a função religiosa. 

Dessas actividades, os estabelecimentos comerciais são os mais 

numerosos, não se podendo no entanto afirmar que exista uma aposta nesses 

espaços comerciais por parte das entidades que gerem os santuários, não 

obstante o esforço realizado nas últimas duas décadas no sentido de disciplinar 

e oferecer melhores condições aos comerciantes e aos utentes desses espaços, 

com excepção do santuário do Sameiro, onde apesar da existência de quase três 

dezenas de estabelecimentos comerciais, estes ocupam locais periféricos, sem 

condições higieno-sanitárias e num estado de degradação latente.  

Por sua vez, as unidades de restauração que se encontram nos 

santuários, nomeadamente cafés e restaurantes, já ocupam espaços mais 

centrais, desempenhando um papel importante no conjunto das ofertas de cariz 

não religioso, não só por algumas se encontrarem abertas todo o ano, mas 

também por representarem um importante foco de atracção.  

Relativamente à oferta hoteleira, esta apenas encontra expressão no 

santuário do Bom Jesus, enquanto nos restantes está reduzida a uma unidade 

de alojamento por santuário. Em todos os santuários existe também uma “casa 

das estampas”, onde para além da venda de recordações e artigos religiosos, 

disponibiliza alguma informação aos visitantes. Estas unidades comerciais, com 

excepção do santuário da Penha, são exploradas directamente pelas confrarias 

e irmandades, ocupando um local privilegiado no seio do santuário e 

representando uma importante fonte de receitas.  

Paralelamente a estas actividades de índole mais tradicional, existem 

outras com características diversas, as quais resultam directamente da aposta 

na diversificação da oferta, como o parque de congressos e o campo de ténis no 

Bom Jesus, o teleférico, minigolfe e parque de campismo na Penha, o centro 

apostólico no Sameiro ou o parque de lazer em S. Bento. Também a 

disponibilização de outros serviços, como visitas guiadas, colocação de flores, 

reserva de espaço, serviços fotográficos, entre outros, resultam da aposta na 

rentabilização económica, principalmente nos santuários da Penha e Bom Jesus, 

onde a tradição de culto não é tão expressiva como em S. Bento e no Sameiro. 

Desta forma, os responsáveis pela gestão dos santuários ao promoverem 

modificações no sentido de aumentar e diversificar a qualidade da oferta, têm a 

percepção da necessidade dos santuários se afirmarem enquanto espaços que 

extravasam a função religiosa, valorizando-os enquanto locais de interesse 

religioso, patrimonial e paisagístico, potencializando a sua capacidade de 

atracção e alargando o espectro de visitantes. 
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Todo este conjunto de alterações sociais e empresariais que afectam os 

santuários, poderão ser determinantes na redefinição da sua relação com o 

território, vislumbrando-se uma oportunidade para exercerem uma importante 

influência socioeconómico no território envolvente, complementar à sua 

tradicional influência religiosa territorial. 

3- Os santuários e o desenvolvimento do território 
 
 

Os principais santuários do Noroeste de Portugal encontram-se assim 

num momento decisivo quanto à redefinição do seu papel enquanto elementos 

potencializadores do desenvolvimento do território. Durante muitos anos, estes 

espaços religiosos estiveram fechados sobre si mesmo, quer por ausência de 

uma acção dinâmica, quer simplesmente por não existir uma necessidade 

premente por parte das estruturas de gestão de alterar o estado vigente, 

mantendo-se as tradicionais formas de gestão, orientadas essencialmente para 

a manutenção e melhoria das valências do santuário, sem grandes alterações de 

ordem estratégica. 

Actualmente, acompanhando o conjunto de alterações socioeconómicas 

que se verificam na sociedade actual, as estruturas de gestão dos santuários 

têm procedido a importantes decisões, ainda que de forma pontual, 

promovendo parcerias com entidades públicas e privadas, destacando-se neste 

contexto os santuários do Bom Jesus e da Penha, com a exploração conjunta, 

segundo uma lógica empresarial, de algumas das suas estruturas de hotelaria e 

lazer.  

Apesar dessas alterações pontuais que têm surgido com vista à 

dinamização económica das estruturas de lazer e religiosas existentes nos 

santuários, continua a não existir qualquer plano conjunto que delimite as 

estratégias e objectivos dos santuários para os anos vindouros. A integração dos 

santuários numa cooperativa de promoção e dinamização do turismo religioso e 

cultural constituiu um bom exemplo de um passo concreto realizado no sentido 

de promover uma estratégia conjunta que englobasse as entidades 

responsáveis e o poder político local. De qualquer modo, e não deixando de 

realçar a importância da criação dessa cooperativa, será necessário um 

envolvimento muito mais abrangente entre o poder eclesiástico, o poder local e 

os agentes económicos, de forma a que os principais santuários do Noroeste de 

Portugal se possam afirmar, no seu conjunto, como estruturas capazes de 

promoverem o desenvolvimento da economia local.  
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Deste modo, ao abordar a questão da potencialidade dos santuários 

enquanto elementos promotores de desenvolvimento, importa referir que as 

entidades eclesiásticas responsáveis pelos santuários mantiveram alguma 

resistência e em relação às modificações que possam ser introduzidas nos 

santuários. Esta resistência advém do facto de existir um natural receio que 

possa acontecer um desvirtuamento mais acentuado em relação à função 

religiosa, explicando-se a tolerância em relação às estruturas de lazer pela sua 

importância enquanto elementos capazes de contribuir para o aumento da 

capacidade de atracção de visitantes, e o consequente aumento das fontes de 

receita, no sentido de potenciar, como objectivo último, a função religiosa. Esta 

aparente contradição resulta da necessidade de obter fontes de financiamento 

que permitam manter estes espaços enquanto referências da religiosidade 

popular. 

Da mesma forma, o poder político nunca interveio nos espaços dos 

santuários sem o consentimento das autoridades eclesiásticas, partindo sempre 

destas a iniciativa de proceder a quaisquer alterações. Esta relutância por parte 

do poder eclesiástico na realização de parcerias com entidades políticas ou 

empresariais resulta da pretensão em manter os santuários como locais de 

vocação eminentemente religiosa, existindo algum receio no desvirtuamento 

dessa função. Por outro lado, as confrarias e irmandades preocupam-se 

fundamentalmente em angariar receitas que lhes permitam gerir os espaços e 

fazer face às despesas correntes, zelar pelo bem-estar dos visitantes e pela 

manutenção da essência religiosa dos santuários, sendo esses os seus objectivos 

primordiais 

Neste sentido, as confrarias e irmandades apenas realizaram parcerias 

com entidades públicas ou privadas quando, por razões de carácter empresarial, 

tais parcerias se mostram indispensáveis, como nos santuários do Bom Jesus e 

da penha, como a exploração das unidades hoteleiras e de restauração ou 

outras, como o teleférico. A única parceria realizada entre os santuários, 

estruturas empresariais e instituições políticas, em forma de cooperativa, tem 

como objectivo fundamental a promoção do turismo religioso e cultural, indo ao 

encontro da pretensão das autoridades eclesiásticas na salvaguarda dos 

santuários enquanto espaço essencialmente de características religiosas e 

espirituais.  

Importa por fim referir, em jeito de reflexão final, que a não ser que se 

verifique um inopinado conjunto de acções por parte de todos dos agentes 

envolvidos, não se prevêem grandes alterações ao nível daquilo que tem sido o 

seu papel enquanto potencializadores de desenvolvimento, pois embora não 
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seja descabido afirmar que os santuários apresentam um conjunto de 

características que os tornam como potenciais elementos de dinamização 

socioeconómica, também é inegável que dadas as suas características muito 

particulares enquanto estruturas religiosas e de lazer, qualquer intervenção no 

sentido de aproveitar essa potencialidade em prol da dinamização económica 

do território envolvente exige uma capacidade de intervenção bastante 

delicada, isto é, que seja capaz de manter o equilíbrio entre as sensibilidades 

políticas, económicas e religiosas, razão esta por si só suficientemente 

demonstrativa das dificuldades que tal acção acarreta e mesmo tempo 

justificativa das lentas alterações que vão acontecendo no espaço religioso. 
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Epilogo 
 

A evidência empírica mostra que os santuários não são espaços 

herméticos, antes pelo contrário, são espaços onde a religião se encontra com o 

lazer, onde os turistas e os peregrinos se confundem, estando sujeitos a um 

conjunto de factores que influenciam tanto a quantidade de visitantes como os 

seus objectivos de visita. Podemos concluir que os visitantes dos santuários não 

procuram uma função em exclusivo, mas antes dividem-se perante a oferta que 

têm à sua disposição e que os seus responsáveis têm procurado diversificar, de 

forma a responder às alterações nos padrões de visita e à rentabilização do 

espaço religiosos.  

