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RESUMO 

Em termos gerais, este trabalho tem como objetivo compreender as visões de diversos stakeholders 

(visitantes, residentes, agentes locais: gestores do património, poder local, gestores de empresas 

turísticas, etc.) acerca do relacionamento entre a religião e o turismo na cidade de Lamego. Ou seja, 

procurar saber o que pensam estes stakeholders sobre o potencial do turismo religioso para o 

desenvolvimento da cidade de Lamego. A cidade de Lamego é um local que se depara com algumas 

limitações em termos económicos, pelo que, o Turismo, e dentro deste o turismo religioso, poderá 

desempenhar um papel importante na sua estratégia de desenvolvimento.  

A metodologia adotada no desenvolvimento da investigação recorreu à utilização de dados primários, 

através dos métodos qualitativos e quantitativos. Na parte qualitativa foram entrevistados 19 agentes 

locais, sendo feita a análise de conteúdo das entrevistas com base no programa NVivo 11.0. Na parte 

quantitativa, foram inquiridos os visitantes e os residentes da cidade de Lamego. Obtiveram-se 120 e 

150 questionários válidos, respetivamente. Os dados foram tratados através do SPSS versão 21.0, a um 

nível uni, bi e multivariado. 

Os visitantes inquiridos gostam da visita que fazem e recomendariam a mesma, mas não visitam 

Lamego por motivações religiosas, apesar de terem como atividades principais, durante a estada, as 

relacionadas com a visita a monumentos religiosos. Fundamentalmente, pouco tempo permanecem em 

Lamego, e a participação económica que deixam é reduzida. Este stakeholder considera que existe um 

elevado potencial de promoção da cidade como destino turístico religioso. 

Os residentes inquiridos não têm uma opinião clara sobre os benefícios do turismo, nem se 

manifestam muito ligados à comunidade. O apoio que dão ao desenvolvimento do turismo é limitado e 

mantêm uma posição neutra relativamente à confiança nos agentes públicos locais. Este stakeholder 

manifesta concordância acerca do potencial da cidade para o desenvolvimento do segmento do turismo 

religioso, e considera que o fluxo atual deste tipo de turismo na cidade é moderado mas terá, no futuro, 

maior importância. 

Os restantes stakeholders inquiridos estão amplamente conscientes do potencial da cidade para o 

desenvolvimento do turismo em geral, e do TR em particular; contudo, são bastante críticos, por 

exemplo, em relação ao papel da comunidade residente, a qual deveria ser mais criativa, proactiva e 

coordenada. 

Com este estudo procurou-se contribuir para a gestão e valorização do turismo religioso em Lamego. 

Através da recolha de informações, na perspetiva de vários stakeholders, contribuiu-se para realçar a 

importância da análise das visões e perceções dos diversos grupos de interessados em todo o processo 

de desenvolvimento turístico, em geral e no desenvolvimento do turismo religioso em particular. 

 

Palavras-chaves: Turismo Religioso, Desenvolvimento local, Stakeholders, Impactos do turismo. 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

In general, the purpose of this work is to understand the vision of several stakeholders (visitors, 

residents, local agents: heritage managers, local power, tourism company managers...) about the 

relationship between religion and tourism in Lamego. In other words, the main purpose is to find what 

stakeholders think about the religious tourism potential for the development of Lamego's city. Lamego 

has some economic difficulties so, tourism, religious one in particular, may have an important rule on 

its development strategy. 

The methodology adopted during the investigation needed the use of primary data, through qualitative 

and quantitative methods. At the qualitative part were made interviews to 19 local agents, being done 

the analysis of the interviews content with the Nvivo 11,0 software. At the quantitative part, were 

surveyed the visitors and residents of Lamego. This led to 120 and 150 valid questionnaires, 

respectively. The data were worked with the version 21,0 of SPSS, at a uni, bi and multivariate level. 

The surveyed visitors liked the visit and they recommended it, but they didn't visit Lamego due to 

religious motivations, despite of having as main activities, during the stay, those related with the visit 

of religious monuments. Basically, their length of stay is low, and the economical participation to the 

local economy is poor. This stakeholder considers that there is a high potential to promote Lamego as 

a religious tourism destination. 

The surveyed residents don't have the clear opinion about the benefits of tourism, neither manifest 

themselves very linked to the community. The support they give to the tourism development is limited 

and they keep a neutral position relatively to the trust they put into the local public agents. This 

stakeholder expresses agreement about the city's potential for the development of the religious tourism 

segment, and considers that the current flow of this type of tourism in the city is moderate but will 

have a major importance in the future. 

The remaining surveyed stakeholders are widely aware of the city's potential for the development of 

tourism in general, and religious one in particular; however, they are very criticize, for example, the 

residents rule in the community, that should be more creative, proactive and coordinated. 

With this work we tried to contribute to the management and valorization of religious tourism in 

Lamego. By collecting information, from the perspective of various stakeholders, it contributed to 

highlight the importance of visions and perceptions of the various stakeholder groups in the process of 

tourism development, in general and particular. 

Keywords: Religious tourism, local development, stakeholders, tourism impacts 
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1. INTRODUÇÃO  

Este estudo procura explorar o tema do Turismo Religioso (TR) e o seu efeito no 

desenvolvimento local de uma cidade histórica situada no Norte de Portugal Continental – a 

cidade de Lamego. Neste capítulo, para uma melhor contextualização, apresentamos o tema e 

definimos o problema de investigação e os seus objetivos, bem como as razões que justificam 

a escolha desta problemática e a sua relevância. Por último, fazemos uma breve descrição de 

alguns aspetos metodológicos e o esboço da estrutura do trabalho. 

O turismo constitui uma das maiores atividades mundiais e é um dos fatores de 

desenvolvimento de uma determinada área ou destino, sendo responsável pela geração de 6% 

a 8% do total de empregos em todo o mundo (OMT, 2012). Ao nível dos destinos, o turismo 

representa um importante fonte de desenvolvimento económico, gera rendimento e trocas 

externas, cria novas oportunidades de emprego para as comunidades locais e ajuda a 

diversificar a economia local (Látková e Vogt, 2012; Yu, Chancellor, e Cole, 2011). 

Como Dissertação final de Mestrado, no âmbito do ramo de Gestão Empresarial do Mestrado 

em Gestão, entendemos ser um desafio desenvolver um trabalho acerca do Turismo, e dentro 

deste, o TR e o desenvolvimento local de um território. Neste contexto, o tema desta 

dissertação é o TR e o problema que importa investigar relaciona-se com a compreensão das 

visões de diversos stakeholders acerca do relacionamento entre a religião e o turismo. Assim 

define-se o seguinte problema de investigação: O TR representa uma oportunidade para o 

desenvolvimento local de um território? 

A crescente importância do TR enquanto atividade económica e movimentador de massas, 

tem atraído a atenção dos investigadores (Prazeres, 2014). Segundo a autora, este é um 

segmento de turismo que está a ganhar um número crescente de adeptos. Este tipo de turismo 
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tem um grande potencial económico e, em determinados casos, contribui significativamente 

para o desenvolvimento local e regional (Irimiás e Michalkó, 2013). 

O objetivo geral do trabalho consiste em procurar compreender as visões de diversos 

stakeholders acerca do relacionamento entre a religião e o turismo na cidade de Lamego. Ou 

seja, procurar saber o que pensam sobre o potencial do TR para o desenvolvimento da cidade. 

Como objetivos específicos foram definidos os seguintes: 

1) Identificar o património cultural e histórico da cidade de Lamego; 

Visitantes: 

2) Caracterizar o perfil do turista e/ou visitante (em termos de produto consumido, 

experiência turística e variáveis demográficas) e determinar o peso da motivação religiosa 

na visita; 

Residentes: 

3) Analisar a ligação que os residentes têm com a comunidade Lamecense e o apoio que dão 

ao desenvolvimento do turismo; 

4) Determinar os impactos do turismo (na sua generalidade);  

5) Analisar o grau de confiança nos agentes públicos locais e o grau de dependência turística; 

6) Determinar a opinião dos residentes sobre o potencial do TR (potencial, fluxo e 

importância futura); 

Outros stakeholders: 

7) Entender o significado do turismo religioso;  

8) Avaliar o potencial da cidade de Lamego para ser promovida como um destino do TR; 

9) Analisar a importância do TR, em termos da atração de visitantes à cidade de Lamego e 

impactos na comunidade residente; 

10) Analisar a contribuição do TR para o desenvolvimento da economia local; 

11) Entender o papel desempenhado pelos diversos stakeholders (entidades turísticas 

públicas, organizações turísticas privadas e outras instituições) no desenvolvimento e 

promoção do TR; 

12) Conhecer propostas de atuação para o desenvolvimento do TR. 
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Tal como já foi referido este trabalho incide sobre a relação entre a religião e o turismo, ou 

seja, no contributo que o TR poderá ter para o desenvolvimento de uma localidade, com base 

nas perceções de diversos stakeholders. 

A escolha desta temática está relacionada com fatores de ordem pessoal, nomeadamente o 

fato de o investigador ser residente na cidade de Lamego e ter, desde sempre, observado que 

esta cidade detém elevado potencial para o desenvolvimento do turismo de forma geral, e para 

o TR em particular. A opção recaiu sobre esta cidade, pois é um local que possui um vasto 

património arquitetónico e onde uma grande parte do mesmo é de origem religiosa. Em 

relação ao turismo, é uma cidade que possui essencialmente dois tipos de turismo, 

nomeadamente, o turismo de massas com forte pendor excursionista, e o TR que vai ser o 

objeto de estudo ao longo deste trabalho. 

Uma das razões da escolha foi a intenção de contribuir com o tratamento de dados recolhidos 

sobre a cidade em análise para um maior conhecimento desta, com o objetivo de promover o 

seu desenvolvimento. Ainda em termos pessoais, é mais um enriquecimento cultural e, em 

termos profissionais, poderá vir a ser útil na criação de uma empresa de guias turísticos, num 

futuro próximo, nesta cidade. 

Em termos de relevância, por considerarmos ser um tema interessante, devido à sua 

atualidade e à sua pertinência nesta era de globalização. A relevância desta dissertação é ser 

uma mais-valia em termos académicos, aumentar o conhecimento de todos aqueles que 

tiverem acesso a este trabalho, no que concerne ao Turismo e Religião desta cidade. Ou seja, 

em termos teóricos este trabalho poderá será uma ferramenta de consulta e recolha de 

informação para futuros trabalhos académicos. Na prática é importante porque pode abrir 

novos horizontes a operadores, tanto turísticos como económicos, tendo em linha de conta o 

potencial turístico, que são os turistas que visitam a cidade. Poderá desta forma, direta ou 

indiretamente, contribuir para o desenvolvimento local da cidade. Para os profissionais do 

Turismo, consideramos que poderá ser mais uma ferramenta de estudo e consulta sobre a 

região. Trata-se de um estudo viável, pois foi possível obter dados e informações sobre o TR, 

e o seu potencial para o desenvolvimento de uma localidade, do ponto de vista de diversos 

stakeholders. 

Em termos metodológicos, a presente investigação apoia-se numa abordagem mista, ou seja, 

simultaneamente utilizamos uma abordagem qualitativa e quantitativa. Na parte qualitativa, 

foram entrevistados diversos stakeholders de interesse para o estudo, com base num guião de 
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entrevista estruturado (Anexo 1). O tratamento e análise de dados foi feito com o recurso ao 

programa NVivo, através do qual se realiza a análise ao conteúdo das entrevistas. 

Na parte quantitativa, efetuamos uma pesquisa de tipo survey, baseada num estudo de “corte 

transversal”. Assim, realizamos o estudo empírico através de uma inquirição a 

visitantes/turistas e residentes de forma a recolher opiniões acerca do estudo em causa. Os 

instrumentos usados para o estudo empírico a estes dois stakeholders foi o inquérito por 

questionário (Anexo 2 e 3). Utilizamos o SPSS versão 21.0 para a análise e tratamento dos 

dados. 

Para alcançar os objetivos subjacentes a esta investigação, dividimos este trabalho em duas 

partes fundamentais, limitadas por um capítulo introdutório e por um capítulo conclusivo 

(Figura 1).  

 
Figura 1: Estrutura da Tese 

 

O Capítulo Primeiro corresponde à introdução ao presente trabalho, no qual se expõe o 

problema de investigação e seus objetivos, as justificações associadas à escolha do tema e a 

sua relevância. Neste capítulo também se refere, de forma sucinta, a metodologia adotada e a 

estrutura da pesquisa.  
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……. 

Desenvolvimento local  

e sua ligação ao turismo 

 



1. INTRODUÇÃO 

5 

Na parte referente ao quadro teórico (Parte 1) está incluído o Capítulo Segundo, que abarca a 

revisão da literatura, encontrando-se dividido em três secções, a saber: o contexto em análise; 

turismo: perspetivas e conceitos (classificações e tipos de turismo; a importância da análise 

dos stakeholders e os estudos de impactos do turismo), e, por último, breves notas sobre o 

desenvolvimento local e sua relação com o turismo.  

Na parte referente à investigação empírica surge o Capítulo terceiro, que abarca a 

metodologia e está dividido cinco secções, a saber: tipo de estudo; questões e objetivos de 

investigação; população em estudo; instrumentos de medida, e aplicação, análise e tratamento 

dos dados, e o Capítulo Quarto, que abarca a análise e discussão dos resultados, 

encontrando-se dividido em três secções, a saber: estudo aos visitantes de Lamego; estudo aos 

residentes de Lamego, e estudo dos restantes stakeholders.  

Por último, o capítulo quinto, é dedicado às conclusões e implicações do trabalho efetuado, 

suas limitações e propostas para a investigação futura. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo realizamos uma breve revisão da literatura subjacente ao tema em estudo. Num 

primeiro momento é explorado o contexto em análise, nomeadamente a cidade de Lamego e o 

seu património e festividades. Num segundo momento, a revisão da literatura prossegue com 

a análise do turismo, em termos das suas principais perspetivas e conceitos. Neste âmbito são, 

também analisados as classificações e tipos de turismo existentes e, dentro destas, é explorado 

o turismo cultural e o turismo religioso. Num terceiro momento, abordamos a importância da 

análise de stakeholders e fazemos uma análise dos principais impactos do turismo, a nível 

económico, político, sociocultural e ambiental. Por último, expomos breves notas sobre o 

conceito de desenvolvimento local e sua relação com o turismo. 

2.1. O CONTEXTO EM ANÁLISE  

Caracterização geral: Cidade e sede de concelho do distrito de Viseu, Lamego situa-se nas 

margens do rio Balsemão, mais propriamente na região do Douro Sul. Não há notícia certa 

sobre a fundação de Lamego. É de origem grega, segundo alguns escritores. É certo, porém, 

que existia como cidade no tempo dos romanos e que se chamava Lameca.  

