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Resumo  

 

A presente investigação centrou-se no estudo dos perfis e das motivações dos 

visitantes da Casa do Infante – Museu e teve o intuito de conhecer o público que 

procura este espaço museológico.  

São várias as hipóteses de reabilitação e de novas funcionalidades que os antigos 

espaços industriais em desuso podem adotar. No entanto, esta investigação centrou-se 

no estudo da Casa do Infante, um antigo armazém régio usado para espaço museológico 

e arquivístico.  

Para alcançar os objetivos propostos foram realizadas entrevistas à Chefe de 

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto e a dois colaboradores do museu, ao 

Técnico Superior e à responsável pela elaboração das estatísticas. Aplicou-se ainda um 

inquérito por questionário aos visitantes do museu.  

Com a realização do inquérito aos visitantes da Casa do Infante – Museu 

verifica-se que a maioria são indivíduos do sexo feminino, de nacionalidade portuguesa 

e entre as faixas etárias dos 18 aos 55 anos e na superior a 65 anos. No que concerne às 

motivações dos inquiridos para visitar a Casa do Infante – Museu são identificadas 

principalmente as suas componentes culturais, históricas e arquitetónicas e o facto de 

este estar localizado no Centro Histórico do Porto.  

 

 

Palavras-chave: Património Industrial; Turismo Cultural Urbano; Motivação da 

viagem; Perfil do visitante.  
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Abstract 

 

This research have its focus on the study of profiles and motivations of the 

visitors of Infante House -Museum and aimed to meet the public that search for this 

space. 

There are several opportunities of rehabilitation and new features for the old 

industrial spaces into disuse. However this research focused the study at the House of 

the Infante, a former royal warehouse transformed into a museum and into an archival 

space. 

To achieve the proposed objectives we interviewed the Superior of the Historical 

Division of the Oporto’s Municipal Archive and two employees of the House-Museum, 

a Senior Technician and the person responsible for the statistics. We also applied a 

questionnaire to the visitors of the museum. 

Through this investigation it appears that the majority of the visitors are females 

of Portuguese nationality, between the age group of 18-55 years and also from the group 

above 65 years. Regarding the motivations for visiting the Infante House-Museum we 

observed that are mainly identified its cultural, historical and architectural components 

furthermore its location in the of Oporto’s Historical Center. 

 

 

Keywords: Industrial Heritage; Cultural Urban Tourism; Trip Motivations; Visitors 

Profiles. 
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Introdução 

A presente dissertação, intitulada “Perfis e motivações dos visitantes da Casa do 

Infante – Museu”, tem como finalidade conhecer o público que procura este espaço 

museológico.  

O turismo é reconhecido mundialmente como um dos principais setores da 

atividade económica devido à sua capacidade de gerar riqueza, melhorar a qualidade de 

vida das comunidades e desenvolver atividades e infraestruturas numa região. Também 

em Portugal é um dos principais motores da economia nacional, existindo um 

crescimento nas últimas duas décadas (Cunha, 2006). Deste modo, o turismo tornou-se 

fundamental nas estratégias de desenvolvimento económico, social e cultural, tanto a 

nível local, como regional e/ou nacional. 

O turismo tem usufruído dos recursos culturais e patrimoniais de uma região 

com o intuito de potencializar o que existe de particular, de autêntico e de único numa 

comunidade e consequentemente atrair visitantes. Esta relação entre turismo, cultura e 

património ajuda a dinamizar e a desenvolver as comunidades locais e na 

preservação/conservação do património material e imaterial.  

A abordagem desta temática está relacionada com o facto das problemáticas em 

torno da revalorização e preservação do património industrial serem alvo de 

preocupações recentes. A sua seleção deve-se também ao incremento das iniciativas de 

reabilitação/reconversão de antigas instalações industriais em locais de lazer, recreio e 

cultura que impulsionam o desenvolvimento urbanístico, económico e turístico de uma 

região. Outra das razões da sua escolha é a importância que o património cultural 

adquiriu na sociedade devido à transmissão de valores culturais como a herança, a 

memória e os estilos de vida. Deve-se também à crescente importância do património 

histórico, arquitetónico e arqueológico.  

O caso de estudo selecionado foi a Casa do Infante, um antigo armazém régio 

construído com a finalidade de albergar os serviços da coroa na cidade. Este espaço 

encontra-se localizado no Centro Histórico do Porto e é conhecido como o local de 

nascimento do Infante D. Henrique o que lhe confere uma maior notoriedade.  
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Este espaço foi alvo “de um processo de reabilitação e musealização e hoje 

oferece um conjunto de valências diversificadas: Museu; Arquivo Histórico Municipal; 

Biblioteca de Assuntos Portuenses; Sala Memória; Sala de exposições e Auditório”
1
. 

A seleção da cidade do Porto para esta investigação deve-se ao seu potencial 

turístico a nível nacional e internacional, ao facto do seu Centro Histórico ser 

reconhecido mundialmente como Património Cultural da Humanidade menção atribuída 

pela Unesco em 1996
2
 e ainda por esta cidade ter sido considerada o Melhor Destino 

Europeu de 2014
3
.  

Portanto, a cidade do Porto deve explorar os seus recursos naturais/culturais para 

disponibilizar uma oferta ampla e atrativa, sendo necessário recorrer à diferenciação de 

produtos e serviços turísticos para que a experiência do turista/visitante seja positiva.  

O estudo dos perfis e das motivações dos visitantes que procuram o património 

e/ou o espaço urbano é relevante no desenvolvimento e na competitividade dos destinos. 

O conhecimento do potencial consumidor irá refletir-se nas estratégias de marketing, na 

oferta consoante o público que pretende atrair e no desenvolvimento dos vários setores 

que estimulam a economia.  

No capítulo I intitulado “A relação entre Património e Turismo Cultural Urbano” 

é abordada a relação do património com o turismo cultural urbano e como estes 

dinamizam o espaço urbano. É também feita referência ao modo de como os museus se 

articulam com o turismo e se tornam importantes atrações culturais.   

O capítulo II “ Perfis e motivações dos turistas culturais” trata as principais 

teorias da motivação turística e o perfil dos turistas culturais e no Porto e Norte de 

Portugal.  

No capítulo III “Casa do Infante – Museu: públicos – um percurso teórico-

metodológico” são mencionadas as técnicas de recolha de dados utilizadas neste estudo 

e é apresentada uma breve contextualização da Casa do Infante. Continuamente, no 

capítulo IV “Visitantes da Casa do Infante – Museu e a sua importância para o turismo 

na cidade do Porto ” são expostos e analisados os resultados obtidos.   

                     
1
Turismo do Porto [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=1334> 

[Consult.26.01.2015]. 
2
Direção-Geral do Património Cultural [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-mundial/portugal/centro-historico-do-porto/> 

[Consult.10.11.2014]. 
3
Centro Histórico do Porto [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.portopatrimoniomundial.com/> [Consult.10.11.2014].  

 

http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=1334
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-mundial/portugal/centro-historico-do-porto/
http://www.portopatrimoniomundial.com/
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Para concluir a investigação são apresentadas as considerações finais e as 

referências bibliográficas.  
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Capítulo I – A relação entre Património e Turismo Cultural Urbano 

A cultura e o património emergem nos últimos anos como recursos turísticos em 

diversas políticas e intervenções públicas (…). Ao mesmo tempo, servem de pretexto 

para a requalificação de lugares e a melhoria das condições de vida das populações 

(Carvalho, 2010, cit. por Ferreira, 2011, p.25).  

 

1.1. Turismo: evolução e dinamização local 

O turismo começou a desenvolver-se na segunda metade do século XIX mas o 

seu crescimento verificou-se sobretudo no século XX com o desenvolvimento de 

infraestruturas, equipamentos e com as transformações económicas e sociais deste 

período. 

As viagens sempre estiveram presentes na história do homem pois viajava-se por 

diversos motivos como religiosos, políticos, expansão territorial, comércio ou pela 

curiosidade de conhecer outros povos, países e climas (Cunha, 2006; Pérez, 2009). No 

entanto, a sua finalidade ou dimensão foram-se modificando e adotando características 

diferentes em cada época.  

O século XVIII é considerado por vários autores como a época do surgimento do 

turismo moderno, neste século os nobres e burgueses ingleses realizavam o Grand Tour. 

Este era um complemento da educação dos jovens ingleses, uma forma de 

lazer/diversão que tinha como principais destinos Paris, Florença, Roma ou Veneza 

(Cunha, 2006).  

Com o Grand Tour nasce o conceito de turismo e consequentemente o de turista. 

Foi este movimento que influenciou o desenvolvimento dos transportes, da hotelaria e 

da restauração na Europa.  

Posteriormente, no século XIX assistiu-se a grandes transformações com o 

progresso da ciência e com o desenvolvimento dos transportes principalmente do 

comboio. É neste período que surge o turismo organizado com a viagem de Thomas 

Cook de comboio entre as cidades de Leicester e Loughborough em 1841. Este em 1872 

organizou a primeira viagem à volta do mundo marcando profundamente a história do 

turismo, pois este começou a ganhar forma e a ser uma atividade organizada.  

A primeira década do século XX ficou marcada por transformações que 

influenciaram a vida das sociedades. Essas transformações ocorreram com a invenção 

do telégrafo e do telefone, com o alargamento da rede de caminho de ferro e o 

desenvolvimento industrial associado ao trabalho e às reivindicações sindicais. As 
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reflexões em torno do tempo de trabalho, resultaram num decréscimo do tempo de 

serviço e no direito ao descanso semanal. Mais tarde, a Organização Mundial do 

Trabalho estabeleceu o princípio das férias pagas o que também impulsionou as viagens 

(Cunha, 2006). 

Apesar da existência de alguns acontecimentos mais nefastos na história da 

humanidade o turismo conseguiu desenvolver-se até à Segunda Guerra Mundial, pois a 

partir desse acontecimento entrou numa fase de estagnação.   

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, seguiu-se o período de recuperação 

económica na Europa e a partir dos anos 1950 houve uma fase de grande progresso 

económico e social que impulsionou o desenvolvimento do turismo. Segundo Cunha, 

“as profundas e rápidas mutações operadas nesta época, tanto do ponto de vista 

científico, técnico e económico, como do ponto de vista social, político e cultural, 

levaram a que, em cada geração que se seguiu à II Guerra Mundial, se alterasse o 

comportamento e as atitudes dos homens e que os valores de referência não só 

modificassem, mas também que se esbatessem as diferenças daqueles que caracterizam 

cada uma das civilizações existentes no mundo” (2006, p.45). A partir deste momento o 

turismo deixa de ser restrito às elites e passa a ser acessível a quase todas as classes 

sociais.  

O termo turismo é utilizado constantemente na sociedade contemporânea, no 

entanto, a sua utilização nem sempre tem o mesmo significado. Como evidenciado por 

Cunha (2006), o turismo para uns é bastante importante porque cria emprego e riqueza e 

contribui para o bem-estar da sociedade, para outros o turismo é visto como uma forma 

de realização pessoal/diversão e ainda pode significar a destruição de valores, 

património e identidade.  

Para entender melhor o setor turístico é necessário analisar como é que a 

sociedade produz o seu tempo de lazer, que pode ser entendido segundo Dumazedier 

como “a actividade à qual as pessoas se entregam livremente, fora das suas 

necessidades e obrigações profissionais, familiares e sociais, para se descontrair, 

divertir, aumentar os seus conhecimentos e a sua espontânea participação social, livre 

exercício e capacidade criativa” (cit. por Cunha, 2006, p.16). O tempo de lazer pode ser 

influenciado pela idade, género, educação, classe social e pelas circunstâncias políticas, 

económicas e sociais (Pérez, 2009).  

No tempo de lazer os indivíduos dedicam-se ao tempo de recreio, ou seja, a “ um 

conjunto de acções e actividades que as pessoas desenvolvem livremente de forma 
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positiva e agradável durante o lazer, incluindo as participações activas e passivas em 

desporto, educação informal, entretimento, diversões, visitas e viagens” (Cunha, 2006, 

p.16). Este tempo de recreio pode ser usufruído na residência ou na proximidade, ao 

contrário do turismo que implica uma deslocação.  

Torna-se assim importante definir o turismo, para compreender melhor a sua 

dimensão e o seu papel na sociedade. Segundo a Organização Mundial de Turismo 

(OMT), este “inclui tanto o deslocamento e as atividades realizadas pelas pessoas 

durante suas viagens e estadas, bem como, as relações que surgem entre eles, em 

lugares distintos de seu ambiente natural, por um período de tempo consecutivo inferior 

a um ano e mínimo de 24 horas (pernoite no destino), principalmente com fins de lazer, 

negócio e outros” (cit. por Vieira, 2006, p.3).  

O termo turista designava inicialmente as pessoas que viajavam por distração, 

repouso e para aprendizagem, mas nos dias de hoje esta palavra é usada num sentido 

mais amplo. Esta pode ser definida como “um visitante temporário que permanece pelo 

menos 24 horas no lugar que visita, por motivos de lazer ou negócios” (Organização 

Mundial de Turismo, cit. por Gomes, 2012, p.19).  

Segundo Santana, existem três aspetos fundamentais que definem o sistema 

turístico, nomeadamente o elemento dinâmico, estático e consequencial. O elemento 

dinâmico refere-se ao facto de o turismo necessitar de uma viagem/deslocação, o 

elemento estático envolve o destino, as atividades e as infraestruturas turísticas. Por 

último, o elemento consequencial são os impactos provocados pela viagem (cit. por 

Pérez, 2009).  

O turismo integra o lazer/recreio, a aprendizagem e a cultura o que permite dizer 

que este não é apenas um fenómeno económico mas também um fenómeno social 

(Cunha, 2006).  

Após a análise da evolução do conceito de turismo e do lugar que este foi 

conquistando a nível mundial, conclui-se que o século XXI inicia-se com um turismo 

consolidado e presente no quotidiano da sociedade.  

Este é um dos mais importantes setores da atividade económica de vários países, 

pois contribui para a criação de riqueza e para a melhoria do bem-estar da sociedade. O 

seu impacto pode sentir-se de várias formas como “pela produção e emprego que cria, 

pelo investimento e inovação que promove, pelo desenvolvimento de infra-estruturas 

colectivas que estimula, pela preservação do ambiente e recuperação do património 

histórico e cultural que favorece, pelas oportunidades de desenvolvimento regional que 
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representa, pelas necessidades dos indivíduos que satisfaz” (Cunha, 2006, p.7). Devido 

a estes contributos o turismo é um setor em crescimento e importante para os países pois 

são poucos os setores que conseguem integrar vários domínios da sociedade. Também 

em Portugal o setor turístico cresceu consideravelmente nas últimas décadas e devido à 

sua produção está entre os setores mais importantes da economia nacional (Cunha, 

2006).  

A utilização dos recursos de uma região em prol do turismo deve ser usada de 

forma racional e deve-se adotar uma estratégia turística baseada na capacidade de carga 

do destino. É nesta linha de pensamento que se fala de desenvolvimento sustentável 

aplicado ao turismo, este conceito pode ser entendido através do Relatório de Bruntland 

como a capacidade de “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias” (Nações Unidas, cit. 

por Marques, 2011, p.9). 

Segundo Marques, apesar de existir uma movimentação entre países os impactos 

do turismo são maioritariamente sentidos a nível local/regional “ou seja, é a nível local 

que são criados postos de trabalho; que a melhoria dos rendimentos das famílias se 

processa; é ainda ao nível local que têm de ser equacionadas diversas necessidades 

adicionais criadas pelo sector do turismo em áreas, tais como o abastecimento de água, 

o saneamento, a electricidade e a recolha de resíduos” (2011, p.10). Neste sentido, as 

políticas e estratégias na área do turismo devem ser pensadas a nível local, envolvendo 

todos os responsáveis pelas atividades turísticas, os órgãos governamentais e ainda a 

população local. 

 

 

1.2. Perspetivas de evolução do turismo a nível mundial 

Do desenvolvimento tecnológico, social, económico, da globalização e das 

transformações nos estilos de vida da sociedade, resultaram um conjunto de alterações 

no desenvolvimento turístico, nos destinos, na oferta e no comportamento dos turistas e 

das organizações. Surgiram novos conceitos como o de sustentabilidade, qualidade, 

diferenciação e diversidade e ainda existe a preocupação de integrar a população local 

no seu planeamento. Assiste-se também a uma emergência de novos destinos por todo o 

mundo, oferecendo novos produtos e experiências obrigando os existentes a 

modernizar-se.  
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Verifica-se ainda que os turistas estão melhor informados devido à facilidade de 

acesso à informação, o que origina consumidores mais exigentes e que dão mais valor à 

relação qualidade/preço. O acesso das classes mais baixas da sociedade ao turismo 

resultou num público mais diversificado.  

A análise da evolução, das transformações e da importância do turismo, permite 

verificar que este é um setor dinâmico e em constante mutação que adapta-se às 

exigências de cada época. Apresenta ainda uma tendência evolutiva mesmo nos 

períodos marcados por crises mundiais como, por exemplo, a crise do petróleo em 1972 

a de 1979, ou a crise imobiliária e financeira em 2008, em que este setor continuou a 

crescer (Cunha, 2006).  

De acordo com a OMT as chegadas de turistas a nível mundial cresceram 5% até 

setembro de 2013, destacando-se as regiões da Europa (6%), a Ásia e Pacífico (6%), a 

África (5%) e as Américas (3%). Em relação à região do Médio Oriente (0.3%) 

apresenta apenas um ligeiro crescimento (cit. por Confederação do Turismo Português, 

2013).  

Pode-se constatar que a Europa é um destino de eleição a nível mundial pelo 

crescimento que obteve em 2013. Esta informação pode ser reforçada pelos dados de 

2012 no qual recebeu 534 milhões de turistas resultando em receitas cerca de 458 

biliões de dólares (Confederação do Turismo Português, 2013). Segundo as previsões 

este continente continuará a manter a sua posição.  

Segundo a OMT, em 2013 foi ultrapassado um bilião de turistas a nível mundial 

e espera-se que em 2020 se ultrapassem os 1,4 biliões e em 2030 que este valor aumente 

para os 1,8 biliões. Na ilustração seguinte pode-se observar a evolução das chegadas de 

turistas internacionais até 2030 (Confederação do Turismo Português, 2013).  
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Ilustração 1 - Chegada de turistas internacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ilustração anterior constata-se que as principais regiões que receberão a 

maioria dos turistas são a Europa, Ásia e Pacífico, seguindo-se a América. Em relação à 

África e ao Médio Oriente, receberão um número reduzido de chegadas internacionais. 

No entanto, Carvão refere que “a grande maioria das chegadas internacionais registadas 

na Europa, na Ásia ou na América tem como origem mercados emissores da própria 

região” (2009, p.20).  

Relativamente ao país com maior número de chegadas de turistas a nível 

mundial destaca-se a França, contudo, as previsões indicam que possivelmente em 2020 

a China poderá substituí-la, ocupando assim o primeiro lugar do destino mais visitado 

(Carvão, 2009). 

Pode-se concluir que o turismo adquiriu uma importância extrema a nível global 

e continuará a manter essa posição. As previsões para este setor são de crescimento e 

desenvolvimento, assim como, as movimentações turísticas também irão ser positivas 

prevendo-se um crescimento sobretudo na Europa. Estes fatores irão refletir-se na 

economia e no desenvolvimento dos países. 

A reflexão sobre a importância do turismo para o desenvolvimento local e  da 

sua evolução são importantes na presente dissertação porque suportam teoricamente 

possíveis respostas para os objetivos deste estudo. Verifica-se que o continente europeu 

continuará a receber um grande número de turistas internacionais, e sendo Portugal um 

dos países da Europa, este também poderá beneficiar deste crescimento. É importante 

Fonte: Confederação do Turismo Português (2013, p.3) 
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realçar que os turistas internacionais que visitam a Europa são sobretudo emissores da 

própria região, indicando que possivelmente a maioria dos visitantes da Casa do Infante 

– Museu serão europeus.  

 

 

1.3. Património e património industrial 

Os conceitos de património e património cultural foram-se modificando ao longo 

do tempo, porque os objetos/monumentos são influenciados pelo que as comunidades 

numa determinada época consideram património o que é importante preservar (Café, 

2007). No entanto, “só alcançam o estatuto patrimonial os recursos que perderam a 

função social utilitária” (Ferreira, 2011, p.30), ou seja, de acordo com as mentalidades 

vigentes estes conceitos foram se adaptando às necessidades dos indivíduos.  

A origem epistemológica de património surge do latim patrimonium e significa 

herança paterna, ou seja, os bens herdados do passado  

(Ramos, 2010). Este pode ser dividido em património tangível (património material que 

inclui o natural, o arqueológico, o arquitetónico, o industrial) e intangível (património 

imaterial, ou seja, o saber-fazer).  

O património é hoje um meio de desenvolvimento sendo frequente a sua 

utilização como recurso turístico para atrair visitantes e dinamizar as comunidades. Para 

Anico este também contribui para a construção de identidades, porque o património é 

visto como um fator de construção social através de “um processo simbólico de 

legitimação social e cultural baseado na selecção e activação de referentes que 

permitem representar uma determinada identidade, registando alterações consoante as 

épocas, as sociedades e os poderes vigentes” (cit. por Mendes, 2011, p.36).  

O património cultural “inclui não só a herança cultural de cada povo que se 

manifesta pelas expressões «mortas» como os locais arqueológicos, os monumentos 

arquitectónicos relevantes pelos estilos que mostram ou pelos eventos passados que 

evocam, enfim objectos artísticos e também de valor histórico hoje em desuso, mas 

também pelos bens culturais actuais, tangíveis e intangíveis, novas formas de artesanato 

englobando a assimilação local de novas tecnologias, as línguas e a sua evolução viva, 

os conhecimentos e vivências actuais” (Barros, cit. por Café, 2007, p.22). 

Os elementos que o integram são igualmente selecionados previamente pois nem 

todos os elementos culturais podem ser preservados e classificados como património. 
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Inicialmente estes conceitos só abrangiam os elementos que estavam ligados à 

monumentalidade, ao bélico e ao religioso (Mendes, 2000) e estavam guardados e 

reservados às elites. No século XIX o conceito de património cultural foi alterado e 

passou a abranger para além do património material o imaterial e após a Segunda 

Guerra Mundial passou a ser acessível a toda a sociedade (Pérez, 2009). Esta 

importância que hoje é atribuída ao património só foi possível como afirma Mendes 

(2000) devido ao alargamento do seu conceito. 

No século XVIII no Reino Unido e no século XIX/XX noutros países existiu um 

processo de transformações culturais e socioeconómicas importantes para o 

desenvolvimento da sociedade e do turismo. A revolução industrial e todas as atividades 

industriais produziram vários testemunhos que foram adquirindo valores e significados 

diferentes ao longo dos tempos.  

Inicialmente só dois tipos de testemunhos interessavam, as fontes escritas 

(documentavam a história da indústria) e os objetos/edifícios que tinham utilidade e 

podiam ser reutilizados. Os vestígios industriais sem interesse eram destruídos ou 

desativados (Mendes, 2000). 

Após a Segunda Guerra Mundial assistiu-se por toda a Europa a um processo de 

desenvolvimento económico baseado na construção de infraestruturas e 

consequentemente a destruição de estruturas com um importante significado histórico e 

simbólico. Foi a partir deste acontecimento que alguns investigadores refletiram sobre 

as potencialidades da preservação dos vestígios industriais a nível histórico e 

económico.  

Este processo de valorização e conservação dos vestígios industriais iniciou-se 

no Reino Unido devido ao seu papel no desenvolvimento industrial. As razões que 

conduziram à sua proteção estavam ligadas à consciencialização de que com a 

destruição destes vestígios se perde simultaneamente história, património, memória e a 

identidade de uma comunidade (Café, 2007; Rosa, 2011). Também Mendes (2006) 

refere alguns fatores que levaram à proteção do património industrial como a 

democratização da história possibilitando o estudo/investigação de assuntos que eram 

ignorados (ex: o quotidiano, o trabalho, a vida privada, os grupos minoritários), as 

destruições ocorridas com a II Guerra Mundial e a necessidade de reconstrução nos anos 

1950, o alargamento do conceito de património e a destruição de 

património/testemunhos importantes.   
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Mediante as preocupações da destruição dos vestígios industriais os 

investigadores defenderam a integração desses vestígios no património cultural e na 

criação da arqueologia industrial
4
. As questões em torno do património industrial e da 

arqueologia industrial foram alvo de reflexões nos anos 1960 e 1970 em vários países. 