Apesar das evidências apontarem para a existência de alterações naquilo 

que têm sido as práticas de gestão e organização e na sua relação com outras 

entidades empresarias, estas alterações não são resultado de uma acção 

planificada que envolva os agentes empresariais, políticos ou eclesiásticos, mas 

sim fruto de acções pontuais com origem na necessidade de ir ao encontro de 

soluções que permitam manter a capacidade de atracção face a dinâmicas 

sociais que possam reduzir essa capacidade.  

Ainda assim, os santuários representam uma influência importante 

enquanto referência religiosa associada à função de lazer, desempenhando um 

papel significativo no contexto do território religioso, principalmente através 

das datas festivas e restantes celebrações. No entanto, as evidências 

demonstram que os santuários, apesar do potencial teórico que lhes pode ser 

reconhecido, apresentam de facto uma importância reduzida enquanto 

elementos potencializadores de desenvolvimento no território envolvente.  

Quer por inacção dos agentes envolvidos, quer pelas dificuldades 

intrínseca às suas características de fundo religioso, quer pelo simples facto do 

seu potencial não ser de molde a justificar uma aposta clara por parte dos 

agentes políticos ou empresariais no sentido de os fazer emergir no contexto 

das relações socioeconómicas presentes no território envolvente, não se 

vislumbram num futuro próximo grandes alterações no papel que os santuários 

representam no território envolvente.  
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Nota Final 
 

O culminar do trabalho de investigação a que nos propusemos não 

significa que a análise do papel dos santuários no desenvolvimento do território 

esteja, de alguma forma, encerrada. Dada a diversidade de horizontes que se 

foram abrindo ao longo da investigação – os quais apesar do interesse suscitado 

obrigaram a uma preocupação especial em nos cingirmos aos objectivos 

delimitados – e considerando que os santuários representam um campo de 

investigação que apenas começa a dar os primeiros passos, somos levados a 

pensar que apesar das lacunas que a investigação visou suprir, ficaram por 

abordar várias temáticas que se oferecem de elevado interesse para 

investigações futuras.  

Assim, na sequência do trabalho desenvolvido, sugere-se a investigação 

dos resultados da integração dos santuários em estruturas de organização e 

promoção do turismo cultural e religioso.  

A um outro nível, seria interessante estudar as possíveis relações de 

causalidade entre os visitantes dos santuários e as transformações económicas 

e sociais que actualmente estão em curso, e qual o seu reflexo em torno das 

actividades económicas existentes. 

 Também a revitalização das peregrinações a pé, associadas a diferentes 

fenómenos de espiritualidade ou de lazer, poderão constituir um objecto de 

estudo que traga novos desenvolvimentos em relação ao papel desempenhado 

pelos santuários enquanto estruturas que abraçam a função espiritual e de 

lazer. 

 

 

 
 
 
 

  



167 
 

Bibliografia 
 

AAKER, A. e DAY, S. (1990), “Marketing research”. 4ª edição. New York: Wiley. 

 

AMBRÓSIO, V. (2001), “Fátima:Território Especializado na Recepção de Turismo 

Religioso”, Instituto Nacional de Formação Turística, Lisboa. 

 

AMBRÓSIO, V. (2006), “O Turismo Religioso: Desenvolvimento das Cidades-

Santuário”, Tese de Doutoramento, Universidade Nova de Lisboa. 

 

ANDERECK, L. (1995), “Environmental Consequences of Tourism: A Review of 

Recent Research, in Linking Tourism, the Environment, and Sustainability. 

Annual Meeting of the National Recreation and Park Association, General 

Technical, Report No. INT-GTR-323. 

 

ANDERECK, L. et al. (2005), “Resident´s Percetions of Community Tourism 

Impacts”, Annals of Tourism Research, vol. 32, nº 4,  pp.1056-1076. 

 

ARNT, L. (2006), “Peregrinação vs Turismo Religioso: um estudo de caso no 

santuário de Azambuja – Brusque”, Dissertação de Mestrado, Universidade vale 

do Itajaí, Balneário de Camboriú, Brasil. 

 

AROCENA, J. (1995), “El desarrollo local. Un desafio contemporáneo”, Editorial 

Nueva Sociedad, Caracas. 

 

BATISTA, M. (1990),  “O turismo na economia – uma abordagem técnica, 

económica, social e cultural”, Instituto Nacional de Formação Turística, Lisboa. 

 

BATISTA, M. (2003),  “Turismo – gestão estratégica”, Editorial Verbo, Lisboa. 

 

BARQUERO, A. (1988), “Desarrollo local. Una estartégia de creación de empleo”, 

Ed. Pirámide, Madrid. 

 

BARQUERO, A. (1995),”A evolução recente da política regional e experiência 

europeia”, Notas económicas, Revista da Faculdade de Economia da 

universidade de Coimbra, nº6, Dezembro, pp.24-39. 

 



168 
 

BARQUERO, A. (1999), “Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre 

desarrollo endógeno”, Ed.Pirámide, Madrid. 

 

BARQUERO, A. (2001),”La política de desarrollo económico local en Europa”, em  

RODRIGUEZ F., Manual de Desarrollo Local, Ediciones Trea, Gijón, pp.42-60. 

 

BARQUERO, A. (2005), “Las nuevas furzas del desarrollo”, Antoni Bosh, 

Barcelona. 

 

BAKER, M. (1991), “Marketing: an introductory text”. 5ª edição, London: 

Macmillan. 

 

BENI, M. (1997), “Política e estratégia de desenvolvimento regional”. 

Planejamento integrado do turismo. In: RODRIGUES, Adyr A. B. (org.). Turismo e 

desenvolvimento local. São Paulo: Hucitec. 

 

BENI, M. (2000), “Análise Estrutural do Turismo”, São Paulo, Senac. 

 

BENITEZ,J. (2002), “Fátima:Pilgrimages and tourism: The importance of Religious 

Tourism in the 21st Century”, NHTV International Hogeschool Breda. 

 

BOULLÓN, R. (2000), “Ecoturismo – sistemas naturales y urbanos”, Librerías y 

Distribuidora Turísticas, Buenos Aires. 

 

BRAMWELL, B. et al. (1996), “Sustainable Tourism Management, Principles and 

Pratices”, Tilburg University Press, Tilburg. 

 

BREEN, H. et al. (2001), “A comparison of survey methods to estimate visitor 

expenditure at a local event”. Tourism Management, nº22, pp.473-479. 

 

BRUNT,P. e COURTNEY P. (1999), “Host Perceptions of Sociocultural Impacts”, 

Annals of Tourism Research, vol. 26, pp. 493–515. 

 

BUCKLEY, R. (1994), “A Framework for Ecotourism”, Annals of Tourism 

Research, nº.21, vol. 13, pp.234-252. 

 

BULL, A. (1994), “La Economia del sector turístico”, Alianza Editorial.  

 



169 
 

BYWATER,M. (1994), “Market segments: religions travel in Europe”, Travel 

&tourism Analyst, nº2,pp.39-52. 

 

CAVACO, C. (1996), “Turismo rural e desenvolvimento local”. Geografia e 

turismo. Reflexões teóricas e enfoques regionais, Lisboa. 

 

COBREROS, J. (1996), “The pilgrim route to santiago de Compostela”, World 

Heritage Review, pp.22-30. 

 

COHEN, E. (1974), “Who is a tourist? A conceptual clarification”, The  

sociological Review, Vol. 22(4), pp. 527-555. 