Tem por brasão de armas um escudo coroado e nele, em campo azul, um castelo de prata com 

três torres, sobre campo negro. Ao lado está uma árvore com pomos, que dizem chamar-se 

Lamegueiro; e na parte superior do escudo, tem de um lado o sol de ouro e do outro a lua de 

prata.  

Na idade média, Lamego era um importante centro administrativo e económico. 

Essencialmente agrícola, aqui se Produz vinhos afamados, fruta, cereais e carnes, 

nomeadamente porcos, de que se faz o saboroso presunto.  
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Em termos demográficos, e segundo os sensos do INE (2011), a cidade tem um total de 12214 

habitantes, sendo que 5761 são homens e 6453 são mulheres. Os serviços, algum comércio e a 

agricultura representam as atividades principais do concelho. Segundo a CML, o setor 

turístico tem vindo a crescer, especialmente o turismo monumental e religioso.  

Na gastronomia há que salientar alguns pratos dignos de degustação, tais como, o cabrito 

assado com batata assada e arroz, cozinhados em forno de lenha. Sendo uma região 

vitivinícola, os vinhos são a excelência, a começar no afamado vinho cheirante de Lamego 

“vinho fino”, passando pelos vinhos de mesa e terminando no espumante. Lamego possui 

adegas e importantes caves vinícolas, que, inclusivamente, produzem um vinho espumante 

muito apreciado.  

Património cultural e histórico: Lamego tem uma das maiores concentrações de património 

cultural, religioso e histórico de Portugal. Num reduzido espaço territorial, está imortalizado 

um vasto valor material e imaterial. A sua paisagem está encastrada num arvoredo verdejante, 

no sopé do monte do Poio, vulgo serra das Meadas. O seu castelo medieval ao centro, e, ao 

seu redor a majestosa Sé, as várias igrejas, as fontes, vários solares brasonados e um 

magnífico escadório que dá acesso à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. 

A Câmara Municipal de Lamego caracteriza esta cidade como sendo uma “Cidade 

Monumental”1. No que concerne ao legado cultural e histórico, destacam-se diversas igrejas, 

monumentos, mosteiros e capelas (Sousa & Pinheiro, 2014).  

A cidade possui um Castelo ao centro erigido num dos pontos altos e centrais da cidade, um 

santuário à Nossa Senhora dos Remédios (séc. XVIII) e um escadório que liga a uma avenida, 

ladeada de árvores com um monumento ao Soldado Desconhecido ao centro. Possui uma Sé 

catedral (séc. XII), seis Igrejas, três bustos em honra a individualidades célebres da cidade e 

seis estátuas. Rica em casas brasonadas, pode contar com 15 brasões pertencentes a famílias 

nobres e abastadas da época. A cidade é fértil em recursos freáticos o que permite ter 12 

fontes/fontanários. Também, há que salientar dois coretos de acesso público, apesar de haver 

muitos mais de domínio privado, nos jardins dos solares brasonados. Assim, de acordo com a 

CML (2013), os espaços culturais e os monumentos que povoam o território de Lamego são 

diversos, dos quais realçam:  

 

                                                 
1 Referenciado num dos outdoors presente nas portas da principal entrada da cidade. 
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Castelo  Erigido num dos cumes mais altos da cidade, diz a história que é de origem moura e anterior à 

nacionalidade. Do primitivo apenas restam a torre de menagem, parte da muralha e a cisterna. 

Sé Catedral  Tem uma torre de construção românica, na fachada principal pode observar-se três pórticos de 

estilo gótico e nos dois laterais, influência do período renascentista. O seu interior está dividido 

em três naves e as respetivas abóbadas com coloridas pinturas de Nicolau Nasoni representando 

passagens do antigo testamento. Além da capela-mor, ampla e grandiosa, pode observar-se a 

capela do Santíssimo Sacramento. O claustro apresenta quatro grupos de arcos do período de 

transição do gótico para o renascimento. 

Santuário 

de Nossa 

Senhora dos 

Remédios 

Erigida no monte de Santo Estevão, local onde existia uma pequena ermida em honra ao santo 

com este nome, está a capela-mor de Nossa Senhora dos Remédios. O edifício tem construção 

de estilo barroco trabalhada em granito e a talha é setecentista. No adro da igreja existe uma 

fonte e nas costas desta, um castanheiro centenário. A Seus pés ergue-se um imponente 

escadório que contempla um pátio, “dos Reis”, com a Fonte dos Gigantes ao centro. Ao longo 

desta descida monumental há várias figuras alusivas a santos e, é de salientar uma gruta e um 

lago, que em tempos áureos, possuía barcos de recreio e como habitantes coabitavam em habitat 

natural, vários patos. Tudo isto envolvido num arvoredo digno de visitar.  

Capela de 

S. Pedro de 

Balsemão 

Esta capela é o monumento mais antigo de Lamego, situado na margem direita do rio Balsemão 

e a sua origem é Suevo-visigótica. No séc. XVII foi reedificada, tem um raro valor histórico e 

arqueológico, é talvez o segundo monumento do género da península ibérica. É considerado e 

classificado Monumento Nacional. 

Igreja do 

Desterro 

No mesmo lugar existia uma ermida em honra a Nossa Senhora do Desterro. Rica em talha 

dourada, albergava cinco telas nacionais de influência Italiana, que atualmente se encontram no 

espólio do museu de Lamego.  

Igreja de 

Santa 

Maria 

Almacave 

Templo religioso de construção original de estilo românico, foi sofrendo ao longo dos séculos 

algumas alterações e transformações. O nome, Almacave, é de origem árabe. Diz a história que 

aqui tiveram lugar as primeiras cortes do reino de Portugal e terá sido aclamado D. Afonso 

Henriques o primeiro Rei de Portugal. 

É importante fazer referência que ali foi assinado o tão importante tratado de Zamora, em 1143. 

Igreja do 

Mosteiro 

das Chagas 

Este Mosteiro foi fundado em 1588 pelo bispo de Lamego de então, para albergar as freiras 

clarissas. Do antigo convento ficou apenas a igreja, rica em azulejos e talha policromada. 

Teatro 

Ribeiro 

Conceição 

Edifício do século XVII. Foi hospital, quartel e depois de um incendio esteve abandonado, até 

que o comendador Ribeiro Conceição o adquiriu à Camara Municipal, para ali construir o 

magnífico Teatro. Na fachada ostenta o brasão com o escudo da coroa real portuguesa. Durante 

anos realizaram-se espetáculos diversos, até que voltou a fechar. Atualmente pertence à Câmara 

Municipal, a qual realizou obras de reabilitação e modernização profundas. Situa-se perto da Sé 

e do Museu.  

 

Segundo o website institucional da Câmara Municipal de Lamego, apresenta-se no Anexo 4 

uma descrição do património cultural e histórico da cidade, em termos de igrejas, bustos, 

casas brasonadas, e fontes/chafarizes. 

Hoje é uma cidade moderna onde contrasta o arquitetónico imponente doutros tempos, com a 

atual construção em betão, por outro lado os arruamentos foram melhorados e pavimentados 

com talha moderna, é assim digna de visitar e de apreciar. No vasto património a visitar, 

salienta-se o museu de Lamego, rico em quadros e tapeçaria, e, o museu Diocesano rico em 
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arte sacra. Não menos importante, o teatro Ribeiro Conceição, com o seu estilo Italiano e os 

jardins, as estátuas, as fontes e os brasões das casas Senhoriais. 

Com base em CML (2013), Vieira em 2014 refere:  

“O potencial dos recursos patrimoniais, a procura cada vez mais expressiva por estes produtos, 

o desenvolvimento turístico na região do Douro, principalmente e após a classificação desta 

região como Património da Humanidade, aliados aos fundos estruturais para a conservação e 

recuperação do património disponibilizados pela União Europeia, terão conduzido a um 

processo de revitalização do património da cidade, levado a cabo por diversos organismos 

públicos e privados: criação do Museu de Arte Sacra, reabilitação do Teatro Ribeiro Conceição, 

intervenções em diversos monumentos religiosos e, recentemente, desde o ano de 2008, está em 

curso um programa integrado para a cidade “Viver Lamego - Valorização e Integração Urbana 

do Centro Histórico de Lamego” (Programa Políticas de Cidades Europeias) que, segundo os 

seus promotores, tem como principal objetivo a afirmação de Lamego como Cidade do 

Património Cultural e Arquitetónico (Câmara Municipal de Lamego [CML], 2013, cit. por 

Vieira, 2014, p. 15).  

Festividades: A cidade tem como padroeira a Nossa Senhora dos Remédios, erigida no monte de Santo 

Estevão, apresentando um monumental escadório de acesso entre o centro da cidade a igreja, lá no 

alto.  

Como se sabe, a cidade de Lamego remonta ao tempo dos romanos, mais tarde à presença 

árabe e finalmente ao Cristianismo. Inicialmente as festividades apenas se limitavam aquilo 

que podemos apreciar nas feiras medievais. Quando o catolicismo se apoderou, na figura do 

clero, as festividades tornaram-se mais uma romaria em torno de um santo padroeiro, do que 

animações casuais. 

As festas foram crescendo ao longo dos tempos até se tornarem uma das mais grandiosas do 

país, na qual os rituais religiosos e profanos se misturam numa harmonia perfeita. Durante o 

período das Festas é oferecido um programa diversificado, onde se mistura o religioso e o 

profano, englobando exposições, concertos, desfiles, procissões, feiras, eventos culturais e 

desportivos de forma a atrair muitos veraneantes e foliões. Assim, durante estes dias de 

diversão é possível admirar a Marcha Luminosa, no dia 6 de Setembro à noite, e a Batalha das 

Flores, no dia seguinte à tarde, que percorrem as principais ruas da cidade engalanadas de 

alegria e cor. 
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A Romaria de Lamego, dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, é uma das maiores de 

Portugal, sendo o momento mais alto desta celebração a grandiosa Procissão do Triunfo, 

realizada a 8 de Setembro, na qual os andores ostentam imagens sagradas puxadas por juntas 

de bois, como manda a tradição. Nesta altura, as ruas ficam ricamente ornamentadas, 

ganhando uma nova dinâmica, onde a componente religiosa adquire toda a sua plenitude. As 

festas culminam com uma magnífica sessão de fogo pelos quatro cantos da cidade. 

Apelidada de “A Romaria de Portugal”, começou por ser motivo de peregrinação. Já na 

antiguidade, passando pela idade média até aos nossos dias, que estas movimentações, 

festivas e de fé, traziam até cá gentes para celebrarem e para festejarem.  

Segundo o boletim informativo do Turismo Porto e Norte2, as Festas de Nossa Senhora dos 

Remédios: 

“Têm origem num templo, erguido em 1361, no mesmo local onde se encontra o Santuário da Nossa 

Senhora dos Remédios. Em 1551, o então Bispo de Lamego mandou erigir a primeira capela em honra da 

Nossa Senhora dos Remédios, onde hoje se situa o Pátio dos Reis (largo no escadório). Em 1750, a 

Irmandade devido à sua degradação, mandou demoli-la e construir um magnificente Santuário e uma 

escadaria de 618 degraus, ligando-o à cidade. Esta obra só foi inaugurada em 1778. As festas foram 

crescendo ao longo dos tempos até se tornarem uma das mais grandiosas do país. Atualmente o programa 

engloba exposições, concertos, desfiles, procissões, feiras, eventos culturais e desportivos. Destaque para 

os dias 06, 07 e 08 de setembro, datas da Marcha Luminosa (à noite), da Batalha das Flores (à tarde) e da 

Majestosa Procissão do Triunfo. Na tarde de dia 08, feriado municipal, milhares de pessoas assistem a 

esta procissão singular, admirando os andores que ostentam imagens sagradas puxadas por juntas de bois 

engalanadas, a única em Portugal e provavelmente no mundo, com autorização expressa da Santa Sé”.  

2.2. TURISMO: CONCEITOS E PERSPETIVAS  

Nesta secção pretende-se contextualizar o tema abordado, partindo de uma perspetiva mais 

geral (turismo e sua importância em Portugal) para o mais específico (turismo religioso). 

Assim, esta secção inicia-se com uma descrição do conceito do turismo e sua importância no 

contexto português. Segue-se a análise das classificações existentes, sendo posteriormente 

abordado com mais detalhe o turismo cultural e o turismo religioso.  

                                                 
2 Retirado do site http://www.portoenorte.pt/client/files/0000000001/3006.pdf . 
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2.2.1. Definição, importância e tipologias de turismo 

Para irmos ao encontro da problemática presente nesta dissertação, e visto que a mesma se 

direciona ao tema turismo, é necessário, antes de mais, analisar e tentar compreender esta área 

tão complexa e variada, que envolve milhões de pessoas e culturas, e que funciona como uma 

motivação, determinada por um motivo de lazer ou até trabalho, que leva a pessoa a deslocar-

se para determinado destino. Para descrever este fenómeno, são vários os autores que colocam 

o seu cunho pessoal, a sua perspetiva, apontando a várias teorias e modelos que, no fundo, nos 

permitem encarar esta mesma área de uma forma diversificada e bastante peculiar. 

De acordo com Dias, Soifer e Ferreira, (2009), citado por Pinto (2011): 

“em finais do século XVIII e durante o século XIX houve uma alteração na sociedade que se 

deveu à Revolução Francesa e à Revolução Industrial, onde houve um papel importante do 

caminho-de-ferro facilitando as viagens a territórios longínquos de uma forma rápida” (Pinto, 

2011, p. 26).  

Segundo estas palavras a descoberta do meio de transporte foi a forte alavanca para o 

desenvolvimento do turismo no mundo e na europa em particular. Pérez (2009, p.18-19) 

corrobora este argumento, confirmando que os meios de comunicação foram um pilar 

fundamental para a civilização e atualmente para o turismo em concreto: “No século XIX a 

revolução industrial e burguesa provocaram uma mudança sociocultural muito importante, por um 

lado os transportes, como por exemplo o comboio, a bicicleta ou o carro facilitariam as viagens, e por 

outro a burguesia imitaria os costumes da aristocracia”. 

Pérez (2009, p.7) cita Smith (1995), o qual refere que “a palavra turismo nasce em 1811, numa 

publicação, o Sporting Magazine. Na verdade a movimentação de pessoas embora já pudesse fazer-se 

nessa época, o que é facto ainda não se identificava como turismo na verdadeira ascensão da palavra.” 