Também neste período surgiram obras literárias e revistas sobre o tema e 

criaram-se associações regionais, nacionais e internacionais com a finalidade de 

proteger este património (Mendes, 2000; 2006). 

Apesar do conceito de arqueologia industrial surgir nos anos 1950 com o intuito 

de estudar os vestígios industriais só a partir dos anos 1980 tornou-se numa disciplina 

científica. A sua expansão em vários países permitiu a criação de condições para a 

realização do Primeiro Congresso Internacional para a Conservação dos Monumentos 

Industriais em 1973 (Rosa, 2011).  

Em 1978 realizou-se a III Conferência Internacional para a Conservação dos 

Monumentos Industriais em Estocolmo onde se criou a TICCIH – The Internacional 

Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (Gómez, 2010). Esta só foi 

formalizada em 1981 com a IV Conferência Internacional para a Conservação dos 

Monumentos Industriais nas cidades de Lyon e Grenoble, contribuindo para a 

divulgação de atividades ligadas ao património industrial (Rosa, 2011).  

O conceito de património industrial segundo Rosa (2011) foi-se consolidando à 

medida que eram reconhecidos os seus valores. Para a autora esses valores são o valor 

histórico (testemunho do progresso das atividades humanas), o valor social (relacionado 

com o trabalho industrial), o valor tecnológico (desenvolvimento das técnicas e dos 

processos industriais), o valor científico (fonte para os estudos científicos de várias 

áreas como a História Social e Económica) e por último o valor arquitetónico, (projetos, 

características, materiais).  

O conceito de património industrial definido pela TICCIH está presente na Carta 

de Nizhny Tagil, e abrange “os vestígios da cultura industrial que possuem valor 

histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Estes vestígios englobam 

edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de 

refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de 

                     
4
 Esta foi inicialmente defendida por Francisco de Sousa Viterbo devido à desativação de várias fábricas 

na segunda metade do século XIX e inícios do século XX em Portugal o que levou a sugerir que 

paralelamente à arqueologia tradicional existisse uma dedicada à indústria. Esta ideia foi ignorada e só em 

1950 na Bélgica e na Inglaterra vários autores defenderam a criação de uma arqueologia industrial. 

(Mendes, 2000; 2012).  
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energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, assim como os 

locais onde se desenvolveram actividades sociais relacionadas com a indústria, tais 

como habitações, locais de culto ou de educação” (The International Committee for the 

Conservation of the Industrial Heritage, 2003, p.3). Salienta-se que cada ramo da 

atividade industrial tem as suas próprias características.  

Na tabela seguinte pode-se observar de forma mais detalhada os elementos que 

constituem este património. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O património industrial engloba duas perspetivas, uma de testemunho e outra de 

educação e aprendizagem como se pode observar na Carta de Nizhny Tagil (2003). Esta 

refere que os edifícios, os materiais/utensílios e outras componentes que integram a 

atividade industrial são importantes para a história de uma comunidade. Estes devem ser 

estudados, inventariados, conservados e o seu significado e história devem ser 

ensinados e transmitidos à sociedade.  

Nos últimos anos verificou-se que a população tem integrado este património 

nos seus tempos de lazer essencialmente através do turismo. Este património cada vez 

mais é difundido através da educação, da recuperação de tradições/costumes, de objetos 

e de atividades artesanais e industriais em desuso como forma de desenvolvimento e 

revitalização local.  

Fonte: Serrano (2010, p.41) 

Tabela 1 - Elementos que integram o património 

industrial 
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1.3.1. O panorama português 

Em Portugal os primórdios sobre a proteção do património cultural remontam ao 

Alvará Régio criado por D. João V em 1721. Apesar de não estar especificado neste 

documento o conceito de património cultural, este estabelecia que a Academia 

Portuguesa da História seria a responsável pelas medidas de proteção do património e 

existiam punições para quem o danificasse (França, cit. por Mendes, 2000).  

Alguns autores defendem que não houve uma verdadeira revolução industrial em 

Portugal como nos outros países europeus. Isto deve-se ao facto de não ter existido uma 

manifestação radical devido a uma industrialização tardia, pois a primeira máquina de 

produção a vapor foi introduzida em 1820. No entanto, considera-se que apesar da 

industrialização no país não ter alcançado as dimensões de outros países não diminui o 

interesse de a conhecer e divulgar (Serrano, 2010). 

As preocupações pela preservação do património industrial em Portugal 

começaram nos finais de 1970 e início de 1980 e simultaneamente surgiram as 

primeiras associações para estudar e proteger este património. Destas associações 

salienta-se a Associação de Arqueologia Industrial da Região de Lisboa (Cordeiro, 

2007; Matos; Sampaio, 2014) e mais tarde a Associação Portuguesa para o Património 

Industrial (APPI) criada em 1997 na cidade do Porto sendo a representante da TICCIH 

em Portugal (Ramos, 2011; Serrano, 2010). 

De acordo com um relatório elaborado pela Associação Portuguesa para o 

Património Industrial apresentado em 2006, a situação do património industrial no país 

é preocupante. Esta situação deve-se ao rápido desenvolvimento urbano e à falta de uma 

correta planificação, aos interesses imobiliários, ao estado de degradação desses 

elementos e da incapacidade dos governos e dos restantes responsáveis protegerem este 

património (Serrano, 2010). 

O património industrial é um dos mais ameaçados de destruição por ser um 

património recente e por isso é necessário que haja estratégias bem definidas e 

legislação para a sua conservação. Neste sentido, Cordeiro (2007) refere que existe uma 

escassa legislação sobre este património, pois as únicas referências estão presentes na 

Lei de bases do Património (2001), nomeadamente no artigo 2º “Conceito e âmbito do 
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património cultural”
5
 e no artigo 72º “Disposições gerais – Componentes do regime 

geral da valorização dos bens culturais”
6
. Na opinião do autor esta é insuficiente para 

perceber o significado do património industrial bem como a importância da sua 

conservação, uma vez que estas não especificam medidas concretas para a sua 

salvaguarda e referem o seu interesse de forma superficial.  

Mediante este panorama o património industrial em Portugal tem seguido dois 

caminhos. O primeiro é o desaparecimento de vestígios industriais que nunca foram 

estudados ou conservados e o segundo é a destruição total ou o aproveitamento das 

estruturas industriais. A falta de legislação para proteger este património e a contínua 

destruição resultarão no desaparecimento dos edifícios industriais dos séculos XIX e 

XX, ou seja, na ausência de testemunhos do desenvolvimento da atividade industrial em 

Portugal (Cordeiro 2007). 

De acordo com Serrano (2010) existem em Portugal 588 unidades industriais 

inventariadas. O maior número de elementos industriais encontra-se na Região 

Autónoma dos Açores seguem-se as regiões de Lisboa, Setúbal e Porto. No Porto e 

Lisboa a maioria dos elementos industriais são fábricas e na Região Autónoma dos 

Açores e Setúbal são moinhos. Em relação à época de origem a maioria situa-se entre os 

séculos XVIII-XX e as tipologias mais numerosas são as fábricas, moinhos, fornos e 

centrais elétricas. Este levantamento é importante porque permite conhecer os tipos de 

testemunhos que existem em Portugal e as atividades que mais marcaram o país. 

O Norte de Portugal assistiu nos primeiros anos do século XX a um 

desenvolvimento industrial importante devido às ligações com o mercado brasileiro e 

colonial. No entanto, assistiu-se no fim deste século a um processo de 

desindustrialização e de deslocamento das indústrias dos centros urbanos para as 

periferias. Este fenómeno foi visível em várias cidades industrializadas sendo um 

exemplo a cidade do Porto (Matos; Sampaio, 2014).  

Como consequência deste processo criaram-se nos anos 1990 por todo o país 

vários museus ligados à indústria, à ciência e à técnica. Como exemplos, pode-se 

                     
5
 Refere que “O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, 

dos bens que integram o património cultural reflectirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, 

originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade” (Cordeiro, 2007, p.48). 
6
 Menciona que “As leis de desenvolvimento poderão estabelecer formas de protecção, e correspondentes 

regimes, especialmente aplicáveis aos bens culturais ou a certo tipo de elementos integrantes do 

património arqueológico, arquivístico, audiovisual, bibliográfico, fonográfico ou fotográfico ou a novos 

tipos de bens culturais, nomeadamente os que integrem o património eletrónico ou o património 

industrial (Cordeiro, 2007, p.48).  
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mencionar o Museu Nacional da Imprensa e Artes Gráficas, o Museu da Ciência e 

Indústria do Porto, Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave entre muitos outros 

exemplos (Matos; Sampaio, 2014). Esta iniciativa de criar museus relacionados com o 

património industrial partiu das universidades, autarquias e empresas públicas.  

Em 2000 o Instituto dos Museus Portugueses registava 530 museus em 

funcionamento e 81 tinham coleções de património industrial sendo os mais 

significativos nas cidades de Lisboa (16 museus), Porto (10 museus) e Santarém (5 

museus) (Matos; Sampaio, 2014; Mendes, 2012).  

A criação de museus industriais e a sua rápida expansão de acordo com Mendes 

(2012), está relacionada com a nova museologia que promove a interação entre museu e 

comunidade. Também se deveu ao trabalho das associações industriais como a 

Associação Industrial da Região de Lisboa, a Associação Portuguesa de Arqueologia 

Industrial e a Associação Portuguesa para o Património Industrial. E por último, chama-

se a atenção para o papel dos investigadores de diversas áreas como os arquitetos, 

historiadores, sociólogos e/ou museólogos.  

 

 

1.3.2. Reabilitação e recuperação do património industrial 

Com a desindustrialização e com a evolução tecnológica e das infraestruturas 

foram vários os edifícios industriais que foram abandonados e podem ser reutilizados 

para novos fins.  

As estruturas industriais localizadas nos espaços urbanos fazem parte integrante 

do seu valor histórico e o seu abandono/degradação contribuem para a formação de uma 

imagem negativa da cidade e para a menor qualidade de vida desse espaço. Inicialmente 

os planos urbanísticos só tinham em conta a preservação dos edifícios/objetos que 

consideravam ter mais significado e os sem utilidade ou entraves ao progresso eram 

destruídos (Serrano, 2010).  

No período correspondente ao alargamento do conceito de património também 

existiu um processo de revalorização das cidades. Iniciaram-se vários projetos de 

requalificação urbana que visaram a recuperação e reutilização das estruturas industriais 

com o objetivo de melhorar o espaço urbano. Alguns exemplos desses projetos foram as 

zonas ribeirinhas de várias cidades como Nova Iorque, Londres, Buenos Aires e Lisboa 

após os seus portos e armazéns serem desativados (Serrano, 2010). 
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Estes espaços passaram a abranger novas funcionalidades relacionadas com 

lazer, cultura, restauração, hotelaria, habitação. No entanto, a falta de reconhecimento 

do valor destes espaços e de legislação para a sua proteção pode causar a sua destruição 

devido aos interesses dos imobiliários/investidores.  

Os projetos de requalificação dos edifícios desocupados introduziram mudanças 

nas cidades e na qualidade de vida das suas populações. O reaproveitamento de “uma 

estrutura existente permite a continuidade da imagem da cidade, revalorizando o seu 

conjunto (valor histórico, social e de memória). Esta operação contribui ainda para o 

reconhecimento dos valores do passado – técnicas construtivas, história, memória, 

significado social, e salvaguardando a heterogeneidade dos espaços urbanos únicos e 

distintos de cada cidade, enriquecendo o património e o conhecimento a nível mundial” 

(Serrano, 2010, p.51). 

Segundo Mendes (2000) as antigas instalações industriais constituem a parte 

mais visível do património industrial e alguns armazéns ou mercados são exemplos 

grandiosos da arquitetura do ferro. Também a Direção Geral do Património partilha 

desta opinião, referindo que muitos dos edifícios industriais demonstram as várias 

técnicas construtivistas utilizadas como, por exemplo, o telhado em shed e os vários 

materiais de construção, como o ferro, o tijolo vermelho e o betão
7
. 

Muitos dos vestígios industriais encontram-se em estado de degradação sendo 

necessário adotar medidas de preservação e requalificação. Contudo, o interesse na 

preservação destas estruturas não está em muitos casos ligada ao seu valor artístico, mas 

à “singularidade dos projectos; da inovação relativamente aos sistemas construtivos e 

materiais; do seu valor social e de memória e, do seu papel como elemento constituinte 

de uma imagem urbana” (Serrano, 2010, p.60). 

A preservação de estruturas industriais e a sua possível reabilitação deverá ter 

em conta a sua justificação e centrar-se na utilização de critérios como o valor artístico, 

histórico e de uso (Mendes, 2000). Em relação ao valor artístico deve-se estar atento às 

características estéticas e do material de construção. No valor histórico deve-se ter em 

consideração que um edifício é uma fonte histórica, ou seja, são “objectos portadores de 

tempo” (Mendes, 2000, p.205), que transmitem uma mensagem do passado e por isso 

devem ser transmitidos com autenticidade. Assim, as estruturas industriais transmitem 

                     
7
Direção-Geral do Património Cultural [Em linha]. Disponível em WWW <URL: 

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/itinerarios/industrial/ > [Consult. 01.12.14]. 

 

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/itinerarios/industrial/
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várias informações importantes para compreender os processos de industrialização, dos 

materiais usados, modos de vida, relação dos operários com os patrões. E por último, o 

valor de uso centra-se nas necessidades da comunidade podendo ser reutilizados como, 

bibliotecas, galerias de arte, teatros, cinemas, estabelecimentos de ensino.  

As novas funcionalidades introduzidas nos edifícios industriais devem resultar 

de uma investigação do seu meio envolvente, de forma a perceber as necessidades 

existentes e integrar o edifício em planos estratégicos para fazer face a essas 

necessidades. Estes podem ser utilizados para várias funcionalidades e irão ser 

adaptados para as integrar, no entanto, essa adaptação não deve colocar em risco o seu 

valor histórico, de memória e artístico. Para tal, deve-se realizar uma análise prévia dos 

elementos existentes e selecionar o melhor programa de reabilitação, pois cada 

testemunho industrial possui características distintas e particulares resultando em 

processos de intervenção diferentes (Serrano, 2010). 

Deste modo, é preciso entender o termo intervenção que pode ser aplicado 

“quando existe uma acção ou acções sobre um elemento artístico, arquitectónico ou 

urbanístico, que conduz à alteração do existente em diversos aspectos. Esta operação 

pode introduzir vários níveis de transformação no existente e ocorre segundo um 

método que procura atingir um determinado objectivo” (Serrano, 2010, p.53).  

As intervenções realizadas num edifício devem ser reversíveis aplicando 

materiais que possam ser substituídos assim, como os métodos e técnicas devem ser 

adequadas a cada bem patrimonial. Nesta questão a International Council on 

Monuments and Sites (ICOMOS) elaborou em 2003 os Princípios de Análise, 

Conservação e Restauro Estrutural do Património Arquitetónico, enumerando as ações 

que devem integrar o processo de reabilitação como a “análise da informação histórica, 

identificação das causas de danos e degradações, selecção das acções de consolidação e 

controlo da eficácia das intervenções, indutoras de um menor impacto no património” 

(cit. por Ramos, 2011, p.51).  

   A intervenção patrimonial visa a proteção física e dos valores do edifício. De 

acordo com Serrano, pode-se indicar como tipos de intervenção “o restauro, a 

conservação, a reconstrução, a reutilização, a renovação, a reabilitação, a revitalização, 

a requalificação e a reconversão” (2010, p.54).  

O tema da restauração dos bens patrimoniais foi alvo de discussões, porque 

existem autores que entendem a restauração como prejudicial para o objeto/edifício 

podendo mesmo levar à sua destruição. As questões relacionadas com o restauro dos 
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monumentos são descritas na Carta de Atenas criada em 1931. Esta menciona a 

necessidade de abandonar as reconstituições integrais e da importância de existir 

regularmente uma manutenção dos edifícios para evitar as reconstituições (Ramos, 

2011).  

Em 1964 surgem novas questões relacionadas com o restauro na Carta de 

Veneza – Carta Internacional sobre a Conservação e Restauração de Monumentos e 

Sítios. No ano de 1999 é criada a Carta de Burra referindo os princípios da conservação 

e os tipos de intervenção (cit. por Oliveira, 2012). 

 A Declaração de Viena em 2009 menciona a importância da existência de um 

orçamento para a conservação, reabilitação de edifícios e sítios históricos tendo em vista 

o seu papel na recuperação económica. Refere ainda que os processos de reabilitação 

devem optar pela utilização de materiais não poluentes, degradáveis contribuindo para a 

sustentabilidade e proteção do ambiente (cit. por Ramos, 2011).  

Em 2000 a Carta de Cracóvia revê os processos de proteção patrimonial 

diferenciando as ações de manutenção, reparação, restauro, renovação e reabilitação. 

Esta ainda apela para que haja o mínimo possível de intervenções de forma a evitar a 

destruição dos valores que transmitem (cit. por Ramos, 2011). 

Salienta-se que os processos de intervenção podem resultar na perda de 

autenticidade caso a intervenção siga um estilo ou uma moda e não os valores do objeto 

a reabilitar.  

Por todo o mundo encontram-se exemplos de reabilitação de antigas instalações 

industriais como a Gare D’Orsay (Paris) que foi desativada e transformada no Museu de 

Orsay, a antiga Central elétrica Bankside Power Station (Londres) foi também 

transformada no museu TATE Modern. Em Portugal também se verifica esta 

reconversão, por exemplo, na Central do Tejo que deu origem ao Museu da 

Eletricidade, na Alfândega do Porto que foi utilizada para o Museu dos Transportes e 

Comunicações entre outros exemplos (Serrano, 2010).   

A reabilitação do património industrial segundo Gómez (2010) encontra-se 

fundamentalmente em três novos usos: museus da ciência e da técnica, espaços de 

cultura e para usos diferentes das suas antigas funções. Em Portugal a maioria dos 

edifícios industriais desativados foram transformados em museus, permitindo dar uma 

nova funcionalidade ao edifício, bem como, preservar a memória, as técnicas e as 

coleções. Esta utilização dos antigos edifícios industriais verifica-se por todo o país para 

fins culturais ou de lazer. 



 

32 
 

A sua reabilitação em espaços museológicos pode dotar dois modelos: o 

primeiro quando mantêm as antigas funções reforçando o seu valor patrimonial e de 

memória e o segundo quando estes espaços adotam novas funções diferentes das que 

existiam invocando somente o seu significado histórico e o seu passado (Mendes, 

2012). Contudo, ambas as soluções representam testemunhos dos modos de vida e do 

trabalho de uma comunidade, contribuem para a identidade local e promovem o 

desenvolvimento económico, social e cultural das comunidades. 

A reabilitação de um edifício e o processo de intervenção podem ser vantajosos, 

pois a preservação de edifícios e objetos industriais reforçam a identidade e a memória 

de uma comunidade e contribuem para o desenvolvimento urbano e na melhoria de vida 

da sua população. Esta reabilitação deve ser realizada com base em critérios adequados 

para que este não perca a sua identidade, pois muitas vezes verifica-se que este processo 

não foi satisfatório. 

 

 

1.4.Museus: uma atração turística 

1.4.1. Evolução do conceito de museu  

O conceito de museu foi sendo modificado ao longo do tempo, até aos dias de 

hoje com o aparecimento de novos patrimónios e com as preocupações sociais. Para 

perceber a sua evolução, transformação e para compreender o seu papel na sociedade de 

hoje é necessário abordar a sua origem e as suas funções iniciais.  

A origem epistemológica da palavra museu vem do grego mouseion, ou seja, o 

templo das musas e local de inspiração e deriva do latim museum (Pérez, 2009). O ato 

de os indivíduos guardarem e conservarem objetos é antigo como se verificava na 

Antiguidade Romana com as exposições privadas e na Idade Média com a preservação 

das relíquias cristãs que atraíam os crentes aos mosteiros/igrejas.  

Considera-se que os primórdios dos museus foram os gabinetes de curiosidades, 

as galerias dos reis e aristocratas e os tesouros. Assim, alguns autores como Riviére e 

Fernández defendem que a sua origem está relacionada com o colecionismo (cit. por 

Pérez, 2009).  

Contudo, foi no Renascimento que o colecionismo foi alvo de reflexão como 

instrumento para a educação dos príncipes, resultando na exposição de coleções num 

edifício próprio com o acesso/visitas somente a elites. 
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No século XV houve uma preocupação na criação dos primeiros museus, o seu 

contributo foi fundamental para a evolução da instituição museológica e para a 

realização de inventários no qual já registavam a data, a origem e a classificação dos 

objetos (Faro, 2006).  

Com o movimento liberal no século XVIII os museus estiveram ao serviço deste 

novo movimento com o objetivo de afirmar a identidade nacional. Como menciona 

Anico as circunstâncias políticas levam a que os museus enquanto instituições sociais 

recorram a discursos sobre o passado para salientar a importância dos bens patrimoniais 

e das origens da sociedade (cit. por Mendes, 2011).  

No século XIX os museus assumem um novo papel ligado ao Estado no qual 

foram criados vários museus com o intuito de reforçar os nacionalismos, de afirmar a 

identidade e a cultura de uma nação. Neste período nasceram os museus ligados às 

ciências naturais, à arqueologia, à arte, à história e à ciência e técnica.  

O século XX foi marcante para o turismo e paralelamente para o 

desenvolvimento dos museus. Este desenvolvimento esteve ligado à democratização da 

cultura, ao início das férias pagas, ao aumento da escolaridade, do rendimento, do 

tempo livre, a melhoria dos transportes, a novas motivações e a alteração dos consumos 

que resultou no aumento dos visitantes nos museus (Baltazar, 2008).  

Depois da Segunda Guerra Mundial existiu um crescimento do número de 

museus devido ao sentimento de perda do património e à necessidade de o preservar. 

Após esta guerra nasce em 1946 a ICOM (International Council of Museums) por 

Hauncey J. Hamlin o primeiro presidente da organização
8
.  

As alterações do papel do museu na sociedade que foram aqui referidas 

contribuíram para o debate sobre o seu conceito e as suas funções. Estas foram alvo de 

discussões e alterações percorrendo um longo percurso até à instituição museológica 

como conhece-se hoje. Durante o século XX foram produzidos documentos 

fundamentais para a alteração do conceito de museu, da sua função e missão como o 

demonstram as seguintes declarações.  

Em 1958 realizou-se o Seminário do Rio de Janeiro, onde foi analisado os 

efeitos das funções do museu como o de conservação, estudo, usufruto e educação do 

público. Também foram discutidos neste seminário os problemas dos grandes e 

pequenos museus e a necessidade de criar serviços educativos.  

                     
8
 International Council of Museums [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: http://icom.museum/the-

organisation/history/> [Consult.25.11.14]. 

http://icom.museum/the-organisation/history/
http://icom.museum/the-organisation/history/
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A Declaração de Santiago do Chile foi o resultado da Mesa Redonda de 

Santiago do Chile em 1972, realizada pela UNESCO com o intuito de analisar o papel 

dos museus na América Latina (Duarte, 2013). Nesta declaração definiu-se que o museu 

estava ao serviço da sociedade propondo que houvesse uma mudança de 

atitude/mentalidade dos responsáveis destas instituições, a criação de novos discursos 

museológicos, a interação do museu com o meio envolvente, a integração da população 

local na sua gestão e o alargamento do conceito de património cultural e de objeto 

museológico (Pérez, 2009).  

Nos objetivos da Declaração de Santiago do Chile estão subtendidos os 

princípios da nova museologia, no entanto, é na Declaração de Québec de 1984 que 

nasce esta expressão. A nova museologia “reafirmou a importância da função social do 

museu, determinando-se como objectivos principais: o alargamento da noção tradicional 

de museu; a integração da população na sua acção; a integração da interdisciplinaridade 

no museu; a introdução de novos métodos de comunicação e de gestão que incluem o 

visitante” (cit. por Gonçalves, 2007, p.10).  

Com estas novas ideias o museu deixou de se focar na questão da conservação 

do património para preocupar-se com os problemas da sociedade e ainda permitiu a 

interação do visitante com os elementos do espaço museológico. 