 

COHEN, E. (1988), “Authenticity and Commoditization in Tourism”, Annals of 

Tourism Reaserch, 15 pp. 371-86. 

 

COHEN,E.(1998), “Tourism and religion:A compartive perspective”, Pacific 

Tourism Review, Vol. 2, pp.1-10. 

 

COOPER, C. et al. (1998). “Tourism: principles and practice”. London: Financial 

Times Prentice Hall. 

 

COSTA J. (Coord.) e al. [2002], Compêndio de economia regional, APDR, 

Coimbra. 

 

CROSBY, A., Y MOREDA A., (1996): “Desarrollo y Gestión del Turismo en áreas 

rurales y naturales”. CEFAT. Madrid. 

 

CUNHA, l. (1997), “Economia e política do turismo”, McGraw-hill, Lisboa. 

 

DIAS, G. “O culto popular de S.Bento”, Revista da Faculdade de Letras da 

Unicersidade do Porto, documento electrónico retirado de 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2239.pdf 

 

Dias, G, “A devoção do povo português a Nossa Senhora dos tempos 

modernos”, Revista da Faculdade de Letras da Unicersidade do Porto, 

documento electrónico retirado de 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2061.pdf 

 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2239.pdf
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2061.pdf


170 
 

DROULERS, M. e MILANI, C. (2002), “Desenvolvimento local e turismo em 

Tarrafal - Cabo Verde”. Paris: UNESCO. 

 

EUSÉBIO, C. (2006), “Avaliação do impacte económico do turismo a nível 

regional: O caso da Região Centro de Portugal”, Tese de 

Doutoramento,Universidade de Aveiro. 

 

ESTEVE,R. (2002) “Turismo y religion. Aproximación a la historia del turismo 

religioso”, University of Málaga, Málaga. 

 

ESCALONA F. (1992), “Critica de la Economia Turistica Enfoque de Oferta versus 

Enfoque de Demanda”, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 

 

FALCÃO, J. (2002), “Igrejas Históricas e Turismo Cultural.Observações a partir da 

experiência de uma diocese periférica”, in “Com os olhos no futuro”, Reflexões 

sobre o turismo em Portugal, Lisboa, Secretaria de Estado do Turismo. 

 

FERNANDES C. et al. (2008), “O turismo religioso no Norte de Portugal”,  Revista 

Turismo e Desenvolvimento, nº9, pp.45-62. 

 

FELSENSTEIN, D. e FREEMAN, D. (1998). !Simulating the impacts of gambling in a 

tourist location: some evidence from Isreal”. Journal of Travel Research, 37(2), 

145-155. 

 

FIGUEROLA, M. (1985), “Elementos para el estudio de la empresa turística” Ed. 

síntesis, Madrid. 

 

FIGUEROLA PALOMO, M. (1986), “Teoria económica del Turismo”. Alianza 

Editorial,Madrid. 

 

FLECTCHER, E. (1989), “Input-output analysis and tourism impact studies”, 

Annals of Tourism Research, Nº16,pp.514-529. 

 

GAROFOLI, G. (Ed.) *1992+, “Endogenous development and Southern Europe”, 

Avebury, Aldershot. 

 



171 
 

GILBERT, C. (1990), “Conceptual issues in the meaning of tourism”, In C. P. 

COOPER (Eds). Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 

nº2, pp.4-27. 

 

GOELDNER, et al. (2000), “Tourism Principles Practices. NovaYork: Wiley & Sons. 

 

GOMÉZ, V. (2001), “Turismo en espacio rural. Rehabilitación del patrimonio 

sociocultural y de la economia local”, Ed. Popular, Madrid. 

 

GOUVEIA, M e DUARTE T. ( 2001), “O cluster turismo em Portugal, Lisboa”,GEPE. 

 

GUIMONT, D. (1997), “Quand les Lieux de Pelerinage s´Ouvrent au Tourism”, 

Teoros Nº16 (2), pp.30-33. 

 

GUNN, C. (1994), “A perspective on the purpose and nature of tourism research 

methods”. In J. R. BRENT RITCHIE E C. R. GOELDNER (Eds.). Tourism and 

Hospitality Research: A Handbook for Managers and Researchers. 

 

GUNN, C. (2002), “Tourism planning: basics, concepts, cases”, New York: Taylor 

& Francis. 

 

HARALAMBOPOULOS, N., e PIZAM A. (1996), “Perceived Impacts of Tourism: 

The Case of Samos”. Annals of Tourism Research Nº23, pp.503–526. 

 

HENRIQUES, J. (1990), “Municipios e Desenvolvimento”, Escher, Lisboa. 

Holloway,  C. (1995) “The business of tourism”. London: Logman. 

 

HERNÁNDEZ MARTÍN, R. (2002), “Impacto económico del turismo. El papel de 

las importaciones como fugas del modelo”. Departamento de Economía 

Aplicada, Universidad de La Laguna. 

 

HIERNAUX, D. (1996), “Elementos para un análisis socioegeográfico del 

turismo”, en: Turismo e geografía. Reflexões teóricas e enfoques regionais. São 

Paulo: Hucitec. 

 

IBÁÑEZ, J. e BALL, F., (2002) “El Multiplicador del Turismo” P.I. n° 436, 

Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Facultad de Ciencias 

económicas sede de Trelew. 



172 
 

 

ICEP (1997), “Religious Tourism, Turismo-mercados Emissores”, Nº12,pp.30-33. 

 

JACKOWSKI, A. (1987), “Tourism et Pelègrinages Religieux”, Problems of 

Tourism, nº10, pp.37-53 

 

JACKOWSKI,A. (1990), “Basic Research Problems of the Geography of 

Pilgrimage”, Geografia, anno XIII, Gennaio-Março, Nº1,pp.36-42. 

 

JACKOWSKI, A. (1990), “Principales Aspectos de la Geografia de las 

Peregrinaciones”, Peregrino (Suplemento), Nº 17 pp.6-7. 

 

JACKOWSKI, A. (1992), ”Pilgrimages Centres in Poland”, Turyzm, Nº1, pp.99-109. 

 

JACKOWSKI, A. (2000), “Religious Tourism – Problems with Terminology”, 

Peregrinus Cracoviensis, Nº10. pp. 63-74. 

 

JACKOWSKI, A. (2001), “Lagiewniki in the System of Poland´s and the World´s 

Pilgrimages Centres”, Peregrinus  Cracoviensis, Cracóvia, nº11,pp.143-152. 

 

JACKOWSKI, A. (2002), Le Système Mondial des Centres de Pelegrinages,in Il 

Santuário,Spazio per un´Accoglienza Fraterna e Universale. Città del Vaticano: 

Pontifocio Consiglio della Pastorale per i Migranto egli Itiniranti e Santuário 

Nostra Signora di Montserrat, pp.115-126. 

 

JACKOWSKI, A. et al. (2002), “The world system of pilgrimage centres, Turyzm, 

Vol.12 (2), pp.51-63. 

 

JACKSON, R. E HUDMAN, L. (1995), “Pilgrimage Tourism and English Cathedrals”, 

Revue du tourism,nº4,pp.40-48. 

 

KRAPF, K. (1953): La consumición turística. Traducción de Francisco Muñoz de 

Escalona. Editado por eumed·net en 2004; texto completo acessível em 

html://www.eumed.net/cursecon/libreria/. 

 

LIZEWSKI, S. (2000), “Pilgrimages or Religious Tourism?”, Peregrinius 

Cracoviensis, Nº10, pp.47-51 

 



173 
 

LEIPER, N. (1995), “Tourism Management”. Melbourne: RMIT Press. 

 

LEIPER, N. (1993), “Defining tourism and related concepts: tourist, market, 

industry and tourism system”. In M.KHAN & M. O. T. VAN (Eds.). VNR’s 

Encyclopedia of Hospitality and Tourism. Van Nostrand Reinhold. 

 

LEIPER, N. (1990), “Tourist attraction systems”, Annals of Tourism Research, 

Vol.17,Nº3,pp. 367-383. 

 

LENO C. (1993), “Técnicas de evaluación del potencial turistico”, Centro de 

Publicaciones, Ministerio de Industria, Comercio i Turismo, Madrid. 