A Organização Mundial do Turismo (OMT), em 1959, definiu o turismo como  

“a estadia de uma pessoa fora da sua morada habitual por mais de 24 horas e por motivos de 

lazer, descanso, aventura ou negócios. Esta definição serviu para diferenciar dois tipos de 

visitantes: os turistas e os excursionistas, sendo estes últimos definidos como aqueles que 

visitam um local turístico, mas regressam à sua morada habitual em menos de 24 horas. Um dos 

problemas deste tipo de definição é que se uma pessoa faz duas viagens turísticas e uma outra 

nenhuma, a definição estatística atribui uma viagem a cada uma. Outro problema é a dificuldade 

em obter informações acerca das pessoas que ficam alojadas em casas particulares em alguns 

destinos turísticos” (Pérez, 2009, p. 7).  
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Em 1994, a definição da OMT considera que “o turismo engloba as atividades das pessoas que 

viajam e permanecem em lugares fora do seu ambiente usual durante não mais do que um ano 

consecutivo, por prazer, negócios e outros fins”. 

Segundo Pérez (2009, p.10) o turismo cria um cruzamento de culturas, ou seja partilha de 

conhecimento entre o visitante e o visitado, por isso chamar-lhe aculturação, e, diz: ”O 

turismo é uma forma de contacto intercultural do tipo “aculturação”. A aculturação é um 

mecanismo de mudança que consiste no contacto entre duas ou mais culturas”.  

“O turismo é uma atividade complexa e mutável, multifacetada e multidimensional que não deve ser 

reduzida exclusivamente a negócio, atividade industrial, marketing ou gestão de produtos” (Pérez, 

2009, p. 10). E mais, segundo este autor, o turismo tem uma importância muito mais ampla 

que não se confina apenas ao negócio e à atividade em si. 

Pereiro Pérez em 2009 recorre a Carvajal para definir o turismo como um fenómeno, e traz 

para a discussão várias disciplinas da filosofia do saber:  

“Na realidade, o turismo é um fenómeno sociocultural que pode ser abordado de distintos 

pontos de vista (Carvajal, 1992, p. 25) e com diferentes perspetivas disciplinares:  

1. Economia. O turismo é uma indústria de serviços. O turismo é uma atividade económica 

que se pode estudar através das análises de custo – lucro; 

2. Geografia. O turismo é a deslocação de pessoas de um lugar para outro. A geografia do 

turismo estuda os movimentos de turistas no espaço e os processos de desenvolvimento 

turístico; 

3. Direito. O turismo é um exercício do direito à liberdade de circulação que as pessoas têm. O 

Direito, na sua relação com o turismo, estuda a legislação das atividades turísticas; 

4. Sociologia. O turismo é uma prática social enquadrada no tempo de lazer do turista. A 

sociologia estuda, habitualmente na sua própria sociedade, o turismo enquanto fenómeno 

social contemporâneo; 

5. Antropologia. O turismo é um fenómeno sociocultural complexo que possibilita a turistas e 

residentes a vivência da alteridade. O turismo é uma indústria de encontros entre locais e 

visitantes, produtores e consumidores de bens turísticos. O turismo é também uma indústria 

da hospitalidade (Chambers, 2000,p. 10); 

6. Ecologia. O turismo enquanto atividade humana realizada num médio ambiente específico e 

ao qual afeta.” (Pérez, 2009, p. 4) 

Tendo em conta a sua natureza multidisciplinar e diversificada, o turismo tem sido analisado a 

partir de várias abordagens. Na perspetiva de Ignarra (2003), é necessário ter em conta quatro 
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componentes que envolvem o turismo: o turista, os prestadores de serviços, os governos e a 

comunidade do destino turístico. 

Atualmente, o turismo corresponde a um conceito amplo, quer como atividade humana, quer 

como atividade económica, uma vez que a indústria do turismo é geradora de emprego e 

riqueza de territórios. Analisando o caso de Portugal, podemos afirmar que esta área é vital 

para a economia do país e consequente desenvolvimento do mesmo.  

Segundo o portal Portugal Digital (2008), citado em Daniel e Marques (2010, p. 2) “o turismo 

é uma das atividades económicas mais importantes em Portugal representando atualmente 10% do 

emprego, para além do seu papel preponderante no investimento e desenvolvimento de outras 

atividades. Apesar de o sector ter registado algumas fases mais positivas que outras, Portugal ocupava 

em Março de 2008 o 15º lugar, numa lista de 130 países, no ranking de competitividade do sector 

turístico”. Tal como refere a mesma publicação de Daniel e Marques (2010), o turismo do 

nosso país até à década de 60 focava-se apenas na essência dos 3 S's (Sun, Sea e Sand), 

contudo, o mesmo tipo de oferta apresentada por países como “a Espanha, a Turquia, a 

Grécia, a Tunísia, entre outros”, levam-nos a progredir e “alertam-nos para a necessidade de 

diversificação da oferta”. 

Segundo Cunha (1997) citado em Maricato (2012, p. 16), a necessidade de evoluir, levou 

Portugal a apostar no “Novo Turismo”, que assenta num modelo dos três novos “S”: 

Sophistication, Specialization e Satisfaction. Este novo modelo surge na tentativa “de 

combater a extrema dependência do turismo “Sol e Mar”, e por outro harmonizar o 

aproveitamento do espaço territorial português”. 

A criação do “Plano Estratégico Nacional de Turismo” (PENT), sustentada nos seus cinco 

eixos estratégicos, serviu também de impulso para o crescimento sustentado do turismo no 

nosso país. Esses cinco eixos estratégicos são (Turismo de Portugal, 2007, p. 8): Território, 

Destinos e Produtos; Marcas e Mercados; Qualificação de Recursos; Distribuição e 

Comercialização e Inovação e Conhecimento. 

São várias as definições apontadas na literatura para o turismo, desde perspetivas mais 

restritas que o associam a viagens recreativas de lazer, até visões mais abrangentes que 

consideram uma variedade de motivações subjacentes aos movimentos turísticos. Henriques 

(2003) realça que o turismo pode estruturar-se segundo diferentes características tais como 

«as motivações», «os seus modos de exercício», «os seus espaços de prática» e ainda 

segundo o seu «conteúdo funcional». Nesse contexto, pode falar-se de turismo de negócios 
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e profissional, turismo religioso, desportivo, cultural, técnico, de saúde, de aventura, verde, 

litoral, urbano, rural, elitista, de elevada gama social, de massas, entre outros. 

Quanto à classificação e tipos de turismo, e segundo um site subscrito por Ana Rita 

Ramalho em 2013, os tipos de turismo segundo a motivação da viagem são os seguintes: 

 “Turismo de recreio, praticado por pessoas que sentem prazer em mudar de lugar e se 

afirmar socialmente; 

 Turismo de repouso, visto como fator de recuperação física e mental por aquele que o 

pratica; 

 Turismo cultural, viagens provocadas pelo desejo em aumentar o seu conhecimento 

pessoal, com interesse histórico, arqueológico e etnográfico; 

 Turismo desportivo, numa vertente ativa como praticante, e, passiva ao assistir a 

determinados eventos; 

 Turismo de negócios, quando a finalidade é de caráter profissional, assistindo a eventos na 

área negocial; 

 Turismo de Natureza, é aquele que abrange a vertente ambiental e ecológica; 

 Turismo de saúde, praticado por aquele que procura o termalismo o fitness e a 

talassoterapia;  

 Turismo religioso, este tem como motivação a fé, sendo aquele que mais nos interessa para 

o trabalho em causa e pode dividir-se em, o peregrino e o praticante tradicionalista; 

 Turismo étnico, é praticado por jovens que pretendem enriquecer os seus conhecimentos no 

universo de outras culturas. 

Em suma, diversas motivações levam a vários tipos de turismo e os tipos de turismo estão 

ligados às necessidades e desejos de cada pessoa” (Ramalho, 2013, site) 

 

Definidos anteriormente os tipos de turismo, agora há que definir turista, consoante o tempo 

de permanência no local a visitar, e assim, Santos em 2011 cita o seguinte:  

“Segundo a Organização Mundial do Turismo importa distinguir o conceito de turista, visitante 

do dia e excursionista: 

Turista: É o visitante temporário que permanece, pelo menos, 24 horas fora da sua residência 

habitual, no país visitado e cujo propósito da viagem pode ser classificado como: Lazer, recreio 

e férias; Visita a amigos e familiares; Negócios e motivos profissionais; 

Religiosos/peregrinações; Outros.  

Visitante do dia: Aquele turista que permanece no país menos de 24 horas, pelos mesmos 
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motivos, e que nele não pernoitam (excluindo passageiros em trânsito). Também denominado 

de ‘same-day-visitor’, o visitante do dia é todo o visitante que não passa a noite no local 

visitado. 

Excursionista: Visitante temporário que permanece no local visitado, fora da residência 

habitual, menos de 24 horas” (Santos, 2011, pp. 5-6). 

2.2.2. Turismo cultural 

O Grand Tour europeu está na origem da relação entre turismo e cultura (Pérez, 2002), 

quando os aristocratas viajavam principalmente para contemplar monumentos, ruínas e 

obras de arte. De fato, a cultura é uma das principais razões para a viagem (Dias, 2010). 

O relacionamento entre a cultura e o turismo tem como base dois pilares (Dias, 2010, p.20): 

a existência de pessoas motivadas no conhecimento de culturas diversas, e o fato de o 

turismo poder ser utilizado como um instrumento de “valorização da identidade cultural, da 

preservação e conservação do património, e da promoção económica de bens culturais”. 

Assim, de acordo com Pérez (2002, p.109), “o binómio cultura-turismo é o resultado dos 

processos de mercantilização e reificação da cultura e do património cultural. A produção de 

“turismo cultural” está impulsionada por empresas, sociedade civil e políticas estatais, regionais e 

locais que integram o local na economia e na política global”.  

Para Santos (2011, pp.8-9), os pressupostos motivacionais do turismo cultural estão 

associados à procura de conhecimento, de informações, de interação com outras pessoas, 

comunidades e lugares, bem como da curiosidade cultural, dos costumes, da tradição e da 

identidade cultural. Segundo o autor, através desta atividade turística estabelece-se o elo 

entre o passado, o presente e o futuro dando valor a todo o vasto legado patrimonial, 

material e imaterial, deixado pelos nossos antepassados, não só como memória, bem como, 

cultura, saber e ciência: “O turismo cultural facilita a valorização e revitalização do património, 

do reviver das tradições, da redescoberta de bens culturais, materiais e imateriais e da descoberta de 

novas conceções contemporâneas de arte”.  

Tendo em conta o Cultural Tourism Charter adotado em 1976 pela ICOMUS (the 

International Council on Monuments and Sites), o turismo cultural corresponde àquela 

forma de turismo que tem como objetivo, entre outros, descobrir e aprender mais acerca de 

monumentos e locais de interesse histórico e artístico (Galí-Espelt, 2012). 

Em 1985, a OMT estabeleceu duas definições de turismo cultural (Carvalho, 2009). Em 
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sentido lato, entendeu-se que incluiria “todo o movimento de pessoas que satisfaça a 

necessidade de diversidade contribuindo para a valorização pessoal e intelectual e de 

vivência de novas experiências e encontros”. Num sentido mais específico, relaciona-se 

com os “fluxos de pessoas com motivações de visita, viagem e estudo do património e da 

natureza, ou de culto”.  

Em 1999, o ICOMUS integra novos aspetos na definição estabelecida (Galí-Espelt, 2012): 

“o turismo cultural pode ser definido por qualquer atividade que permite aos visitantes 

experienciarem a descoberta de modos de vida de outras pessoas, permitindo-lhes 

experienciar os seus costumes, tradições, ambiente físico ou ideias e, por outro lado, aceder 

a locais de valor arquitetónico, histórico ou arqueológico”. 

Richards (1996) argumenta que o turismo cultural corresponde ao movimento das pessoas 

em direção a atrações culturais, outras que não as do seu habitual local de residência, de 

forma a obter informação e conhecimento para corresponder às suas necessidades culturais.  

Tem vindo a verificar-se um crescimento exponencial do turismo cultural e o número de 

turistas culturais mais do que duplicou na Europa (Carvalho, 2009). Segundo o autor, para 

que o turismo cultural se desenvolva de forma sustentável é fundamental que se respeite o 

património e que haja uma promoção integrada entre os recursos culturais e outras formas 

de atração turística. 

2.2.3. Turismo religioso  

A religião, ao contribuir para a construção da identidade cultural dos povos, facilita a procura 

de respostas às questões mais profundas do ser humano (Dias, 2010). Ao fazer parte do 

património cultural, fruto da história e da tradição dos povos, vai influenciar comportamentos. 

A tipologia de turismo designada de turismo religioso, tem a sua génese nas peregrinações 

mas os dois diferenciam-se por motivações e finalidades; contudo, os seus processos 

permanecem próximos (Dias, 2010). As peregrinações constituem fenómenos expressivos de 

migração temporária de grandes massas populacionais, motivadas pela fé (Almeida, 2014). 

O TR não é, segundo Dias (2010), necessariamente um turismo feito por religiosos, místicos, 

sacerdotes, não podendo estar associado exclusivamente à perspetiva cristã da Igreja Católica. 

Santos (2006, p.239) cita Liszewski, o qual refere que este tipo de turismo “singulariza-se 

pela motivação que lhe está subjacente, pelos seus objetivos e pelos seus destinos (locais 
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sagrados)”.  

Da Silveira (2004, p.4) faz referência à Conferência Mundial de Roma, na qual se associou o 

turismo religioso às “viagens organizadas para locais sagrados, congressos e seminários 

ligados à evangelização, festas religiosas que são celebradas periodicamente, espetáculos e 

representações teatrais de cunho religioso”. 

Segundo um artigo inglês: Diverse Beliefs: Tourism of Faith Religious tourism gains ground 

April 20123: “Turismo Religioso pode ser definido como viagens com o motivo central a 

experiência na forma religiosa, ou os produtos que induzem, como a arte, a cultura, tradições 

e arquitetura” (Strategic Initiatives & Government Advisory (SIGA) Team, April 2012, p. 2). 

Aqui preconiza-se que a experiência é o motivo central do turista na escolha do destino 

religioso. 

São várias as facetas que a prática do TR assume. Santos (2011, p.13) enuncia as seguintes: 

“As peregrinações aos locais sagrados, famosos ou não, mas que são venerados por pessoas 

de uma ou mais religiões; A visita ao património religioso; As festas religiosas que são 

celebradas periodicamente; Os espetáculos e as representações teatrais de cunho religioso; Os 

congressos, encontros, seminários, ligados às atividades de evangelização dos fiéis”. O autor 

vai mais longe, e afirma que há todo um universo de atividades em torno do fenómeno 

religioso. 