Em 1992 realizou-se a Declaração de Caracas, este retomou os princípios da 

Declaração de Santiago do Chile e sublinha a importância da informação e da 

comunicação nos museus para o desenvolvimento das comunidades. Este 

desenvolvimento para Otília centra-se na comunicação, na defesa do património, na 

liderança e gestão do museu. A comunicação permite ao visitante um conhecimento 

mais profundo do passado através do uso de tecnologias e de uma linguagem 

multidisciplinar. Relativamente ao seu papel na defesa do património este deve protegê-

lo chamando a atenção do Estado e dos cidadãos para a sua proteção. Também deve 

recuperar os valores das comunidades e preocupar-se em responder às suas necessidades 

e por último, o museu deve preocupar-se com a formação dos seus profissionais que 

contribuirão para o seu sucesso (cit. por Café, 2007). 

Os museus deixaram de centrar-se no passado e utilizam-no como um discurso 

para o presente e futuro. Estas novas ideias e valores que estão presentes na nova 

museologia distinguem-na da museologia tradicional porque esta centra-se no papel 

educativo das exposições enquanto a nova museologia baseia-se na função educativa 

para o desenvolvimento da comunidade local.   
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As diferenças entre museologia tradicional e a nova museologia estão descritas 

na tabela elaborada por Hugo Varine (cit. por Café, 2007) que apresenta os campos de 

ação de ambas.  

 

Tabela 2 - Museologia tradicional versus nova museologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Com a observação da tabela acima verifica-se que a nova museologia preocupa-

se com o território em vez de um edifício, engloba o património e não apenas as 

coleções. Também deixa de ser um espaço usufruído por um público restrito e passa a 

englobar toda a comunidade contribuindo para o desenvolvimento local.  

Acrescenta-se ainda que na museologia tradicional a comunidade não é 

envolvida nas funções museológicas ao contrário da nova museologia que relaciona a 

comunidade com as suas funções e onde participa ativamente.  

Pierre Mayrand defende que este novo museu “deve ter por suporte uma 

dinâmica inovadora e criadora, assumindo-se como um museu de proximidade e 

caloroso, apelando às memórias, vivências e experiências das populações, da 

comunidade, compartilhando essas experiências e conhecimentos, ao contrário do 

museu tradicional que apenas partilha um produto e que muitas vezes existe para 

simplesmente conservar património, atrair turistas ou porque fica bem haver um museu 

numa localidade” (cit. por Café, 2007, p.61). Contudo, a nova museologia não pretende 

substituir a museologia tradicional mas sim complementá-la.  

Após esta reflexão acerca das alterações do conceito e das funções do museu é 

importante verificar como é que este se apresenta e se desenvolve nos dias de hoje. 

Em 1961 a ICOM definiu museu como uma “instituição que colecciona, 

preserva, expõe e interpreta produtos da actividade humana e do mundo natural: 

objectos, artefactos e espécimes” (cit. por Pérez, 2009, p.185). No ano de 2001 a ICOM 

apresenta uma nova definição de museu referindo que é “uma instituição permanente, 

Fonte: Varine (cit. por Café, 2007, p. 57) 
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sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao 

público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do 

homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e fruição” (cit. por 

Faro, 2006, p.39).  

Optou-se por colocar nesta investigação duas definições da ICOM, com o intuito 

de reforçar as transformações ocorridas nos museus e na sua própria definição. Uma das 

definições foi de 1961, ou seja, anterior à Declaração de Santiago do Chile e da 

Declaração de Québec e a outra definição foi posterior. A primeira definição da ICOM é 

uma definição fechada que só abrangia as questões da preservação e da exposição dos 

objetos. Na segunda definição existe um alargamento e para além das suas funções 

tradicionais integra o desenvolvimento da sociedade e o seu usufruto como espaço de 

lazer. 

Os objetivos das instituições museológicas são identificar, recuperar objetos e 

coleções, documentar, conservar; estudar; interpretar, explicar e apresentá-los ao 

público em geral (Gonçalves, 2007). Destaca-se também o museu como instituição 

educativa e neste sentido Valdés Sagues apresenta três modelos que refletem a relação 

do museu com a educação. O primeiro é a relação museu e educação formal, 

funcionando como um instrumento de aprendizagem para alunos e docentes (ex: visitas 

programadas pelos professores). O segundo modelo é o museu e educação não formal, 

complementando a educação escolar com a transmissão de conhecimentos (ex.: 

palestras, ateliers, visitas guiadas). Por último, o modelo sobre o museu e educação 

informal onde as exposições são organizadas para existir uma interação entre o visitante 

e o objeto exposto e o conhecimento é adquirido para enriquecimento pessoal e não 

escolar (cit. por Pérez, 2009).  

Ainda sobre esta questão da educação nos museus existem autores que defendem 

a possibilidade de o papel educativo dos museus estar em risco. Esta afirmação deve-se 

ao facto de o visitante ser cada vez mais um consumidor de experiências, ou seja, o 

visitante não quer apenas observar a exposição, mas satisfazer as suas necessidades, ter 

novas experiências e ao mesmo tempo adquirir novos conhecimentos.  

Hoje em dia defende-se que o museu deve articular o seu papel de protetor de 

memórias, de conservar património, de investigar e educar com outras atividades de 

promoção e implementar estratégias de marketing que não comprometam o seu papel e 

existência (Gonçalves, 2010).  
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A oferta dos museus estava essencialmente relacionada com a educação e 

cultura, nos dias de hoje verifica-se que existe uma oferta complementar como a criação 

de restaurantes, cafés, cinemas, teatros, bibliotecas dentro do espaço museológico. Esta 

estratégia de oferecer uma oferta mais ampla tem como objetivo acrescentar 

notabilidade ao museu e atrair um público diversificado. Os autores Falk e Dierking 

afirmam que os serviços de restauração para além de serem uma fonte de receitas 

também podem “contribuir para melhorar a experiência do visitante no museu e que até 

a preparação de pratos especiais que vão ao encontro da exposição em curso, pode ser 

uma das formas de passar a mensagem do museu” (cit. por Gonçalves, 2010). Para além 

desta oferta complementar a maioria dos museus realizam várias atividades, organizam 

festas, conferências e apelam à participação dos visitantes.  

Os visitantes dos museus esperam por uma visita relaxante mas ao mesmo tempo 

atrativa e divertida e veem-no como um espaço de lazer e sociabilização. Cada vez mais 

os públicos são mais exigentes e os museus têm de estar atentos às suas necessidades 

para organizar uma oferta apelativa e melhorar a forma como apresenta as suas 

coleções. Também o próprio espaço museológico deve modernizar-se com o 

melhoramento das suas infraestruturas. 

Para Varine, o museu contemporâneo deve funcionar como um museu-

espetáculo, um museu-coleção e um museu-comunitário. O museu-espetáculo terá uma 

grande afluência de visitantes porque está mais centrado na sociedade de consumo 

(turistas ou grupos escolares) e utiliza tecnologias para cativar o visitante. O museu-

coleção está mais preocupado com a exposição e os seus visitantes são mais específicos 

(elevado nível de conhecimentos e investigadores). E por último, o museu-comunitário 

centra-se nas necessidades da comunidade local (cit. por Café, 2007). 

Weil indica quatro fatores essenciais para avaliar a ação de um museu, “possuir 

uma missão claramente definida (que se perpetue, mas que seja exequível); ter 

capacidade em termos de recursos (fiscais, físicos e humanos); avaliar a eficácia global 

do museu (se o museu fez a diferença; se produziu impacto junto da audiência 

desejada); e medir a eficiência (a utilização racional e equilibrada dos recursos) ” (cit. 

por Gonçalves, 2010, p.90). Refere ainda que para o museu proporcionar uma 

programação de qualidade é preciso analisar o mercado, a concorrência, o consumidor, 

os canais de distribuição e posterior a esta análise definir as estratégias culturais.  

Com a globalização a identidade de uma comunidade pode estar em risco, pois 

este processo incita a mudanças económicas, sociais e culturais numa comunidade o que 
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poderá provocar algumas alterações dos seus estilos de vida. Assim, a globalização 

poderá levar a uma perda das identidades locais e das características únicas de cada 

comunidade, aqui o museu desempenha um papel primordial na proteção das 

identidades locais (estilo de vida, tradições, memórias, património). 

Vários autores defendem que os museus estão a viver uma “crise de identidade” 

porque passaram de espaços reservados e elitistas para espaços públicos, de lazer, de 

entretenimento e competem com outras atrações turísticas (Faro, 2006; Fortuna, 1999). 

Neste sentido, Fortuna refere que “a questão central da crise de identidade actual dos 

museus é, portanto, parte integrante do refúgio que a sociedade tem vindo a procurar na 

flexibilização dos critérios para determinar aquilo que é esteticamente valioso, 

historicamente significativo ou arqueologicamente íntegro, para públicos que são social, 

política e culturalmente diversos” (1999, p.41). Acrescenta ainda que a procura de uma 

solução para esta “crise de identidade” provocou uma reflexão e revisão dos objetivos e 

da função dos museus.  

 

 

1.4.2. Museus e Turismo 

São vários os autores como Pérez (2009), Moreira (2008) e Gonçalves (2010), 

que afirmam que os museus são importantes para o turismo como atrações turísticas e 

para o desenvolvimento económico, social e cultural da comunidade onde se 

relacionam.  

De acordo com Olivares a relação entre museus e turismo é fomentado por 

alguns motivos como a perda de financiamento público fazendo com que o museu 

necessite do turismo para continuar a funcionar. Deste modo, irá desenvolver um 

conjunto de atividades e oferecer produtos culturais com o objetivo de atrair visitantes. 

Outro motivo é a passagem de uma gestão pública para uma gestão privada onde a 

união com o turismo torna-se fundamental (cit. por Pérez, 2009).  

A articulação dos museus com o turismo resultou na adoção de novas 

medidas/estratégias, pois estes transformaram-se numa indústria de lazer e cada vez 

mais existe uma preocupação com as experiências dos visitantes. Os museus devem 

estar atentos aos diferentes públicos e às suas necessidades pois “todos os visitantes têm 

necessidades físicas e sociais, e há também pessoas e grupos com necessidades 

específicas” (Pérez, 2009, p.208). Desta forma, as instituições museológicas irão 

organizar atividades, exposições em conformidade com essas necessidades de modo a 
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serem satisfeitas. Se os desejos e as espectativas dos visitantes forem positivos e 

satisfatórios é uma mais-valia para que esses visitantes voltem e repitam a visita.    

Portanto, os museus devem centrar-se nos seus novos desafios como seguir os 

princípios da nova museologia, diversificar as exposições temporárias, utilizar novas 

técnicas, novas tecnologias como sistemas audiovisuais e/ou de realidade virtual, atrair 

visitantes consoante a sua capacidade de carga. Ainda devem tornar os objetos expostos 

compreensíveis para os vários visitantes, integrarem a população nas suas atividades 

para estabeleceram contacto com os visitantes, associarem lazer/diversão à educação, 

usarem guias intérpretes e por último, os museus devem estar atentos às necessidades e 

aos problemas das comunidades e dos públicos (Pérez, 2009).  

Foi neste contexto, que os museus tornaram-se importantes atrações turísticas e 

espaços de lazer adaptando novas formas de comunicação e o melhoramento nas 

técnicas de apresentação das exposições. Também realizam atividades novas para 

suscitar o interesse do visitante e para que este permaneça mais tempo no museu 

(Mendes, 2011).  

Desvallées, afirma existir uma “mercantilização dos museus” (cit. por 

Gonçalves, 2010, p.86) pois existe um consumo das coleções e dos bens patrimoniais. O 

visitante não observa apenas o objeto exposto mas apropria-se do espaço museológico, 

transformando-se num espaço de consumo (Fortuna, 1999). Os objetos expostos não são 

apenas para serem observados porque eles transmitem uma mensagem, uma história da 

comunidade local ou de outras comunidades e por isso é importante que o visitante 

interaja com estes objetos.  

Os públicos dos museus de acordo com Marques (2004), são indivíduos com um 

grau de formação médio e superior e são geralmente historiadores, investigadores, 

estudantes ou trabalhadores na área da cultura. O autor acrescenta ainda que pode-se 

encontrar nos museus três tipos de públicos com base na sua necessidade cultural, 

nomeadamente o público especializado, o público culto e o grande público. O público 

especializado abrange os investigadores, críticos de arte e os artistas e são um público 

escasso. Em relação ao público culto são uma minoria mas possuem um nível cultural 

elevado como estudantes universitários, arquitetos, engenheiros, médicos. E por último 

o grande público constitui uma maioria, no entanto, o seu nível cultural é mais baixo 

que o público anterior e engloba os operários, estudantes do ensino básico/secundário, 

ou seja, a classe média. O estudo das características dos visitantes dos museus é 

importante para planear as suas atividades e exposições.   
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Para este autor os museus podem ser divididos em tipologias como museus de 

arte, de arqueologia, de belas artes, de arte contemporânea, de história, de etnologia, de 

ciência e de tecnologia. Também podem ser divididos de acordo com o seu conteúdo, 

ou seja, museus gerais (várias atividades artísticas com técnicas e tendências diferentes), 

museus especializados (incidem apenas sobre um vestígio, ex: museu do vidro) e 

museus mistos (união dos dois anteriores). Ainda podem ser distinguidos consoante a 

sua tutela, ou seja, museus públicos (financiado e administrado pelo Estado, pelas 

Câmaras Municipais ou outras instituições públicas) ou museus privados (administrados 

por fundações ou associações privadas ou institucionais).  

Após esta análise averigua-se que os indivíduos pretendem que o museu seja um 

espaço de liberdade, de recordações do passado, de interpretação de objetos, de lazer e 

de experiências. Ou seja, “o museu é um mundo fantástico de sensações, como o é o 

património, a cidade e a cultura. Nele entra-se hoje para tocar as coisas, ver os objectos, 

ouvir os sons, cheirar as atmosferas, enfim, construir e dar sentido à realidade, através 

da própria experiência sensorial e cognitiva” (Fortuna, 1999, p,43).  

 

 

1.4.3. Museus em Portugal 

A origem dos museus em Portugal remonta ao D. Afonso I Duque de Bragança 

(1377-1461) com a criação de um museu privado onde colecionava antiguidades (Pérez, 

2009).  

Foi no século XVIII que as preocupações com as coleções foram mais visíveis e 

foi com o Marquês de Pombal que as instituições museológicas ganharam outro relevo. 

Assim, durante este século foram desenvolvidos pelo país vários museus de História 

Natural consequência da reforma Universitária de 1772 pelo Marquês de Pombal 

(Duarte, 1999). No entanto, estes eram vistos como gabinetes de curiosidades e lugares 

de educação para os príncipes (Faro, 2006).  

O século XIX marcou a institucionalização dos museus e com as reformas 

legislativas os museus privados a príncipes e aristocratas passaram a ser espaços ao 

serviço do Estado com o intuito de educar toda a população (Pérez, 2009). Neste 

período criou-se o primeiro museu português, o Museu Portuense em 1840 e conhecido 

nos dias de hoje como Museu Soares dos Reis. Este museu foi criado por D. Pedro IV 

como consequência do movimento liberal que foi bastante marcante para a cidade (Faro, 

2006).  
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Durante a República foi criada legislação para a conservação do património 

histórico e mais tarde com o Estado Novo foram criados museus regionais com o 

propósito de afirmar a identidade nacional e exaltar a cultura portuguesa.  

Com a queda do Estado Novo as funções dos museus modificaram-se pois 

deixaram de estar ao serviço do Estado para estarem ao serviço da comunidade e a 

questão da preservação do património também devia ser uma preocupação desta.  

Em 1992 foi criado o Instituto Português de Museus e no âmbito de um projeto 

em 2000 criou a Rede Portuguesa de Museus. Em 2004 foi criada a Lei-Quadro dos 

Museus. 

 Através de um levantamento dos museus existentes em Portugal Neves refere 

que existem cerca de 680 museus e que 60% são tutelados por instituições públicas e 

40% são privadas (cit. por Pérez, 2009).  

O número de visitantes nos museus portugueses tem registado um crescimento, 

que se pode verificar através dos dados fornecidos pelo INE. Estes dados demonstram 

que nos últimos anos o número de visitantes nos museus portugueses aumentaram, pois 

em 2011 receberam um total de 10.177. 397 visitantes, em 2012 receberam 10.066. 934 

visitantes e em 2013 foram 11.062. 584 visitantes
9
.  

 

 

1.5. Turismo cultural urbano 

Os destinos turísticos cada vez mais competem entre si, sendo obrigados a 

inovar e a desenvolver novos produtos. Estes produtos têm que ser atrativos para os 

vários segmentos turísticos e satisfazer as suas necessidades.  

Os destinos mais procurados pelos turistas continuam a ser os destinos 

tradicionais de sol/mar. No entanto, existem turistas com necessidades e expectativas 

diferentes às quais este tipo de turismo não consegue responder. Neste sentido, Marques 

menciona que “é neste contexto que as cidades, o turismo cultural urbano, ganham 

importância e dimensão, como alternativa e resposta a novos desafios e tendências do 

mercado turístico global” (2011, p.15).  

                     
9
 Instituto Nacional de Estatística [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0004123&contexto=

bd&selTab=tab2> [Consult.22.11.2014]. 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0004123&contexto=bd&selTab=tab2
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0004123&contexto=bd&selTab=tab2
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Para compreender o desenvolvimento do turismo cultural urbano é preciso 

primeiramente abordar o conceito de cultura e perceber a sua articulação com o turismo, 

pois como afirma Urry, “turismo é cultura” (cit. por Carbone, 2006, p.5).  

O conceito de cultura foi bastante discutido por vários autores sendo um 

conceito abrangente. Segundo o autor Raymond Willians, o conceito de cultura pode ser 

entendido de acordo com a perspetiva antropológica, sociológica e estética permitindo 

uma visão mais ampla do conceito. Na perspetiva antropológica, a cultura é para toda a 

sociedade e não restrita às elites e é vista como “modo de vida, isto é, o modo como os 

seres humanos pensam, dizem, fazem e fabricam” (cit. por Pérez, 2009, p.104). Na 

perspetiva sociológica, a cultura pode ser entendida como uma área de conhecimento 

dos seres humanos, ou seja, vê a cultura como uma forma de “produção e consumo de 

atividades culturais, daí a sua ligação com as políticas de cultura. Deste ponto de vista a 

cultura passa a ser entendida como espectáculo, como política, produção e consumo” 

(cit. por Pérez, 2009, p.105). Por último, a perspetiva estética vê a cultura como 

atividade intelectual e artística (ex: música, cinema, teatro, pintura, literatura, 

arquitetura). 

A cultura abrange assim várias atividades desde a literatura, o património, as 

tradições e as artes plásticas. No entanto, também deve ser entendida, segundo Ramos 

(2010), como identidade de uma comunidade que a diferencia das outras.  

Após a abordagem do conceito de cultura é importante compreender como esta 

se relaciona com o turismo. O seu estudo foi realizado por vários autores sendo um 

deles Ashworth que apresenta algumas das relações entre turismo e cultura. A primeira 

interação é entre turismo e arte, como museus, eventos musicais, teatros que se tornam 

atrações turísticas e refletem a ligação do turismo com a cultura. A segunda é a 

Heritage Tourism que reflete a relação entre o património histórico/monumental com o 

turismo (edifícios, sítios arqueológicos, castelos, paisagens). E por último, a terceira 

forma de relação é o turismo étnico no qual a atração turística é vista como uma lugar 

específico (cit. por Carbone, 2006).  

O património constitui uma atração turística representada por todas as suas 

testemunhas materiais e imateriais que transmitem o passado, a história e os valores de 

uma determinada região. São estas testemunhas que integram a principal atração do 

turismo cultural (Carbone, 2006).  

O turismo cultural pode ser visto “como um facto social, humano, económico e 

cultural irreversível. O turismo cultural é uma forma de turismo que tem por objecto 
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central o conhecimento de monumentos, sítios históricos e artísticos ou qualquer 

elemento do património cultural” (ICOMOS, cit. por Pérez, 2009, p.116). 

Os autores Zeppel e Hall referem que o turismo cultural “poderia ser 

considerado como um turismo experiencial que teria como base a experiência de artes 

visuais, artes manuais e festividades. (…) o turismo patrimonial também deve ser 

considerado como experiencial e cultural, permitindo a visita a paisagens, sítios 

históricos, edifícios ou monumentos” (cit. por Pérez, 2009, p.110). 

Nesta linha de pensamento, o turista procura sobretudo uma experiência. Essa 

experiência turística “integra vivências sensuais (sons, odores, cores, ambiente), sociais 

(relações com os outros, hospitalidade, bem estar, segurança, diversão), culturais 

(eventos, festivais, atividades, alojamento, restauração, enriquecimento) e económicas 

(relação qualidade do serviço preço, relação custo beneficio da vivencia, acessibilidade 

e transportes” (Pérez, 2009, p.110). 

São vários os autores que defendem o turismo cultural ligado à curiosidade. Esta 

pode ser entendida como o interesse dos indivíduos pela formação, estética, património 

cultural, costumes e modos de vida de outros povos (Pérez, 2009).  

Mediante estes conceitos verifica-se que o turismo cultural permite aos turistas 

obter conhecimentos do património cultural, dos modos de vida e tradições de uma 

comunidade e ainda é considerado um produto que oferece ao consumidor experiências 

e sensações.  

Segundo Greg Richards verificou-se na Europa um aumento da procura do 

turismo cultural contribuindo para o desenvolvimento económico, político e social. Para 

o autor este aumento esteve relacionado com o crescimento e diversidade de atrações 

culturais e segundo Walsh deveu-se ao aumento do interesse das classes médias neste 

tipo de turismo. Com base na opinião dos autores considera-se que a união destes dois 

fatores permitiu o incremento da procura do turismo cultural. A diversificação de 

atrações permite ao indivíduo uma maior possibilidade de escolha atraindo assim o 

interesse das classes médias (cit. por Pérez, 2009).     

Para perceber o aumento do interesse dos visitantes pelo turismo cultural é 

preciso conhecer a sua oferta, os tipos de atrações que existem e que estão descritos na 

tabela 3. São vários os elementos que constituem a oferta do turismo cultural sendo esta 

abrangente e diversificada. 
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Tabela 3- Atrações que integram o turismo cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após uma reflexão em torno do conceito de turismo cultural e da relação da 

cultura com o turismo, averigua-se que a sua relação tem mais possibilidades de ocorrer 

no espaço urbano. Isto deve-se ao facto da cidade ser um espaço dinâmico, com várias 

atividades e atrações culturais que favorecem o desenvolvimento do turismo cultural 

neste espaço. 

De acordo com um estudo realizado pelo Grupo de Estudos e Assistência para o 

Meio Ambiente da França (GEATTE), as visitas às cidades são uma das práticas mais 

realizadas pelos turistas que visitam a Europa. Relativamente a estas práticas surgem em 

primeiro lugar as praias, seguindo-se os circuitos, as visitas a cidades, a montanha, 

desportos de inverno e o campo (cit. por Pérez, 2009).  

A relação do turismo com o espaço urbano é antiga e complexa, pois, segundo 

Henriques (2003) o turismo é um fenómeno urbano. As cidades a partir de 1970 

transformaram-se em pólos de atração turística devido à importância do turismo no seu 

desenvolvimento.  

O turismo urbano pode ser entendido como “a prática que os turistas têm em 

visitar cidades e utilizar os seus serviços e funções” (Page, cit. por Pérez, p.288).  

De acordo com o Comité das Regiões da União Europeia o espaço urbano deve 

reunir algumas condições essenciais para o desenvolvimento do turismo urbano. Este 

Fonte: Pérez (2009, p.121) 
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indica que a cidade deve conseguir despertar o interesse do turista em visitá-la, deve 

oferecer produtos turísticos com qualidade e originalidade e ter capacidade para se 

desenvolver turisticamente a longo prazo através da qualidade dos seus produtos 

turísticos, da qualificação dos seus recursos humanos e de uma boa ação de marketing 

(cit. por Marques, 2011).   

As cidades possuem um conjunto de infraestruturas e atrações culturais que 

constituem o seu produto turístico e atraem um número significativo de turistas. Desta 

forma, o turismo cultural realizado nas cidades pode ser entendido como uma estratégia 

de desenvolvimento/regeneração urbana e na proteção dos bens culturais (Marques, 

2011). Nesta perspetiva salienta-se a realização de eventos culturais (exposições, 

festivais, conferências) e a promoção de elementos culturais (museus, monumentos).  

Confirma-se assim a existência de dois segmentos de turismo diferentes no 

espaço urbano, o turismo cultural e o turismo urbano. No entanto, ambos se relacionam 

resultando no turismo cultural urbano que de acordo com a European Association for 

Tourism and Leisure Education (ATLAS), pode ser entendido como “o movimento de 

pessoas para as atrações culturais em cidades de outros países que não o seu local de 

residência habitual, com a intenção de reunir novas informações e experiências para 

satisfazer as suas necessidades culturais”
10

 (Richards, 2003, cit. por Pérez, 2009, p.294).  