 

LOPES, A. (1987), “Desenvolvimento regional: problemática, teoria e modelos”. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

LOPES, A. (1995). “Desenvolvimento Regional”. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

 

LOPES, A. e Baptista, A. (1986), “As relações inter-regionais: um ensaio sobre o 

caso do Algarve”, Estudos de Economia, nº6, pp.191-200. 

 

LOPES, A. (2006), “Globalização e desenvolvimento regional”, em NETO, P. 

(Coord), “Território e Desenvolvimento Económico”, Instituto Piaget, Lisboa, 

pp.61-72. 

 

LOPES, A. (2002), “O espaço económico”, em COSTA, J. (Coord.), Compêndio de 

economia regional, Colecção APDR, Coimbra, pp.35-59. 

 

MACINTOSH, R. E GOELDNER C. (1986), “Tourism: Principles, Pratices and 

Philosophies”. New York: Jonh Wiley. 

 

MANENTE, M. (1999), “Regional and inter-regional economic impacts of tourism 

consumption: methodology and the case of Italy”. Tourism Economics. 

 

MARTÍNEZ R. (2003), “Turismo rural: Características de la actividad e impacto 

económico en Galicia”. (Tesis doctoral). Universidade de Santiago de 

Compostela.  

 



174 
 

MARTINEZ, R. et al. (2006), “El impacto económico local del turismo: alpicacion 

al ayntamiento de Ribeira”, XXXII Reunion de Estudios Regionales, Ourense, 16-

18 Noviembre, documento policopiado. 

 

MARTÍNEZ ROGET, F. (2003), “Turismo rural: Características de la actividad e 

impacto económico en Galicia”. (Tesis doctoral). Universidade de Santiago de 

Compostela. 

 

MARTINS, L. (2004), “Espaços de Lazer e de Turismo no Noroeste de Portugal, 

Porto, Edições Afrontamento 

 

MILANI, C. (2002), “Desenvolvimento local e turismo em Tarrafal (Cabo Verde)”, 

Unesco, França. 

 

MILL, R. e MORRISON, A. (1992), “The tourism system: a introductory text”, 

Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey. 

 

MUIZON, F. (1998), “Enquête sur la Piété des Foules”, S- L. Libaririe Academique 

Perrin. 

 

MULLER, H. (1994), “The thorny path to sustainable development, Journal of 

Sustainable Tourism”, Vol.2, Nº3, pp.106-123. 

 

MURPHY, P.(1985), “Tourism: a community approach”, New York: Routledge. 

 

MURPHY, P. E PRITCHARD, M. (1997), “Destination price value perceptions: an 

examination of origin and seasonal influences”, Journal of Travel Research, 

35(3), 16-22. 

 

MURRAY, M. e GRAHAM, B. (1997), “Exploring the Dialectic´s of Rounte-Based 

Tourism: The Camino de Santiago”, Tourism Management 18 (8), pp. 513-524. 

 

NETO, P. (coord) et al. (2006), “Território e Desenvolvimento Económico”, 

Instituto Piaget, Lisboa. 

 

NIJKAMP, P. (2008), Tourism, Marketing and Telecommunication. A Road 

towards Regional Development, Conferência Internacional sobre o 



175 
 

Conhecimento nas Pequenas e Médias Cidades, Universidade do Algarve, 

Documento policopiado. 

 

Nolan, M. e Nolan, S. (1992), “Religious Sites as Tourism Attractions in Europe”, 

Annals of Tourism Research, nº19 pp.68-78. 

 

Nolan, M. e Nolan, S.(1989),”Christian Pilgrimage in Modern Western Europe”, 

Chappel Hill: The University of North Carolina Press. 

 

NOLAN, M., NOLAN, S. (1992), “Location and environment shines as holy 

places”. Christian Pilgrimage in Modern Western Europe, Chapel hill The 

University of North Carolina Press. 

 

OLIVEIRA, C. (2000), “Viagens e Santuários: uma modalidade de Turismo 

Religioso ou de Religiosidade Turística?” Boletim Turístico de Administração 

Hoteleira, Outubro, Vol.9, nº2,pp50-66. 

 

OLIVEIRA, C. (2004), “Turismo Religioso”, São Paulo: Aleph. 

 

ONU e OMT (1994), “Recommendations on Tourism Statistics”. New York: ONU 

e OMT. 

 

OSTROWSKI, M. (2000), “Pilgrimage or religious Tourism?”. Peregrinus 

Cracoviensis, Cracóvia, Nº10, pp.53-61. 

 

OMT - Organização Mundial de Turismo (1995), “Concepts, definitions and 

classifications for tourism statics2,OMT,Madrid. 

 

OMT - Organização Mundial de Turismo (1998), “Apuntes de metodologia de 

investigación del turismo”, OMT, Madrid. 

 

OMT (1998) – “Tourism Economic Report”. Madrid: Organização Mundial de 

Turismo (OMT), 1ª Edição. 

 

OMT (1999) - Conta satélite do turismo – quadro conceptual. Madrid: 

Organização Mundial de Turismo OMT. 

 



176 
 

OMT (2000). General guidelines for developing the tourism satellite account 

(TSA): measuring total tourism demand, Volume 1, Madrid. OMT. 

 

OMT (2008). http://www.world-tourism.org (acedido em Março de 2008). 

 

PADÍN, C. (2004), “El desarrollo endógeno local. Estudio de la actividad turística 

como forma de aprovechamiento de los recursos: aplicación al caso del Baixo 

Miño”, Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Vigo,Tese de 

Doutoramento não publicada. 

 

PARDELLAS, X. et al. (2002), “Aproximación à actividade turística nas cidades do 

Eixo Atlântico”, Ed. Eixo Atlântico, Vigo. 

 

PARDELLAS, X., PADIN, C. (2004), “La planificación turística sostenible: un 

análisis aplicado al municipio de Caldas de Reis”, Revista Galega de Economía, 

vol. 13, núm. 1-2 (2004), pp. 1-18. 

 

PARDELLAS, X .et al. (2005), “Competitividad e innovación no sector turístico: 

unha nova oportunidade de avaliación dos recursos endóxenos” , em SOUTO,X. 

et al. (coord.2005), II Estudos Estratéxicos do Eixo Atlântico – Libro IV, Eixo 

Atlãntico, Ourense. 

 

PEARCE, D. (1995), “Tourism today: a geographical analysis”, Harlow: Addison 

Wesley Longman. 

 

POLÉSE, M. (1998), “Economia urbana e regional: lógica espacial das 

transformações económicas”, Associação Portuguesa de Desenvolvimento 

Regional, coimbra 

 

RIBEIRO, C. E SANTOS, J. (2003), “Redes, investimento directo estrangeiro e 

desenvolvimento regional”, Demografia e Desenvolvimento Regional Europeu – 

Actas do X Encontro nacional da APDR (CD-ROM) Ed.APDR,Coimbra, pp.1.19  

 

RIBEIRO, C. E SANTOS, J. (2005), “No trilho de uma nova política regional”, 

Documento de trabalho NIPE Nº15/2005, Universidade do Minho, Braga. 

 

RIBEIRO, C. E SANTOS, J. (2006), “Produtos do território e desenviolvimento 

local”, Documento de trabalho NIPE 2006, Universidade do Minho, Braga. 



177 
 

 

RIBES, J. (2006), “Análisis del impacto económico de eventos:una aplicación a 

fiestas populares de proyección turística”, Cuadernos de turismo, Uniuversidad 

de Murcia, nº17 pp147-166. 

 

RINSCHEDE,G. (1992), Forms of Religious Tourism, Annals of Tourism Research, 

Nº19, pp.51-67. 

 

RINSCHEDE,G. (1988), “The Pilgrimage Center of Fátima/Portugal”, Geographia 

Religionum Nº4, pp.65-98. 

 

RITCHIE, L. e Crouch, G. (2003), “The competitive destination: a sustainable 

tourism perspective” .London: CABI Publishing. 

 

RITCHIE, L. (1994), “Tourism Research – Policy and Managerial Priorities for the 

1990´s and beyond”, in “Tourism Research Critiques and Challenges”, DOUGLAS 

PEARCE AND RICHARD BUTTER (eds.), pp.201-16, London e New York: 

Routledge. 

