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EL PATRIMONIO CVLTVRAL DE LA REGION BRAGANÇA/ ZAMORA 

-DOVRO I DVERO VIRTVAL- FASE FINAL-

A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO REGIONAL 

Lúcia Maria Cardoso Rosas 

Uma das grandes questões que se co
locam hoje ao património construído está 
relacionada com a alteração dos usos desse 
património e, desde logo, com a sua trans
formação ao nível dos valores funcional, 
simbólico, social e cultural. 

No que diz respeito à arquitectura de 
função religiosa totalmente desafectada ao 
culto, ou que só esporadicamente é lugar de 
celebração, a perda da função inicial trans
formou-a em monumento e/ou objecto patri
monial cujos contornos foram definidos, ora 
pelo seu valor arquitectónico, ora pelo seu 
valor de memória e de identidade, ora ainda 
por ambos. A manutenção destas construções 
e a possibilidade de acesso dos visitantes im
plicam um processo contínuo de gestão as
saz oneroso, que nem sempre é possível pôr 
em prática sobretudo quando aquelas estão 
afastadas dos grandes centros. 

A título de exemplo notemos os casos dos 
Mosteiros de Alcobaça e da Batalha e do con
junto monumental de Tomar, que receberam 
a classificação de Património Mundial. Estes 
conjuntos estão geograficamente inseridos 
numa região de fácil acesso, o que assegura 
um permanente fluxo de visitantes garantido 
pela monumentalidade e pela qualidade da 
sua arquitectura. 

A região de Bragança, como toda a raia 
transmontana e beirã, sofre hoje - como é 
sabido - de um decréscimo acentuado de po
pulação, o que torna complexa a manutenção 
do seu património. A gestão deste património 
só terá a ganhar quando equacionada no âm
bito do território transfronteiriço. Portugal 
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e Espanha já ensaiaram o estabelecimento 
deste tipo de projectos. A título de exemplo 
referimos o Projecto Rota das Castelos da 
Raia. Ruta de los Castillos de la Raya (Alen
tejo-Extremadura). O objectivo principal 
deste Projecto é a valorização científica e a 
promoção turístico-cultural internacional do 
património histórico-arquitectónico militar 
da raia Alentejo-Extremadura1 • É também 
objectivo desta Rota a complementaridade 
com outros projectos como o Proyecto Inter
nacional de Inventario de las Fortificaciones 
de Estructuras Abaluartadas en el Mundo 
(Comité Internacional de ltinerarios Cultura
les de ICOMOS, Congreso de lbiza, 1999), e 
a Ruta temática de las fortificaciones aba
luartadas de la Raya: paisaje cultural de la 
humanidad'. 

Apresentando uma diversidade que os 
diferentes ritmos da História explicam, não 
constituindo uma região artística específica 
é, no entanto, indubitável que este territó
rio de fronteira da região de Bragança acu
sa, no seu conjunto, uma situação artística 
de periferia, bem como evidentes sinais de 
contacto com as zonas limítrofes de Leão e 
Castela. 

Na região de Zamora, nas igrejas de Al
mendra (século XIII), San Martinho de Tours 
de Monfarracinos e Santa Eufémia de Villa
seco del Pan, estas de origem quatrocentis
ta mas com reformas posteriores' e, em ge
ral, nas igrejas das terras de Aliste e Sayago 
encontramos semelhanças tipológicas com 
os templos tardo-medievais da região de 

Bragança. Esta situação de periferia, muito 
marcada pela longa permanência do gosto, 
das formas e das soluções construtivas, não 
deixa por isso de mostrar sinais de recepção 
dos modelos produzidos nos grandes centros, 
e de se integrar em ambiente artístico co
mum ao restante território4 • 

Segundo os Princípios-guia para o Des
envolvimento Territorial Sustentado do Con
tinente Europeu estabelecidos na Conferên
cia Europeia de Ministros Responsáveis pelo 
Planeamento Regional (CEMAT), documento 
adoptado na Sessão de Setembro de 2000 
(Hanover), no seu artigo 7. 0

, a promoção da 
herança cultural deve ser encarada como um 
factor para o desenvolvimento. 

Aumentar o poder atractivo das locali
dades e das regiões para os agentes turísti
cos e para o público, através da promoção 
da herança cultural, pode constituir uma 
contribuição importante para o desenvolvi
mento económico e o reforço da identidade 
regional. 

A política de desenvolvimento territorial 
deve atender a uma gestão integrada da he
rança cultural, entendida como um processo 
evolutivo, protegendo e conservando o pa
trimónio mas tendo sempre em consideração 
as necessidades da sociedade moderna. 