De acordo com Domingues o turismo cultural urbano está articulado ao 

urbanismo dos 3R’s (requalificação, reutilização, revalorização) que indicam a 

elaboração de novos projetos urbanos para áreas abandonadas (cit. por Pérez, 2009). 

Também Ramos (2010) defende a ideia de que o turismo urbano e a sua componente 

cultural contribuem para a regeneração económica e cultural. Isto deve-se à sua 

capacidade de atrair visitantes e investimento interno/externo melhorando a sua 

imagem.  

A imagem de uma cidade é crucial no seu desenvolvimento e uma imagem 

positiva e bem posicionada no mercado turístico permite atrair mais turistas e 

desenvolver-se economicamente (Marques, 2011). A beleza/estética dos destinos 

turísticos são importantes para o turista e a interpretação daquilo que vê não pode ser 

condicionada. Deste modo, é importante que as cidades sejam organizadas e atrativas 

                     
10

 “The movement of persons to cultural attractions in cities in other countries than their normal place of 

residence, with the intention to gather new information and experiences to satisfy their cultural needs” 

(Richards, 2003, cit. por Pérez, 2009, p.294).  
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para provocar um impacto positivo no turista e evitar os prédios, ruas, monumentos 

degradados para não denegrir a sua imagem (Fortuna; Ferreira, 1996; Fortuna, 1999). 

A preocupação pela preservação dos elementos arquitetónicos e históricos das 

cidades é recente e surgiu na Grã-Bretanha com Ruskin (Choay, cit. por Oliveira, 2012). 

No entanto, a sua preocupação só se tornou visível em 1962 com a Lei de Malraux que 

foi criada com o objetivo de “preservar o sentido e a cultura dos lugares, alargando as 

preocupações de preservação para além do monumento isolado efectuando propostas 

quanto aos meios para renovar e reabilitar quarteirões considerados importantes para a 

imagem da cidade” (Ramos, 2010, p.10).   

É nesta perspetiva que o património surge como reforço da identidade cultural 

das cidades resultando em planos de preservação e requalificação dos centros históricos 

para preservar o seu significado simbólico/histórico. Sobre esta questão da preservação 

do espaço urbano e dos seus elementos com valor cultural, foi redigida em 1943 a Nova 

Carta de Atenas. Esta carta explicita que apesar de ser importante a sua preservação, a 

qualidade de vida das suas populações está em primeiro lugar e não deve ser posta em 

causa (Ramos, 2010).  

Em 1987 foi criada pela ICOMOS a Carta de Washington que aborda as etapas 

para a conservação dos espaços urbanos e o seu desenvolvimento deve ter em conta as 

necessidades das sociedades.  

Para Fortuna, “o fascínio das cidades surge aliado, como nunca, à sua 

temporalidade e, por isso, a cidade histórica e monumental é uma das principais 

atrações turísticas dos nossos dias” (1999, p.58). Assim, os centros históricos das 

cidades revelam-se favoráveis ao desenvolvimento turístico utilizando o património 

como recurso turístico (Marques, 2011; Ramos, 2010).  

Com a globalização as cidades tornaram-se semelhantes com os mesmos 

serviços, transportes, lojas e o que as diferencia são as suas particularidades e 

características históricas como os seus monumentos, edifícios e arquitetura (Fortuna; 

Ferreira, 1996). 

Deve-se ter em consideração que quando se fala de turismo no espaço urbano, 

este só pode ser vivenciado através de uma deslocação e a cidade pode ser consumida 

por diferentes tipos de turistas com comportamentos diversificados. As 

características/atividades das diferentes cidades resultam numa experiência única do 

turista e o facto de uma cidade proporcionar uma experiência diferente e irrepetível 
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determinará o sucesso do turismo cultural urbano na dita cidade e continuará a atrair 

visitantes.   

As motivações que incitam os turistas a realizar o turismo cultural urbano são 

diversas. No entanto, pode-se indicar as mais frequentes como as visitas a familiares e 

amigos, viagens de trabalho, as compras, visitar museus e parques, assistir a 

espetáculos, lazer/ descanso (Henriques, 2003). 

Devido à complexidade de elementos que constituem o espaço urbano é possível 

a realização de vários tipos de turismo. Desta forma, os autores Cazes e Potier referem a 

existência de cinco formas de turismo nas cidades baseando-se nas motivações dos 

visitantes. Pode-se encontrar o turismo de reencontro (visitar familiares e amigos), o 

turismo de negócios (congressos), o turismo de eventos (acontecimentos ocasionais 

como festivais), o turismo comercial (visitar lojas e shoppings) e o turismo de recreio 

(viagens de lazer/ descanso) (cit. por Henriques, 2003). 

Segundo Henriques (2003), muitas das visitas às cidades não se integram nas 

estatísticas pelo facto de muitas delas não incluir pernoitar no lugar visitado. Assim, 

muitos dos seus visitantes integram a categoria de excursionistas.   
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Capítulo II – Perfis e motivações dos turistas culturais 

O tema da motivação turística é ponto de passagem obrigatório para quem quer 

compreender o comportamento turístico, sendo também um conceito central de 

qualquer teoria do turismo (Dias, 2009, p.118). 

 

Os destinos e as atividades turísticas para se desenvolverem e atraírem um 

público específico e/ou mais abrangente precisam de conhecer as 

necessidades/expectativas dos seus potenciais consumidores. Neste sentido, é 

importante estudar os perfis e as motivações dos turistas com o objetivo de prever as 

suas escolhas para organizar e oferecer uma oferta capaz de atrair e satisfazer as suas 

necessidades.  

O crescimento do turismo e a crescente competitividade neste setor incitou, 

principalmente a partir dos anos 1970, a realização de estudos sobre os turistas. Estes 

estudos são benéficos para os operadores turísticos, companhias aéreas, empresas 

hoteleiras para compreenderem as tendências da procura turística e criarem uma oferta 

baseada nessa procura (Baltazar, 2008).   

De acordo com Vareiro et.al., existem duas formas de analisar os perfis e as 

motivações dos turistas, no qual a recolha dessa informação pode-se realizar através de 

“dados de preferências reveladas ou dados de preferências declaradas” (2010, p.6). Na 

primeira, os dados são obtidos através da observação direta do consumidor e irão 

demonstrar nas suas escolhas as suas preferências e na segunda, os dados são obtidos 

com a realização de questionários.  

 Dias (2009) acrescenta outra forma de análise, as entrevistas realizadas aos 

turistas. Depois de efetuada a análise dos dados recolhidos procede-se à identificação 

das motivações e através das técnicas estatísticas de agrupamento estabelece-se a 

ligação entre os segmentos turísticos e as motivações. Contudo, estes estudos apenas 

fornecem uma síntese das razões e da satisfação de viagem relativamente a um destino e 

não propriamente uma análise das motivações. Acrescenta-se que esta análise apresenta 

algumas limitações como o facto de não conseguir perceber a importância atribuída a 

cada escolha assumindo que todas têm uma importância igual ou semelhante.  

Segundo um estudo realizado pela Associação Europeia do Turismo e Educação, 

as viagens realizadas por motivos culturais tem atraído um número considerável de 

visitantes. Os dados recolhidos por esta demonstram que em 1997, 28% das viagens de 

férias na Europa foram por motivos culturais e em 2000 temos 38%. Acrescenta ainda 
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que o visitante que viaja somente por motivos culturais está entre os 5 e 8 % do total do 

mercado turístico (cit. por Pérez, 2009).  

O número de visitantes culturais aumentou devido a alguns fatores, 

nomeadamente o alargamento da escolaridade obrigatória, a crescente especialização 

dos operadores turísticos neste tipo de turismo, a divulgação do património cultural de 

vários países nos canais de televisão (Travel Channel, Canal História, National 

Geographic). Salienta-se ainda o papel das instituições em estimular os turistas a visitar 

as cidades e as suas atrações culturais (ex: atribuição das Capitais Europeias da Cultura) 

(Baltazar, 2008).  

 

 

2.1. Motivações turísticas  

Antes de analisar as teorias da motivação turística, é preciso abordar o conceito 

de motivação no turismo. Esta pode ser entendida segundo Neumann e Reichel como 

“um conjunto de necessidades que levam alguém a participar numa atividade turística” 

(cit. por Castro, 2013, p.13). Para Henriques as teorias da motivação centram-se na 

necessidade pois é esta que determina o comportamento do turista. Refere ainda que as 

necessidades estão em constante mudança e por isso as motivações de visitar um 

determinado lugar também irão modificar-se (cit. por Gomes, 2012). Neste sentido, o 

turista em primeiro lugar tem que perceber qual a sua necessidade e como irá satisfazê-

la para posteriormente selecionar o destino a visitar.   

As necessidades são diferentes de indivíduo para indivíduo e são influenciadas 

por exemplo, pela idade, personalidade, formação e profissão. De acordo com Cunha 

(2006) as necessidades podem ser de natureza biológica (fome, calor, sede), de ordem 

psicológica (reconhecimento pessoal, prestígio) e ainda de ordem social (novas 

amizades). Refere ainda que “quando uma necessidade é despertada com uma certa 

intensidade torna-se um motivo que conduz à ação. A necessidade despertada a um 

certo nível gera uma tensão ou um desconforto que desencadeia a ação para restaurar o 

equilíbrio” (Cunha, 2006, p.106).  

Desta forma, os conceitos de motivação e satisfação são fundamentais na 

compreensão do comportamento do turista, pois os motivos incentivam as pessoas a 

viajar para satisfazer as suas necessidades.  
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2.1.1. Teorias da motivação turística 

As teorias da motivação da viagem foram surgindo ao longo do tempo com 

ênfase a partir dos anos 1960 com o objetivo de explicar as motivações e hierarquizar as 

necessidades. 

Segundo Dias (2009) algumas das motivações do presente são semelhantes às do 

passado verificando-se que na Antiguidade as elites romanas viajavam para a 

vilegiatura. Esta viagem tinha como intuito fugir ao calor das cidades, descansar, 

prestígio social e visitar monumentos egípcios. 

Na Idade Média surgiu uma nova motivação, as viagens aos lugares sagrados 

que atraíam bastantes peregrinos e que nos dias de hoje ainda é uma importante 

motivação para a realização de uma viagem.  

O século XVIII foi alvo de várias transformações que influenciaram as 

motivações das viagens. Neste período a vilegiatura adotou um novo significado com os 

nobres/burgueses ingleses que assistiram ao declínio do seu poder político e social e por 

isso adotaram uma nova forma de viajar. Estes substituíram as viagens aos espaços 

rurais pela concentração em alguns lugares criando a cidade termal, mais tarde a cidade 

balnear e depois a cidade de Inverno. Estas viagens tinham como intuito o 

tratamento/bem-estar, a diversão e a cultura (Dias, 2009).  

Outra das transformações que marcou o século XVIII, como referido 

anteriormente, foi o aparecimento do Grand Tour com fins educativos e de 

aprendizagem/conhecimento sobre outros povos.  

Salienta-se novamente que inicialmente estas viagens eram realizadas pelas 

classes privilegiadas e a partir de meados do século XIX com o aparecimento das férias 

pagas e com a melhoria dos transportes as viagens alargaram-se à classe média.  

Constata-se que as formas de viajar, os destinos e as motivações foram-se 

alterando. Também nos dias de hoje são visíveis as alterações em relação às 

formas/razões de viajar, devido às inúmeras motivações, à existência de uma 

multiplicidade de destinos turísticos, à diversidade de atividades turísticas e aos 

públicos com necessidades diferentes.  

No entanto, algumas das motivações continuam a ser dominantes nos dias de 

hoje como, a mudança de lugares/ambientes, o enriquecimento pessoal (formação e 

aprendizagem), a curiosidade, a espiritualidade e o prestígio social (Dias, 2009). 
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Existem alguns modelos teóricos sobre as motivações turísticas que se destacam 

na literatura do turismo. Estes modelos são inspirados na psicologia e na sociologia e 

são “alocentrismo versus psicocentrismo, dicotomia evasão/descoberta, modelo das 

necessidades de viagem, modelo da consistência e complexidade, modelo do equilíbrio 

homeostático e da procura de novidade e, finalmente, o modelo dos dois factores push 

& pull” (Dias, 2009, p.125). 

O primeiro modelo alocentrismo versus psicocentrismo foi um dos primeiros 

modelos da motivação turística defendido por Stanley Plog em 1971, centrando-se nos 

alocêntricos/psicocêntricos.  

 O seu modelo divide as motivações consoante o perfil do turista no qual criou 

dois grupos de turistas opostos, os psicocêntricos e os alocêntricos. Os primeiros 

integram os turistas que centram o seu comportamento nas suas preocupações pessoais, 

preferem destinos familiares e mais frequentados, não gostam de aventuras, não 

desenvolvem muitas atividades pois são turistas passivos e preferem as viagens 

organizadas com tudo incluído. Contudo, os alocêntricos são turistas que participam em 

várias atividades, são curiosos, aventureiros, gostam de novas descobertas e 

experiências, preferem locais novos e diferentes que não estejam saturados com turistas, 

gostam de contactar com pessoas de culturas diferentes e preferem organizar as suas 

próprias viagens apenas com o essencial (alojamento e transporte). 

Os perfis psicográficos de turistas desenvolvidos por Plog podem ser observados 

na ilustração que se segue.   

 
 

Ilustração 2 - Modelo de Plog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Castro (2013) 

p.15 
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Entre estes dois perfis encontram-se a maioria dos turistas divididos pelas 

seguintes categorias, quase-psicocêntricos, cêntricos e os quase-alocêntricos.  

Os cêntricos representam a maioria dos turistas e caraterizam-se pelo pouco 

espírito de aventura e pela procura de destinos mais populares. Devido às suas 

características e dimensão contribuem mais significativamente para o desenvolvimento 

e crescimento da atividade turística. Os psicocêntricos pelo contrário gastam menos que 

os outros segmentos e a permanência num local é menor.  

Com estudos posteriores o autor relacionou o comportamento dos indivíduos 

com os níveis de rendimento. Estes estudos permitiram verificar que os indivíduos com 

o nível de rendimento mais baixo integravam os psicocêntricos e com níveis de 

rendimentos mais elevados predominavam os alocêntricos. No entanto, um indivíduo 

pode ter características de alocêntrico mas devido aos seus baixos rendimentos não pode 

viajar de acordo com este tipo e por isso viaja para destinos mais próximos e familiares 

(Cunha, 2006). 

O modelo evasão (fuga) versus descoberta (procura) foi proposto por Isso-

Ahola, defendendo que a motivação provém de fatores intrínsecos/psicológicos. Através 

da evasão o indivíduo deixa para trás os problemas do quotidiano enquanto a descoberta 

proporciona um bem-estar psicológico através da participação em atividades de lazer 

(cit. por Cunha, 2006; Dias, 2009; Gomes, 2012). 

O modelo das necessidades da viagem elaborado por Pearce baseia-se no 

modelo de hierarquia das necessidades de Maslow. Este autor classificou as 

necessidades da viagem em cinco níveis, relaxamento (repouso), estimulação 

(experiências), relacionamento (novos contactos), auto-estima/desenvolvimento 

(desenvolvimento dos seus conhecimentos) e realização (felicidade). Defende que as 

pessoas tendem a evoluir hierarquicamente com o passar dos anos porque são mais 

experientes, porém, os níveis inferiores tem prioridade em relação aos superiores (cit. 

por Cunha, 2006; Dias, 2009).  

No modelo de Maslow observa-se uma hierarquização das necessidades e 

segundo o autor o indivíduo é um ser insatisfeito e mesmo antes de satisfazer 

completamente uma necessidade já outra a substituiu. Maslow sistematizou as 

necessidades de acordo com a sua importância como se verifica na ilustração seguinte 

(cit. por Cunha, 2006).  
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Ilustração 3 - Pirâmide das necessidades de Maslow 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a observação da ilustração acima constata-se que no fundo da pirâmide 

estão as necessidades fisiológicas, seguindo-se as necessidades de segurança e sociais. 

No quarto lugar da pirâmide estão as necessidades de estima e no topo da hierarquia a 

necessidade de autorrealização.  

O autor defende que as necessidades do homem são de natureza biológica ou 

instintiva que influenciam o seu comportamento de forma inconsciente. Considera as 

necessidades fisiológicas e de segurança como primárias porque referem-se à 

preservação pessoal e as outras necessidades são secundárias porque referem-se à 

identidade. Defende a existência de uma ascensão na pirâmide conforme a experiência 

da viagem, contudo, essa ascensão só é possível quando as necessidades do nível 

inferior forem satisfeitas. Neste sentido, as necessidades fisiológicas são as primeiras a 

serem satisfeitas, ou seja, a influenciar o comportamento do indivíduo seguindo-se os 

outros níveis (cit. por Cunha, 2006). 

Ambos os autores defendem uma evolução nas necessidades dos indivíduos e as 

motivações vão evoluindo com base nas experiências passadas.  

Outro dos modelos sobre a motivação turística é defendido por Mayo e Jarvis 

nomeadamente o modelo da consistência e complexidade. Estes autores veem o risco 

como uma importante motivação turística e que a experiência turística é usada para 

escapar do quotidiano. Acrescentam ainda que as viagens recreativas podem satisfazer 

Fonte: http://www.portal-gestao.com/item/6680-

hierarquia-de-necessidades-de-maslow.html 

[Consultado pela última vez a 17.06.15] 

http://www.portal-gestao.com/item/6680-hierarquia-de-necessidades-de-maslow.html
http://www.portal-gestao.com/item/6680-hierarquia-de-necessidades-de-maslow.html
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as necessidades de curiosidade, a vontade de explorar outras realidades e diversificar as 

experiências. Estes autores veem a viagem como “uma forma de comportamento 

simbólico complexo através do qual o viajante é geralmente levado a satisfazer 

múltiplas necessidades” (cit. por Dias, 2009, p.128). 

No modelo do equilíbrio homeotático e da procura da novidade, Cromptom 

centra-se na motivação turística baseada na homeostasia e desequilíbrio. Refere que 

existe uma tensão no sistema motivacional quando surge uma necessidade e que após a 

sua satisfação é reposto o equilíbrio. Para o autor a novidade é uma das principais 

motivações turísticas e condiciona a escolha do destino turístico (cit. por Dias, 2009). 

O último modelo é sobre os fatores push e pull criado por Dann e também 

abordado por Crompton. Estes tratam a motivação turística com base na perspetiva 

sociológica. Nesta linha de pensamento Dann indica duas motivações que considera 

serem básicas, a anomia (ultrapassar o sentimento de solidão e comunicar com os 

outros) e o autodesenvolvimento (reconhecimento/prestígio). Para o autor estas 

motivações são fatores push (cit. por Cunha, 2006). 

O modelo push-pull de Crompton centra-se em duas forças motivacionais o 

push, são os fatores pessoais e/ou sociais (desenvolvimento pessoal, reconhecimento 

social, novidade, descanso) que incentivam o turista a viajar e os fatores pull são as 

características do destino (oferta do destino – equipamentos, património, eventos, 

atividades ou ambiente) que influenciam a sua escolha num destino em detrimento de 

outro (cit. por Marques, 2011).  

Ambos os fatores ocorrem e atuam em momentos diferentes na decisão dos 

indivíduos, pois os fatores push centram-se na decisão de viajar e os pull na seleção do 

lugar a visitar. Assim, os primeiros antecedem os segundos, no entanto Lubbe defende 

que os indivíduos podem ser motivados sobretudo pelas suas necessidades (push) em 

detrimento das atrações (pull), podem ser influenciados por ambos os fatores e podem 

ter necessidades que podem ser satisfeitas apenas num destino específico (cit. por 

Cunha, 2006).  

A autenticidade também pode ser considerada uma força motivacional em que o 

indivíduo procura experiências culturais verdadeiras/autênticas e hoje em dia existem 

muitas imitações de espetáculos/feiras com o intuito de atrair e satisfazer as 

necessidades dos visitantes.  

Sempre houve uma tendência para os indivíduos procurarem novos lugares, 

paisagens, culturas, ou seja, procuram diversidade e variedade. Segundo Cunha (2006) a 
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procura pela diversidade surge após as necessidades básicas serem satisfeitas e apesar 

de esta ser comum a todos os turistas os motivos da sua origem são diferentes.  

Com a reflexão sobre as teorias da motivação verifica-se que o comportamento 

dos turistas e as suas preferências vão modificando-se consoante as épocas e os seus 

hábitos. Por isso, “a motivação apresenta-se como uma variável dinâmica e flexível. A 

motivação para uma viagem hoje pode não ser a mesma da de amanhã. Fatores como 

uma mudança de estilo de vida podem estar na base da alteração das motivações” 

(Castro, 2013, p.15). 

As transformações económicas, sociais e políticas vão influenciar e modificar as 

preferências, os comportamentos e os hábitos dos turistas, modificando assim a 

hierarquia das motivações. Contudo, “as motivações turísticas continuam a ser as 

mesmas mas opera-se numa alteração relativamente àquelas que eram ou passaram a ser 

dominantes. A crescente preferência por férias activas e personalizadas, pelo contacto 

com a natureza, pela descoberta do desconhecido e pela diferenciação de produtos são 

resultado de alterações na hierarquia das motivações” (Cunha, 2006, p.131). 

Estas alterações nos comportamentos e nos desejos/necessidades dos turistas 

irão influenciar as atividades turísticas obrigando a que os destinos adaptem e inovem 

constantemente a sua oferta.  

 

 

2.2. Perfil do turista cultural 

Os turistas foram classificados em tipologias diferentes por vários autores, 

adotando critérios diferentes com o intuito de perceber os diferentes comportamentos 

turísticos.  

Estas tipologias, segundo Pérez têm “um papel importante na segmentação da 

oferta e na procura de nichos de mercado específicos, mas também obedecem a novas 

formas de relacionamento entre turistas e residentes” (2009, p.47). Salienta-se que cada 

categoria de turistas apresenta várias motivações e fatores como a idade, o género, a 

formação e o rendimento irão influenciar a sua escolha do destino e das atividades.  

Para perceber os perfis e as motivações do turista cultural é preciso inicialmente 

abordar os tipos de turistas culturais que existem. Este tema foi discutido por vários 

autores e serão aqui apresentados os mais relevantes para o estudo. Através da leitura 

bibliográfica elaborou-se uma tabela síntese com os vários tipos de turistas culturais 

como pode-se observar na tabela 4.  
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Tabela 4 - Tipos de turistas culturais 

 

 

 

 

Com a observação desta tabela pode-se concluir que os perfis traçados pelos 

autores são idênticos, existindo turistas muito motivados, pouco motivados ou nada 

motivados por atrações culturais. 

Os estudos sobre os perfis dos turistas são constituídos pelos “fatores 

sociodemográficos, psicológicos, as motivações, fontes de informação, tempo e duração 

da visita, a sensação de segurança ou insegurança, entre outros” (Baltazar, 2008, p.10). 

Esta informação é pertinente para distinguir os diferentes tipos de turistas e criar uma 

oferta que satisfaça as suas necessidades.  

 

Ashworth e 

Turnbridge (1990) 

 

 

- Turista cultural de intenção: têm uma motivação cultural primária e é atraído pelas 

atrações culturais do local visitado  

- Turista cultural incidental: não possui uma motivação cultural primária perante as 

atrações culturais do local visitado. 

 

 

 

Bywater (1993) 

 

- Os culturalmente motivados: viajam para um destino devido a motivos culturais e 

permanecem várias noites no local visitado  

- Os culturalmente inspirados: são motivados por locais de interesse cultural/patrimonial e 

permanecem pouco tempo no lugar visitado e não se sentem motivados a regressar  

- Os culturalmente atraídos: visitam por um dia locais de interesse cultural/patrimonial e as 

não possuem apenas motivações culturais 

 

 

Bob Mckercher e 

Hilary Du Cros 

(2002) 

- Turista cultural motivado: tem a motivação cultural como primordial  

- Turista cultural inspirado: tem uma experiência mais superficial 

- Turista cultural esporádico: não tem a motivação cultural como primordial  

- Turista cultural casual: possui uma baixa motivação cultural  

-Turista cultural acidental: não possui nenhuma motivação cultural e quando participa em 

atividades culturais é de forma superficial  

 

Greg Richards 

(2004) 

- Turistas abutres culturais: viajam com a motivação de usufruir e consumir produtos 

culturais 

- Turistas culturais acidentais: apenas consomem um produto cultural quando o encontram 

casualmente  

Fonte: Adaptado de Pérez (2009, p.26) 
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Estes estudos foram crescendo ao mesmo tempo que o turismo cultural foi 

adquirindo maior importância e revelam que são vários os fatores/motivações que os 

levam a procurar este turismo.  