 

ROSADO, M. (1997), “Desenvolvimento Regional. Contribuição para o seu 

estudo e planeamento”, Comissão de Coordenação da região do Alentejo, 

Évora. 

 

SANTOS, D. (2002), “Teorias de Inovação de Base Territorial – Contributos 

Teóricos”, in SILVA, J.(Coord.), Compêndio de Economia Regional, associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, Coimbra, 2002, pp.285-311. 

 

SANTOS, M. (2003), “Religious Tourism:contributions towards a clarification of 

concepts”, in Religious Tourism and Pilgrimage, paper presented at the ATLAS 

(European association for Tourism and leisure Education)  - Religious Tourism 

and Pilgrimage Research Group, 1st Expert Meeting (Fátima), Leiria: região de 

Turismo Leiria/Fátima, pp.27-42. 

 

SANTOS, M. (2004), “Espiritualidade e Território: estudo geográfico de Fátima”, 

Tese de Doutoramento, Coimbra. 

 



178 
 

SANTOS, M. (1999). “A importância do Santuário de Fátima no contexto Ibérico: 

breve olhar geográfico”. VIII Colóquio Ibérico de Geografia. Lisboa, Volume I: 

394-402. 

 

SHACKLEY, M. (2001), “Managing Sacred Sites: Service Provision and Visitor 

Experience”. London e New York: Continuum. 

 

SEAMAN, B. (2003), “Economic impact of the arts”, TOWSE R.,  A Handbook of 

Cultural Economics. 

 

SECALL, R. (2002), “Turismo e religión: aproximación a la história del turismo 

religioso”. Universidad de Málaga. Servicio de publicaciones e intercâmbio 

científico, 2002. 

 

SILVEIRA, E. (2003), “Turismo e consumo: a religião como lazer em aparecida”, 

In ABUMANSSUR, EDIN SUED. (org.). Turismo religioso: ensaios antropológicos 

sobre religião e turismo. Campinas: Papirus, pp. 69-106. 

 

SOLA et al. (2008), “Pilgrimage or Sacred Tourism? A Modern Phenomenon with 

Historical Routes, with Examples form Fátima and Santiago de Compostela”, 

revista Turismo & Desenvolvimento, Nº9, pp.63-78. 

 

SILVA, J. (1989), “Avaliação do Impacto Económico do Turismo em Portugal”. 

Centro Interdisciplinar de estudos Económicos: Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa. 

 

SILVA, J. (1991), “O Turismo em Portugal: uma análise de integração micro-

macroeconómica”. Dissertação de Doutoramento, Universidade Técnica de 

Lisboa. 

 

SILVA, J. S. (2004), “Turismo, crescimento  e desenvolvimento: uma análise 

urbano-industrial baseada em cluster”, Universidade de São Paulo, Tese de 

Doutoramento. 

 

SILVA, J. e PENA, F. (2002), “Turismo e desenvolvimento auto-sustentado”, em 

COSTA, J. (Coord.), Compêndio de economia regional, Colecção APDR, Coimbra, 

pp.431-474. 

 



179 
 

SINCLAIR, T. e STABLER, M. (1997), “The Economics of Tourism”, London: 

Routledge. 

 

SMITH, J. (1989), “Tourism analysis: a handbook”, Longman Scientific & 

Technical. 

 

SOLSONA J. (1999), “El Turismo Rural en la Comunidad Valenciana, Análisis y 

Planificación. Aplicación al Alto Mijares”, Sociedad Castellonense de Cultura, 

serie estudios económicos. Castelló de la Plana. 

 

TALEC, P. (1993), “Définition de Tourisme Religieux”, Les cahiers espaces, nº30, 

pp. 19-23. 

 

TOLOSA, H. (1972), “Polos de crescimento. Teoria e política económica”, in 

HADDAD P. “Planejamento regional: métodos e aplicação ao cso brasileiro”, Rio 

de Janeiro, pp.189-243. 

 

TORRES, E. (2003), “Una aproximación a la sostenibilidad económica en los 

procesos de desarrollo turístico”, en L. VALDÉS Y J.M. PÉREZ [dir.]: Experiencias 

públicas y privadas en el desarrollo de un modelo de turismo sostenible. 

Fundación Universidad de Oviedo. 

 

VALDÉS, L. et al (2001), “A methodology to measure tourism expenditure and 

total tourism production at the region level”, in J.Lennon(ed.) (2001): Tourism 

Statistics, Continuum, London. 

 

VALDÉS, L. (dir.) et al (2006), “El Turismo en Asturias en 2005”, SITA. Gijon. 

 

VALLS, F. (2003), “Las claves del mercado turístico”. Barcelona: Esade. 

 

VASQUEZ, F. (2005), “Distrito Turistico Rural: un Modelo Teorico desde la 

Perspectiva de la Oferta. Especial Referencia al Caso Andaluz”, Universidad de 

Málaga. 

 

VAREIRO L. (2007), “Turismo como estratégia integradora dos recursos locais: o 

caso da NUT III MINHO-LIMA”, Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, 

Braga. 

 



180 
 

VERA, F. *coord.+ (1997), “Análisis territorial del turismo”. Barcelona: Ariel. 

 

VILAÇA, A. (2003), “Turismo Religioso”, Associação Comercial de Braga, Braga. 

 

VUKONI`C, B. (1996), “Tourism and Religion”, Wiltshare, Pergamon. 

 

WEISEBERG, F. et al. (1996), “An introduction to survey research, polling and 

data analysis”. Thousand Oaks (CA): SAGE. 

 

ZHANG, Z. (2000). The impact of tourism on the economics of Danish Regions, 

AKF. 

 

ZIMMER P. e GRASSMANN S. (1996): “Evaluar el potencial turístico de un 

territorio”, Seminario LEADER II Sierra de GATA enero 1999. Documento 

Electrónico retirado de: www.turalnet.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turalnet.com/


181 
 

Fonte: Arquivo da Confraria do Bom Jesus 
 

 
 
 
 
 

Anexo 1 - Planta do santuário do Bom Jesus 
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Anexo 2 - Vista geral do santuário do Bom Jesus 
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  Fonte: Arquivo da Irmandade de São Bento da Porta Aberta 
  

 

Cripta 

N 

Anexo 3 - Planta do santuário de S. Bento da Porta Aberta 
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Anexo 4 - Vista geral do santuário de S. Bento da Porta Aberta 

 
Fonte: Google Earth 
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                  Anexo 5 - Mapa do santuário da Penha 

 
Fonte: Folheto informativo sobre o santuário da Penha 
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     Fonte: Google Earth 
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   Anexo 6 - Vista geral do santuário da Penha 
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Fonte: Arquivo da Confraria do Sameiro 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7 - Mapa do santuário do Sameiro 
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Anexo 8 - Vista geral do santuário do Sameiro 
 

 
Fonte: Google Earth 
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Anexo 9 - Listagem de contactos institucionais estabelecidos 
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Anexo 10 - Inquérito aos visitantes dos santuários 
 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto  
                  Curso de Doutoramento em Geografia 

INQUÉRITO AOS VISITANTES DO SANTUÁRIO 

 

 
 
 
 
 

OBJECTIVOS DO QUESTIONÁRIO 

Este questionário faz parte de um Projecto de investigação de Doutoramento que visa compreender a 
relação entre o santuário e o território envolvente. O conhecimento dessa relação poderá contribuir para 
a aplicação, por parte das entidades competentes, de estratégias conducentes a uma melhoria na 
promoção da imagem, na optimização das condições oferecidas, assim como a um melhor 
aproveitamento dos benefícios gerados. 
Todas as respostas revestem-se de um carácter estritamente confidencial, e serão apenas utilizadas para 
este projecto de investigação. 
A sua colaboração será de primordial importância nos resultados obtidos, e da qual ficamos inteiramente 
gratos. 
 