Como no caso da região Bragança-Zamo
ra, muitos países europeus têm monumentos 
e vestígios de situações artísticas similares. 
A sua identificação e o desenvolvimento de 

1 FERNANDEZ, Antonio-José Campesino- "Ciudades abaluartadas de la raya ibérica: de frontera a paisaje cultural". Património 

Histórico. Boletín de/Instituto Andaluz dei Patrimonio Histórico, n.0 60, Noviembre 2006, pp. 74-83. 

2 IDEM, ibidem, p. 82. 

3 GONZALEZ, Jose Ramon Nieto- Catalogo Monumental de Partido Judicial de Zamora, Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, p. 

22, 196-198, 348-350. 

4 ROSAS, Lúcia Maria Cardoso - "Arquitectura religiosa tardo-medieval e pintura mural: relações artísticas e espaciais". Sep. 

Revista da Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2003, 

pp. 419-441. 
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abordagens comuns à conservação, ao res
tauro e à utilização devem ser objecto de 
um programa de rotas patrimoniais. 

A Europa é composta por uma pluralida
de de paisagens culturais que testemunham 
relações passadas e presentes entre o ho
mem e o seu ambiente natural e construído. 
As condicionantes actuais aceleram a trans
formação das paisagens culturais europeias e 
podem ter um impacte negativo na sua qua
lidade e utilização. 

A protecção das paisagens patrimoniais 
deve ser enquadrado no planeamento terri
torial e em políticas sectoriais tais como a 
economia, a agricultura, as infra-estruturas 
e o desenvolvimento urbano, a cultura e o 
ambiente. Todas elas têm efeitos directos e 
indirectos no desenvolvimento dessas paisa
gens. 

Retomando os Princípios-guia para o 
Desenvolvimento Territorial Sustentado do 
Continente Europeu, apresentamos alguns 
dos princípios então definidos: 

-Especificação das paisagens, análise das 
suas características, dos seus eco-sistemas e 
dos constrangimentos a que estão sujeitas; 

- Definição de objectivos de requalifi
cação dessas paisagens; 

- Implementação de políticas integradas 
destinadas a proteger, gerir e planear as pai
sagens culturais; 

- Reforço da cooperação inter-frontei
riça, transnacional e inter-regional nos cam
pos do desenvolvimento da paisagem, troca 
de experiências e projectos de pesquisa en
volvendo autoridades locais e regionais; 

- Criação de Euro-corredores patrimo
niais; 

- Cooperação transfonteiriça no campo 
do desenvolvimento territorial 

Uma definição do que se entende por 
património não fará sentido se não definir
mos primeiro qual será o projecto cultural a 
partir do qual se valorizará um conjunto de 
objectos, no contexto do território, porque 
só podemos assinalar e dar valor a um objec
to na sua relação com o grupo humano a que 
está ligado. 

Não é só a conservação do passado que 
está em jogo, mas também a harmonia e a 
criatividade na relação espacial entre a ar
quitectura e o urbanismo modernos e o pa
trimónio tradicional. 

O Património não pode ser olhado ape
nas como uma reserva e, menos ainda, como 
uma recordação ou nostalgia do passado mas, 
antes, como algo que tem de fazer parte do 
nosso presente. O Património tem de ser 
aceite e estimado e não apenas protegido. 

A pergunta como conservar o património 
deve ser substituída por outra, mais dinâmi
ca e mais relacionada com o verdadeiro pro
blema do presente. A pergunta deverá ser: 
que papel deve desempenhar o património 
cultural e natural na sociedade contemporâ
nea? 

Segundo as reflexões equacionadas pelo 
Instituto Andaluz del Património Histórico, o 
valor do património tem sido abordado se
gundo três modelos': 

1. O modelo que considera o património 
como um valor decorativo. Na Península lbé-

5 Cfr. AA.VV.- Difusión dei Patrimonio Histórico. Sevilha: Junta de Andalucia. Consejería de Cultura. Instituto Andaluz dei Patrimo

nio Histórico, 1996 e AA.VV. - Catalogación de/ Patrimonio Histórico. Sevilha: Junta de Andalucia. Consejería de Cultura. Instituto 

Andaluz dei Patrimonio Histórico, 1996. 
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rica as zonas costeiras são um claro exemplo 
deste modelo de desenvolvimento, desgas
tando o território e esgotando e I ou despre
zando os seus recursos. 

.2. O modelo designado por Jóia da Co
roa, que coloca a valorização do património 
do ponto de vista do prestígio de um ou mais 
monumentos. Este modelo implica uma visão 
antiquarista do património. Quando se trata 
de desenvolver o turismo cultural num cen
tro histórico, elege-se um monumento (ou 
conjunto), mais afamado e conhecido, e ac
tua-se sobre ele sem considerar o contexto 
social onde está inserido. 