O TR corresponde a uma tipologia turística que “congrega práticas bem organizadas nos 

diversos territórios em que acontece” (Sousa e Pinheiro, 2014, p.2). Moreno (2015, p. 1867), 

argumenta que o fator fé é o forte motivo para a existência de turismo religioso: “A realização 

de peregrinações e romarias sempre foi uma prática comum arraigada no catolicismo 

tradicional. O surgimento de santos populares que despertavam a devoção dos fiéis criou rotas 

de deslocamentos até pontos considerados sagrados, para os quais rumavam aqueles que 

firmavam promessas ou recorriam na necessidade de um pedido”. 

Segundo o artigo, A Religious and Ethnic Tourism Profile of Europe4: “Turismo religioso 

ou turismo de fé é definido como uma forma de turismo em que os crentes viajam 

individualmente ou em grupos como peregrinos, missionários, ou para o lazer”.  

                                                 
3“Religious Tourism can be defined as travel with the core motive of experiencing religious forms, or the products they 

induce, like art, culture, traditions and architecture”.  

4 “Religious tourism or faith tourism is defined as a form of tourism in which believers travel individually or in groups as 

pilgrims, missionaries, or for leisure”.  
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Segundo Vieira (2001), citado por Pinto:  

“No Turismo Religioso existe uma ligação íntima entre o fenómeno turístico e o fenómeno 

religioso, ou seja, há uma valorização das motivações de todos os turistas” (Pinto, 2011, p.27).  

No contexto do TR, Sousa e Pinheiro (2014), classificam o turista religioso em duas 

categorias e dizem o seguinte: ”Quando falamos em Turismo Religioso encontramos dois 

tipos de praticantes que se sobressaem na prática desta atividade turística. Fala-se de 

“peregrino” ou “turista peregrino” e o designado “turista religioso”.  

Na visão de Rinshede (1999 in Silva, 2011), o turismo religioso apresenta os mesmos 

componentes base de outros tipos de turismo, diferenciando-se na motivação (a qual 

tem por base o a religiosidade). O autor considera que o TR estará associado a uma 

ideia de turismo cultural quando se verificam viagens a lugares religiosos, mas 

integradas noutros tipos de turismo. 

Silva (2011, p. 52), refere que, em 1994, o Officce de Nouvelles Internacionelles provoca 

uma cisão no termo turismo religioso, ramificando-o em duas estruturas: uma primeira onde 

prevalece um carácter religioso, mais identificável com o conceito de espiritualidade, e uma 

segunda na qual sobressai um carácter mais cultural, relacionado com o património.  

Desde sempre, cultura e religião estiveram ligadas, contudo, no que diz respeito à sua ligação 

com o turismo, as suas motivações seguem caminhos diferentes, com bases idênticas. Porque, 

se é verdade que a motivação religiosa leva ao deslocamento do turista para esse mesmo fim, 

também é verdade que o local onde esse tipo de turismo é praticado necessita forçosamente de 

possuir património cultural.  

Pinto (2011, p.28) cita Dias (2003), ao explicar que o TR apresenta características 

coincidentes com o turismo cultural. O autor justifica esta relação devido ao “facto de o 

indivíduo fazer a sua visita em torno daquilo que é considerado património cultural. No entanto, o 

mesmo autor, afirma que “os eventos religiosos constituem-se em expressão cultural de 

determinados grupos sociais ou expressam uma realidade histórico-cultural” (Pinto, 2011, p.28).  

Está claro que, a religião e a cultura estão intimamente ligadas. Pereira (2006, p. 337), diz 

mesmo que “o património cultural, que muitas vezes também é religioso, torna estes 

segmentos do turismo muito próximos e dependentes um do outro”. Religião é uma 

motivação, uma crença, que leva o turista a deslocar-se de um lugar para outro apenas com 

fins de peregrinação e fé. Cultura é todo um património que se enquadra, em muitos os casos, 
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no próprio local de culto para a prática do turismo religioso. 

Segundo um estudo da prestigiada instituição indiana FICCI (p. 2), acerca do crescimento do 

turismo de fé na Índia, o mesmo descreve turismo religioso dizendo que “pode ser definido 

como sendo uma viagem com o motivo principal de experienciar formas religiosas, ou 

produtos incutidos, como arte, cultura, tradições e arquitetura”. Apesar das motivações 

religiosas, “os viajantes fazem uso dos mesmos equipamentos, transportes e são gerados 

produtos e serviços para atender às suas expectativas” (Ribeiro, 2011, p. 24). Ou seja, a 

prática deste tipo de turismo é a habitual, se formos comparar com as restantes motivações de 

visita repartidas pelos vários segmentos da área. O processo acaba por ser o mesmo. 

Mas atenção, segundo Oliveira (2008) este tipo de turismo não é praticado somente por 

religiosos, mas também por “místicos, santos populares, devotos e sacerdotes/profissionais de 

qualquer credo ou confissão religiosa... o turismo religioso pode ser comparado às 

peregrinações e romarias aos lugares sagrados, em momentos também sagrados.” (Oliveira, 

2008, p. 1) 

Portanto, tal como foi descrito anteriormente, o turismo religioso e cultural, surgem muitas 

vezes associados e são até vistos, em muitos casos, como um fenómeno igual, mas que não o 

é. Como se viu, o conceito de Turismo Religioso é bastante abrangente, comportando, 

normalmente, três dimensões fundamentais: fé, cultura e arte (Santos, 2008, p. 211). 

Para o presidente do Turismo de Portugal, “o património religioso faz parte integrante da nossa 

cultura e desempenha um papel determinante na diferenciação do Destino Portugal, pelo que a sua 

valorização é essencial ao desenvolvimento da atividade turística” (Turismo de Portugal, 2014). 

Nestas palavras, o presidente enaltece o património religioso em benefício do turismo 

religioso.  

Relativamente à evolução do turismo religioso em Portugal, não se pode dissociar a presença 

do Santuário de Fátima como grande municiador deste fluxo de turismo para o nosso país. 

Representa um dos locais de peregrinação mariana de maior relevo a nível mundial. Mas os 

locais de culto religioso em Portugal são variados. Segundo o portal Visit Portugal, somos 

“um roteiro de templos, cultos e festas religiosas que podemos percorrer cheios de fé ou duma 

espiritualidade de raiz mais universal, seja em busca do sagrado ou de nós próprios.” 

A forte presença dos caminhos que levam a Santiago de Compostela, é outro motivo que leva 

vários religiosos a deslocarem-se pelo nosso país. A existência do Santuário de Fátima, Bom 
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Jesus em Braga, Santuário dos Remédios em Lamego, são bons motivos para atrair o turismo 

de religião ao nosso país; contudo, torna-se necessária a criação de mais medidas de apoio e 

de intervenção, para que possa haver uma evolução e melhor aproveitamento deste segmento 

de turismo. 

2.3. A ANÁLISE DE STAKEHOLDERS E OS IMPACTOS DO TURISMO  

Para que o desenvolvimento do turismo possa ser considerado sustentável, deve, por um lado, 

ter em conta a perspetiva de diversos stakeholders e, por outro lado, deve procurar maximizar 

benefícios e minimizar os custos associados aos impactos do turismo (económicos, 

socioculturais e ambientais). Esta secção aborda este assunto. 

2.3.1. A importância do estudo dos stakeholders 

No âmbito do turismo e dos estudos sobre os impactos do turismo, a identificação e análise 

dos stakeholders tem vindo a assumir uma importância crucial. Sendo o turismo uma 

atividade complexa, vai envolver um conjunto diversificado de agentes e instituições, os quais 

são influenciados pelas mais-valias que dele resultam bem como pelos custos que acarretam. 

Um stakeholder, do ponto de vista de (Freeman, 1984, p.46) pode ser definido como 

“qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pelos objetivos de uma empresa”. 

Os stakeholders traduzem as partes interessadas ou intervenientes. É uma palavra muito 

utilizada nas áreas de comunicação, administração e tecnologia da informação cujo objetivo é 

designar as pessoas e grupos mais importantes para um planeamento estratégico ou plano de 

negócios, ou seja, as partes interessadas.  

De acordo com a teoria dos stakeholders, as várias partes interessadas têm influencia direta na 

tomada de decisões relacionadas com a gestão (Presenza e Cipollina, 2010 citado por Pais, 

2013).  

No contexto turístico, esta teoria possibilita descrever os diversos elementos de um 

determinado destino turístico, por exemplo, os vários agentes envolvidos no setor e as 

ligações presentes entre os agentes do sistema turístico (Byrd, 2007). Os stakeholders do 

turismo agregam todos os que estão envolvidos neste setor, abrangendo, de acordo com 

Sautter e Leisen (1999), empresas localizadas nos destinos turísticos, concorrentes, cadeias de 

negócio, trabalhadores, residentes dos destinos, turistas, governo e grupos de ativistas. 
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É amplamente reconhecida a necessidade de se envolverem os stakeholders no processo de 

planeamento do turismo (Bramwell e Lane, 2000). Para isso, os seus interesses devem ser 

identificados pelos responsáveis desse planeamento, de forma a possibilitar que os 

stakeholders participem na formulação e implementação das medidas a tomar (Pais, 2013). 

A colaboração entre os diversos stakeholders pode possibilitar muitos benefícios e, também, 

incentivar uma maior reflexão sobre as consequências (económicas, sociais e ambientais) do 

desenvolvimento da atividade turística (Bramwell e Sharman, 1999). 

2.3.2. Análise dos impactos do turismo  

Ao considerarmos o turismo como um veículo para o desenvolvimento (Sharpley, 2003), o 

mesmo constitui-se uma relevante fonte de rendimentos para múltiplos setores de atividade 

económica, dando igualmente um contributo importante para o desenvolvimento das regiões 

(Nastase et al., 2010). O turismo é um agente dinâmico de mudança e muitos indivíduos e 

organizações grandes e pequenas são afetadas.  

As relações entre turistas e residentes, bem como as mudanças provocadas pelo 

desenvolvimento do turismo, é um tema que tem sido amplamente estudado. Neste contexto, 

mostra-se relevante avaliar as perceções e atitudes dos residentes face ao desenvolvimento do 

turismo, nas suas dimensões económicas, políticas, socioculturais e ambientais. 

Impactos económicos 

Citado por Pires em 2004:  

“Na definição da OMT (Sancho, 2001) o turismo sustentável corresponde a um modelo de 

desenvolvimento económico projetado para melhorar a qualidade de vida da população local, 

das pessoas que vivem e trabalham no local turístico, manter a qualidade do meio ambiente da 

qual depende a população local e os visitantes, aumentar os níveis de rentabilidade económica 

da atividade turística para os residentes locais, assegurar a obtenção de lucros pelos empresários 

e prover experiência de melhor qualidade para o visitante. Mas, para que este modelo seja 

desenvolvido com sucesso é necessário que haja planeamento turístico voltado para melhoria da 

qualidade de vida dos residentes e para proteger o entorno local, natural e cultural” (Pires, 2004, 

p.42). 
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Neste parágrafo, Sancho preconiza que o turismo tem um forte impacto na economia, 

melhorando a vida local.  

Em jeito de conclusão, no mesmo trabalho, Pires (2004), refere:  

“Nos anos de 1990, o turismo de massa tornou-se o primeiro sector da economia mundial, 

apesar da profunda transformação ocorrida nos gostos e hábitos de consumo da população 

(Rodrigues, 1999, p. 17). Em geral, o tempo livre cresceu, já que a população ociosa aumentou 

significativamente como consequência da maior expectativa de vida, da redução da idade da 

reforma e da incorporação mais tardia dos jovens ao mercado de trabalho, mas também porque 

cresceu o número de pessoas dispostas a desfrutar de mais horas livres em busca de uma melhor 

qualidade de vida (De Masi, 2001, p.114)” (Pires, 2004, p.45).  

 

Na aceção dos autores, os valores e a qualidade de vida mudaram provocando um aumento da 

procura na área do turismo. 

Relativamente ao caso em estudo, e, segundo Sousa e Pinheiro (2014):  

“O Turismo Religioso em Lamego pode e tem vindo, de facto, a promover e consolidar o 

desenvolvimento de Lamego, quer em termos económicos, quer em termos sociais, culturais, 

administrativos, turísticos e de ordenamento do território” (Sousa e Pinheiro, 2014, p.11).  

 

E ainda segundo estes: 

“É fulcral referir que a prática do turismo, independentemente de qual seja o seu segmento, 

implica sempre uma série ampla de impactos no território recetor. Desta maneira, a prática do 

Turismo Religioso em Lamego, tal como em outras partes do mundo, reflete-se numa grande 

multiplicidade de impactos económicos, sociais, culturais, administrativos no território e nas 

comunidades recetoras. Assim, sobressaem alguns impactos bastante significativos que se têm 

sentido, no nosso ver, em Lamego: 

 Desde logo pode gerar riqueza, emprego e contribui positivamente para a dinamização da 

balança de pagamentos, por exemplo com a estimulação de investimentos múltiplos (ex: 

criação de alojamento/restauração em Lamego); 

 Desenvolvimento/restauração/criação de bens e/ou serviços turísticos normais ou mistos 

(alojamento, restaurantes, infraestruturas, transportes, entre outros); 

 Gera, diversas vezes, um sentimento de orgulho/valorização/restauração pelo património 

material e imaterial das comunidades recetoras; 
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 Criação de infraestruturas e equipamentos de apoio/auxílio dos turistas/visitantes (ex: centro 

de acolhimento/interpretação em Lamego); 

 Gera, muitas vezes, um desenvolvimento humano, em termos da possibilidade da troca de 

experiências, trocas entre a comunidade e os turistas; 

 Estimula a criação e a consolidação de produtos/bens que detêm recursos específicos daquele 

território (ex: Rota dos Remédios); 

 Permite diversificar a oferta e combater a sazonalidade” (Sousa e Pinheiro, 2014, p.11). Na 

opinião destes a cidade de Lamego em particular muito tem beneficiado com o turismo, 

nomeadamente com o religioso. 

 

Para finalizar o impacto económico, é importante fazer uma análise SWOT, e, nesta matéria, 

o artigo BCA (Barroso Coutinho Associados, p.4) “Sustentabilidade do Turismo Religioso em 

Portugal” (Fonte: Análise BC Associados), apresenta o seguinte quadro:  

Tabela 1: Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Maior estabilidade e resiliência a variações da 

procura, como a atual crise  

- Forte propensão para viajar em grupo, com as 

consequentes variadas economias associadas  

 

- Imagem de envelhecimento de alguns destinos 

religiosos  

- Restrições de capacidade nos picos de tráfego de 

grandes multidões  

- Elevado peso de excursionistas no total de visitantes  

- Ainda muito dependente do mercado nacional  

Oportunidades Ameaças 

- Elevada fidelidade em certos segmentos deste 

produto  

- Potencial de interligação com outros produtos 

turísticos 

- Reduzidos indicadores de gestão  

- Oferta ainda monolítica (não valorização dos outros 

recursos disponíveis)  

- Difícil regularização dos fluxos dos visitantes em 

certos períodos do ano  

- Falta de mão-de-obra qualificada  

Impactos políticos 

As políticas dos governos condicionam em muito o crescimento do turismo nos países, e o 

nosso não é exceção. Boas políticas económicas podem melhorar o setor do turismo, com o 

aumento de mais e melhores condições para os turistas que nos visitam. Os sistemas políticos 

e as suas alternativas de poder, a estabilidade política e a ordem pública, o controlo e 

estímulos ao turismo, são fundamentais na decisão da viagem para um destino turístico. 