Muito obrigado 
 
João Luís Figueiredo da Silva , Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 
A QUEM SE DESTINA ESTE QUESTIONÁRIO 

 Indivíduos com mais de 15 anos que: 
- não se encontrem no seu local de trabalho ou residência 
-o motivo da 
 visita não seja o de exercer uma actividade remunerada neste local 

 
1- Caracterização dos visitantes 

1.1-Quanto ao sexo: 
1.1.1- Sexo Masculino          1.1.2- Sexo Feminino              1.1.3- Idade ___________ 
1.2- Estado civil: 
1.2.1-Solteiro       1.2.2.-Casado           1.2.3-Divorciado/separado           1.2.4-Viúvo           
 
1.3-Nacionalidade ______________________ 1.4- País de residência______________________________ 
1.5-Concelho de residência em Portugal________________ 1.6-Freguesia__________________________ 
1.7- Situação perante o trabalho: 
1.7.1-Doméstico/a               1.7.2-Desempregado/a                   1.7.3- Empregado/a            
 
1.7.4-Reformado/a             17.5- Outra                Qual:____________________ 
 
1.7.6- Se assinalou a resposta 1.7.3, indique a profissão: _______________________ 
1.8-Habilitações académicas: 
1.8.1-1ºCiclo         1.8.2- 2º Ciclo        1.8.3- 3º Ciclo          1.8.4- Ensino Secundário                
1.8.5-Ensino Superior 

Nº do Questionário: ________  Santuário: _______________________________________ 
 
Data da entrevista:_____/_____/_____ Entrevistador:____________________________________ 
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1.9-Condição perante a religião: 
 
1.9.1-Católico Praticante             1.9.2- Católico não Praticante            1.9.3- Sem religião                   
1.9.4 - Outra religião                 
 
2- Realização da viagem entre o local de residência e o santuário 

2.1-Acompanhantes na deslocação: 
2.1.1-Só            2.1.2- Conjugue ou filhos             2.1.3-Outros familiares            2.1.4- Amigos 
 
2.2-Organização da viagem: 
2.2.1-Próprio             2.2.2-Agência de viagens           2.2.3.Associação Cultural/ Religiosa        
 2.2.4- Grupo de amigos 
 
2.3- Modo de deslocação principal desde o local de residência até ao santuário 
2.3.1-Automóvel         2.3.2-Autocarro           2.3.4-A pé               Outra________________ 
 
2.4- Duração da viagem até ao santuário 
2.4.1- 1 dia          2.4.2- 2 dias               2.4.3- 3 dias              2.4.4- mais de 3 dias 
 
2.5- Visitou outros locais no percurso entre o local de residência em Portugal e o santuário ? 
2.5.1. Sim          2.5.2.   Não 
 
2.6-Responda apenas se  assinalou Não na questão anterior (2.5): 
2.6.1- Que gastos efectuou durante o percurso até o santuário? 
Alojamento          Restauração             Lembranças              Outra              Qual? _______________ 
 
2.7- Responda apenas se assinalou SIM na questão 2.5: 
 
 

 
 

Actividades realizadas 
durante o percurso: 

Assinale com um X 
 

Observar a paisagem  

Frequentar lagoas ou 
praias fluviais 

 

Realizar percursos 
pedestres 

 

Visitar monumentos ou 
centro histórico 

 

Fazer compras  

Frequentar termas  

Participar em eventos 
religiosos 

 

Experimentar a 
gastronomia 

 

Visitar Igrejas   

Outras. Quais? 
 

 

Locais visitados 
durante o percurso: 

Assinale com um X 

Outro santuário 
Qual?______________ 
 

 

Vila do Gerês  

Aldeias históricas do 
PNPG 

 

Braga  

Guimarães  

Porto  

Outra Cidade: 
Qual? 
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3.1- Motivo da visita ao santuário: 
 
3.1.1-Peregrinação/Fé          3.1.2-  Férias/lazer              3.1.2- Festividades/celebrações religiosas 
3.1.3- Curiosidade 
 
3.2- Quantas vezes já visitou o Santuário? 
3.2.1-Todos os anos             3.2.2-  Cerca de ____ vezes 
 
3.3- Qual a razão de realizar a visita nesta data? 
3.3.1-Por ser fim-de-semana             3.3.2-Por estar num período de  férias        
 3.3.4-Aniversário          3.3.5- Data de celebração religiosa           3.3.6- Data com significado especial      
 3.3.7- Sem razão especial   
3.4- Actividades que realizou ou pensa realizar durante a visita ao santuário: 
 

Actividades realizadas Assinala com um X 

Assistir a celebração religiosa        

Fazer compras          

Rezar    

Almoçar/jantar              

Visitar a Cripta               

Visitar a casa das estampas  

Visitar a Igreja                   

Passear  

 
3.5-Como tomou conhecimento do Santuário? 
 
3.5.1-Família           3.5.2-Amigos           3.5.3-TV/Rádio/Jornais          3.5.4- Agência de viagem        
 3.5.5-Livros            3.5.6- Publicidade                 3.5.7-  Internet                    
 
3.6-Gastos efectuados no santuário: 
 
3.6.1- Não efectuou gastos  
3.6.2-Alojamento         3.6.3- Restauração        3.6.4-Esmolas           3.6.5-Lembranças 
3.6.6-Outro:      _____________________________  
3.7- Como avalia o santuário em relação aos seguintes aspectos: 

 
 
 

 Muito Má Má Razoável Boa Muito Boa indiferente/Não sei 

Sinalização       

Acessibilidades       

Alojamento       

Restauração       

Higiene e Limpeza       

Estacionamento       

Informação disponível       

Tranquilidade       

Serviços de apoio       

Animação       

Eventos religiosos       

Parque de Merendas       
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3.8- Como auto-avalia a sua vinda ao santuário? 
 

 
3.9- Escolha 3 frases que associa ao santuário: 
 

 Assinala com um X 

Local de milagres        

Local de penitência         

Paz interior  

Exploração comercial              

Devoção espiritual            

Confusão/barulho  

Local de passeio  

  

       
                                                                         Fim 
 
                                      MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
 

 Discordo 
totalmente 

Discordo 
em parte 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo  
em parte 

Concordo 
totalmente 

Cumprimento de um dever 
religioso 

     

Ocupação de tempos livres 
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Anexo 11 - Inquérito aos estabelecimentos comerciais     

  Faculdade de Letras da Universidade do Porto  
                   Curso de Doutoramento em Geografia 

INQUÉRITO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DOS SANTUÁRIOS 
 
 
 
 
 
 

 OBJECTIVOS DO QUESTIONÁRIO 

Este questionário faz parte de um Projecto de investigação de Doutoramento que visa compreender a 
relação entre o santuário e o território envolvente. O conhecimento dessa relação poderá contribuir para 
a aplicação, por parte das entidades competentes, de estratégias conducentes a uma melhoria na 
promoção da imagem, na optimização das condições oferecidas, assim como a um melhor 
aproveitamento dos benefícios gerados. 
Todas as respostas revestem-se de um carácter estritamente confidencial, e serão apenas utilizadas para 
este projecto de investigação. 
A sua colaboração será de primordial importância nos resultados obtidos, e da qual ficamos inteiramente 
gratos. 
 