3. O modelo terra incógnita, que im
plica a vocação de explorar novas vias de 
conhecimento e de uso do território. Este 
modelo equaciona a pluralidade de valores 
do património ou seja, o valor de identida
de - o património pode actuar e actua como 
elemento gerador de imagem de identidade 
territorial; o valor económico- a valorização 
do património pode gerar novas oportunida
des de negócio e converter-se num campo de 
emprego e nova fonte de ingressos para o ter
ritório; e o valor social - o desenvolvimento 
de um projecto de valorização do património 
pode contribuir para melhorar a qualidade 
de vida da população. 

A difusão do património não pode limitar
-se à informação em si mesma, à investigação 
arquivística e bibliográfica ou à rede infor
mática e aos meios audio-visuais. A difusão 
deverá constituir uma gestão cultural media
dora entre o património e a sociedade. 

Contudo, falar de património é necessa
riamente falar de investigação, de inventá
rio, de interpretação dos objectos materiais 
e imateriais, de centros históricos, de con-

juntos de monumentos, de edifícios e dos 
seus objectos, de documentos, de tradições 
e da paisagem que os contém. 

Avaliar as características arquitectóni
cas e artísticas de expressão românica ou 
gótica e tardo-gótica e do habitat rural e ur
bano, como processos contínuos de mudança 
e transformação, é uma tarefa fundamental 
para o conhecimento do património da re
gião de Bragança e um necessário instrumen
to da sua gestão. A perspectiva de aborda
gem deverá ser interdisciplinar de forma a 
coordenar os conhecimentos da arquitectura 
e os documentos da arquitectura, da história 
da arquitectura, da arqueologia, dos siste
mas construtivos tradicionais e do contexto 
da diversidade social e cultural. 

No distrito de Bragança, a miscenização 
do atavismo construtivo com modelos novos, 
as alterações de motivação litúrgica e a in
trodução pontual de elementos mimetizados 
em construções eruditas e de mais amplo 
programa, resulta em curioso fenómeno de 
contaminações antigo/novo, vernáculo/eru
dito muito esclarecedoras da construção re
ligiosa entre os século XIII e XVI. 

As igrejas de Santiago de Adeganha (Tor
re de Moncorvo), Santa Maria do Azinhoso 
(Mogadouro), Nossa Senhora da Expectação 
de Malhadas (Miranda do Douro), Nossa Sen
hora do Monte de Duas Igrejas (Miranda do 
Douro), Santa Maria de Algosinho (Peredo 
da Bemposta - Mogadouro), Santa Leocádia 
de Montenegro (Chaves), e Nossa Senhora 
da Azinheira de Outeiro Seco (Chaves) são 
exemplares de incontestável valor patrimo
nial que testemunham aquele fenómeno. 

Com excepção das igrejas paroquiais de 
Santa Maria de Algosinho (Peredo da Bem-
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posta - Mogadouro) e de Nossa Senhora da 
Azinheira de Outeiro Seco (Chaves), a maio
ria destas construções não foi objecto de um 
restauro profundo no quadro da política do 
Estado Novo. As reformas da arquitectura, 
do embelezamento interior com retábulos, 
pinturas, alfaias e outros elementos, que 
estas igrejas paroquiais conservam, paten· 
teiam uma acumulação de modelos, gostos 
e soluções que, ao contrário de as tornarem 
opacas, permitem um melhor entendimento 
do espaço e das suas funções. Estes exem
plares não foi transformados em sala, como 
aconteceu com as igrejas muito restauradas, 
segundo os critérios aceites por toda a Euro
pa nas primeiras seis décadas do século XX. 
Esta tipologia de restauro padronizou uma 
imagem da arquitectura românica e gótica 
segundo modelos de austeridade e de sobrie
dade. 

As igrejas transmontanas, acima referi
das, conjugam uma diversidade de materiais 
de construção e de revestimento, manten
do pavimentos, altares, retábulos, púlpitos, 
pias baptismais, pintura mural, escultura 
retabular e devocional, monumentos funerá
rios e outros, resultantes da acumulação e 
das alterações de culto e de gosto, ao longo 
de várias centúrias. Neste sentido estas igre
jas representam um valor patrimonial muito 
elevado, embora o valor artístico dos diver
sos elementos seja muito variável. 