Através da revisão bibliográfica elaborou-se uma tabela síntese sobre os estudos 

dos perfis do turista cultural e das suas motivações.  

 

Tabela 5 - Estudos sobre os perfis e motivações do turista cultural 

  

 

 

 

 

Estudo da ATLAS na  

Europa (1991, cit. por 

Baltazar, 2008) 

 

Perfil Motivações 

- Maioritariamente do sexo feminino 

- Jovens 

- Formação superior 

- A maioria está profissionalmente ligado à 

cultura  

- Rendimentos elevados  

-Indivíduos solteiros participam mais 

ativamente nas atividades devido a uma maior 

disponibilidade 

 

- Aprendizagem  

- Novas experiências 

- Contacto com outros povos 

 

Estudo da ATLAS em 9 

países a 6500 turistas em 26 

lugares de interesse cultural 

(1992, cit. por Pérez, 2009) 

 

 

- Sair da rotina 

- Fazer turismo  

- Novos conhecimentos  

- Descanso 

- Novas experiências  

- Diversão 

 

Estudo da ATLAS em 

lugares de interesse cultural 

na Europa, Ásia, África, 

América Latina e Austrália 

(2002; 2004, cit. por 

Morais, 2013) 

- Faixa etária estava entre os 20 e 29 anos  

- Formação superior  

-Trabalhavam em áreas relacionadas com a 

cultura 

- Maioria com rendimentos elevados 

 

 

Greg Richards (2004) 

(cit. por Pérez, 2009). 

 

- Maioritariamente mulheres 

- Maior segmento de indivíduos entre os 20 e 

29 anos 

 

- Ambiente do destino,  

- Atrações 

- Aprendizagem 

 

 

Estudo da Comissão 

Europeia: Sustainable 

Tourism Based On Natural 

And Cultural Heritage 

(2002 cit. por Carbone, 

2006) 

 

 

- Novidade/descoberta 

- Desenvolvimento intelectual 

- Contacto com novos povos 
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Através dos resultados observados na tabela acima, constata-se que existe uma 

semelhança nos perfis dos inquiridos, pois são maioritariamente mulheres, jovens com 

formação e rendimentos elevados. Em relação às motivações destaca-se como principais 

a aprendizagem/novos conhecimentos, a procura de novas experiências, o contacto com 

outros povos e culturas, sair do seu ambiente habitual, divertimento e lazer/descanso.  

Outros fatores que influenciam as escolhas dos turistas são o tempo e a forma 

como viajam. Em relação ao tempo, Teboul e Champarnaud referem que o tempo que 

um indivíduo dedicará a uma atividade é definido pela importância que atribui a esta, e 

quanto maior for essa importância, maior será o tempo dedicado a essa atividade. 

Relativamente à forma de viajar esta pode ser individual, em grupo, com a família ou 

amigos, influenciando as atrações a visitar, pois um indivíduo que viaje sozinho visitará 

o que mais lhe agrada o que pode não se verificar quando acompanhado (cit. por 

Baltazar, 2008).  

Acrescenta-se ainda que existem outros fatores que influenciam o que visitar, 

nomeadamente os fatores externos como as condições climáticas, as experiências 

anteriores e/ou as fontes de informação (Baltazar, 2009).  

De acordo com Carbone (2006) os destinos turísticos com uma forte 

componente cultural conseguem satisfazer a maioria das motivações e necessidades do 

turista através do contacto com o património, com as tradições e do seu usufruto para 

lazer e descanso.  

Devido às constantes mudanças no setor turístico, nos destinos e também nos 

próprios turistas devem ser constantemente criadas novas tipologias de turistas para 

ajudar a compreender o setor turístico.  

Comparando estes resultados com as teorias das motivações encontra-se uma 

estreita relação. Como mencionado anteriormente as diferentes necessidades dos turistas 

podem ser influenciadas pela formação e profissão, o que constata-se no perfil do turista 

cultural, pois a maioria tem uma profissão relacionada com a cultura e uma formação 

superior. Também se verifica, nas teorias da motivação, a referência de vários autores 

ao desejo do indivíduo contactar com outros povos, viajar por lazer/descanso, para 

mudar de ambiente e visitar monumentos e atrações culturais com o intuito de aumentar 

o seu conhecimento.  

Estas motivações que foram identificadas por vários autores nas suas teorias são 

também os principais resultados nos estudos efetuados aos turistas culturais em vários 

países.  
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A análise dos estudos sobre os perfis do turista cultural e das suas motivações é 

pertinente para este estudo, pois os resultados deste serão comparados com os resultados 

obtidos nos inquéritos dos visitantes da Casa do Infante – Museu. Pretende-se assim 

verificar se os perfis e as motivações serão semelhantes, ou se contrariamente, existe 

uma alteração no comportamento dos indivíduos que procuram este espaço cultural.     

 

 

2.2.1. Perfil dos viajantes de Touring Cultural  

 Vários países, incluindo Portugal, veem o turismo cultural como uma estratégia 

de desenvolvimento territorial e económico. Em Portugal o chamado touring cultural 

integra os dez produtos estratégicos para o seu desenvolvimento turístico.  

O touring cultural segundo o Turismo de Portugal (2006) gera cerca de 44 

milhões de viagens por ano na Europa, representando 18% do total das viagens de lazer. 

Este integra “percursos em tours, rotas ou circuitos de diferente duração e extensão, em 

viagens independentes e organizadas” (Turismo de Portugal, 2006, p.9).  

Um inquérito realizado pela European Travel Monitor (2004), confirma que este 

produto está a crescer entre os 5% e os 7% anualmente existindo entre os anos 1997 e 

2004, um crescimento de 7,9% das viagens internacionais. Este crescimento demonstra 

a importância que o turismo cultural assumiu na sociedade.  

Os indivíduos que o procuram têm como motivação “descobrir e conhecer o 

território através da sua paisagem, povoações e cidades, história e cultura, gentes, etc. 

Por isso, uma parte importante do valor que oferece um destino reside na beleza e 

singularidade desses elementos” (Turismo de Portugal, 2006, p.39). 

Segundo este inquérito, as principais atividades realizadas por estes indivíduos 

foram visitar atrativos de interesse, visitar cidades, conhecer paisagens, visitar museus e 

espetáculos, descansar, conhecer pessoas e a gastronomia local.  

Em relação ao destino destes viajantes “o continente europeu é a principal região 

de destino das viagens internacionais de touring realizados pela população europeia” 

(Turismo de Portugal, 2006, p.14). Os países mais procurados foram a França, Espanha, 

Itália e Alemanha, seguindo-se o Reino Unido, a Áustria e Portugal.  

Com a realização de entrevistas em 2005 a operadores turísticos no âmbito do 

estudo Touring Cultural e Paisagístico para o Turismo de Portugal, foi possível traçar 

um perfil dos viajantes de touring cultural. Relativamente ao perfil sociodemográfico 

dos consumidores deste produto turístico, foram sobretudo casais sem filhos (25-
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45anos), casais com filhos dependentes (45-64 anos) e reformados (superior a 65 anos). 

Estes caracterizavam-se por um nível de formação médio e/ou elevado, com 

rendimentos elevados e no caso dos reformados com mais tempo livre (Gomes, 2013). 

Estes inquiridos indicaram como principais fontes de informação as brochuras, 

as revistas de viagens, os familiares/amigos e a internet. Estes indivíduos geralmente 

compram packages quando viajam para destinos mais distantes e para os destinos mais 

próximos geralmente compram a avulso.  

Na questão do alojamento, estes indivíduos selecionaram hotéis de 3 a 5 estrelas, 

pousadas, alojamentos privados e apartamentos. A duração das viagens foram entre três 

dias a duas semanas nos destinos mais próximos e nos de maior distância foram entre 

três a cinco semanas (Turismo de Portugal, 2006).  

O estudo sobre a Representatividade das Motivações Primárias e Estádio de 

Satisfação dos Turistas em Portugal realizado em junho de 2006 e julho de 2007 

permitiu verificar as principais motivações primárias de visitar Portugal. Estas foram 

Sol e Mar (37,8%), o Touring Cultural e Paisagístico (29,7), Turismo de Natureza 

(8,2%) seguindo-se o City Break (7,6%) (Turismo de Portugal, 2007, p.5).  

De acordo com este estudo, os turistas que visitaram a região Norte foram 

maioritariamente motivados pelo touring cultural e o city break. A região centro 

também foi bastante procurada pelos turistas interessados no touring cultural assim 

como a região de Lisboa e Alentejo. No Algarve o touring aprece apenas no sexto lugar 

predominando a procura de sol e mar, nos Açores predominou o turismo de natureza 

seguindo-se o touring e na Madeira também teve muita importância.  

Ainda refere que o principal emissor de turistas motivados por touring cultural e 

paisagístico foi o mercado espanhol. Acrescenta que 50% dos turistas mesmo com 

motivações diferentes participaram em atividades de lazer, como passeios pedestres, 

experiências gastronómicas, visita a monumentos e a parques naturais.  

Em relação às principais fontes de informação foram as agências de viagens, 

recomendações de indivíduos que visitaram o local, revistas, jornais e a internet. Em 

relação à satisfação esta foi positiva e a maioria estava predisposta a regressar a 

Portugal. Os inquiridos valorizam no destino a simpatia dos residentes locais, boas 

condições de segurança, diversidade e riqueza natural, a pouca poluição ou lixo no chão 

e o bom estado de conservação do património histórico (Turismo de Portugal, 2007).  

Através destes dados, concluiu-se que o turismo cultural está bem presente no 

país e atrai um número relevante de turistas permitindo o desenvolvimento das cidades a 
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nível económico, social e cultural. Em ambos os estudos as principais fontes de 

informação são as brochuras/revistas de viagens, familiares/amigos e a internet. 

Para que o touring cultural continue a crescer e cativar visitantes é essencial que 

o destino reúna as melhores condições para que as suas atrações possam ser visitadas e 

usufruídas.   

 

 

2.2.2. Perfil do turista do Porto e Norte de Portugal 

Um dos estudos realizados sobre o perfil do turista que visita a cidade do Porto 

ocorreu em 2008, uma parceria entre a Associação Portuguesa de Turismologia 

(APTUR), o Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (ISCET) e a 

ATC/Portotours. Este estudo permitiu traçar um perfil dos turistas/visitantes da cidade 

do Porto e foram realizados no total 1180 inquéritos (cit. por Dias, 2010). 

Os resultados destes inquéritos indicam que as faixas etárias predominantes 

foram os jovens de 26 a 40 anos (34,7%) e os indivíduos de 41 a 60 anos (34,4%). Em 

relação à situação profissional a maioria trabalha por conta de outrem, seguindo-se os 

reformados.  

Também como no estudo anterior, a maioria dos inquiridos possuía habilitações 

superiores e rendimentos elevados. Os inquiridos eram principalmente técnicos 

superiores e funcionários públicos, profissões intelectuais e artísticas e comércio e 

serviços. Em relação aos países emissores a maioria dos visitantes da cidade do Porto 

eram das várias regiões de Portugal, seguindo-se Espanha, Reino Unido e França.  

Das atrações culturais que visitaram destacam-se os monumentos (78,4), os 

sítios históricos e as caves de vinho do Porto (71%), os museus (61,6%), os locais 

religiosos (39,8%) e as galerias de arte (27,7%). A maioria dos inquiridos respondeu à 

questão do tipo de férias que geralmente participa como férias culturais (59,4%), 

sol/praia (45%), o touring (25,2%) e o city break (21,7%).   

A permanência dos visitantes na cidade portuense foi sobretudo de 2 a 3 dias e 

como principais razões da visita à cidade destacou-se o turismo cultural, seguindo-se as 

visitas a amigos ou familiares e a atividade profissional. Estes viajavam 

maioritariamente acompanhados, com a família ou amigos e preferiram alojamento de 4 

a 3 estrelas. Em relação às fontes de informação predominaram a internet, a opinião de 

amigos e familiares e os guias/roteiros turísticos.  
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Este estudo ainda fornece a informação do grau de satisfação dos visitantes, o 

número de insatisfeitos foi reduzido predominando a satisfação dos visitantes que 

consideraram a sua visita interessante (61,4%) e muito interessante (34,2%).  

Com a observação e análise destes resultados, Dias refere que pode-se “concluir 

que o Porto é um destino de turismo cultural embora muitas vezes inserido em lógicas 

de city break e de touring cultural” (2010, p.186).  

Também foi realizado pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do 

Turismo em parceria com a Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal 

e o Aeroporto Sá Carneiro, um estudo sobre o perfil do turista que visita o Porto e Norte 

de Portugal. Este foi desenvolvido no primeiro trimestre de 2014 e foram obtidos 442 

questionários válidos.  

A maioria dos turistas veio por motivos de lazer seguindo-se a visita a 

familiares/amigos e negócios. Os motivos principais da visita ao Porto e Norte de 

Portugal (PNP) no segmento do lazer foram o descanso/relaxar, fazer um short break e 

pela natureza. No segmento de negócios destacaram-se as reuniões de negócios/trabalho 

e as vendas. Verificou-se um aumento em relação ao trimestre homólogo de 2013 dos 

visitantes em lazer e a diminuição dos indivíduos para negócios (Turismo do Porto e 

Norte de Portugal, 2014).  

As razões mais referidas pela escolha deste destino foram a beleza natural, a 

localização, o alojamento, o Vale do Douro e a cultura/património. Comparativamente 

ao trimestre homólogo de 2013 existiu uma ligeira alteração nos motivos da visita ao 

PNP, pois em segundo lugar estava o preço, em terceiro a gastronomia e a localização 

estava em quinto ganhando uma maior importância para estes turistas. Também houve 

uma subida na importância do alojamento e da cultura.  

As principais atividades realizadas pelos indivíduos na região, no lazer as 

principais foram, experimentar a gastronomia, fazer compras, paisagem, passeios de 

carro, visitar o Vale do Douro, visitar monumentos e aproveitar a animação noturna. Os 

turistas que estavam em trabalho referiram como principais atividades a experiência 

gastronómica, fazer compras, paisagem e gozar a animação noturna. Comparativamente 

ao trimestre equivalente de 2013 houve um aumento das visitas ao Vale do Douro, dos 

passeios de carro e da animação noturna. 

Os dados recolhidos permitiram identificar as principais atrações como a 

hospitalidade, o rio Douro e a animação noturna na cidade. Ainda destacaram o 

alojamento, a paisagem/natureza, a segurança e a gastronomia e vinhos.  
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Os principais países emissores no segmento do lazer e dos negócios foram a 

França e a Espanha e no segmento visita a familiares/amigos destacou-se novamente a 

França e os Suíços.  

As fontes de informação foram maioritariamente a família/amigos, as agências 

de viagens e a internet. No entanto, constatou-se que comparado com o trimestre 

homólogo de 2013 houve uma redução na obtenção da informação pelo uso da internet 

e uma maior procura pelas agências de viagens e guias/roteiros turísticos (Porto e Norte 

de Portugal, 2014). Também se pode averiguar que os inquiridos visitaram a região 

mais do que uma vez, principalmente os que viajavam por motivos familiares/amigos e 

lazer. Em oposição a maioria dos turistas em negócios visitaram a região pela primeira 

vez.  

Este estudo também concluiu que ambos os sexos estiveram bem presentes na 

região, contudo, existiu um predomínio de mulheres. Estas predominaram sobretudo 

nos segmentos de lazer/férias e na visita a familiares/amigos enquanto os homens foram 

no segmento de negócios.  

Em relação ao estado civil a maioria dos visitantes eram casados, seguindo-se os 

solteiros e divorciados. Verificou-se ainda que a maioria dos inquiridos dos segmentos 

de lazer/férias e familiares/amigos viajavam acompanhados, já no segmento de negócios 

viajavam principalmente sozinhos.  

Os agregados familiares no segmento do lazer/férias e familiares/amigos eram 

principalmente constituídos por dois e três elementos. A idade dos indivíduos estava 

sobretudo entre os 26 e os 50 anos. As idades dos turistas foram superiores 

comparativamente ao trimestre homólogo de 2013 (Porto e Norte de Portugal, 2014). 

Este estudo também permitiu verificar que a maioria dos indivíduos trabalhava 

por conta de outrem, seguindo-se os reformados e estudantes. Em relação à escolaridade 

eram indivíduos com formação ao nível do ensino secundário contrariando a tendência 

dos trimestres anteriores. Opostamente verificou-se que os rendimentos foram mais 

elevados em 2014 comparativamente ao ano anterior.  

Relativamente ao tempo de estada o número total de noites foi de 6,83. O tempo 

de estada no 1º trimestre de 2014 foi superior ao trimestre homólogo de 2013 com o 

número total de noites 5,89 indicando que estes turistas permaneceram mais tempo na 

região.  

Os turistas estavam satisfeitos com o destino e apresentaram intenções de 

regressar e de recomendar o destino PNP.  
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Com a análise dos estudos sobre os visitantes de turismo cultural e do PNP é 

possível constatar que os principais emissores foram a França, a Espanha, Reino Unido 

e Alemanha. As faixas etárias divergem pouco continuando a predominar os jovens 

superiores a 25 anos e os reformados também são significativos. Em relação ao nível de 

formação os resultados dos inquéritos permitem concluir que é média e/ou elevada 

assim como os rendimentos são elevados. Também estão em consonância relativamente 

às fontes de informação (guias/brochuras, recomendações de amigos/família e a 

internet).  

Relativamente à seleção do alojamento turístico foram semelhantes pois no 

estudo sobre touring cultural os inquiridos preferiram alojamento de 3 a 5 estrelas e no 

estudo do perfil do turista do Porto e Norte de Portugal, escolheram alojamento de 4 a 3 

estrelas. 

As atividades realizadas pelos visitantes de touring cultural foram semelhantes 

nos quatro estudos prevalecendo as visitas a monumentos, cidades, paisagens, museus, 

conhecer pessoas e a gastronomia local. No entanto, surgem outras atividades que 

variam de estudo para estudo e a importância atribuída a cada uma das atividades 

também é diferente.  

 

 

2.3.Experiência turística 

A abordagem à experiência turística é pertinente neste estudo, uma vez que 

visitar atrações culturais e a prática do turismo cultural urbano são para muitos turistas 

uma experiência. Muitos dos desejos e necessidades dos consumidores são satisfeitas 

através de novas experiências, como mencionam Sharpley e Stone “consumir turismo é 

consumir experiências (…) e estas experiências turísticas não são uniformes mesmo 

dentro de contextos e lugares específicos (…) a experiência turística é única para o 

turista individual” (cit. por Salvador, 2012, p.15).  

Torna-se assim relevante perceber o conceito de experiência turística, que “é, 

por definição, o que as pessoas experienciam enquanto turistas” (Sharpley e Stone, cit. 

por Salvador, 2012, p.15). Os turistas são diferentes e com necessidades e espectativas 

distintas, por isso é preciso criar diferentes experiências com o objetivo de ir ao 

encontro das suas necessidades e interesses. Estas são múltiplas e hoje podem 

interessar-se por turismo de aventura e amanhã por sol/mar, é neste sentido que cada 
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vez mais os turistas querem ver e experimentar tudo o que conseguirem (Salvador, 

2012).  

 É importante ressaltar que a experiência será desfrutada de forma desigual pelos 

turistas e cada uma das experiências vividas contribui para uma aprendizagem pessoal. 

Esta aprendizagem quanto mais gratificante for para o indivíduo maior será a vontade 

de regressar a esse destino e repetir a experiência.   

Amirou refere que existem três momentos na experiência turística, “a 

imaginação, a viagem e o regresso” (cit. por Castro, 2013, p.7). Em relação à 

imaginação o turista antes da realização da viagem imagina como esta irá desenvolver-

se e na experiência que irá viver criando várias espectativas. Este imaginário pode ser 

influenciado, por exemplo, pelas imagens do destino ou pelas opiniões de indivíduos 

que o visitaram. A viagem refere-se à experiência que está a ser vivida e no regresso 

esta será relembrada através das fotos ou objetos obtidos na viagem.  

A experiência turística para Nuryanti é “multifacetada porque os turistas usam o 

seu próprio intelecto e imaginação para construir significado. [...] A experiência 

turística envolve um processo multissensorial que inclui a visão, a audição e o olfacto. 

Os turistas usam todos os seus sentidos e não se limitam simplesmente a um 

envolvimento visual ou à contemplação” (cit. por Salvador, 2012, p.18). Quantos mais 

sentidos a experiência turística envolver mais gratificante e memorável poderá ser.  

Cohen menciona cinco formas de experiência turística, o modo recreacional, 

diversionista, experiencial, experimental e existencial. O modo recreacional é uma 

viagem pela procura de experiências e divertimento deixando as questões culturais de 

parte. O modo diversionista é uma viagem realizada com o objetivo de sair do seu 

quotidiano e distingue-se da anterior por não existir um significado especial para o 

turista. No modo experiencial o turista procura observar outras culturas e no modo 

experimental o turista viaja com o intuito de experimentar outras culturas. Por último, 

no modo existencial o turista vive as outras culturas como se fosse um nativo (cit. por 

Castro, 2013).  

Magherini fala do “sintoma de Stendhal”, que representa “uma intensa e rica 

experiência emocional de cariz psicológico, que é resultante da contemplação de obras 

de arte. Esta é uma experiência partilhada tanto pelos viajantes do passado como pelos 

turistas culturais modernos” (cit. por Pérez, 2009, p.106). Este sintoma deriva da 

alcunha Stendhal um novelista francês que viajava por Itália encantando-se com os seus 

monumentos.  
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Este sintoma é importante para perceber o comportamento e as experiências de 

alguns turistas, mas deve-se ter em consideração que as experiências culturais são 

vividas de forma diferente por estes.  

A abordagem à experiência turística muitas vezes remete para o tema da 

autenticidade no turismo. A autenticidade pode ser entendida como a “busca de 

experiências culturais genuínas autênticas” (Dias, 2009, p.130), no entanto, o turismo 

tem sido visto como destruidor da autenticidade através da criação de imitações de 

espetáculos/feiras para satisfazer as necessidades dos visitantes.  

É neste contexto que o autor MacCannell refere que existe cada vez mais uma 

“autenticidade encenada” (cit. por Dias, 2009, p.131) onde é criada uma realidade que 

não é verdadeira e tem como objetivo permitir ao turista o seu usufruto. De acordo com 

este autor, os turistas muitas vezes não distinguem o autêntico do encenado e por isso 

aceitam aquilo que lhes oferece. Assim nasce o conceito de “autenticidade emergente” 

ou seja, “os visitantes podem contribuir para uma autenticidade emergente, quando os 

eventos criados são aceites como autênticos” (Dias, 2009, p.132). 

Pode-se encontrar vários níveis de autenticidade como a autenticidade objetiva, 

construtiva e existencial como representado na tabela seguinte. 

 

 

Tabela 6 - Tipos de autenticidade no turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Castro (2013, p.9) 
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Com a observação da tabela acima verifica-se que o turista pode procurar a 

autenticidade real/verdadeira ou optar pela procura da autenticidade encenada 

procurando apenas uma representação simbólica e próxima à realidade. A autenticidade 

é importante para o destino turístico e também para a competitividade pois é cada vez 

mais procurada pelos turistas. 

Em suma pode-se dizer que a experiência turística “resulta não só da 

combinação de um conjunto de experiências, mas sim do significado atribuído pelo 

turista a essas experiências e dos benefícios duradouros que esta lhe pode trazer” 

(Sharpley e Stone, cit. por Salvador, 2012, p.15).  
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Capítulo III - Casa do Infante – Museu: públicos – um percurso teórico-

metodológico 

A escolha dos métodos de recolha dos dados influencia, portanto, os resultados do 

trabalho de modo ainda mais directo: os métodos de recolha e os métodos de 

análise dos dados são normalmente complementares e devem, portanto, ser 

escolhidos em conjunto, em função dos objectivos e das hipóteses de trabalho 

(Quivy e Campenhoudt, 1998, p.185).  