Muito obrigado 
 
João Luís Figueiredo da Silva , Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

A QUEM SE DESTINA ESTE QUESTIONÁRIO 

 Proprietários ou responsáveis pelos estabelecimentos comerciais 

 

1- Dados do proprietário 

1.1-Identificação:_______________________________________________________________________ 
1.2- Idade:___________________1.3-Naturalidade____________________________________________ 
1.3- Morada: 

2- Tipo de propriedade 

2.1- É empresário/a individual?____________________________________________________________ 
2.2- Há quanto tempo de encontra em funcionamento?________________________________________ 
2.3-Teve ajudas / subsídios para instalar o seu negócio?________________________________________ 
2.3.1- Se sim, de que entidade? Local/central/EU 

3- Aspectos laborais 

3.1- Nº de trabalhadores:___________  3.2- Nº de familiares trabalhadores________________________ 
3.3- Nº de trabalhadores sazonais__________ 
3.4- Nº de dias que o seu estabelecimento comercial está aberto: 
3.3.1- Todos os dias         3.3.2- Só ao fim-de-semana        3.3.3-Entre 3 a 5 dias por semana    
3.3.2- Todos os dias no Verão e apenas ao fim-de-semana no resto do ano 
3.3.4- Outro. Qual_______________________________________________________________________ 
3.4- Há quantos anos está neste espaço?________________ 
3.5- Esta loja já funcionou com outro tipo de negócio?  3.5.1- Sim           3.5.2- Não 
3.5.1- Em caso afirmativo, qual era o ramo anterior?___________________________________________ 
3.6- Quais os meses onde considera haver maior movimento?___________________________________ 
3.7- Quais os meses onde considera haver menor movimento?___________________________________ 

Nº do Questionário: ________Santuário: _____________Estabelecimento__________________ 
 
Data da entrevista:_____/_____/_____ Entrevistador:____________________ 
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4.1- Qual é o ramo seu negócio? 
4.1.1- Brinquedos e utilidades          4.1.2- Restauração              4.1.3- Produtos alimentares       
4.1.4-Artigos religiosos          4.1.5- Café/bar         4.1.6-têxteis e calçado           4.1.7Artesanato 
4.1.8- Outro. Qual________________________ 
4.2- Onde costuma adquirir os artigos para o seu negócio?______________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
4.3- Qual a origem da maior parte dos artigos de venda:  
4.3.1- Origem regional         4.3.2- Origem nacional       4.3.3 Diferentes origens ( nacional e internacional)    
3.6.4- origem internacional            3.6.5- Não sabe  
4.4- Obedece a alguma regra que determine a venda de produtos locais ou certificados? 
4.4.1-Sim         4.4.2- Não 
4.4.3-Se sim, que entidade emitiu essa regra?_________________________________________________ 
4.5-O seu negócio tem alguma extensão itinerante ou faz parte de algum grupo comercial?  
4.5.1-Sim          4.5.2 Não 
4.5.3-Se sim, indique qual:________________________________________________________________ 
4.6- Tem à sua disposição meios de promoção/ informação para os visitantes? 4.6.1  Sim      
4.6.2 Não 
4.6.3-Se sim, quais?______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
5- Costuma contribuir com algum apoio para as festas ou para a promoção do santuário? 
5.1-Sim         6.2 Não 
5.2- Se Sim, que tipo de apoio?____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
6-Qual é a sua opinião sobre a promoção turística do santuário?_________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
7- Referia 3 aspectos relacionados com o seu negócio ou com a sua relação com o santuário 
 que considera positivos:_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
7.1-Referia 3 aspectos relacionados com o seu negócio ou com a sua relação com o santuário 
 que considera positivos:_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
8-Este espaço está reservado para indicar qualquer sugestão relativa ao santuário, ou à sua actividade 
comercial:______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Fim 
 
                                                  MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 

 
 
 
 

 



196 
 

Anexo 12 - Survey to visitors 

 
              Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

                                 PHD in GEOGRAPHY 
                                  INQUIRY TO THE VISITORS OF THE SANCTUARY 
 
 
 
 

 
 

 

 
1- Visitors profile 

1.1-Gender: 
1.1.1- Male                     1.1.2- Female                 1.1.3- Age    ___________ 
 
1.2- Marital status: 
1.2.1-Single        1.2.2.-Married          1.2.3-Divorced/Separeted             1.2.4-Widawer           
1.3-Nacionality  ______________________ 1.4- Country_____________________ 
1.5-Municipality______________________ 1.6-Parish Council ________________ 
 
1.7- Job situation: 
1.7.1-Housekeeper          1.7.2-Unemployed               1.7.3- Employed         
1.7.4-Retired                17.5- Other             Wich one? ____________________________ 
1.7.6- If you marked answer no.1.7.3. give the name of the job: _________________________ 
 
1.8-Academic qualifications: 
1.8.1-Elementary school         1.8.2- Midle school – 2ºcycle          1.8.3- Midle school – 3º cycle          
1.8.5-High school             8.4- College/ University                
 

Questionnaire aims: 

This questionnaire makes part of a Phd reasearch project that aims to understand the connection 
between the sanctuary and the surrounding territory. The acknowledgment of that connection may help 
on the application, on one´s qualified entities side, of strategies leading to the improvement in the 
promotion of a image, optimization of the conditions given, as well as making the most of the benefits 
created. 
All the answers given are strictly confidential and they will only be used for this research project. 
Your collaboration will be of the utmost relevance to obtain results, and we´ll be extremely grateful for it. 
 
Many thank´s 
 
 
João Luís Figueiredo da Silva , Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

THIS QUESTIONNAIRE IS ADRESSED TO 

 People beyond fifteen years old: 
-Who are not at their workplace or place of residence 
- whose reasen of the visit is not having a paid activity at this place 

Questionnaire no: ______________________    Sanctuary: ____________________________ 
 
Date:_____/_____/_____          Interviewer:_________________________ 
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1.9-Religious State: 
1.9.1-Practing Catholic              1.9.2-  Non  Practing Catholic           1.9.3- No religion                   
1.9.4-Other religion 
 
2- Journey between the place of residence and the sanctuary 

2.1-Companions along the way: 
2.1.1-Alone           2.1.2- Husband/wife or children            2.1.3-Other relatives         
  2.1.4- Friends 
2.2-Trip organization: 
2.2.1-Myself            2.2.2-Travel Agency           2.2.3.Cultural/Religious association        
 2.2.4- Group of friends 
2.3- Major means of transport from the place of residence to the sanctuary 
2.3.1. Car             2.3.2-Coach bus          2.3.4- walk            2.3.5- other________________________              
2.4- Time taken to the sanctuary 
2.4.1- One day         2.4.2- Two days         2.4.3- Three days           2.4.4- More than three days 
2.5- Have you visited others places on the way between your place of residence in Portugal and the 
sanctuary? 
2.5.1. Yes           2.5.2-   No 
 
2.6- Answer only if you marked NO in the previous question (2.5): 
2.6.1- What expenses did you have along the way to the sanctuary? 
Accommodation       Restaurants/ Meals           Souvenirs           Others           Witch one? _________ 
 
2.7- Answer only if you marked YES in question 2.5: 

W 
 Places visited along 

the way: 
Mark with an X 

Other sanctuary 

Witch one? _______ 

 

Gerês town  

Historical villages PNPG  

Braga  

Guimarães  

Porto  

Another town: 
Witch one? 
 
 
 
 
 

 

Activities done along the 
way: 

Mark with an X  

Watching the landscape  

Going to lagoons and 
beaches by the river 

 

Doing pedestrian routes  

Visiting monuments or 
historic buildings 

 

Shopping  

Going to spas  

Taking part in religious 
events 

 

Trying the gastronomy  

Visiting churches  

Others. Wich ones? 
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3-Characterisation of the visit to the sanctuary 

 
3.1- Reason of the visit to the sanctuary: 
3.1.1-Pilgrimage/Faith      3.1.2- Holidays/leisure             3.1.2- Festivitie/ religious celebration 
3.1.3- Curiosity 
 
3.2- How many times have you visited the sanctuary already? 
3.2.1-Ever year          3.  2.2-  About ______times 
3.3- What´s the reason of the visit at this date? 
3.3.1-Because it´s weekend            3.3.2-because I´m in holidays        
 3.3.4-Birthday          3.3.5- Religious celebration date              3.3.6- Special date     
  3.3.7- No special reason   
 
3.4- Activities done or that you plandoing during the visit to the sanctary: 
 

Activities done Mark with an X 

Attending a religious celebration        

Shopping         

prayng   

Having a lunch/dinner              

Visiting the cript               

Visiting the prints house  

Visiting the church                   

Going for walk  

 
3.5-How did you know the sanctuary? 
 
3.5.1-Family       3.5.2-Friends        3.5.3-TV/Radio/Newspapers           3.5.4- Travel agency         
3.5.5- Books          3.5.6- Advertising/Commercials            3.5.7-  Internet                    
 
3.6-Expenses made at the sanctuary: 
3.6.1- You had no expenses  
3.6.2-Accomodations      3.6.3- Restaurants/ Meals          3.6.4-Donations                3.6.5-Souvenirs 
3.6.6-Other:        _____________________________  
3.7- How do you evaluate the sanctuary concerning the following aspects: 

 
 
 

 Very poor Bad Reasonable Good Very Good Indiferent/ 
I don´t know 

Signation       

Accessibilities       

Acommodation       

Restaurants/Meals       

Hygiene and cleasliness       

Parking       

Information Available       

Stilness       

Liveliness       

Animación       

Religious events       

Snacks/Lunch park       
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3.8-  How do you self-evaluate your coming to the sanctuary? 
 