Segundo Vieira em 2015, o impacto político manifesta-se através do poder público, ou seja, a 

tutela delega no poder local para este desenvolver diversas atividades de forma a garantir uma 

melhor oferta turística.   
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“A gestão do poder público (GPP) desempenha um papel primordial na construção de um 

modelo sustentável para o destino (Gorica, Kripa & Zenelaj, 2012; Mazón, 2012; Soares et al., 

2013). Deste modo, muitos dos problemas relacionados com a capacidade de carga, um das 

grandes questões da sustentabilidade nos destinos, passam obrigatoriamente pelas políticas 

públicas definidas para o sector. Muitos dos planos estruturantes de proteção e preservação de 

destinos históricos têm que ter uma liderança que, na maior parte, cabe ao poder público 

encabeçar. Neste sentido, é natural que a comunidade local considere que a existência de um 

planeamento turístico público concertado tem um papel preponderante na diminuição dos 

impactes negativos. Assante, Wen e Lottig (2012) testaram e confirmaram empiricamente a 

relação positiva entre a gestão pública do turismo e a perceção acerca dos impactes ambientais 

do turismo, tendo concluído que os residentes tendem a ser mais recetivos aos impactes do 

turismo se sentirem que o poder público o gere de forma efetiva” (Vieira, 2014, p.53).  

 

Em suma, quando se fala em impacto político não se pode excluir a sustentabilidade de uma 

região, e assim tem que se falar em turismo sustentável, o que será no fundo a atividade 

económica que irá satisfazer as necessidades locais, tanto dos residente bem como dos 

visitantes, e aqui as políticas governamentais têm uma importância capital no 

desenvolvimento e melhoria das condições de oferta ao turismo. Os governos têm que ser 

sensíveis a este fenómeno económico e incluir nos pacotes orçamentais verbas para esta 

rubrica. Assim as políticas económicas terão mais impacto politico na região, consoante um 

maior ou menor desenvolvimento sustentável. 

Impactos socioculturais 

O turismo envolve o movimento de pessoas das suas áreas de residência habitual para outros 

destinos, pernoitando pelo menos uma noite e nunca excedendo um ano. O turismo é, pois, 

responsável por uma aculturação e por promover o contacto entre diferentes culturas e induzir 

mudanças socioculturais nas comunidades locais. Origina alterações mais ou menos 

profundas, no comportamento individual e familiar, no estilo de vida, nas relações de 

amizade, nos níveis de segurança, na conduta moral (nomeadamente relacionada com o jogo e 

a prostituição), nas expressões criativas, nas cerimónias tradicionais, nos usos e nos costumes. 

O turismo também pode ocasionar conflitos sociais, especialmente no que concerne ao 

choque de mentalidades relacionadas com paradigmas morais, afetando não só as populações 

hospitaleiras, mas também a indústria do turismo. 
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Segundo Pires (2004): 

“O turismo envolve um processo interativo entre o hospedeiro (tanto humano quanto ambiental) 

e o visitante, e, assim, “...a cultura da sociedade hospedeira corre tanto risco quanto o ambiente 

físico diante das diversas formas de turismo” (Szlak, 2001, p. 123). As comunidades locais são 

significativamente vulneráveis aos potenciais impactos socioculturais da atividade turística, 

nomeadamente no que concerne à assimilação do modo de vida ocidental, com uma provável e 

consequente extinção das manifestações culturais locais” (Pires 2004, p.37) 

 

Pires (2004) ainda preconiza o seguinte:  

“Na atualidade, quando o processo de globalização atinge todas as atividades humanas, a 

valorização da cultura típica surge como uma forma de diferenciação, aspeto este fundamental 

na qualidade do produto turístico. Os atrativos turísticos, entendidos como legados culturais, 

mantêm os elos de continuidade e identidade de um povo. Conta parte de sua história, aviva a 

memória coletiva e as tradições comuns, condições importantes para a elevação da autoestima 

das comunidades locais e motivo para a conservação do atrativo para as gerações futuras…” 

“… A interdependência do turismo e do ambiente físico e cultural é fundamental para o futuro 

de cada um deles, e é essencial a busca de um modo de acomodar as necessidades de todas as 

partes, sem que o controle seja externo àqueles que sofrem seus efeitos mais diretamente. As 

características do ambiente natural, cultural e das comunidades recetoras são os alicerces de 

uma indústria bem-sucedida. A negligência, em relação às questões de conservação e qualidade 

de vida, ameaça a própria base das populações locais e a indústria turística viável e sustentada” 

(Pires, 2004, p.39). 

 

Na opinião de Margarita Barretto (2003):  

“Para minimizar os impactos culturais negativos e potencializar os positivos é imprescindível 

entender o que é cultura, o que é aculturação, o que é identidade. Muitos promotores públicos e 

privados de turismo instalam um determinado equipamento, criam um atrativo ou um produto 

turístico que provoca aculturação ou perda da identidade, ou, ao contrário, valoriza esta última 

e, por não ter conhecimentos de ciências sociais, olham atônitos para o resultado da sua ação. 

Como conseguir sempre resultados positivos? Para relativizar os impactos culturais e 

discriminar o que é desejável em termos de aculturação, é necessário entender o conceito de 

cidadania. É preciso ter claro que, em primeiro lugar, o turismo não é o único fator de 

aculturação, muito menos no atual estágio de globalização da cultura propiciado pelas 

tecnologias da comunicação. Em segundo lugar, é preciso verificar quais os valores que devem 
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ser preservados e quais são de duvidoso valor para o bem-estar do ser humano” (Barretto, 2003, 

p.24). 

 

Poder-se-á concluir que a aculturação é nesta matéria um processo de sustentabilidade 

sociocultural que visa a melhoria do nível de vida do ser humano envolvido nesta dualidade 

cultural.  

Impactos ambientais 

Em termos ambientais o turismo tem muito a ver com o meio, e este altera-se em muitos 

casos com a atividade turística, isto segundo as palavras de Kerber e Silva em 2012: 

“O Turismo e o Meio Ambiente possuem uma estreita relação de dependência. Toda atividade 

turística depende de um ambiente para acontecer, e esse ambiente seja ele natural ou não, sofre 

um processo de descaracterização no seu cenário natural pela ação humana” (Kerber e Silva, 

2012). 

“Ruschmann (2003) destaca o grande fluxo de turistas que procura afastar-se do stress e da falta 

de "verde", típicos da vida urbana, o que pode resultar em um comportamento alienado em 

relação ao meio que visita. A autora afirma que os turistas não possuem uma "cultura turística" 

e entendem que seu tempo livre é sagrado e que por isso, têm o direito de usufruir pelo que 

pagaram não se sentindo responsáveis pela degradação do meio ambiente” (Kerber e Silva, 

2012).  

 

Nesta citação subentende-se que o papel do turista é crucial na manutenção ou degradação 

do meio ambiente. 

Mas adianta, é um processo natural que resulta da própria atividade em si: 

“Os impactos ambientais advindos do turismo se dão devido às modificações e transformações 

que essa atividade ocasiona no meio natural. Como aponta Ruschmann (2012), os impactos são 

resultados de um processo de interação complexo entre os turistas, as comunidades e os meios 

recetores e não de uma causa específica” (Kerber e Silva, 2012) site. 

 

Tendo em linha de conta o aumento do turismo, houve necessidade de criar mais 

infraestruturas, nomeadamente unidades hoteleiras, meios de comunicação, saneamento, 

etc. Como tal, e passo a citar: 
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“A infraestrutura é um componente importante para o turismo, mas sua estreita relação entre os 

projetos turísticos e a qualidade do meio ambiente faz com que os impactos ambientais 

negativos destes empreendimentos causem degradação ao meio ambiente. Sendo assim os 

principais impactos negativos dos projetos turísticos, são: 

 Aumento da geração de resíduos sólidos; 

 Aumento da demanda de energia elétrica; 

 Aumento do tráfego de veículos; 

 Aumento da utilização e da necessidade de abastecimento de água potável; 

 Alteração sobre o estilo de vida das populações nativas; 

 Aumento sazonal de população com diversas implicações sobre a área afetada, sua 

infraestrutura e sua população nativa; 

 Contaminação da água dos rios e mares, devido ao aumento de esgotos não tratados; 

 Deslocamento e marginalização das populações locais; 

 Degradação da paisagem, devido à construção inadequadas de edifícios; 

 Necessidade de implantação de obras de infraestrutura causadoras de impactos negativos, 

tais com: estradas, sistemas de drenagem, aterros” (Kerber e Silva, 2012) site. 

Quanto aos impactos ambientais que dependem da exploração desordenada e mal planeada, 

há que salientar três, sob a ação direta da sua utilização:  

“Fauna - Os impactos em relação à fauna ainda não são bem conhecidos, mas, sabe-se que 

existe uma alteração quanto ao número de espécies, tendo um aumento das espécies mais 

tolerante à presença do homem, uma diminuição aos mais sensíveis; 

Solo - Os principais impactos causados ao solo são: a compactação e a redução da capacidade 

de retenção de água pelo solo, alterando assim a capacidade de sustentar a vida vegetal e animal 

do ambiente, seguido pela erosão; 

Vegetação - Os impactos causados levam a extinção local de plantas por choque mecânico 

diretamente e indiretamente causado pela compactação do solo, a erosão deixa de maneira 

exposta às raízes das plantas comprometendo sua sustentação e tornando - as vulneráveis a 

contaminação de suas raízes por pragas, além das alterações que ocorrem no ambiente” (Kerber 

e Silva, 2012)  

 

Com a deterioração dos ecossistemas, o ambiente é danificado, devido aos acréscimos 

sazonais de população, pois há danos nos monumentos, perdas de terras agrícolas e de 
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florestas, perda da flora e da fauna, urbanização das paisagens e ameaças às culturas locais e 

indígenas. 

Muito tem vindo a ser feito no sentido de conservar e restaurar edifícios e monumentos 

antigos, preservar a natureza e a cultura, de tal modo que os efeitos negativos são cada vez 

menores e cada vez mais controlados. 

Como tal, uma região possuidora de zonas naturais pode proceder ao controlo do acesso a 

estas zonas, através da criação de parques naturais ou da adoção do conceito de zonas 

protegidas vigiadas, criando atrações alternativas noutros locais. 

No tocante à arquitetura local é importante conservar o estilo arquitetónico típico da região, 

evitando os estilos discrepantes e incentivando o gosto característico. Para concretamente 

avaliar o impacte ambiental do turismo, há que ter informação correta sobre as condições 

anteriores ao aparecimento do turismo nesse local. É necessário distinguir entre os efeitos 

positivos e negativos provenientes do turismo e os que são provocados por outras atividades. 

A fim de minimizar os impactos negativos, é fundamental o planeamento global estratégico 

do turismo, para que, quer para as comunidades, quer para os turistas, haja uma interação 

positiva nas vertentes económica, social, cultural e ambiental. 

2.4. BREVES NOTAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUA LIGAÇÃO AO TURISMO  

O desenvolvimento está associado à ideia de crescimento e teve a sua primeira estruturação 

com a Carta das Nações Unidas de 1945 que estabelece objetivos e considerações sobre o 

bem-estar dos humanos (Sousa e Pinheiro, 2014). Na aceção de Amorim (2013), o 

desenvolvimento relaciona-se diretamente com a qualidade de vida, envolvendo fatores 

associados com o acesso à saúde e à educação, segurança, infraestruturas e rendimentos. 

Desenvolvimento local é um termo que, cada vez mais, é utilizado a múltiplos níveis 

(europeu, nacional, local), no contexto da definição de políticas públicas, nomeadamente em 

questões relacionadas com políticas de emprego, políticas económicas, políticas de habitação, 

políticas de educação e formação, no planeamento territorial, entre outras. 

Na opinião de Reis (2012, p. 160), o conceito de desenvolvimento local é baseado nos 

“pressupostos do paradigma territorialista e nas inúmeras e variadas experiências 

preconizadas no terreno em todo o mundo, inclusivamente em Portugal”. 
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Para compreendermos o desenvolvimento local é necessário identificar o conjunto de 

circunstâncias e potencialidades associadas a iniciativas de raiz local. O desenvolvimento 

local tem muito a ver com o contributo que cada um dos intervenientes locais, particulares, 

privados e públicos dão à comunidade local, assim se pode concluir das palavras de Martins 

em 2002: 

“Enquanto estratégia de planeamento e de ação, o desenvolvimento local aparece num contexto 

em que se esgotam as conceções de desenvolvimento associadas a progresso material (acúmulo 

de riquezas), pessoal (“ganhar a vida”) e ilimitado (“quanto mais melhor”), mas sobretudo é um 

produto da iniciativa compartilhada, da inovação e do empreendedorismo comunitários. Mais 

do que um conceito, o desenvolvimento local é, na verdade, um evento sui generis, resultante do 

pensamento e da ação à escala humana, que confrontam o desafio de enfrentar problemas 

básicos e alcançar níveis elementares e auto referenciados de qualidade de vida na comunidade” 

(Martins, 2002, p.51). 

Segundo Martins (2002), desenvolvimento local resume-se no seguinte: 

“Está claro que o desenvolvimento local não é um receituário de medidas prontas, tampouco 

padronizadas, para serem aplicadas em qualquer lugar, mas uma estratégia de ação coerente 

com os princípios e os pressupostos ecológicos e humanistas. O desafio maior é certamente 

criar e consolidar uma outra “cultura de desenvolvimento”, cujo objetivo mais importante é, por 

uma perspetiva cultural, a elevação do estado de bem-estar humano em todas as suas dimensões 

(psicossocial, ambiental e económica). Neste sentido, o enfrentamento e a superação das 

distintas formas ou manifestações assumidas pela pobreza requer uma visão mais integrada e 

humanitária do próprio desenvolvimento. Requer uma visão mais dinâmica da própria pobreza, 

a ser entendida como fato historicamente determinado e como realidade sustentada por um 

conjunto de relações socioeconómicas e políticas” (Martins, 2002, p.58). 

Um dos elementos fundamentais do desenvolvimento local é o investimento na reanimação 

das capacidades locais (Reis, 2012). A autora argumenta que esse investimento utiliza 

diversas estratégias que requerem o reforço e a consolidação de parcerias entre vários 

agentes (internos e internos). A autora reforça dizendo que “o desenvolvimento só se realiza 

plenamente quando se contempla a participação ativa das pessoas e das organizações, em 

torno dos seus problemas e dos valores onde radica a sua identidade” (Reis, 2012, p.161). 