 

3.1.Objeto de estudo, objetivos e hipóteses 

Na fase inicial da elaboração desta investigação foram estabelecidas duas 

questões de partida, “quem são os públicos que procuram a Casa do Infante?” e “como é 

que a reabilitação de antigos espaços industriais pode constituir um recurso turístico 

para a cidade do Porto?”  

Esta investigação tem como objetivos centrais conhecer os públicos que visitam 

a Casa do Infante – Museu e perceber como este espaço constitui um recurso turístico 

da cidade do Porto. Pretende-se ainda identificar os perfis e as motivações dos visitantes 

da Casa do Infante – Museu, conhecer a oferta deste espaço museológico e compreender 

a importância deste espaço para o desenvolvimento turístico da cidade portuense.  

Com a leitura das teorias e dos estudos analisados na primeira parte desta 

dissertação, considera-se que os visitantes da cidade do Porto e da Casa do Infante serão 

principalmente estrangeiros e provenientes das regiões da Europa. A sua visita à cidade 

estará relacionada principalmente com os seus atributos patrimoniais e históricos e 

visitarão a Casa do Infante – Museu pelo seu significado histórico associado ao Infante 

D. Henrique e às suas características arquitetónicas. Estes visitantes serão 

maioritariamente jovens, do sexo feminino e integram a tipologia de turista cultural de 

intenção. Ainda se verificará que a reabilitação de antigos espaços industriais é 

importante no desenvolvimento turístico da cidade do Porto. 

Na ilustração que se segue está representado o modelo de análise desta 

investigação, que teve como objeto empírico os visitantes da Casa do Infante – Museu. 
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Ilustração 4 - Modelo de análise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Técnicas de recolha dos dados 

Esta investigação iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica através da leitura e 

análise de livros, artigos, dissertações de mestrado e doutoramento. Também foram 

consultados documentos online relacionados com turismo, património cultural e 

industrial, reabilitação, museus e perfis e motivações turísticas. Esta exploração teórica 

teve como intuito clarificar conceitos e a problemática da investigação. 

As técnicas de investigação científica podem ser diversificadas e a sua seleção 

dependerá dos objetivos do projeto, pois umas revelam-se mais eficazes do que outras, 

dependendo do que se pretende alcançar com a investigação.  

Para este estudo foi selecionada uma abordagem metodológica de cruzamento, 

extensiva e intensiva. No entanto, houve uma abordagem predominantemente extensiva, 

de modo a analisar algumas regularidades dos públicos da Casa do Infante – Museu e 

também averiguar algumas dinâmicas do seu funcionamento. 

Uma das técnicas utilizadas foi a entrevista semidiretiva. Primeiramente foi 

efetuada à Chefe de Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto (anexo 1). Com a 

sua realização pretendeu-se compreender como surgiu a ideia de reconversão deste local 
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num espaço museológico e arquivístico, conhecer as atividades e os visitantes deste 

espaço. Também se realizou uma entrevista semidiretiva a um Técnico Superior (anexo 

2) com o intuito de conhecer as motivações dos visitantes, as experiências que a Casa 

do Infante – Museu proporciona e a importância/contributo deste espaço para a cidade 

do Porto. E ainda se realizou uma terceira entrevista semidiretiva à responsável pela 

elaboração da estatística (anexo 3) com o objetivo de perceber quem são os visitantes 

deste espaço e se a sua afluência é significativa de forma a contribuir para o 

desenvolvimento turístico da cidade.  

Selecionou-se esta técnica, pois permite explorar ao máximo a informação. 

Optou-se pela entrevista semidiretiva porque o entrevistador dispõe de um conjunto de 

questões guias e relativamente abertas, permitindo ao entrevistado acrescentar 

informação consoante o rumo da conversa. O entrevistador guia a entrevista de forma a 

ir ao encontro dos objetivos do trabalho (Quivy e Campenhoudt, 1998).  

Também foi realizado um inquérito por questionário aos visitantes da Casa do 

Infante – Museu, ver a este propósito os anexos 4, 5, 6 e 7. Selecionou-se esta técnica 

por se considerar a mais eficaz para a recolha de informação sobre os perfis e as 

motivações. O inquérito por questionário é composto por perguntas abertas e fechadas e 

optou-se também pela realização deste inquérito online nas redes sociais, com o 

objetivo de obter uma maior amostra e um público mais abrangente. Com a divulgação 

nas redes sociais, permitiu alcançar uma amostra mais diversificada possibilitando uma 

maior aproximação à realidade dos perfis e das motivações dos visitantes deste espaço 

museológico.  

O inquérito encontra-se dividido em duas partes, a primeira relacionada com 

indicadores demográficos que permitiram traçar perfis sociodemográficos dos 

indivíduos e a segunda ligada às motivações, às fontes de informação e à satisfação. Os 

dados obtidos no inquérito foram tratados do modo quantitativo e qualitativo, ou seja, 

comparar as categorias de resposta e analisar a relação entre as variáveis (Quivy e 

Campenhoudt, 1998).  

Para além destas técnicas de recolha de dados, ainda recorreu-se igualmente à 

observação direta dos comportamentos e dos perfis dos visitantes da Casa do Infante – 

Museu durante o mês de abril de 2015. A pertinência desta técnica justifica-se no facto 

de alguns visitantes recusarem responder ao inquérito, ou pela impossibilidade de o 

entregar a todos os visitantes no final da sua visita. Deste modo, foi realizado um registo 
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documental sobre a nacionalidade dos visitantes, se estavam acompanhados (as), 

sozinhos (as) ou em grupo/família.  

Por último, procedeu-se a uma pesquisa no site do Turismo do Porto, com a 

finalidade de conhecer os percursos/circuitos em que está integrada a Casa do Infante. A 

consulta deste justifica-se na necessidade de entendimento sobre os possíveis visitantes 

do museu, das suas motivações, e da necessidade de verificar se este espaço integrava a 

oferta cultural da cidade.  

Para esta investigação é importante considerar a sazonalidade turística pois 

como refere Marques, “as diferentes ‘épocas’ do turismo também comportam diferentes 

perfis de visitantes” (2011, p.37). Neste sentido, seria mais enriquecedor comparar os 

visitantes da Casa do Infante nas diferentes épocas (alta/baixa), no entanto, o tempo 

para a conclusão da dissertação é limitado e por isso não será possível a sua realização 

nessas épocas. Assim, a aplicação dos inquéritos foi efetuada no mês de abril de 2015.  

 

 

    3.3. Caso de estudo: contextualização histórica da Casa do Infante 

A Casa do Infante localiza-se na Alfândega Velha na Rua da Alfândega no 

Centro Histórico da cidade, mais concretamente na zona ribeirinha. Foi um antigo 

armazém régio criado por D. Afonso IV em 1325. Este foi criado numa zona da cidade 

que era disputada entre o Bispo (senhor do burgo) e D. Afonso IV devido ao controlo 

das mercadorias. Isto incitou o rei a adquirir várias propriedades nessa zona e à 

edificação de algumas casas para instalar os oficiais da Coroa que inspecionavam os 

produtos e cobravam os respetivos impostos
11

.  

Foi neste sentido que D. Afonso IV, decidiu construir um armazém destinado a 

alfândega para guardar e proteger as mercadorias. No reinado de D. Fernando I (1367 -

1383) foi anexado a este edifício a Casa da Moeda.  

O nome Casa do Infante está relacionado com o facto de se considerar que o 

Infante D. Henrique nasceu neste local a 4 de março de 1394, porque o rei D. João I e 

D. Filipa de Lencastre instalaram-se na cidade entre fevereiro e novembro de 1934. 

Devido ao crescimento do comércio marítimo na cidade o armazém régio foi 

alvo de ampliações no século XV, e a partir de 1677 a mando de D. Pedro II, a Casa da 

Alfândega foi praticamente reedificada.  

                     
11

Porto XXI – Cultura [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.portoxxi.com/cultura/ver_edificio.php?id=62> [Consult. 26.01.2015]. 

http://www.portoxxi.com/cultura/ver_edificio.php?id=62
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Com a construção da Alfândega Nova em Miragaia, a partir de 1869, as 

instalações da Alfândega Velha foram abandonadas. Em meados do século XX foi alvo 

de importantes obras de conservação, e a partir de 1991, realizaram-se escavações 

arqueológicas que “permitiram identificar, para além das estruturas medievais, também 

os vestígios de uma grande construção romana, com pavimentos em mosaico, datável 

do Baixo-Império. As mesmas escavações permitiram conhecer o mestre arquitecto das 

obras medievais, João Eanes Melacho, cujo nome consta de uma inscrição 

quatrocentista num cunhal do edifício”
12

.  

Em 1924 este edifício foi classificado como Monumento Nacional e entre 1958-

1960 a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais organizou uma 

remodelação/restauro do seu interior sob a direção do arquiteto Rogério de Azevedo.   

Nos dias de hoje, a Casa do Infante encontra-se sob a tutela da Câmara 

Municipal do Porto. Após este edifício sofrer um processo de reabilitação e 

musealização integra o Museu, o Arquivo Histórico Municipal, a Biblioteca de 

Assuntos Portuenses, a Sala Memória e a Sala de exposições e auditório
13

.  

Este edifício é um dos mais antigos da cidade e a sua história e a sua arquitetura 

medieval e seiscentista, fazem com que “as instalações da Alfândega Velha contam-se 

entre os edifícios citadinos de maior tradição e simbolismo histórico” (Real, 1990,p.9). 

 

 

3.3.1. Exposições e atividades  

Através de uma breve análise histórica da Casa do Infante pode-se ver que este 

espaço abrange várias temáticas. Este trabalha com quatro temas a ocupação romana, a 

Alfândega Régia, o Infante D. Henrique e a Casa da Moeda do Porto (Chefe de Divisão 

do Arquivo Histórico Municipal do Porto).  

No espaço museológico encontra-se uma exposição permanente constituída por 

“objectos achados nas escavações arqueológicas e pode aceder-se a informação sobre o 

                     
12

Direção-Geral do Património Cultural [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimon io/classificado-

ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70201/ >[ Consult. 26.01.2015]. 
13

Turismo do Porto Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=1334> [Consult. 

26.01.2015]. 
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edifício e a cidade através de uma reconstituição vídeo, em imagem virtual, vários 

postos multimédia, merecendo especial destaque a maqueta do Porto Medieval”
14

.  

O Arquivo Histórico Municipal do Porto foi fundado em 1980 substituindo o 

Gabinete de História da Cidade. Este possui uma documentação vasta sobre a cidade 

incluindo “numerosas séries manuscritas, pergaminhos, códices iluminados, desenhos, 

fotografias, etc. Como complemento informativo, o serviço dispõe de uma biblioteca 

auxiliar com cerca de 5000 publicações impressas e, ainda, colecções de postais antigos, 

gravuras, cartazes, etc., sobre temas portuenses”
15

.  

A Casa do Infante proporciona assim um conjunto de atividades como oficinas 

pedagógicas, oficinas temáticas para crianças, jovens, séniores, visitas guiadas ao 

museu e ao Arquivo Histórico. No Arquivo Histórico realizam “O Documento do Mês” 

todas as terceiras quintas-feiras de cada mês, com o objetivo de expor um documento 

que retrate a memória e o passado da cidade. Ainda realizam a “Peça do Mês” no 

espaço museológico
16

.  

Em relação às exposições temporárias estas realizam-se no Arquivo Histórico, 

mais concretamente na Sala Memória. Estas acolhem exposições onde os temas 

privilegiados são a história da cidade do Porto, descobrimentos ou outro tema que se 

enquadre e quando é produção nossa tentamos trabalhar a nossa documentação (Chefe 

de Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto).  

Portanto, os serviços que este local oferece são a consulta/pesquisa documental, 

cedência de instalações, loja, visitas guiadas e serviço educativo.  

Para além destas quatro temáticas abordadas na Casa do Infante inauguraram a 1 

abril de 2015 um centro interpretativo no espaço museológico “O Infante D. Henrique e 

os Novos Mundos”. Este novo espaço é inspirado na figura do Infante D. Henrique e 

nos descobrimentos e segundo o Vereador da Cultura da Câmara do Porto a cidade teve 

um papel relevante na expansão portuguesa e que não é devidamente reconhecido. Esta 

ligação da cidade aos descobrimentos está descrita e confirmada em vários documentos 

referindo por exemplo, “a preparação, nos estaleiros portuenses, da armada que partiria 
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Porto XXI – Cultura [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.portoxxi.com/cultura/ver_edificio.php?id=62 >[ Consult. 26.01.2015]. 
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Porto XXI – Cultura [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.portoxxi.com/cultura/ver_edificio.php?id=62 >[ Consult. 26.01.2015]. 
16

Portugal Faz-lhe Bem [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: 
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à conquista de Ceuta, ou na relação das naus que saíram do Porto para a Índia”
17

. 

Assim, este espaço tem como intuito reforçar o papel da cidade portuense na expansão 

portuguesa.  

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal do Porto, a Casa do Infante é 

importante para o turismo da cidade e pretende-se com este novo espaço reforçar a 

imagem/importância da cidade do Porto na internacionalização do país com o intuito de 

“atingir os 100.000 visitantes no final do próximo ano, mais 40% do que o número 

actual”
18

. 

A Casa do Infante proporciona ao visitante um conjunto de atividades e 

exposições que ajudam a perceber a evolução da história do Porto, o papel da cidade 

nos descobrimentos e da importância da figura do Infante D. Henrique.  

 

 

3.4. Limitações na recolha dos dados 

Na realização dos inquéritos aos visitantes da Casa do Infante – Museu foram 

encontrados alguns entraves. O número de inquéritos pretendidos era 100 e foram 

realizados 88 inquéritos, isto deveu-se à falta de cooperação de alguns turistas, à 

dificuldade de os interpelar no final da visita ou à impossibilidade de aplicá-los 

presencialmente durante todo o dia.  

Em relação aos inquéritos online eram pretendidos 50 inquéritos, mas só foram 

conseguidos 22 inquéritos. No entanto, a realização destes nas redes sociais considerou-

se importante para obter uma amostra mais ampla e diversificada alcançando públicos 

diferentes.  

Contudo, a soma de ambos permitem um total de 110 inquéritos uma amostra 

significativa e uma aproximação real aos perfis do visitante da Casa do Infante – Museu 

e das suas motivações.  

                     
17

 Público [Em linha]. Disponível em WWW: <URL: http://www.publico.pt/local/noticia/casa-do-infante-
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30.03.2015]. 
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Capítulo IV – Perfis e motivações dos visitantes da Casa do Infante – Museu e a 

sua importância para o turismo na cidade do Porto   

A articulação dos vestígios arqueológicos romanos e medievais com a 

contemporaneidade e a associação ao Infante D. Henrique e às descobertas torna 

este espaço único na cidade (Técnico Superior da Casa do Infante). 

 

Como referido anteriormente, foram realizados 110 inquéritos no total, esta 

amostra foi fundamental na obtenção de um conjunto de informações relativamente a 

alguns indicadores demográficos, às motivações, fontes de informação e o nível de 

satisfação.  

Estes dados foram essenciais para traçar os perfis dos visitantes da Casa do 

Infante – Museu e identificar as suas principais motivações.  

De seguida, são apresentados os resultados dos inquéritos por questionário, 

tendo sempre em conta os objetivos e a organização deste. Apresenta-se igualmente um 

cruzamento destes resultados com os dados obtidos nos estudos/teorias descritos na 

revisão bibliográfica e com a observação direta.  

 

 

4.1. Dados sociodemográficos  

Atendendo à primeira parte do inquérito, relativa aos dados sociodemográficos, 

verifica-se a existência de uma amostra variada. Através da ilustração 5 observa-se que 

a maioria dos indivíduos encontra-se na faixa dos 18-25 anos (25%) e dos 66-75 anos 

(22%). Seguem-se os indivíduos entre os 26-35 anos com 19%, dos 36-45 anos com 

12%, dos 46-55 anos com 11% e as faixas etárias menos numerosas são a dos 56-65 

anos com 9% e dos 76-80 anos com 2%.  

Pode-se concluir que estes encontram-se sobretudo na faixa etária dos 18 aos 55 

anos e na faixa superior aos 65 anos. Estas idades são frequentes neste espaço durante 

todo o ano, pois a idade dos visitantes do museu estão sobretudo entre 25-55 anos e 

superiores a 65 anos (Responsável pela elaboração da Estatística), o que também se 

verificou nas idades dos inquiridos. Salienta-se que os visitantes com idade superior a 

65 anos são mais significativos nas épocas baixas (outubro, novembro, dezembro, 

janeiro).  

Estes resultados são semelhantes aos obtidos nos estudos do perfil do turista 

cultural que foram referidos na revisão bibliográfica, no qual predominavam os 
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indivíduos com 25 a 64 anos e superiores a 65 anos. Comparativamente à idade do 

turista que visita a cidade do Porto verifica-se uma semelhança com um estudo 

realizado em 2008, que salienta as pessoas de 26 a 60 anos. E ainda são idênticos aos 

resultados do estudo do Porto e Norte de Portugal em 2012 e 2013, onde predominam 

os indivíduos entre os 19 e os 40 anos e em 2014 com indivíduos entre 26 a 50 anos. 

Estes resultados demonstram que existe uma pequena alteração das faixas etárias nos 

anos analisados, contudo sobressaem os indivíduos entre 25-60 anos e superior a 65 

anos.  

O estudo da idade dos visitantes é relevante pois é um dos determinantes na 

seleção das atividades e das atrações turísticas a visitar. Assim, os indivíduos com mais 

de 65 anos geralmente possuem mais tempo livre para visitar um maior número de 

atrações.  

 

Ilustração 5 - Idade dos inquiridos 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a observação da ilustração 6 constata-se que a maioria dos inquiridos 

pertence ao sexo feminino com 57% e 43% ao sexo masculino.  

Verifica-se uma predominância de indivíduos do sexo feminino, apesar de a 

maioria visitar o museu em casais. Esta diferença neste estudo, deveu-se sobretudo aos 

resultados dos inquéritos online, onde o sexo feminino predomina nas respostas. De 

acordo com as leituras efetuadas, ambos os sexos estão presentes na cidade mas com 

uma predominância também do sexo feminino.  
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Com a análise dos inquéritos registaram-se 12 nacionalidades diferentes. Das 

nacionalidades assinaladas destaca-se a nacionalidade portuguesa (49 indivíduos), 

seguem-se a nacionalidade brasileira e espanhola (15 inquiridos) e a francesa (14 

inquiridos). Em menor número encontram-se a nacionalidade inglesa (4 inquiridos), 

alemã (3 inquiridos), americana (2 inquiridos), russa (2 inquiridos), suíça (2 inquiridos), 

australiana (2inquiridos), equatoriana (1 inquirido) e belga (1 inquirido).  

Constata-se assim que os visitantes da Casa do Infante – Museu que fazem parte 

da amostra são sobretudo portugueses, brasileiros, espanhóis e franceses. Os visitantes 

nacionais são durante todo o ano superiores às outras nacionalidades, seguindo-se os 

franceses e espanhóis e os brasileiros também são significativos (Técnico Superior). 

Através da observação direta foi possível averiguar que para além das 

nacionalidades mencionadas nos inquéritos ainda estiveram presentes no mês de abril 

alguns turistas holandeses, italianos, polacos, chineses, irlandeses, israelitas e 

japoneses.  

Estes resultados estão em concordância com os estudos do perfil do turista da 

cidade portuense e do Porto e Norte de Portugal, referindo que a maioria dos seus 

visitantes são portugueses e provenientes das várias regiões do país, seguindo-se os 

franceses e espanhóis.  

 

 

Ilustração 6 - Sexo dos Inquiridos 
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A ilustração 8 relativa ao estado civil, demonstra que a maioria dos indivíduos 

são casados ou vivem em união de facto (53%), contudo os solteiros (38%) também são 

significativos. As categorias divorciado (a) e viúvo (a) englobam uma pequena 

percentagem dos inquiridos.  

Constata-se que os visitantes são maioritariamente casados ou vivem em união 

de facto seguindo-se os solteiros e divorciados. Esta sequência também está presente no 

perfil do turista do Porto e Norte de Portugal.  

É possível notar uma diferença nos indivíduos que visitam o museu no período 

semanal ou no fim de semana. Durante a semana observa-se sobretudo casais 

adultos/séniores sem o acompanhamento dos filhos e os indivíduos solteiros (sozinhos 

ou acompanhados), opostamente, no fim de semana existe um incremento de famílias. 

Verifica-se que estão presentes ao fim de semana três gerações, ou seja, os avós, filhos 

e netos (Técnico Superior). 

Esta diferença poderá estar relacionada com o fator preço, porque ao fim de 

semana a entrada é gratuita influenciando a decisão dos casais com filhos em não visitar 

este museu à semana, pois estes irão selecionar as atrações culturais e as atividades 

mediante o seu orçamento e disponibilidade.  

Ilustração 7 - Nacionalidade dos inquiridos 
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O estado civil também é um fator determinante na escolha do destino e das 

atrações a visitar, pois os solteiros têm mais tempo para a realização de atividades e 

conseguem visitar um maior número de atrações, enquanto os casais com filhos 

selecionam as atividades e os espaços a visitar mediante a sua disponibilidade e o 

ambiente de cada lugar.  

Para além dos visitantes individuais/acompanhados ainda é visível a presença de 

grupos de turistas que visitam este espaço através de empresas turísticas (ex: Douro 

Azul) ou com guias particulares.  

 

Ilustração 8 - Estado civil dos inquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, tal como acontece com a idade e o estado civil, também a formação e a 

profissão irão influenciar a decisão das atrações a visitar. Muitos indivíduos procuram 

espaços culturais relacionados com a sua área de formação/profissão para aprofundar os 

seus conhecimentos, enquanto outros visitam atrações culturais que não estão ligadas à 

sua formação/profissão para incrementar os seus saberes.  

Uma grande parte da amostra respondeu ser professor (a) com 25 inquiridos, 

seguem-se as profissões de engenheiro (a) com 7 inquiridos, enfermeiro (a) com 4 

inquiridos, administrativo (a) e arquiteto (a) com 3 inquiridos cada e guia turístico com 

2 inquiridos.  

A categoria “outros” engloba as profissões que tiveram somente um inquirido 

como artista plástico, assistente de passageiros, comerciante, consolidador aéreo, diretor 

(a) geral, economista, investigador (a), massagista, psicanalista, rececionista, secretária, 

servidor público e vice-diretor (a) da escola.   
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Constata-se que a globalidade dos inquiridos está na categoria sem resposta, 

nesta foram englobados os que não responderam (9 inquiridos), os desempregados (2 

inquiridos), os estudantes (22 inquiridos) e os reformados (20 inquiridos).  

Concluiu-se que a maioria dos inquiridos são professores, estudantes, 

reformados, engenheiros e enfermeiros.   

Pode-se constatar que estes visitantes são instruídos, com profissões 

médias/elevadas e algumas estão diretamente ligadas à cultura como os arquitetos, guias 

turísticos e professores.  

 

Ilustração 9 - Profissão dos inquiridos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere às habilitações académicas (ilustração 10), a maioria dos 

inquiridos é licenciada (43%) e uma parte significativa possui de uma pós-graduação ou 

mestrado (35%). Seguem-se os indivíduos com ensino secundário (18%) e por último, 

com uma percentagem reduzida os que detêm grau de doutoramento (4%).  

As qualificações dos inquiridos também são médias/elevadas. Estes dados estão 

em concordância com os estudos do perfil do turista cultural referindo que a maioria dos 

indivíduos estão profissionalmente ligados à cultura. Também os estudos dos públicos 

dos museus partilham desta opinião salientando que estes são intelectuais e com 

formação média/superior. 

Comparando estes resultados com a afirmação de Marques (2004), na qual 

menciona que existem três tipos de públicos nos museus, o público especializado 



 

81 
 

(investigadores e /ou os artistas), o público culto (estudantes universitários, arquitetos, 

engenheiros, médicos) e o grande público (operários, estudantes do ensino 

básico/secundário) denota-se uma conformidade destas conclusões com os resultados 

dos inquéritos, pois as profissões referidas por este autor estão igualmente presentes na 

Casa do Infante – Museu, destacando-se o público culto.   

Esta caracterização ainda está presente nos estudos do visitante do Porto e Norte 

de Portugal destacando-se os trabalhadores por conta de outrem, os estudantes e 

reformados e as habilitações são geralmente de nível superior. 

Mediante estes dados concluiu-se que os visitantes da Casa do Infante – Museu 

são indivíduos com qualificações e profissões médias/elevadas, ou seja, este espaço 

cultural atrai visitantes bem instruídos.    