3.9- Choose 3 phrases that you relate to the sanctuary: 
 

 Mark with a  X 

Place of miracles        

Place of penitence         

Inner peace  

Commercial business              

Spiritual devotion            

Noise/confusion  

A place to enjoy  

  

       
                                                                         END 
 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COLLABORATION 

 I completely 
disagree 

I partly 
disagree 

Neither agree 
nor desagree 

I partly 
desagree 

I completely 
agree 

Fulfilling a religious duty      

Leisure 
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Anexo 13 - Encuesta a los visitantes 

 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

                                                Curso de Doutoramento em Geografia 
ENCUESTA A LOS VISITANTES DEL SANTUARIO 
 

OBJETIVOS DEL CUESTIONARIO 

Este cuestionario forma parte de un Proyecto de investigación de Doctorado que visa comprender la 
relación entre el santuario y el territorio envolvente. El conocimiento de esa relación podrá contribuir 
para la aplicación, por parte de las entidades competentes, de estrategias conducentes a una mejoría en 
la promoción de la imagen, en la optimización de las condiciones ofrecidas, así como a un mejor 
aprovechamiento de los beneficios generados. 
Todas las respuestas se revisten de un carácter estrictamente confidencial, y serán utilizadas solo para 
este proyecto de investigación. 
Su colaboración será de primordial importancia en los resultados obtenidos, y de la cual nos quedamos 
enteramente gratos. 
 
Muchas gracias. 
 
João Luís Figueiredo da Silva , Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 
¿A QUIÉN SE DESTINA ESTE CUESTIONARIO? 

 Individuos con más de 15 años que: 
- no se encuentren en su local de trabajo o residencia 
- el motivo de la visita no sea el de ejercer una actividad remunerada en este local 

 
1- Caracterización de los visitantes 

1.1-Cuanto al sexo: 
1.1.1- Sexo Masculino          1.1.2- Sexo Femenino                 1.1.3- Edad ___________ 
1.2- Estado civil: 
1.2.1-Soltero         1.2.2.-Casado          1.2.3-Divorciado/separado          1.2.4-Viudo           
 
1.3-Nacionalidad ______________________ 1.4- País de residencia______________________ 
1.5-Concejo/municipio de residencia en Portugal:__________ 1.6-Parroquia_______________ 
 
1.7- Situación ante el trabajo: 
1.7.1-Doméstico/a              1.7.2-Parado/a               1.7.3- Empleado/a          
 
1.7.4-Jubilado/a                 17.5- Otra                   ¿Cuál?:_________________________ 
 
1.7.6- Si señaló la respuesta 1.7.3, indique la profesión: ________________________ 
 
1.8-Formación académica: 
 1.8.1-1ºCiclo        1.8.2- 2º Ciclo          1.8.3- 3º Ciclo          1.8.4- Enseñanza Secundaria                
1.8.5-Enseñanza Superior 
 
1.9-Condición ante la religión: 
1.9.1-Católico practicante         1.9.2- Católico no practicante           1.9.3- Sin religión                   
Otra religión                 
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2- Realización del viaje entre el local de residencia y el Santuario 

2.1-Acompañantes en la dislocación: 
2.1.1-Solo        2.1.2- Cónyuge o hijos              2.1.3-Otros familiares              2.1.4- Amigos 
 
2.2-Organização del viaje: 
2.2.1-Propio            2.2.2-Agencia de viajes               2.2.3.Asociación Cultural/ Religiosa        
 2.2.4- Grupo de amigos 
 
2.3- Modo de dislocación principal desde el local de la residencia hasta el santuario 
2.3.1. Coche          2.3.2-Autobús          2.3.4-Andando           2.3.5 outra:________________________ 
 
2.4- Duración del viaje hasta el santuario 
2.4.1- 1 día          2.4.2- 2 días            2.4.3- 3 días                2.4.4- más de 3 días 
 
2.5- ¿Visitó otros locales en el recorrido entre el local de residencia en Portugal y el santuario? 
2.5.1. Sí             2.5.2-   No 
 
2.6-Responda solo se  señaló “No” en la cuestión anterior (2.5): 
2.6.1- ¿Qué gastos efectuó durante el recorrido hasta el santuario? 
Alojamiento           Restauración            Recuerdos          Otra            ¿Cuál? _______________ 
 
2.7- Responda apenas se señaló SÍ en la cuestión 2.5: 

W 
Actividades realizadas 
durante el recorrido: 

Señale con una X 
 

Observar el paisaje  

Frecuentar lagunas o 
playas fluviales 

 

Realizar recorridos a pie  

Visitar monumentos o 
centro histórico 

 

Ir de compras  

Frecuentar termas  

Participar en eventos 
religiosos 

 

Experimentar la 
gastronomía 

 

Visitar iglesias  

Otras. ¿Cuáles? 
 
 

 

 

Locales visitados 
durante el recorrido: 

Señale con una X 

Otro santuario 
¿Cuál?______________ 
 

 

Vila do Gerês  

Pueblos históricos del 
PNPG 

 

Braga  

Guimarães  

Porto  

Otra ciudad: 
¿Cuál? 
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3-Caracterización de la visita al santuario 

3.1- Motivo de la visita al santuario: 
3.1.1-Peregrinación/Fe        3.1.2- Vacaciones/Ocio         3.1.2- Festividades/celebraciones religiosas 
3.1.3- Curiosidad 
 
3.2- ¿Cuántas veces visitó el santuario? 
3.2.1-Todos los años              3.2.2-  Cerca de ____ veces 
 
3.3- ¿Cuál la razón de realizar la visita en esta fecha? 
3.3.1-Por ser fin-de-semana               3.3.2-Por estar en un período de vacaciones        
3.3.4-Cumpleaños          3.3.5- Fecha de celebración religiosa              
3.3.6- Fecha con significado especial             3.3.7-Sin razón especial   
3.4- Actividades que realizó o piensa realizar durante la visita al santuario: 
 

Actividades realizadas Señale con una X 

Asistir a la celebración religiosa        

Ir de compras         

Rezar    

Almorzar/cenar              

Visitar la Cripta               

Visitar la casa de estampas  

Visitar la iglesia                   

Pasear  

 
3.5-¿Cómo obtuvo conocimiento del santuario? 
 
3.5.1-Família           3.5.2-Amigos              3.5.3-TV/Radio/Periódicos            3.5.4- Agencia de viaje           
3.5.5-Libros          3.5.6- Publicidad                3.5.7-  Internet                    
 
3.6-Gastos efectuados en el santuario: 
 
3.6.1- No efectuó gastos  
3.6.2-Alojamiento         3.6.3- Restauración                3.6.4-Limosnas             3.6.5-Recuerdos 
3.6.6-Otro         _____________________________  
3.7- ¿Cómo evalúa el santuario en relación a los siguientes aspectos: 

 
 
 

 Muy malo Malo Razonable Buena Muy Buena Indiferente/No lo sé 

Señalización       

Accesibilidades       

Alojamiento       

Restauración       

Higiene y Limpieza       

Aparcamiento       

Información disponible       

Tranquilidad       

Servicios de apoyo       

Animación       

Eventos religiosos       

Parque de meriendas       
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3.8- ¿Cómo autoevalúa su visita al santuario? 
 

3.9- Escoja 3 frases que asocia al santuario: 
 

 Señala con una X 

Local de milagros        

Local de penitencia         

Paz interior  

Exploración comercial              

Devoción espiritual            

Confusión/ruido  

Local de paseo  

  

       
                                                                                      Fin 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 Discuerdo 
totalmente 

Discuerdo 
en parte 

No concuerdo 
ni discuerdo 

Concuerdo  
en parte 

Concuerdo 
totalmente 

Cumplimiento de un deber 
religioso 

     

Ocupación de tiempos 
libres 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fim 
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