Na visão de Reis (2012, p. 156), o desenvolvimento local é uma fonte de esperança para 

regiões do interior que passam pelo processo de despovoamento. Para a autora, o turismo, ao 

aproveitar os recursos próprios do território, constitui-se “num importante fator de 

desenvolvimento, dependendo das especificidades de cada região e da maior ou menor 
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relevância que lhe é atribuída”. 

Segundo Maio em 2003:      

“O crescente fluxo de visitantes nas localidades que acreditam no seu potencial turístico 

contribui, por um lado, para a melhoria da renda das famílias. Isso ocorre devido à geração de 

empregos, ao crescimento da produção artesanal, ao incentivo ao desenvolvimento imobiliário e 

hoteleiro, canalizando recursos para as cidades do interior. Por outro lado, essa afluência de 

turistas contribui para a preservação da identidade cultural e religiosa, particularmente por meio 

da manutenção do patrimônio natural e edificado. Dessa forma, a participação da comunidade 

local é essencial para que os benefícios advindos da atividade turística religiosa possibilitem a 

melhora da qualidade de vida e efetivamente se torne fundamento para o desenvolvimento 

local” (Maio, 2003, p.58). 

Entende-se nestas palavras que o turismo é um dos motores da economia em diversas 

localidades, não sendo menos verdade terem um património arquitetónico cultural e 

religioso para os turistas usufruírem durante a sua visita.   

Para que o turismo seja um instrumento de desenvolvimento local é relevante, na opinião de 

Reis (2012), que diferentes regiões se esforcem na criação de produtos e serviços turísticos 

inovadores e diversificados, bem como o fortalecimento de parcerias estratégicas de atuação 

e o investimento no equilíbrio ambiental e na valorização do património cultural. Esse 

esforço deve ser feito mediante estratégias adequadas, nas quais seja realçado o papel 

essencial dos agentes territoriais. 

O turismo, e dentro deste o TR, é um forte motor para a economia local é um forte motor 

para a economia local. De acordo com Pinto (2011, p.27), “O Turismo Religioso é um tipo de 

Turismo que influencia o desenvolvimento económico e ambiental do local. É o responsável pela 

melhoria da qualidade de vida da população local, pelo aumento de postos de trabalho, assim como, 

da valorização do património cultural, principalmente, de carácter religioso de forma a estes se 

sustentarem no tempo e no espaço”.  

No contexto do TR, Sousa e Pinheiro (2014, p. 2 e 3) fazem referência ao caso da Festa de 

Nossa Senhora dos Remédios e a Rota dos Remédios, assim como outras iniciativas, as quais 

“são essenciais para entender os contornos deste peculiar segmento turístico em Lamego, enquanto 

produtos que “transmitem” os recursos para os visitantes e turistas dessa localidade”. Os autores 

realçam que se deve “articular o conceito de TR com o conceito de Desenvolvimento, uma vez que 

sobressaem diversos desafios e potencialidades”.  
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3. METODOLOGIA 

A base de um trabalho de investigação científica assenta num conjunto de regras e 

procedimentos que garantem a correta avaliação dos resultados obtidos (Nachmias e 

Nachmias, 1992 citado por Esquerdo, 2014). Neste capítulo procuramos descrever as opções 

metodológicas da investigação, desde o tipo de estudo, às questões e objetivos da 

investigação, à população e amostra em estudo, aos instrumentos de recolha de dados e à 

forma de analisar e tratar os mesmos. O capítulo é composto por cinco secções. 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

Pode-se dizer que o método científico é o caminho a seguir para atingir os objetivos definidos 

à partida, caminho esse, trilhado de diversas formas e ritmos distintos, visto como processo 

gradual e aberto à autocorreção.  

A metodologia a utilizar consiste num certo número de procedimentos e regras que assentam 

numa prévia investigação científica. Em termos de abordagens, Esquerdo, (2014), refere que 

antes da escolha temos que ter em conta os paradigmas de investigação: o Positivismo; o 

Construtivismo; e o Interpretativismo. E diz mais,  

“… A passagem da fase paradigmática, assente nos fundamentos filosóficos da investigação, à 

fase de definição metodológica, é inevitável o estabelecimento de correspondências diretas entre 

paradigmas e orientações metodológicas. As metodologias maioritariamente adotadas pelos 

autores são a metodologia quantitativa, a metodologia qualitativa e a metodologia que, por 

envolver caraterísticas híbridas ou por não se integrar em qualquer uma das categorias 

anteriores se designa por mista ou triangulação”…  
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A abordagem quantitativa ou método de avaliação quantitativo parte de um conjunto de 

proposições gerais inter-relacionadas, especificadas antes da recolha de dados (Pinho, 2001 in 

Esquerdo, 2014). Posteriormente, estes dados, são analisados estatisticamente com base em 

modelos matemáticos para testar as hipóteses anteriormente formuladas (Esquerdo, 2014).  

A abordagem qualitativa também designada por método de avaliação qualitativo é 

considerada como uma resposta possível às limitações das abordagens quantitativas (Prasad e 

Prasad, 2002 in Esquerdo, 2014). Este tipo de metodologia procura compreender os 

fenómenos, ou seja, os dados qualitativos são recolhidos com o objetivo de conhecer mais 

profundamente coisas que não podem ser diretamente observadas ou medidas (Aaker et al., 

2013). As técnicas mais usadas na pesquisa qualitativa são a observação participante, a 

entrevista e a análise documental.  

Para desenvolver a presente investigação recorrer-se-á, em simultâneo, às duas abordagens 

metodológicas referidas: a qualitativa (a partir da realização de entrevistas) e a quantitativa 

(a partir da realização de inquirições por questionário). 

Uma outra forma de classificar esta investigação baseia-se na sua natureza descritiva. Assim, 

esta pesquisa terá uma natureza descritiva uma vez que se pretende descrever as 

características de um fenómeno ou população em determinado espaço e tempo. Ou seja, o 

objetivo é recolher opiniões, atitudes e crenças dentro da unidade de pesquisa adotada.  

Por outro lado, tomando como referência a dimensão temporal, a presente investigação usa o 

tipo de estudo designado de “corte transversal” uma vez que as informações são recolhidas 

uma única vez, fornecendo uma “fotografia” das variáveis relevantes do estudo num dado 

momento. 

3.2 QUESTÕES E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO  

Tal como já foi referido, pretendemos estudar o relacionamento entre o turismo e a religião, 

abrangendo a importância do turismo religioso para o desenvolvimento local de um território 

a partir das visões de diversos stakeholders na cidade histórica de Lamego. O problema de 

investigação associado questiona se o TR representa uma oportunidade para o 

desenvolvimento local de um território? 

Na Tabela seguinte, tendo em conta os diversos stakeholders em análise, definimos os 

seguintes objetivos específicos, os quais se traduzem nas respetivas questões de investigação: 
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Tabela 2: Objetivos e Questões de Investigação 

Stakeholders Objetivos específicos Questões de investigação 

 Identificar o património cultural e histórico da cidade 

de Lamego 

Qual a oferta turístico-patrimonial existente na 

cidade de Lamego? 

Visitantes 

6/7 

Caracterizar o perfil do turista e/ou visitante (em 

termos de produto consumido e variáveis 
demográficas) 

Determinar o peso da motivação religiosa na visita 

Qual é o perfil do turista e/ou visitante da cidade 

de lamego? 

Qual é o peso da motivação religiosa na visita? 

Residentes 

8 

Analisar a ligação que os residentes têm com a 

comunidade Lamecense 

Os residentes da cidade estão ligados à sua 

comunidade? 

Conhecer o apoio que os residentes dão ao 

desenvolvimento do turismo 

Qual o apoio dado pelos residentes ao 

desenvolvimento do turismo? 

Determinar os impactos do turismo Quais os impactos do turismo na cidade de 

Lamego? 

Compreender o grau de confiança nos agentes públicos 

locais 

Os residentes confiam nos agentes públicos 

locais? 

Analisar o grau de dependência turística 

 

Os residentes encontram-se dependentes do 

turismo? 

Determinar a opinião sobre o potencial do TR Qual o potencial de Lamego para o 
desenvolvimento do segmento TR? 

Outros 
stakeholders 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 

Identificar o significado do turismo religioso Qual o significado do termo turismo religioso? 

Avaliar o potencial da cidade de Lamego para ser 

promovida como um destino do TR 

Qual o potencial de Lamego para o 

desenvolvimento do segmento TR? 

Analisar a importância do TR, em termos da atração de 

visitantes à cidade de Lamego e impactos na 
comunidade residente 

Qual a importância do TR? 

 

Analisar a contribuição do TR para o desenvolvimento 
da economia local 

Qual a contribuição do TR no desenvolvimento 
local? 

Entender o papel desempenhado pelos diversos 

stakeholders (entidades turísticas públicas, 

organizações turísticas privadas e outras instituições) 
no desenvolvimento e promoção do TR 

Que papel desempenham diversos stakeholders 

no TR? 

Conhecer propostas de atuação para o desenvolvimento 

do TR 

Que ações podem ser propostas para o 

desenvolvimento do TR? 

1.Decisores políticos locais. 2.Gestores/responsáveis do património. 3. Dirigentes de instituições ligadas ao turismo. 4. Proprietários de 

hotéis, restaurantes, cafés, bares, lojas de lembranças. 5. Operadores turísticos e outras entidades particulares. 6. e 7. Visitantes e turistas 
(hóspedes). 8. Residentes. 

3.3 POPULAÇÃO EM ESTUDO E AMOSTRA 

A população-alvo ou o Universo em estudo é constituído por todos os membros de um 

conjunto real ou hipotético de pessoas, acontecimentos ou objetos, aos quais se pretendem 

generalizar os resultados de um determinado estudo (Hill e Hill, 2000). A população de um 

estudo corresponde a um conjunto de elementos que apresentam em comum um conjunto de 

caraterísticas. No entanto, é essencial ter em consideração a questão de investigação e quais 

os dados que são necessários obter. 
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Este estudo pretende analisar a perceção de diversos stakeholders sobre um determinado 

fenómeno (o potencial do TR para o desenvolvimento local). Sendo a população de Lamego e 

seus visitantes a população-alvo diretamente implicada no objetivo deste estudo optamos pela 

utilização de um questionário para cada uma dessas partes interessadas: questionário 

destinado aos visitantes (Anexo 2) e questionário destinado aos residentes (Anexo 3). Tendo 

em consideração as limitações de tempo e de recursos financeiros, bem como a insuficiente 

informação estatística sobre uma parte da população-alvo (no caso dos visitantes), implicou a 

escolha de um processo de amostragem não probabilística, ou seja, foi feita uma amostragem 

por conveniência. Obtivemos 120 e 150 questionários válidos para a amostra dos visitantes e 

residentes, respetivamente. 

Por outro lado, escolhemos inquirir várias entidades e organismos de diversas áreas, com 

atividade em Lamego, a partir da utilização de entrevistas com recurso a um guião estruturado 

(Anexo 1). Exemplos de entidades/indivíduos entrevistadas/os: o Padre Diretor do Museu 

Diocesano, o Reitor do Santuário da Nossa Senhora dos Remédios, o representante da Santa 

Casa da Misericórdia de Lamego, o Vereador do pelouro do Turismo na Câmara Municipal de 

Lamego, o representante do posto de Turismo de Lamego, o Diretor do Museu de Lamego, o 

Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, o Diretor da Escola de 

Hotelaria, o Gerente do Hotel do Cerrado, o Gerente do Restaurante O Sonho, o Gerente do 

café Solar Espirito Santo, o Gerente da Quinta da Timpeira, o Gerente do Bar BdB, o gerente 

da empresa Giros e Rotas, o gerente do Quiosque da Sé e outros da área da Cultura5. 

Consideramos importante conhecer as opiniões e ideias destes agentes, de forma a entender as 

suas perspetivas sobre o potencial de desenvolvimento do TR na cidade de Lamego. 

Os participantes foram selecionados com base numa amostragem não probabilística 

intencional, uma vez que este tipo de amostragem é uma das mais utilizadas nos estudos 

qualitativos (Yin, 2010). Além disso, permite-nos a escolha de informantes-chave, ou seja, 

unidades de amostra detentoras de maior pertinência de informação, não só no contexto do 

turismo em geral, mas também no âmbito do TR em particular: decisores políticos locais, 

gestores/responsáveis do património, dirigentes de instituições ligadas ao turismo, 

proprietários de hotéis, restaurantes, cafés, bares, lojas de lembranças e operadores turísticos e 

outras entidades particulares. No total foram feitas 19 entrevistas. 

                                                 
5 No sentido de garantir a confidencialidade dos dados, na secção relativa à análise das entrevistas, todas as 

citações utilizadas são identificadas com um Ent. (entrevistado) e um algarismo, relativo ao número da 

entrevista. 



3. METODOLOGIA 

37 

Para recolha da informação quantitativa, analisamos a informação estatística da população na 

freguesia, Lamego (Almacave, Sé), à data dos últimos censos, no INE (Figura 2).  

 

  

Figura 2: INE População da freguesia Lamego (Almacave, Sé) 

3.4 INSTRUMENTOS DE MEDIDA  

Tal como já foi referido utilizamos duas abordagens metodológicas, as quais irão conduzir à 

escolha de técnicas de recolha de dados diferentes. Numa perspetiva qualitativa recorremos à 

entrevista com base num guião estruturado. A entrevista pode ser definida como um processo 

de investigação científica que utiliza a forma de comunicação verbal onde o entrevistador 

procura recolher do entrevistado um conjunto de informações significativas, relacionadas com 

o objetivo da pesquisa. A entrevista permite uma compreensão mais profunda das temáticas a 

analisar nesta investigação. Na visão de Stake (1999), a entrevista corresponde a um excelente 

instrumento para captar a diversidade de descrições e interpretações que as pessoas têm sobre 

a realidade. 