 

Ilustração 10 - Habilitações académicas dos inquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Visita à cidade do Porto 

Na pergunta É a primeira vez que visita a cidade?, verifica-se que 54% dos 

inquiridos respondeu sim e 46% respondeu não. Nota-se um ligeiro aumento dos 

indivíduos que visitam a cidade pela primeira vez.   

Nos estudos do perfil do turista da cidade e do Porto e Norte de Portugal a 

maioria dos turistas estavam a repetir a visita o que não se verifica neste estudo, no qual 

os indivíduos que a visitam pela primeira vez são pouco superiores aos que estão a 

repetir a visita.  
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Para os 51 inquiridos que responderam não, seguiu-se a pergunta Quantas vezes 

visitou a cidade do Porto? na qual 37 % dos inquiridos são residentes na cidade, 17% 

dos inquiridos respondeu  muitas vezes, 14% respondeu regularmente, 10% visitou a 

cidade superior a cinco vezes, 4% visitou cinco, 4% três vezes e 2% visitou duas vezes. 

Constata-se que 12% dos inquiridos não respondeu a esta pergunta mas com a análise 

dos inquéritos sabe-se que estes são residentes na cidade.   

Salienta-se que uma parte dos indivíduos que repetiu a visita são residentes na 

cidade (25 inquiridos) e a outra parte reside no estrangeiro ou em outras regiões do país 

(26 inquiridos). Contudo, o número de visitas à cidade é significativo revelando que esta 

consegue demonstrar as suas potencialidades culturais/naturais e corresponder às 

expectativas dos seus visitantes de forma a regressarem a este espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 11- Primeira visita dos inquiridos à 

cidade do Porto 
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No que concerne à residência no distrito do Porto, 77% dos inquiridos respondeu 

não e 23% respondeu sim. Para os que não vivem no distrito portuense foi pedido para 

responder qual o período de permanência na cidade, com o intuito de analisar a sua 

importância para o desenvolvimento desta.  

Em relação à estadia na cidade constata-se que dos 85 inquiridos que não 

residem na cidade, a maioria permanece durante 3 a 4 noites (34%) e por períodos 

superiores a 4 noites (28%). Segue-se a permanência de 1 dia (17%), 2 a 3 noites (12%) 

e com menor percentagem a permanência de 1 fim de semana (7%) e de 1 a 2 noites 

(2%).  

Estes dados comparados com estudos anteriores (2008) onde referiam que os 

turistas pernoitavam entre 2 a 3 noites não se verificou em 2014 com um aumento da 

permanência dos turistas na cidade para 3 a 4 noites. Assim, o período de permanência 

na cidade aumentou e continua a manter esse registo no mês de abril de 2015.  

Apesar da maioria dos visitantes da Casa do Infante – Museu não residirem na 

cidade do Porto, denota-se que dos visitantes portugueses existe um ténue aumento dos 

residentes na cidade. Este indicador é importante para perceber se este espaço consegue 

atrair indivíduos de outras regiões do país e também do estrangeiro e qual o seu peso no 

desenvolvimento da cidade através da utilização dos seus equipamentos/serviços. É 

possível apurar que dos 49 inquiridos portugueses, 25 são residentes e 24 não residem 

Ilustração 12 - Frequência de visitas dos inquiridos à 

cidade do Porto 
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na cidade, o que significa que este espaço consegue efetivamente atrair indivíduos de 

outras regiões do país e principalmente do estrangeiro (61 indivíduos). O facto de atrair 

mais visitantes estrangeiros deve ser visto como positivo para a instituição e para a 

cidade, pois estes possuem um poder de compra mais elevado que os portugueses sendo 

um indício que os seus gastos no usufruto de serviços e equipamentos serão maiores.   

Chama-se ainda à atenção para o número de indivíduos que permanecem 1 dia 

na cidade inserindo-se na categoria de excursionista, o que não deve ser depreciado pois 

continuam a visitar atrações turísticas e a usufruir dos serviços da cidade mesmo sendo 

em menor número que os turistas que permanecem mais tempo.   

 

Ilustração 13 – Residência e permanência na cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às motivações da visita à cidade do Porto (ilustração 14) os 

inquiridos indicam sobretudo os atrativos/atividades culturais (79 inquiridos), segue-se 

a paisagem (23 inquiridos), a gastronomia (17 inquiridos) e a visita amigos e família (15 

inquiridos). Outras razões da sua escolha, são os negócios/conferências e programa 

escolar com 4 inquiridos cada, a universidade com 3 inquiridos, a história da expansão 

marítima, motivos religiosos, recomendação de uma revista, residente, saúde, turismo e 

visitas guiadas com 1 inquirido cada.  

Os indivíduos que não responderam a esta questão (14 inquiridos) são residentes 

na cidade, fator que se verifica com a análise dos inquéritos.  

Ao comparar estes resultados com os estudos referidos anteriormente denota-se 

uma conformidade, pois estes também foram os motivos mais referidos nos estudos do 
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perfil do turista cultural, da cidade do Porto e do Porto e Norte de Portugal. As razões 

apontadas nestes estudos são as visitas a amigos/família, a natureza/ambiente/paisagem 

a cultura/património/monumentos e a gastronomia.  

Estes dados mostram que as atrações/atividades culturais na cidade 

desempenham um papel fundamental na atração de visitantes proporcionando o 

desenvolvimento/crescimento da prática do turismo cultural urbano no Porto.  

Destaca-se que as motivações aqui identificadas são uma síntese dos motivos 

dos inquiridos visitarem a cidade, pois existem vários motivos aliados a estas. No 

entanto, foram aqui referidos os que os visitantes consideraram os principais motivos, 

da sua visita, representando um pequeno retrato da realidade. É ainda fundamental 

referir que não é possível determinar se as motivações tiveram uma influência 

semelhante na decisão de visitar a cidade portuense ou se alguma foi mais importante 

do que a outra.  

 

Ilustração 14 - Motivos da visita à cidade do Porto 
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4.3. Visita à Casa do Infante – Museu    

Neste tópico são abordadas as motivações, as fontes de informação, o grau de 

satisfação da visita e as sugestões/propostas para tornar a visita a este museu mais 

agradável e cómoda do ponto de vista dos seus visitantes.  

Através da ilustração 15 averigua-se que a maioria dos inquiridos estava a visitar 

este espaço pela primeira vez (72% dos inquiridos) e 28 % estava a repetir a visita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos 31 inquiridos que repetiam a visita foi realizada a pergunta Quantas vezes 

visitou a Casa do Infante? A resposta mais utilizada foi muitas vezes com 48%, depois 

23% dos visitantes estavam naquele espaço pela segunda vez, 16% estavam pela quarta 

vez, 3% pela terceira vez e com 1% tinham visitado o museu 15 vezes. 

Através da observação direta o regresso a este espaço pode ser explicado pelas 

diferentes atividades que realizam todos os meses (documento e peça do mês, concertos, 

exposições). Também se verificou que alguns desses indivíduos já teriam visitado o 

museu e regressaram com o intuito de conhecer o novo centro interpretativo sobre o 

“Infante D. Henrique e os novos mundos” e no caso das 15 vezes que visitou este 

espaço está relacionado com o acompanhamento de visitas guiadas.  

Estes resultados mostram que a Casa do Infante – Museu é um espaço cultural 

atrativo, acolhedor e que consegue fidelizar os seus visitantes para regressar a este 

espaço. Para além destas características as atividades realizadas no museu e as 

Ilustração 15 - Primeira visita dos inquiridos a Casa 

do Infante-Museu 
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exposições temporárias tornam-se importantes na fidelização/atração do visitante 

fazendo com que este participe ativamente e retorne novamente a este espaço.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a observação da ilustração 17 a maioria dos inquiridos indicam como 

principais motivos da visita à Casa do Infante – Museu, o facto de este espaço ser 

património cultural (60 inquiridos), localizar-se no Centro Histórico do Porto (49 

inquiridos), ser considerado o local onde nasceu o Infante D. Henrique (24 inquiridos), 

a arquitetura (23 inquiridos), as atividades (10 inquiridos), as exposições temporárias (4 

inquiridos) e as exposições permanentes (3 inquiridos). Na categoria “outros” 

encontram-se os motivos relacionados com o Programa Erasmus (6 inquiridos), o 

âmbito escolar (4 inquiridos), a curiosidade (2 inquiridos), a investigação, a tecnologia e 

as obras contemporâneas de João Onofre, Julião Sarmento, Pedro Tudela e Albuquerque 

Mendes (1 inquirido cada).  

Pode-se afirmar que as motivações dos inquiridos em visitar a Casa do Infante – 

Museu estão principalmente relacionadas com a sua componente cultural, histórica, 

arquitetónica e com a sua localização no Centro Histórico do Porto.  

 

 

 

 

Ilustração 16 - Frequência de visitas dos inquiridos à Casa 

do Infante - Museu 
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Ilustração 17 - Motivos da visita à Casa do Infante – Museu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise dos 110 inquéritos realizados, a maioria dos indivíduos teve 

conhecimento da Casa do Infante – Museu através de brochuras/guias (36 inquiridos), 

do Site da Câmara Municipal do Porto (25 inquiridos), de amigos/família (22 

inquiridos) e da passagem por este local (16 inquiridos). Outras fontes de informação 

importantes para os inquiridos são os media (10 inquiridos), as redes sociais (9 

inquiridos) e o Programa Erasmus (6 inquiridos).  

Ainda são indicados o conhecimento pessoal e o TripAdvisor com 4 inquiridos 

cada, a agência de viagens, o host do apartamento e professores com 2 inquiridos cada e 

por último a faculdade, o estágio profissional no local, a recomendação de um guia da 

cidade e livros sobre o Porto com 1 inquirido cada.  

O conhecimento deste espaço deve-se sobretudo às brochuras/guias, à internet, à 

recomendação dos amigos/família, à passagem no local e aos media.  

O cruzamento destes resultados com os estudos do perfil do turista cultural e do 

perfil do turista do Porto e do Porto e Norte de Portugal, permite averiguar que existe 

conformidade. Nestes estudos também predominam como fontes de informação os 

amigos/família, as brochuras/revistas de viagens, a internet e as agências de viagens. 

Contudo, existe uma pequena diferenciação dos mais utilizados de estudo para estudo 

no qual alguns destacam mais a recomendação de amigos/família, noutros o uso da 
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internet ou de brochuras. É fundamental referir que há uma distinção nos resultados do 

inquérito dos visitantes da Casa do Infante – Museu em relação aos outros estudos, 

nomeadamente no uso das agências de viagens, que não integram as principais fontes de 

informação destes visitantes encontrando-se apenas em décimo lugar.  

Destaca-se que muitos dos inquiridos indicaram que a sua visita a este espaço 

era casual, através da passagem neste local. Esta indicação está relacionada com a sua 

localização na Ribeira do Porto, pois constata-se que muitos indivíduos passam na rua 

da Casa do Infante – Museu para se dirigirem ao Cais da Ribeira ou posteriormente ao 

seu passeio passam por este edifício. Isto demonstra que muitos dos inquiridos 

desconheciam a sua existência, ou não possuíam uma motivação cultural primária, pois, 

alguns visitantes entravam mas só observavam a entrada do museu ou registavam a sua 

visita através da fotografia e não visitavam todo o espaço museológico.  

De acordo com os tipos de turistas culturais anteriormente referidos estes 

indivíduos podiam enquadrar-se na categoria turista cultural incidental (Ashworth e 

Turnbridge) os culturalmente atraídos (Bywater), turista cultural casual (Bob Mckercher 

e Hilary Du Cros) ou turista cultural acidental (Bob Mckercher e Hilary Du Cros; Greg 

Richards) (cit. por Pérez, 2009). 

 

Ilustração 18 - Fontes de informação 
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Os inquiridos responderam maioritariamente que recomendariam a visita a este 

espaço (95%), uma reduzida percentagem respondeu talvez (4%) e apenas um inquirido 

não recomendaria (1%).  

 

          Ilustração 19 - Intenção de recomendar a Casa do Infante – Museu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi pedido aos inquiridos que indicassem os motivos de regressar ou não a este 

espaço, no qual responderam 58 inquiridos. Os motivos mais citados são, interessante 

(17 inquiridos), local de aprendizagem (9 inquiridos), exposições (8 inquiridos), história 

dos descobrimentos (7 inquiridos), agradável (5 inquiridos), compreender a história da 

cidade (4 inquiridos), conteúdos históricos, económicos e culturais da cidade (4 

inquiridos) e património cultural (3 inquiridos). Os menos apontados foram ajuda a 

enquadrar as vivências da época, atrativo, interativo (2 inquiridos cada) e má gestão do 

espaço (1 inquirido).  

Com a análise destes dados a maioria recomendaria este espaço pelos seus 

conteúdos históricos, arqueológicos e arquitetónicos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

Ilustração 20 - Motivos de recomendar a Casa do Infante – Museu 

 

 

 

Também a maioria regressaria a este espaço (61%), no entanto, os indivíduos 

que responderam talvez (33%) também são significativos e em menor número os que 

não voltariam (6%).  

 

Ilustração 21 - Intenção de regressar à Casa do Infante – Museu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui também foi pedido aos inquiridos que indicassem os motivos do seu 

possível regresso à Casa do Infante – Museu, no qual responderam somente 52 

inquiridos. Os motivos mais indicados são, enriquecimento cultural (18 inquiridos), 

exposições (12 inquiridos), ambiente do lugar (7 inquiridos), interessante (6 inquiridos), 
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atividades (5 inquiridos) e acompanhar um amigo (5 inquiridos). Os menos 

mencionados foram acompanhar turistas (1 inquirido) e um espaço didático (1 

inquirido).  

A maioria dos inquiridos apresenta a intenção de recomendar e regressar ao 

museu, demonstrando que a sua visita foi satisfatória e positiva. Estes recomendariam e 

regressariam por considerarem o espaço interessante, um local de 

aprendizagem/enriquecimento cultural, o ambiente do lugar (atrativo/agradável) e pelas 

exposições. Averigua-se com estes resultados que os visitantes da Casa do Infante – 

Museu são pessoas que querem aprofundar os seus conhecimentos, querem conhecer 

mais, ver novas exposições, participar nas atividades culturais e desfrutar do espaço 

museológico.  

 

                Ilustração 22 – Motivos de regressar a Casa do Infante - Museu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a observação da ilustração 23 verifica-se que em todos os elementos 

apresentados predomina a categoria do muito satisfeito.  

Na categoria dos conteúdos das exposições permanentes encontram-se 67 

inquiridos muito satisfeitos, 40 inquiridos satisfeitos e 3 inquiridos pouco satisfeitos. 

Em relação aos conteúdos das exposições temporárias existe pouca disparidade entre os 

indivíduos satisfeitos (49 inquiridos) e muito satisfeitos (55 inquiridos). Verifica-se 

ainda que 6 dos inquiridos estão pouco satisfeitos. 
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 No que diz respeito às atividades do museu, 54 inquiridos estão muito 

satisfeitos, 42 inquiridos estão satisfeitos e 14 estão pouco satisfeitos. A maioria dos 

visitantes encontra-se muito satisfeita com a duração da visita com 62 inquiridos, 44 

inquiridos estão satisfeitos e 4 pouco satisfeitos. Também nos esquipamentos a maioria 

está muito satisfeita com 72 inquiridos, 36 estão satisfeitos e 2 pouco satisfeitos.  

Relativamente aos serviços 74 dos inquiridos estão muito satisfeitos, 34 estão 

satisfeitos e somente 2 estão pouco satisfeitos. No horário de funcionamento verifica-se 

que a categoria muito satisfeito continua a predominar (69 inquiridos), seguindo-se o 

satisfeito (37 inquiridos), o pouco satisfeito (3 inquiridos) e o nada satisfeito (1 

inquirido).  

Na qualidade das instalações observa-se maioritariamente o muito satisfeito com 

78 inquiridos, o satisfeito com 31 inquiridos e o pouco satisfeito com 1 inquirido. Em 

relação à informação disponibilizada encontra-se o muito satisfeito com 69 inquiridos, o 

satisfeito com 33 inquiridos e o pouco satisfeito com 8 inquiridos. Por último, na 

acessibilidade também predominam os indivíduos muito satisfeitos com 79 inquiridos, 

os satisfeitos com 33 e o pouco satisfeito com 8 inquiridos.  

Com a análise destes dados verifica-se que a categoria muito satisfeito sobressai-

se na acessibilidade e na qualidade do atendimento e a categoria satisfeito destaca-se no 

conteúdo das exposições temporárias/permanentes e na duração da visita. A categoria 

pouco satisfeito salienta-se nas atividades, na informação disponibilizada e no conteúdo 

das exposições temporárias. A categoria nada satisfeito encontra-se somente no horário 

de funcionalmente, pois segundo um visitante o museu devia abrir mais cedo porque o 

turista não gosta de esperar. Contudo na apreciação geral a maioria dos visitantes da 

Casa do Infante – Museu encontram-se muito satisfeitos com os serviços prestados.  
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Ilustração 23 - Satisfação dos inquiridos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne à visita dos inquiridos a outras atrações culturais da cidade 

considera-se que a maioria já visitou um número considerável de atrações. Os mais 

referenciados são o Centro Histórico (81 inquiridos), a Estação de São Bento (75 

inquiridos), a Torre dos Clérigos (50 inquiridos), o Museu de Serralves (50 inquiridos), 

os Jardins do Palácio de Cristal (48 inquiridos) e as Caves do Vinho do Porto (43 

inquiridos). Com menor número encontram-se o Museu dos Transportes e 

Comunicações (22 inquiridos), o Museu do Vinho do Porto (19 inquiridos), o Centro 

Português de Fotografia (5 inquiridos). 

Na categoria outros encontram-se a Misericórdia do Porto, o Museu do F.C.P, a 

Igreja de Santa Clara, Museu Nacional Soares dos Reis, a Sé do Porto, Igrejas como a 

do Carmo, a Livraria Lello, o Mosteiro Paroquial de São Pedro de Miragaia, a Casa da 

Música, o Mercado Ferreira Borges, o Palácio da Bolsa, o Mosteiro de São Bento da 

Vitória e a Igreja de São Francisco. 

Deste modo, o património cultural, histórico e arquitetónico é importante no 

desenvolvimento da cidade portuense integrando a prática do turismo cultural e do 

turismo urbano.  
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Ainda é possível verificar que dos 110 inquiridos, 11 pessoas não responderam a 

esta questão, possivelmente porque seria a primeira atração a visitar, como afirmou um 

visitante ao dizer this is my first stop (esta é a minha primeira paragem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O inquérito foi finalizado com uma pergunta para sugestões/propostas sobre as 

atividades, exposições ou o espaço museológico. Apesar de uma grande parte não ter 

respondido, existe sempre algo que possa ser melhorado ou acrescentado para tornar a 

visita mais satisfatória e apelativa. As mais referenciadas são a melhoria da luz na 

maquete do Porto medieval (7 inquiridos), incrementar a publicidade ao museu e das 

suas atividades (7 inquiridos), melhorar a iluminação em alguns locais do museu (3 

inquiridos), melhorar o funcionamento dos painéis interativos (2 inquiridos), existir uma 

maior interatividade com o visitante (4 inquiridos), fornecer um guião em inglês (2 

inquiridos) e francês (2 inquiridos), devem colocar uma transcrição das cartas 

apresentadas, por exemplo, a de Pêro Vaz de Caminha (2 inquiridos), deve existir maior 

apoio ao turista com os detalhes técnicos do edifício (1 inquirido), colocar mapas 

históricos (1 inquirido), adotar aplicativos tablet/smartphone (1 inquirido), diversificar 

Ilustração 24 - Atrações culturais que os inquiridos visitaram na 

cidade do Porto 
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os artigos que estão na loja com artigos sobre os descobrimentos (1 inquirido) e, por 

último, melhorar a sinalização do museu (1 inquirido).  

As sugestões referidas pelos inquiridos são fundamentais para que o espaço 

museológico esteja atento às necessidades, expectativas e experiências dos seus 

visitantes. Este espaço proporciona experiências sensoriais, visuais e relacionadas com 

as memórias (medievais, descobrimentos) (Técnico Superior). Assim, é importante o 

bom funcionamento dos seus equipamentos (maquete medieval, painéis interativos) e a 

informação deve ser acessível a todos os visitantes. Referente a este último aspeto, 

verificou-se que os painéis informativos apresentam somente a informação em inglês e 

português dificultando a visita aos indivíduos franceses que não dominam o inglês. 

Neste contexto, seria essencial existir um guião com explicações em francês para que a 

visita seja mais proveitosa, enriquecedora e positiva.   

 

Ilustração 25 - Sugestões/propostas dos inquiridos 
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Após a análise dos resultados obtidos nos inquéritos e o seu cruzamento com os 

estudos/teorias existentes, verifica-se que a Casa do Infante – Museu é uma importante 

atração cultural/turística da cidade portuense. De facto, a reabilitação de antigos espaços 

industriais é uma iniciativa favorável para o desenvolvimento/regeneração da cidade, 

com a melhoria da sua imagem, a integração e diversificação da sua oferta e 

promoção/divulgação do seu património, história e cultura.  

A visita a espaços culturais pode satisfazer mais do que uma necessidade o que 

irá influenciar o seu sucesso e a sua capacidade de atrair cada vez mais visitantes. A 

Casa do Infante – Museu proporciona um conjunto de experiências, para além das 

sensoriais, visuais, de memória ainda integra as sociais, culturais e económicas. Estas 

experiências estão interligadas com as necessidades de desenvolvimento dos seus 

conhecimentos, divertimento, sociabilização, curiosidade, experiências novas e 

autenticidade.  

A articulação dos diferentes temas torna este espaço único na cidade e é 

considerado o museu municipal mais procurado e um monumento de referência da 

cidade (Técnico Superior).   

Assim, é inevitável dizer que este espaço museológico é importante no 

desenvolvimento turístico da cidade do Porto, fazendo parte da oferta cultural da cidade 

conseguindo atrair visitantes de todas as nacionalidades.  

Outro indício da sua importância turística na cidade é o crescimento do número 

de visitantes neste espaço. De acordo com a tabela 7, o museu em 2012 recebeu um 

total de 36181 turistas, em 2013 um total 36511 e em 2014 recebeu um total de 47328. 

Esta tendência de crescimento irá possivelmente manter-se ao longo de 2015, pois 

comparando os dados estatísticos dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril deste 

ano em relação a 2012, 2013 e 2014 existe um aumento considerável de visitantes 

principalmente nos meses de março e abril.  
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Tabela 7 - Número de visitantes da Casa do Infante - Museu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a observação do quadro acima constata-se que no ano de 2014 o número de 

visitantes é na maioria dos meses superior aos anos anteriores assim como em 2015. 

Este crescimento foi beneficiado pela cidade do Porto ter sido eleita o Melhor Destino 

Europeu em 2014 (Responsável pela elaboração da Estatística). Acrescenta-se ainda que 

os meses com mais afluência são maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro.  

Em suma, a Casa do Infante – Museu é relevante para o desenvolvimento 

económico, social, cultural, urbanístico e turístico da cidade. Para que o número de 

visitantes continue a crescer deve-se realizar frequentemente atividades, exposições, 

aumentar a publicidade do museu e das suas atividades e continuar a proporcionar um 

ambiente agradável e a simpatia/amabilidade dos colaboradores. Esta questão da 

hospitalidade é essencial pois os turistas apreciam serem bem acolhidos/recebidos e não 

se pode esquecer que esta foi a atração mais indicada pelos visitantes do Porto e Norte 

de Portugal em 2014.  

 

 

 

 

Meses 2012 2013 2014 2015 

Janeiro 1415 2623 2118 3340 

Fevereiro 2606 2260 2173 2260 

Março 3946 3706 4312 5168 

Abril 3484 2320 4393 4820 

Maio 5259 4621 5670 

  

Junho 2813 3801 4254 

Julho  3832 3205 4316 

Agosto  2978 3130 5225 

Setembro 3169 2693 3716 

Outubro 1949 4607 5666 

Novembro 2779 1775 2714 

Dezembro  1951 1764 2777 

Total 36181 36511 47328 

Fonte: Casa do Infante 
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Considerações finais  

Esta investigação teve como finalidade conhecer o público da Casa do Infante – 

Museu, para tal, analisou-se o perfil sociodemográfico e as suas motivações.   

Através dos resultados obtidos nos inquéritos foi possível definir os perfis e as 

motivações dos visitantes da Casa do Infante – Museu. Concluiu-se assim que os 

visitantes encontram-se especialmente nas faixas etárias dos 18 aos 55 anos e na 

superior a 65 anos, são sobretudo portugueses e com uma predominância de mulheres. 