As contaminações vernáculo/ erudito, as 
relações entre o agendamento do espaço e 
a liturgia, a transformação e alteração das 
devoções estão patentes nestes exemplos, 
permitindo o estudo tanto ao nível do seu 
interior como ao nível da sua relação com 
o espaço externo. Os adros, a relação entre 
os portais da igreja e os caminhos da aldeia, 
os percursos processionais, a interacção cul-

tual com as capelas mais próximas ou mais 
afastadas do núcleo do povoado constituem 
elementos muito ricos no conhecimento dos 
itinerários de santidade e das motivações ar
tísticas das populações. 

A conservação destes templos deve dar 
particular atenção à noção de autenticida
de. O Documento de Nara sobre a Noção de 
Autenticidade na Conservação do Patrimó
nio Cultural (Nara - 1996), a propósito do 
respeito pela diversidade das culturas e dos 
patrimónios na prática da conservação, tem 

, como objectivo a aplicação de um conceito 
de autenticidade que respeite os valores cul
turais e sociais de todos os países. 

Face à globalização e à banalização que 
podem conduzir a um nacionalismo agressi
vo e à eliminação das culturas minoritárias, 
o primeiro contributo da valorização da au
tenticidade consiste na conservação do pa
trimónio cultural, respeitando e valorizando 
todas as facetas da memória colectiva da 
humanidade. 

O respeito devido às diferentes cultu
ras exige que cada obra seja considerada e 
julgada relativamente aos critérios que ca
racterizam o contexto cultural ao qual per
tencem, a fim de evitar que se imponham 
procedimentos uniformizados quando tenta
mos definir e avaliar a autenticidade de um 
monumento ou de um sítio. A avaliação sobre 
a autenticidade está ligada a uma variedade 
de fontes de informação: concepção, forma, 
materiais, uso e função, tradição e técnicas, 
localização, expressão, estado original e de
vir histórico. 

A Carta de Cracóvia (2000), que estabe
lece os Princípios para a Conservação e Res
tauro do Património Construído, define au-
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tenticidade como a soma de características 
substanciais, historicamente determinadas: 
do original até ao estado actual, como resul
tado das várias transformações que ocorre
ram no tempo. 

Nos finais do século XV e inícios do sécu
lo XVI, o surto construtivo manuelino acom
panhado, na região de Bragança, de algum 
crescimento demográfico e de uma maior 
prosperidade de alguns aglomerados, em 
detrimento de outros que já então se des
povoam, patenteia-se na construção de no
vas igrejas mas, sobretudo, na renovação 
de templos originariamente medievais, na 
reconstrução de castelos e muralhas e na 
edificação de um elevado número de casas 
de habitação nos arrabaldes então em cres
cimento, e nos núcleos urbanos cuja popu
lação tinha entretanto crescido e também 
enriquecido. 

As igrejas paroqu1a1s, reformadas na 
época manuelina, se bem que apresentando 
novidades de motivação litúrgica irão repe
tir esquemas, na planta, nos alçados e nos 
portais, padronizados nas igrejas góticas de 
uma nave. 

A encomenda de origem episcopal, mas 
principalmente das comendas da Ordem de 
Cristo e das comissões fabriqueiras paro
quiais, irá trazer à faixa fronteiriça pintura 
da prestigiada oficina de Vasco Fernandes, 
retábulos importados de Antuérpia e escul
tores flamengos que trabalhavam em centros 
de produção tão importantes como Viseu, 

Lamego e Coimbra. 

O interior das igrejas recebe vastos con
juntos de pintura mural, ambientando o al
tar-mor e os variados altares da nave, que 
evocam um número cada vez maior de San
tos protectores da peste e de muitos outros 
males, ou que intercedem no caminho das 
almas para o céu, como São Sebastião, São 
Roque, Santo Antão, São Cristovão, Santa 
Luzia, Santa Bárbara, Santa Catarina e Santa 
Margarida. 

Das alfaias litúrgicas e dos paramentos 
faziam parte toalhas, cruzes, castiçais, turí
bulos e frontais de altar, vindos da Flandres, 
corporais da Holanda, frontais em guadame
cil e missais do costume de Zamora. 

É este ambiente artístico de grandes 
persistências e modestos programas constru
tivos, mas também de abertura às novidades 
formais, devoto dos novos santos e amante, 
como todo o reino, das coisas da Flandres, 
que encontramos no território de fronteira, 
afastado das principais cidades, mas que 
nem por isso deixa de acusar um acentuado 
dinamismo nos finais da Idade Média, a que 
os contactos e o comércio com o outro lado 
da raia não foram alheios. 

É precisamente no seu contexto frontei
riço que este património da região de Bra
gança deve merecer uma ampla investigação, 
de modo a que o seu valor patrimonial possa 
ser avaliado e equacionado na perspectiva 
da gestão do território. 