O guião de entrevista (Anexo 1) foi elaborado a partir da revisão da literatura e apresenta seis 

temas fundamentais:  

1) Conceção do turismo religioso, no qual se procurou conhecer o significado do termo e a 

opinião sobre o turismo religioso em Portugal;  
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2) Potencial da cidade de Lamego para ser promovido como um destino para o turismo 

religioso. Neste tema, foram abordados cinco subtemas, a saber: palavras caraterizadoras 

de Lamego como atração turística, existência (ou não) de TR na cidade, existência de 

potencial (patrimonial/histórico/cultural; social/económico) para destino do TR, 

principais forças e fraquezas para o desenvolvimento deste produto na cidade, e 

principais oportunidades e ameaças para o desenvolvimento deste produto na cidade;  

3) Importância do TR, abrangendo a opinião sobre o movimento de turistas e visitantes 

que ocorre na cidade de Lamego (durante eventos religiosos e no resto do ano), em 

termos de dimensão e tipo de fluxos, a representatividade do TR relativamente ao total do 

fluxo turístico que ocorre na cidade e a participação e o envolvimento da comunidade 

residente no desenvolvimento do turismo, e do TR, na cidade;  

4) Contribuição do TR para o desenvolvimento da economia local. Este tema subdivide-

se em três subtemas, especificamente: acontecimentos diferenciadores que mais estão 

associados ao desenvolvimento do TR na cidade, apoio pessoal para os eventos religiosos 

ocorridos na cidade e opinião sobre qual o contributo do TR para o desenvolvimento da 

economia local;  

5) Papel desempenhado pelos diversos stakeholders no desenvolvimento e promoção do 

TR. Este tema abrange as sub-temáticas associadas a: opinião sobre a disposição dos 

vários stakeholders na colaboração no desenvolvimento e promoção do TR na cidade e 

avaliação do papel que desempenham esses stakeholders nessa tarefa (desenvolvimento e 

promoção do TR na cidade de Lamego); e  

6) Propostas de atuação para o desenvolvimento do TR. Aqui, procuramos saber se os 

entrevistados conheciam as iniciativas que estão atualmente a decorrer para desenvolver e 

promover o TR na cidade e que sugestões podem ser dadas para o desenvolvimento/ 

consolidação do TR nesta cidade. 

Em termos de abordagem quantitativa são usadas inquirições por questionário. A elaboração 

dos questionários contou com o apoio de uma revisão da literatura sobre instrumentos 

normalmente utilizados no setor em causa já validados em outros contextos. 

Relativamente ao questionário aplicado aos visitantes, baseamo-nos no modelo utilizado por 

Vieira (2014) e Vieira et al. (2015), com as devidas adaptações, nomeadamente através da 

inclusão de novas variáveis que refletissem a temática do TR. Assim, o instrumento aplicado 
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aos visitantes é composto por três secções, a saber: 1) Perfil do visitante em termos do 

produto consumido (visita anterior ou pela primeira vez, fontes de informação para a visita, 

motivações, conhecimento do Santuário da N. Sra. Dos Remédios); 2) Avaliação da 

experiência turística (locais visitados, atividades realizadas, nível de satisfação com a visita, 

avaliação da experiência global, tempo de permanência, intenção de regresso, recomendação e 

avaliação do potencial da cidade para promoção como um destino turístico religioso); e 3) 

Tipo de viagem (meio de transporte usado, com quem viaja, organização da viagem, 

alojamento e gastos realizados). Em termos de perfil sociodemográfico foram consideradas 10 

variáveis: género, nacionalidade, país de residência, habilitações, situação perante o trabalho, 

rendimento, etc. 

No que respeita ao questionário feito aos residentes da cidade, o mesmo é composto por 

diversas escalas, retiradas da literatura da área, relativas aos seguintes conceitos: ligação com 

a comunidade (11 itens de Lee, 2013), benefícios do turismo (15 itens de Chen e Chen, 

2010), custos do turismo (12 itens de Chen e Chen, 2010), apoio ao desenvolvimento do 

turismo (4 itens de Nunkoo, 2012), grau de confiança (4 itens de Nunkoo, 2012), 

dependência do turismo (2 itens de Chen e Chen, 2010). Foram colocadas, também, 

questões específicas ao TR, nomeadamente: potencial de promoção como destino TR, opinião 

sobre o fluxo atual do TR e importância que o TR desempenhará no futuro. Em termos de 

perfil sociodemográfico foram consideradas oito variáveis (género, idade, habilitações, 

situação perante o trabalho, rendimento, etc.). 

3.5 APLICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS  

Depois de planeado e desenhados os instrumentos de medida iniciaram-se os procedimentos 

para a aplicação e recolha dos dados. 

A aplicação do questionário aos visitantes da cidade de Lamego foi feita entre janeiro e julho 

de 2015, e nos seguintes locais: na rua, no Santuário da Nossa Senhora dos Remédios, no 

largo da Sé, no museu de Lamego, no museu diocesano, no castelo, na baixa da cidade e no 

posto de turismo. A identificação e escolha destes locais teve em conta fatores como a 

concentração de infraestruturas turísticas, públicas e privadas relacionadas com o turismo e de 

envolvente religiosa. A administração do questionário foi realizada a partir de uma 

abordagem pessoal direta aos visitantes. Os questionários foram traduzidos para inglês e 

francês.  
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No que respeita ao questionário aplicado aos residentes, utilizamos procedimentos 

semelhantes. A administração do questionário foi feita no período compreendido entre janeiro 

e julho de 2015, a partir de uma abordagem pessoal e direta aos membros da comunidade 

residente, em locais como as ruas, residências, postos de trabalho, espaços de lazer, 

restaurantes, bares, funcionários de diversas entidades públicas e privadas, tais como, camara 

municipal, museus, turismo, escolas superior e secundárias, etc. Os membros a inquirir teriam 

de ser maiores de 18 anos e residir na cidade. 

No que respeita à realização das entrevistas, as mesmas foram feitas em as mesmas foram 

iniciadas em 10 de fevereiro de 2015 e terminaram em 23 de junho de 2015. Ocorreram em 

diversos lugares, tendo em linha de conta a função e localização do entrevistado: uns em casa, 

outros na escola que dirigem; outros na unidade hoteleira que administram; outros no 

estabelecimento que gerem; ou no respetivo escritório ou gabinete. Sempre dentro da 

disponibilidade de cada um. A recolha desta informação foi feita com recurso a gravação, e 

posterior transcrição para documento de texto. 

Depois de os dados serem devidamente recolhidos, realiza-se a análise dos mesmos, através 

de métodos adequados. Ao sintetizar e organizar os dados, a análise dos dados pretende 

produzir informações que ajudarão a abordar o problema em questão, não sendo, assim, um 

fim em si mesmo (Aaker et al., 2013). Para o efeito, existem diversos procedimentos 

estatísticos, em função do que se pretende saber e do tipo metodologia utilizada. 

No que concerne à abordagem qualitativa, a análise dos dados resultantes das entrevistas a 

realizar é feita mediante a técnica de análise de conteúdo. Segundo Bardin (2009), a análise 

de conteúdo corresponde a um conjunto de instrumentos metodológicos que permitem, a 

partir de procedimentos objetivos e sistemáticos, descrever o conteúdo das mensagens de 

comunicações variadas. 

Foi feita a transcrição integral das entrevistas em documentos de texto. Depois de uma 

primeira leitura das entrevistas, foram sendo formuladas categorias (subtemas) associadas a 

cada um dos seis temas presentes no guião de entrevista.  

O tratamento dos dados foi suportado pela utilização do software Nvivo 11.0. No site da 

empresa criadora deste software (Qsrinternational, 2015) podemos retirar que o mesmo foi 

desenvolvido para recolher, organizar e analisar o conteúdo de entrevistas, discussões de 

grupos de foco, questionários, áudios, vídeos, páginas da internet e artigos científicos. Este 

software trabalha com o conceito de nós, o qual correspondem às categorias e subcategorias 
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criadas durante o processo de codificação. Através da organização de fontes e codificação de 

dados com este software foi possível extrair informação útil e segmentada, que resultou na 

criação de tree nodes (árvores de nós), que rotulam e ramificam o discurso dos entrevistados. 

Nos casos em que o discurso dos entrevistados se apresentou muito disperso, replicaram-se 

nuvens de palavras. 

Relativamente à abordagem quantitativa, para a análise dos dados recolhidos nesta 

investigação são utilizadas técnicas estatísticas de natureza univariada, bivariada e 

multivariada. Assim, os dados são posteriormente tratados através de procedimentos simples e 

básicos, como é o caso dos quadros de distribuição de frequências, e também de 

procedimentos mais complexos e de técnicas multivariadas, a partir da utilização dos 

softwares estatísticos adequados. Os dados são tratados pelo programa SPSS versão 21.0, de 

forma a ser possível apresentá-los de um modo mais simples e organizado, sendo assim mais 

fácil a sua interpretação e análise. 

Apresentamos na Tabela seguinte uma síntese dos aspetos metodológicos da investigação 

empírica realizada. 

Tabela 3: Síntese dos aspetos metodológicos 

Indicadores Abordagem qualitativa Abordagem quantitativa 

Setor Indústria turística 

Cenário de interesse Turismo e TR 

Âmbito geográfico Local: cidade de Lamego Visitantes: Mundial 

Residentes: Local: cidade de Lamego 

Unidade de análise Individual 

Universo/População N.A. I.N.D. 

Inquiridos Informantes-chave: responsáveis 

políticos, entidades relacionadas com o 
turismo, empresários 

Visitantes/turistas 

Comunidade local 

Amostra 19 Visitantes/turistas: 120 

Comunidade local: 150 

Instrumento de recolha de dados Guião de entrevista Questionário 

Período temporal da recolha de 

dados 

6 meses Visitantes/turistas: 6 m 

Comunidade local: 6 m 

Análise de dados Análise de conteúdo Univariada, bivariada e multivariada 

Tratamento da informação Software Nvivo 11.0 Software SPSS versão 21.0 

I.N.D.: Informação não disponível; N.A.: Não se aplica 
  



3. METODOLOGIA 

42 

 

 



 

43 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo é dedicado à análise e discussão dos resultados obtidos. A apresentação dos 

dados foi organizada em três etapas distintas. Na primeira etapa (secção 4.1), é evidenciado o 

estudo realizado aos visitantes. Em seguida, na secção 4.2, é feita uma descrição dos 

resultados obtidos no estudo realizados aos residentes e, na secção 4.3, são apresentados os 

resultados do estudo feito aos restantes stakeholders (decisores políticos locais; 

gestores/responsáveis do Património; dirigentes de instituições ligadas ao turismo; operadores 

turísticos e outras entidades particulares; entre outros). 

4.1 ESTUDO DOS VISITANTES DA CIDADE DE LAMEGO  

Esta primeira secção ilustra os resultados obtidos do estudo realizado aos visitantes da cidade 

de Lamego. É feita uma análise descritiva univariada das variáveis de perfil dos respondentes 

e das restantes variáveis presentes no questionário (perfil do visitante em termos do produto 

consumido, da avaliação da experiência turística e do tipo de viagem).  

4.1.1. Dimensão e perfil da amostra 

Partindo de uma amostra de 120 questionários válidos resultantes da recolha dos dados, 

apresentamos o perfil e as características demográficas dos participantes no que respeita: ao 

género; à idade; ao estado civil; às habilitações literárias; à nacionalidade; ao país de 

residência; à localidade; ao rendimento; à situação perante o trabalho; e à profissão. De 

seguida, são expostos tabelas e figuras representativas das frequências absolutas e relativas 

observadas. 
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Género 

A Figura 3 mostra a distribuição dos participantes em termos da variável género. 

 
Figura 3: Distribuição dos respondentes em função do género (N=120) 

 

Como se observa, a repartição dos visitantes em função do género aponta para uma maior 

participação masculina (69; 57%) que excede a feminina em 14%. 

Idade 

Na Tabela 4 apresentamos a distribuição dos respondentes em função da idade. De realçar a 

existência de 9 respondentes que não forneceram a esta informação. 

Tabela 4: Distribuição dos respondentes em função da idade (N=111) 

Idade (escalões etários) Frequência absoluta Frequência relativa 

Até 30 anos 13 11,7 

31 a 45 anos 34 30,6 

46 a 60 anos 40 36,0 

Mais de 61 anos 24 21,6 

Total 111 100,0 

Não resposta 9  

Total 120  

Idade mínima=21; Idade máxima=78; Idade média=49,02; Mediana=50; Desvio padrão=14,171 

 

Os resultados indicam que a idade média dos respondentes é de 49 anos. A distribuição dos 

respondentes por escalões etários permite concluir que 36% dos respondentes pertence à faixa 

etária compreendida entre os 46-60 anos, seguida da faixa etária 31-45 anos (30,6%).  

Estado civil 

A Figura 4 mostra a distribuição dos participantes em termos da variável estado civil. A 

grande maioria dos respondentes (78; 65,5%) é casado(a). A categoria dos solteiros abarca 

19,3% dos visitantes que responderam ao questionário. 

69; 57%

51; 43% Masculino

Feminino
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Figura 4: Distribuição dos participantes em função do género (N=119) 

Habilitações literárias 

No que respeita à variável relativa às habilitações literárias, observa-se, na Figura 5, que a 

esmagadora maioria dos respondentes possui o ensino superior. A percentagem de 

respondentes apenas com o básico é diminuta (8%). Os resultados mostram um elevado grau 

de escolarização dos visitantes que responderam ao questionário. 

 
Figura 5: Distribuição dos respondentes em função das habilitações literárias (N=120) 

Nacionalidade 

No Tabela 5 apresentamos a distribuição dos respondentes em função da nacionalidade. 

Tabela 5: Distribuição dos respondentes em função da nacionalidade (N=120) 

Nacionalidade 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Nacionalidade Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Alemã 12 10,0 Francesa 7 5,8 

Americana 3 2,5 Franco/Português 1 0,8 

Australiana 1 0,8 Holandesa 2 1,7 

Austríaca 2 1,7 Inglesa 1 0,8 

Belga 3 2,5 Italiana 2 1,7 

Brasileira 5 4,2 Polaca 1 0,8 

Britânico 2 1,7 Portuguesa 73 60,8 

Canadiana 3 2,5 Suíça 1 0,8 

Espanhola 1 0,8    
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Perante a observação da Tabela, há que salientar o facto de os visitantes serem essencialmente 

de nacionalidade Portuguesa (60,8%), e logo a seguir, Alemã. Também não é de menosprezar, 

nesta amostra, a representação de vários continentes, sendo que o Europeu apresenta maior 

peso.    

País de residência 

Na Tabela 6 apresentamos a distribuição dos respondentes em função do país de residência. 

Tabela 6: Distribuição dos respondentes em função do país de residência (N=119) 

País de residência Frequência absoluta Frequência relativa 

Não resposta 1 0,8 

Alemanha 10 8,3 

Alemanha/Portugal 1 0,8 

Angola 1 0,8 

Austrália 1 0,8 

Áustria 2 1,7 

Bélgica 3 2,5 

Brasil 5 4,2 

Canadá 3 2,5 

Espanha 3 2,5 

EUA 3 2,5 

França 8 6,7 

Holanda 2 1,7 

Inglaterra 3 2,5 

Itália 2 1,7 

Polónia 1 0,8 

Portugal 68 56,7 

Suíça 3 2,5 

Total 120 100,0 

 

Realçamos que (56,7%) dos respondentes, residem em Portugal, (8,3%) na Alemanha, (6,7%) 

na França, e, (4,2%) no Brasil.   