Estes detêm profissões e qualificações médias/elevadas o que significa que este é um 

público culto e instruído.  

Estes visitantes deslocam-se à cidade portuense sobretudo por motivos de 

lazer/descanso e de reencontro, e visitam a Casa do Infante – Museu pelo seu 

significado cultural/histórico/arquitetónico e também pela sua localização no Centro 

Histórico da cidade. 

Verifica-se que os fatores idade, género, estado civil, formação e profissão são 

decisivos nas escolhas dos consumidores, pois os solteiros e reformados dispõem de 

mais tempo livre em relação aos casados, bem como os indivíduos com formação 

superior estão mais habilitados para visitar atrações com características específicas e 

geralmente, possuem mais rendimentos permitindo que o fator preço não seja um 

entrave à sua visita.  

Confere-se que o estudo do perfil e das motivações da viagem é essencial para 

definir e planear as estratégias de desenvolvimento do turismo, nomeadamente na 

criação da oferta e de um marketing eficiente que transmita a mensagem ao público 

pretendido.  

Não há dúvidas que o turismo é fundamental no desenvolvimento económico, 

social e cultural das comunidades. O seu crescimento ao longo dos anos demonstra a 

capacidade de se adaptar às circunstâncias de cada época e às exigências dos diferentes 

turistas. As viagens sempre fizeram parte da história do homem pois este necessita de 

sair da rotina e conhecer/experimentar coisas novas. Esta é a chave do êxito do turismo 

e do seu contínuo crescimento, pois o homem sempre sentirá a necessidade e o impulso 

de viajar.  

Concluiu-se que a Casa do Infante – Museu é importante no desenvolvimento 

turístico da cidade portuense. Esta integra a sua oferta cultural, sendo uma atração única 

na cidade devido ao seu significado histórico ligado ao nascimento do Infante D. 

Henrique. Este espaço está associado ao seu valor social, tecnológico, científico e 
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arquitetónico possibilitando a vivência de várias experiências, determinando o sucesso 

da sua visita, pois esta será única e irrepetível.  

Os antigos espaços industriais fazem parte do valor histórico, social e de 

memória da cidade. Desta forma, os projetos de requalificação e reabilitação destes 

espaços são essenciais para preservar esses valores e transmiti-los à sociedade, bem 

como para melhorar a imagem da cidade. Ressalta-se que as novas funcionalidades 

devem resultar de um estudo prévio das técnicas a utilizar, para não colocar em risco o 

seu valor e não modificar o edifício existente.  

Em suma, os visitantes da Casa do Infante – Museu tem vindo a aumentar 

devido ao incremento da imagem do destino Porto, para tal a atribuição de Melhor 

Destino Europeu em 2014, teve um papel fundamental para reforçar a sua imagem no 

mercado turístico. Este aumento deve-se também ao facto de esta cidade deter uma forte 

componente cultural e uma diversidade de atrações, conseguindo satisfazer a maioria 

das necessidades e motivações dos turistas.  

Mediante estas reflexões continuam a existir alguns aspetos que poderiam ser 

explorados em estudos futuros. Para definir melhor a importância da reabilitação de 

antigos espaços industriais no desenvolvimento turístico da cidade do Porto, seria 

interessante também estudar outros espaços que foram reabilitados na cidade como por 

exemplo, o Museu do Carro Elétrico, o Museu dos Transportes e Comunicações e /ou o 

Museu do Vinho do Porto.  

Também as reflexões em torno das várias funcionalidades que estes espaços 

podem adquirir, poderão auxiliar as autarquias a solucionar novas utilidades para os 

antigos espaços industriais ou para os edifícios com valor histórico que estão 

abandonados, e que poderiam ser usados como recursos turísticos (ex: antiga Fábrica de 

Cerâmica das Devesas, Casa da Rua da Reboleira nº 55).  

Por fim, considera-se que seria ainda pertinente aprofundar o estudo do perfil e 

das motivações dos visitantes da Casa do Infante – Museu, comparando a existência de 

alguma alteração nos perfis e nas motivações dos visitantes entre os meses com maior e 

menor afluência. 

Espera-se que a presente investigação abra novos caminhos para futuras 

pesquisas ou para o aprofundamento do tema da reabilitação de edifícios em desuso e 

do perfil e das motivações dos turistas culturais.  
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Anexos  

 

Anexo 1 – Guião da entrevista realizada à Chefe de Divisão do Arquivo Histórico 

Municipal do Porto 

 

1- Como surgiu a ideia de reconverter a antiga alfândega régia num espaço 

museológico e arquivístico?  

2- No seu entender acha importante as iniciativas de reconversão de antigos 

espaços industriais em espaços turísticos. Porquê? 

3- Em que épocas do ano a Casa do Infante recebe mais visitantes?  

4- No ano passado a afluência foi significativa?  

5- A maioria desses visitantes são estrangeiros ou nacionais?  

6- No caso de serem estrangeiros pode dizer quais os principais países emissores 

e se forem nacionais pode mencionar as principais regiões de origem?  

7- No seu entender quais as razões/motivações dos visitantes procurarem este 

espaço?  

8- Este espaço é conhecido por ser o local onde nasceu o Infante D. Henrique, 

considera que por esse motivo a visita a este espaço é uma “paragem obrigatória”. 

Porquê?  

9- Como estabelecem a comunicação com o potencial visitante (ex: redes 

sociais, blogues, sites, revistas)?  

10- Considera que a visita a este museu contribui para compreender melhor a 

história e a evolução da cidade. Porquê? 

11- Quais as experiências que este espaço proporciona ao visitante? 

12- Quais são as suas características diferenciadoras em relação aos outros 

museus da cidade? 

13- Em relação às exposições permanentes do museu poderia fazer uma pequena 

descrição daquilo que os visitantes irão ver?  

14- O museu realiza frequentemente exposições temporárias?  

15 – As exposições temporárias estão relacionadas com que temáticas?  

16- Como é que a população local interage com este museu (ex: visita as 

exposições temporárias, participa nas atividades que este organiza)? 

17- Como descreveria a zona onde a Casa do Infante está localizada (a nível da 

acessibilidade, transportes, restauração, paisagem)? 
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18- Na sua opinião qual a importância/contributo deste espaço para a cidade do 

Porto a nível turístico?  

19- Qual a sua opinião sobre o Porto enquanto cidade turística? 

20- Pode mencionar se existem aspetos a melhorar ou problemas que possam ser 

resolvidos de forma a proporcionar uma melhor experiência ao visitante?  

21- Será que pode indicar as iniciativas futuras desta instituição?   

 

 

Anexo 2 – Guião da entrevista realizada ao Técnico Superior.  

 

1- Em que alturas do ano a Casa do Infante têm mais visitantes?  

2- Esses visitantes são maioritariamente estrangeiros ou nacionais?  

3- No caso de serem estrangeiros pode dizer quais os principais países emissores 

e se forem nacionais pode mencionar as principais regiões de origem? 

4- Quais são as épocas “baixas” e as épocas “altas” para a Casa do Infante?  

5- Poderá mencionar que visitantes (nacionais ou estrangeiros) predominam em 

cada época?  

6- Como é que caracteriza socio-demograficamente os visitantes nacionais e 

estrangeiros que visitam este museu (idade, sexo, nacionalidade, 

reformados/estudantes/trabalhadores, formação)?  

7- No seu entender, existe uma diferença no perfil dos visitantes nacionais e 

estrangeiros nas épocas “baixas” para as épocas “altas” (ex: idade, motivações, 

rendimentos, formação)? Se sim poderia fazer uma breve descrição de ambos os 

visitantes.  

8- Na sua opinião, quais as razões/motivações dos visitantes (nacionais e 

estrangeiros) procurarem este espaço?  

9- Que experiências o museu proporciona aos visitantes nacionais/estrangeiros? 

10- Considera que o facto de ser conhecido como o local onde nasceu o Infante 

D. Henrique atrai mais visitantes. Porquê?   

11- Considera que a Casa do Infante é um dos monumentos mais procurados 

pelos visitantes nacionais/estrangeiros?  

12- Em que circuitos/percursos está inserido a Casa do Infante? 

13- Na sua opinião qual a importância/contributo deste espaço para a cidade do 

Porto a nível turístico?  
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Anexo 3 – Guião da entrevista realizada a responsável pela elaboração da 

estatística.  

 

1- Em que alturas do ano a Casa do Infante têm mais visitantes?  

2- Esses visitantes são maioritariamente estrangeiros ou nacionais?  

3- No caso de serem estrangeiros pode dizer quais os principais países emissores 

e se forem nacionais pode mencionar as principais regiões de origem? 

4- Quais são as épocas “baixas” e as épocas “altas” para a Casa do Infante?  

5- Poderá mencionar que visitantes (nacionais ou estrangeiros) predominam em 

cada época?  

6- Como é que caracteriza socio-demograficamente os visitantes nacionais e os 

estrangeiros que visitam este museu (idade, sexo, nacionalidade, 

reformados/estudantes/trabalhadores, formação)?  

7- No seu entender, existe uma diferença no perfil dos visitantes nacionais e 

estrangeiros nas épocas “baixas” para as épocas “altas” (ex: idade, motivações, 

rendimentos, formação)? Se sim poderia fazer uma breve descrição de ambos os 

visitantes.  

8- Pode referir quantos visitantes o museu recebeu no ano de 2014?  

9- Considera que este ano o número de visitantes seja superior, igual ou menor 

do que em 2014? 

10- Existiu um aumento do número de visitantes nos meses de janeiro, fevereiro 

e março de 2014 para 2015? 

11- Em relação às exposições temporárias que se encontram na Sala Memória, a 

afluência no ano de 2014 foi significativa?  

12- O número de visitantes das exposições temporárias aumentou em relação ao 

ano anterior? 
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Anexo 4 – Inquérito aplicado aos visitantes da Casa do Infante – Museu: versão 

portuguesa. 

 

Perfil e motivações dos visitantes da Casa do Infante-Museu  

Versão Portuguesa 

 

Este inquérito realiza-se no âmbito da elaboração da Dissertação de Mestrado em 

Turismo na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Este visa compreender o perfil e 

as motivações dos visitantes da Casa do Infante – Museu. A sua contribuição neste 

inquérito será fundamental na realização da dissertação de mestrado. A resposta é anónima 

e confidencial, por favor não deixe nenhuma resposta em branco. Agradecemos a sua 

disponibilidade. 

1. Idade:_____ 

2. Sexo:        Feminino            Masculino  

3. Nacionalidade:___________________________ 

4. Estado Civil: 

            Solteiro (a)                  Casado (a) / União de Facto 

            Divorciado (a)             Viúvo (a) 

 

5. Profissão:____________________________ 

6. Habilitações Académicas: 

           1ºciclo do Ensino Básico                    2º ciclo do Ensino Básico 

           3ºciclo do Ensino Básico                    Ensino Secundário 

           Licenciatura                                        Pós-Graduação/ Mestrado 

           Doutoramento  

 

7. É a primeira vez que visita a cidade?              Sim                      Não 

 Se responder sim, por favor, passe para a pergunta 9.             

 

8. Quantas vezes visitou a cidade do Porto? ________________________________ 

 

9. É residente no distrito do Porto?               Sim              Não  

Se responder não, indique o período de permanencia na cidade. 

 

   1 dia                          1 fim de semana                    1 a 2 noites           

            2 a 3 noites                3 a 4 noites                           Superior a 4 noites 
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10. Indique as duas principais razões para visitar a cidade do Porto: 

Atrativos/Atividades Culturais                Negócios/Conferências            Gastronomia 

Motivos religiosos                                  Visitar amigos/família              Paisagem 

Saúde                                                      Outra:__________________ 

 

11. É a primeira vez que visita a Casa do Infante?             Sim                 Não 

Se responder sim, por favor, passe para a pergunta 13. 

           

12. Quantas vezes visitou a Casa do Infante?_____________________________ 

 

13. Assinale os dois principais motivos da visita a este espaço: 

Património Cultural                                Arquitetura             Atividades   

Localização no Centro Histórico do Porto                             Exposições permanentes 

Local de nascimento do Infante D. Henrique                        Exposições temporárias 

Outros:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

14. Como obteve a informação da existência do museu? Selecione duas opções.  

Amigos/família                   Redes Sociais            Site da Câmara Municipal do Porto 

Tripadvisor                         Media                        Brochuras/guias 

Agências de viagens           Outros:_______________________________ 

 

15. Recomendaria o museu a um amigo? 

             Sim                    Não                  Talvez 

 

Porquê?:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

16. Regressaria e este espaço?  

             Sim                    Não                 Talvez 

 

Porquê?___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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17. Assinale com um X o nível de satisfação da sua visita à Casa do Infante – Museu.  

 

 Muito 

Satisfeito 

Satisfeito Pouco 

Satisfeito 

Nada 

Satisfeito 

Qualidade no Atendimento     

Conteúdos das exposições permanentes     

Conteúdos das exposições temporárias     

Atividades     

Duração da visita     

Equipamentos     

Serviços     

Horário de funcionamento     

Qualidade das instalações     

Informação disponibilizada     

Acessibilidade     

Satisfação  geral      

 

 

18. Que outras atrações culturais visitou na cidade do Porto?  

Torre dos Clérigos                        Centro Histórico                Museu de Serralves  

Museu do Vinho do Porto            Museu dos Transportes e Comunicações  

Caves do Vinho do Porto             Jardins do Palácio de Cristal  

Estação de São Bento 

Outros:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

19. Para finalizar o inquérito gostaria que indicasse sugestões, propostas acerca das 

exposições, atividades ou do próprio espaço museológico.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela disponibilidade! 
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Anexo 5 – Inquérito aplicado aos visitantes da Casa do Infante – Museu: versão 

inglesa. 

 

Profile and motivations of the visitors of Casa do Infante - Museum 

English version 

This survey is carried out in the preparation of my Master’s Degree in Tourism at the 

Faculty of Arts of the Porto University. This aims to understand the profile and 

motivations of the visitors of the Casa do Infante - Museum. Your contribution to this 

survey will be helpful in fulfilling my master’s dissertation. The answer is anonymous 

and confidential , please do not leave any answer blank . Thank you for your availability 

in response to the survey.  

1. Age:_____ 

2. Gender:         Female          Male 

3. Nationality:___________________________ 

4. Marital status: 

            Single                                   Married 

            Divorced /Separated             Widow(er) 

 

5. Profession:____________________________ 

6. Academic qualifications: 

           Basic (Elementary)                      Secondary (High School) 

           Bachelor’s Degree                       Master’s Degree 

           PhD 

            

7. Is this the first time you visit the city?               Yes                    No 

If you replied yes, please go to question 9. 

 

8. How many times you visited the city of Oporto?_____________________________ 

 

9. please reply for how long are you staying at the city? 

 

           One day                                     One weekend                      One or two nights 

           Two or three nights                   Three to four nights             More than four nights  
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10. Say the two main reasons that made you visit the city of Oporto: 

Attractive / Cultural activities              Business/conferences             Gastronomy 

Religious motives                                 Visit friends and family         Landscape  

Health                                                   Other:_____________ 

 

11. Is this the first time that you visit Casa do Infante Museum?            Yes               No 

If you replied yes, please go to question 13.  

 

12. How many times have you visited Casa do Infante Museum?__________________ 

 

13. Check the two main reasons for visit this Museum: 

Cultural heritage                       Architecture                 Activities   

Location at the Historical Centre of Oporto                 Permanent exhibitions 

 Place of birth of Infante D. Henrique                          Temporary exhibitions 

Others:___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14. How have you obtained information about the Museum? Select two options. 

Friends/Family             Social networks                Town’s Council of Oporto Site 

Tripadvisor                  Media                                 Flyers/Brochures 

            Travel Agency              Others:_______________________________ 

 

15. Do you recommend this Museum to a friend? 

             Yes                   No                  Maybe 

 

Why?:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16. Would you return to this space?  

            Yes                    No                  Maybe 

 

Why?:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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17. Check with an “X” your level of satisfaction of your visit to this Museum.  

 Very 

Satisfied 

Satisfied Little Satisfied Dissatisfied 

Quality Service     

Contents of the permanent exhibitions     

Contents of the temporary exhibitions     

Activities     

Duration of visit     

Equipment     

Services     

Business Hours     

Facilities Quality      

Information Provided     

Accessibility     

   General satisfaction     

 

18. What other cultural attractions have you visited at Oporto? 

           Tower of Clérigos                        Historical Centre        

           Port Wine Museum                      Transport and Communications Museum 

           Port Wine Cellars                         Crystal Palace Gardens 

           São Bento Railway Station          Serralves Museum 

Others:___________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19. To finish the survey I would like you to specify suggestions, proposals for 

exhibitions, or activities for the museum. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Thank you for availability! 
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Anexo 6 – Inquérito aplicado aos visitantes da Casa do Infante – Museu: versão 

francesa. 

 

Profil et motivations des visiteurs du Musée Casa do Infante 

Version française 

Cette enquête est effectuée dans la préparation de la maîtrise de la Master en Tourisme à la 

Faculté des Lettres de l’Université de Porto. Cette initiative vise  comprendre le profil et les 

motivations des visiteurs des visiteurs du musée Casa do Infante.. Votre contribution à cette 

enquête sera déterminant dans l'accomplissement de la dissertation . La réponse est 

anonyme et confidentiel , se il vous plaît ne pas laisser de vide réponse. Merci pour la 

disponibilité! 

1. Âge:_____ 

2. Sexe:        Femme              Homme 

3. Nationalité:___________________________ 

4. Étate Civil: 

            Célibataire                      Marié (e) 

            Divorcé (e)                     Veuf/ve 

 

5. Activité professionelle:____________________________ 

6. Qualifications académiques: 

             Enseignement Primaire                                  Enseignement    Secondaire  

 Baccalauréat                                                  Université                                                      

             Masteur                                                         Doutorement 

 

7. C'est la première fois que vous visitez la ville ?                  Oui                   Non 

Si oui passez à la question 9 s'il vous plaît.      

       

8. Combien de fois vous avez dèjá visite la ville de Porto?______________________ 

 

9. Indiquez le période de votre permanence dans la ville. 

 

 Un jour                                     Un week-end                           Une à deux nuits 

Deux à trois nuits                     Trois à quatre nuits                  Plus de quatre nuits 
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10. Indiquez les deux raisons principales pour visiter la ville de Porto: 

            Attraits/Activités Culturelle          Business/Conférence                        Gastronomie 

Des raisons religieuses                    Visite à des amis / la famille           Paysage 

            Santé                                                Autre:_____________ 

            

11. C' est la première fois que vous visitez le musée Casa do Infante?        Oui                Non 

Si oui, allez à la question 13s'il vous plaît. 

        

12. Combien de fois vous avez dèjá visite la Casa do Infante?______________________ 

 

13. Vérifiez les deux principales raisons de la visite dans cette région : 

 Le patrimoine culturel                Architecture                   Activités   

Situation dans le centre historique de Porto           Expositions permanentes 

     Lieu de naissance de Infante D. Henrique                         Expositions temporaires 

Autre:______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14. Comment avez-vous fait su de l'existence du musée ? Sélectionnez deux options . 

Amis / Famille                      Réseaux social               Le site de la chambre de Porto 

Tripadvisor                           Media                            Brochures / guides 

Agences de voyages             Autre:_______________________________ 

 

15. Recommanderez le musée à un ami? 

             Oui                     Non                 Peut être 

 

Pourquoi?:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

16. J'ai retournerais a cet lieu ? 

             Oui                     Non                Peut être 

 

Pourqoui?:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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17. Clochez avec une X  le niveau  de satisfation de votre visite à Casa do Infante – 

Museu.  

 Très 

satisfait 

Satisfait Peu satisfait Rien ne 

satisfait 

Qualité de servisse     

Contenu des expositions permanentes     

Contenu d'expositions temporaires     

Activités     

Durée de la visite     

Équipement     

Entretien     

Heures d'ouverture     

Qualité de l'équipement     

Informations fournies     

Accessibilité     

Satisfaction générale     

 

 

18. Quels sont les autres attractions culturelles que vous avez dèjá visité à Porto ? 

            Tour de Clercs                                    Centre Historique             Musée  Serralves  

Musée du Vin de Port                        Musée des transports et des communications 

Caves de vin de Porto                        Jardins du Palais de Cristal 

La station S. Bento  

Autre:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

19. Pour finaliser cette enquête je vous demande de  indiquer  de suggestions , des 

propositions sur les expositions, les activités ou de l'espace du musée. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                Merci de votre collaboration! 
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Anexo 7 – Inquérito aplicado aos visitantes da Casa do Infante – Museu: versão 

espanhola.  

 

Perfil y motivaciones de los visitantes de la Casa do Infante – Museo 

Versión española 

Esta encuesta se lleva a cabo en el ámbito del Máster en Turismo de la Facultad de 

Artes de la Universidad de Oporto, y tiene el objetivo de conocer el perfil y las 

motivaciones de los visitantes de la Casa do Infante – Museo. Su contribución es 

fundamental para alcanzarlo. La encuesta es anónima y confidencial. Por favor, no deje 

ninguna respuesta en blanco. Muchas gracias por su participación. 

 

1. Edad: _____ 

2. Género:        Mujer              Hombre 

3. Nacionalidad:___________________________ 

4. Estado Civil: 

            Soltero (a)                 Casado (a) / Unión de Hecho 

            Divorciado (a)           Viudo (a) 

 

5. Profesión:____________________________ 

 

6. Cualificaciones educativas: 

           1ºciclo de la Educación Básica                    2º ciclo de la Educación básica 

           3ºciclo de la Educación básica                     Educación secundaria 

           Graduación                                                   Máster 

           Doctoramiento 

 

7.  ¿Es la primera vez que visita la ciudad?                Sí                       No 

Si ha respondido sí, pase a la pregunta 9.  

 

8. ¿Cuántas veces ha visitado la ciudad de Oporto ?________________________________ 

9. ¿Indique el período de estancia en la ciudad: 

 

 1 día                              1 fin de semana                                  1 a 2 noches 

2 a 3 noches                  3 a 4 noches                                       Más de  4 noches 
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10. Señale las dos principales razones para visitar la ciudad de Oporto: 

Atracciones/Actividades Culturales              Negocios/Conferencia        Gastronomía 

Razones religiosas                                        Visitar amigos/familia        Paisaje 

Salud                                                            Otros:_____________ 

 

11. ¿Es la primera vez que visita la Casa do Infante?              Sí                   No 

Si ha respondido sí, pase a la pregunta nº 13. 

       

12. ¿Cuántas veces ha visitado la Casa do Infante ?_____________________________ 

 

13. Señale las dos razones principales para la visita a esta zona: 

Herencia cultural                        Arquitectura                   Actividades 

            Ubicación en el Centro Histórico de Oporto                     Exposiciones permanentes 

             Lugar de nacimiento del príncipe Enrique                       Exposiciones temporales 

Otros:______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

14. ¿Cómo ha sabido de la existencia del museo? Elija dos opciones. 

Amigos/familia                    Redes Sociales        Site da Câmara Municipal do Porto 

Tripadvisor                          Medios de comunicación          Folletos/guías 

Las agencias de viajes         Otros:_______________________________ 

 

15. ¿Recomienda el museo a un amigo?     

         Sí                     No                    Tal vez 

 

¿Porqué?:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

16. Regresaría a este espacio? 

       Sí                    No                   Tal vez 

 

¿Porqué?__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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17. Señale el nivel de satisfacción de su visita a la Casa do Infante – Museo. 

 

 

18. ¿Qué otras atracciones culturales ha visitado en Oporto?  

             Torre de Clérigos                         Casco Histórico                   Museo Serralves  

Museo del Vino de Porto              Museo Transporte y comunicaciones 

Bodegas de Vino de Porto             Jardines de Palácio de Cristal 

 Estación de São Bento 

Otros:______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19. ¿Qué sugerencias tiene usted para las exposiciones, las actividades o el espacio del 

museo? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración! 

 

 

 Muy 

Satisfecho 

Satisfecho Poco 

Satisfecho 

Nada 

Satisfecho 

Calidad de Servicio     

El contenido de las exposiciones permanentes     

El contenido de las exposiciones temporales     

Actividades     

Duración de la visita     

Equipo     

Mantenimiento     

Horas de museo     

Calidad de las instalaciones     

Información proporcionada     

Accesibilidad      

Satisfacción general     

  

  

 

  

 

 