Localidade 

Na Tabela 7 apresentamos a distribuição dos respondentes em função da localidade. 

Concluímos que uma percentagem significativa dos inquiridos (49,2%) se escusaram a 

responder a esta questão. 10,8% são oriundos do distrito do Porto e 7,4% do distrito de 

Lisboa.  
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Tabela 7: Distribuição dos respondentes em função da localidade (N=61) 

Distrito Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Localidade 

Aveiro 3 2,4 Aveiro (1); Espinho (1); O.de Azeméis (1) 

Braga 4 2,3 Braga (2); Barcelos (1); V.N. Famalicão (1) 

Bragança 1 0,8 Mogadouro (1) 

Castelo Branco 1 0,8 Covilhã (1) 

Coimbra 3 2,5 Coimbra (2); Lousã (1) 

Évora 1 0,8 Vendas Novas (1) 

Faro 1 0,8 S. Brás de Alportel (1) 

Guarda 1 0,8 Guarda (1)  

Lisboa 9 7,4 Lisboa (5); Amadora (1); Odivelas (1); Oeiras (1); Sintra (1) 

Leiria 3 2,5 Leiria (3)  

Porto 13 10,8 Porto (11); V.N. Gaia (1); Maia (1) 

Santarém 4 3,2 Santarém (1); Abrantes (1); Fátima (1); Ourém (1) 

Setúbal 2 1,6 Almada (1); Palmela (1) 

Viana do Castelo 3 2,5 Viana do Castelo (2); Ponte de Lima (1) 

Viseu 5 4,0 Armamar (1); Resende (1); S.P. do Sul (1); Tarouca (1); Tondela (1) 

Vila Real 5 4,1 Vila Real (2); Santa Marta de Penaguião (1); P. da Régua (1); Boticas (1) 

Não resposta 59 49,2  

Rendimento 

O rendimento auferido pelos respondentes encontra-se expresso na Tabela 8 nota-se que 

apenas 81 visitantes responderam a esta questão. Observamos que, dois percentis se salientam 

dos demais, que são o último escalão, com 24,7% e o escalão intermédio, também com 

24,7%. Isto significa que quem viagem, visita ou passeia é de rendimento razoável ou muito 

alto, ou seja com um bom poder de compra.  

Tabela 8: Distribuição dos respondentes em função do rendimento (N=81) 

Rendimento Frequência absoluta Frequência relativa 

Até 500 euros 6 7,4 

501-1000 euros 9 11,1 

1001-1500 euros 20 24,7 

1501-2000 euros 9 11,1 

2001-2500 euros 9 11,1 

2501-3000 euros 8 9,9 

Superior a 3001 euros 20 24,7 

Total 81 100,0 

Não resposta 39  

Total 120  

Situação perante o trabalho 

No que respeita à variável situação perante o trabalho, observa-se, na Figura 6, que a 

esmagadora maioria dos respondentes trabalha. A percentagem de respondentes em situações 



4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

48 

de desemprego, estudante ou doméstico/a é diminuta. 22,5% dos visitantes que responderam 

ao questionário são reformados/as. 

 

Figura 6: Distribuição dos respondentes em função da situação perante o trabalho (N=120) 
 

Religião 

No que respeita à variável religião, observa-se, na Figura 7, que a esmagadora maioria dos 

respondentes é religioso (69%). 

 
Figura 7: Distribuição dos respondentes em função da religião (N=116) 

4.1.2. Perfil do visitante em termos do produto consumido 

No âmbito do perfil dos visitantes em termos do produto consumido, as primeiras duas 

variáveis a serem analisadas são a visita anterior à cidade de Lamego e o grau de 

conhecimento do Santuário da N. Sra. Dos Remédios (Tabela 9).  
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Tabela 9: Distribuição dos respondentes em função da visita anterior e conhecimento do Santuário 
(N=120) 

Perfil do visitante em termos do produto consumido Frequência absoluta Frequência relativa 

Já visitou a cidade de Lamego antes? 

Primeira visita 61 50,8 

2 a 4 visitas 29 24,2 

+ de 4 visitas 30 25,0 

Total 120 100,0 

Conhece o santuário da N. Srª. dos 

Remédios? 

Sim 73 60,8 

Não 47 39,2 

Total 120 100,0 

 

É importante salientar que mais de 50% vem pela primeira vez à cidade de Lamego, e mais de 

60% conhece o Santuário, isto significa não ficaram indiferentes, não querendo deixar de o 

visitar. Não podendo menosprezar o facto de 25% terem visitado mais de 4 vezes Lamego.  

Na Tabela 10 constam as frequências e percentagens válidas para as respostas dadas à 

variável principal fonte de informação utilizada para planear a visita à cidade. 

Tabela 10: Distribuição dos respondentes em função principal fonte de informação utilizada (N=120) 

Principal fonte de informação utilizada para planear a 

sua visita à cidade de Lamego* 
Frequência absoluta Frequência relativa 

Recomendação de amigos e familiares 30 25,0 

Visita anterior 30 25,0 

Internet 31 25,8 

Guias e roteiros 30 25,0 

Operadores e agências de viagens 13 10,8 

Posto de turismo 7 5,8 

Receção do hotel 2 1,7 

Outra 11 9,2 

*Questão de respostas múltiplas 

 

Para planear a visita à cidade, o conhecimento obtido a partir da internet (25,8%), da 

recomendação de amigos e familiares, da visita anterior e de guias e roteiros (25% cada) 

correspondem às principais fontes de informação utilizadas. 9,2% dos respondentes 

apontaram outras fontes de informação que não as presentes no questionário, por exemplo, 

curiosidade, o facto de o hotel estar perto, acaso, visita casual. 

Na Tabela 11 apresentamos a distribuição dos respondentes de acordo com as motivações de 

visita à cidade de Lamego. 
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Tabela 11: Distribuição dos respondentes em função das principais razões da visita à cidade (N=120)  

Principais razões da sua visita à cidade de 

Lamego* 
Frequência absoluta Frequência relativa 

Festividades/celebrações religiosas 3 2,5 

Peregrinação/fé 7 5,8 

Excursão 12 10,0 

Férias 61 50,8 

Atrativos culturais 29 24,2 

Visita a familiares/Amigos 16 13,3 

Natureza e paisagem 32 26,7 

Outras 6 5,0 

*Questão de respostas múltiplas 

 

A questão que procurava averiguar quais os motivos de visita à região, uma questão de 

escolha múltipla evidenciou três grandes grupos de pretextos que se prendem com férias 

(50,8%), natureza e paisagem (26,7%) e atrativos culturais (24,2%). As razões associadas a 

questões religiosas (Peregrinação/fé e Festividades/celebrações religiosas) foram assinaladas 

por 8,3% dos visitantes. Apenas 5% dos respondentes apontaram outras razões para visitar a 

cidade, sendo que os motivos apontados se relacionam com questões pessoais, questões 

profissionais.  

4.1.3. Perfil do visitante em termos da avaliação da experiência turística 

A avaliação da experiência turística é analisada em função de determinados indicadores 

considerados importantes para a aferição de como decorreu a visita à cidade de Lamego. De 

seguida realizamos essa descrição. 

Locais visitados na cidade de Lamego 

Na Tabela 12 apresentamos os resultados das escolhas feitas pelos respondentes relativamente 

aos locais que visitaram na cidade na cidade. 

Tabela 12: Distribuição dos respondentes em função dos locais visitados (N=120)  

Locais visitados* Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Locais visitados Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Santuário da N. Sª dos 

Remédios 

104 86,7 Igreja de Almacave 10 8,3 

Museu de Lamego 35 29,2 Capela de Balsemão 7 5,8 

Sé Catedral 63 52,5 Teatro Ribeiro Conceição 11 9,2 

Castelo 38 31,7 Outros 10 8,3 

*Questão de respostas múltiplas 
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É notório que o Santuário é a principal escolha relativa aos monumentos a visitar na cidade, 

com 86,7%, seguida pela Sé Catedral com 52,5%.  

Atividades realizadas durante a sua visita 

Foram escolhidas seis atividades tendo sido pedido aos respondentes que assinalassem as que 

realizaram durante a sua visita à cidade (Tabela 13). 

Tabela 13: Distribuição dos respondentes em função das atividades realizadas na visita (N=120) 

Atividades realizadas na 

visita* 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Atividades realizadas 

na visita* 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Visitar igrejas/monumentos 

religiosos 

101 84,2 Observar a paisagem 98 81,7 

Participar em eventos 

religiosos 

8 6,7 Experimentar a 

gastronomia 

70 58,3 

Visitar o património 

cultural 

80 66,7 Fazer compras 23 19,2 

*Questão de respostas múltiplas 

 

As atividades que os visitantes pretendiam fruir na cidade estão relacionadas com a visita a 

igrejas e monumentos religiosos (84,2%), seguida pela observação da paisagem com 81,7% e, 

em terceiro lugar com a visita ao património cultural (66,7%). As compras e participação em 

eventos religiosos são atividades com expressão diminuta.  

Nível de satisfação com a visita à cidade de Lamego em relação a vários aspetos 

Foram considerados nove aspetos relacionados com a visita à cidade de Lamego. Foi pedida a 

opinião aos visitantes sobre o grau de satisfação que detêm face aos mesmos. Na Tabela 14 

apresentamos os resultados a esta questão. 

Tabela 14: Distribuição dos respondentes em função do nível de satisfação com a visita (N=120) 

Nível de satisfação com a 

visita 

NS/NR Muito insatisfeito | 

Insatisfeito 

Indiferente Satisfeito | 

Muito satisfeito 

Eventos religiosos 69,2%  2,5% 11,7% | 16,7%= 28,4% 

Conservação dos 

monumentos 

6,7% 2,5% | 5% = 7.5% 9,2% 42,5% | 34,2%= 

76,7% 

Acessibilidades 5,0% 2,5% | 4,2%= 6,7% 8,3% 58,3% | 21,7%= 80% 

Sinalização 9,2% 3,3% | 10,0%= 13,3% 11,7% 45,8% | 20,0%= 65,8% 

Alojamento turístico 63,3% 0,8% | 0,8%= 1,6% 4,2% 17,5% | 13,3%= 30,8% 

Restauração 36,7% 1,7% | 1,7%= 3,4% 5,8% 35,8% | 18,3%= 54,1% 

Estacionamento 9,2% 5,8% | 9,2%= 15,0% 6,7% 48,3% | 20,8%= 69,1% 

Informação disponível 32,5% 1,7% | 1,7%= 3,4% 8,3% 41,7% | 14,2%= 55,9% 

Hospitalidade 12,5% 1,7% | 1,7%= 3,4% 0,8% 37,5% | 45,8%= 83,3% 

Outros 98,3% 0,8% | 0,8%= 1,6%   
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É notório o alto grau de satisfação geral, com ênfase para a hospitalidade que arrecada 83,3%. 

Nos eventos religiosos, 69,2% (Não sei/não responde), também se deva ao facto, de não terem 

assistido a algum evento durante a sua visita.   

Avaliação global da experiência 

No sentido de se perceber qual a avaliação que os respondentes fazem da visita em termos 

globais, foi feita uma questão nesse sentido (Figura 8). De um modo global a experiência com 

a visita à cidade de Lamego foi boa (57,5%) e muito boa (34,2%). A percentagem de 

respondentes que avaliam de forma negativa ou média é diminuta. 

 

Figura 8: Distribuição dos respondentes em função da avaliação global da experiência (N=120) 

Tempo de permanência na cidade de Lamego (horas e dias) 

Três visitantes inquiridos não responderam a esta questão. Dos que responderam 78 

assinalaram as horas que permaneceram na cidade e 39 registaram o número de dias. Assim, 

dos 117 respondentes, 67% dos inquiridos são excursionistas, sendo o restante turistas (Figura 

9). 
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Figura 9: Distribuição dos respondentes em função do tempo de permanência (N=117) 
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Para os excursionistas, o tempo de permanência na cidade varia de 1 a 12 horas. A maioria 

(57) permanece na cidade entre 1 a 4 horas. Verificaram-se 19 respostas para o escalão de 5 a 

8 horas e apenas dois respondentes assinalaram ter estado na cidade entre 9 e 12 horas.  

No caso dos turistas, a maior concentração de respostas está no período de 1 a 3 dias. 

Intenção de regresso e recomendação da visita 

Como se pode ver na Figura 10, as opiniões dos visitantes são bastante favoráveis 

relativamente a estas duas variáveis. Quando interrogados sobre as suas intenções de regressar 

a maioria respondeu de forma afirmativa (60,8%). Este facto assinala que a capacidade de 

fidelização da cidade é bastante positiva, devendo continuar a ser incentivada. A maioria 

esmagadora dos inquiridos declarou a intenção de recomendar a visita a outras pessoas (96%), 

o que constitui um capital precioso de divulgação baseada no “passa-palavra”.   

Intenção de regresso Recomendação da visita 

Figura 10: Distribuição dos respondentes em função da intenção de regresso e da  
recomendação da visita (N=120) 

 

Potencial de promoção como destino turístico religioso 

Nesta questão procuramos saber até que ponto os visitantes inquiridos consideram que 

Lamego tem potencial para ser promovido como destino turístico religioso. A esmagadora 

maioria (85%) considera que sim (Figura 11). Trata-se de um resultado já esperado tendo em 

conta a tradição religiosa atribuída à cidade. 
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Figura 11: Distribuição dos respondentes em função do potencial de promoção como  

destino turístico religioso (N=120) 
 

Foi também perguntado quais as razões pelas quais os visitantes responderam que sim. 

Analisando as respostas (Anexo 5) concluímos que: para 24 pessoas está associada à 

notoriedade dos dois principais monumentos, N. S. Remédios e Sé Catedral. Para 31 

visitantes, o motivo principal está relacionado com a “riqueza do património religioso e 

cultural que possui”. Nesse contexto foi argumentado que a cidade de lamego é a “Cidade 

com mais monumentos religiosos por metro quadrado”, que “tem um património que merece 

uma visita em qualquer altura” e que tem um “Património cultural religioso de valor, com 

influências primordiais de ordens religiosas”. Um outro conjunto de razões está ligado a 

vários motivos: “O vale do Douro, o vinho”; “Paisagem, Hospitalidade”; “Infraestruturas, 

logística, restauração e hotelaria”; “Está inserida no caminho de Santiago”, entre outros. 

4.1.4. Perfil do visitante em termos do tipo de viagem 

No que respeita ao perfil do visitante em termos do tipo de viagem, foram colocadas cinco 

questões relacionadas com: o meio de transporte utilizado para se deslocar à cidade de 

Lamego; com quem viaja; organização da viagem; alojamento; e gastos efetuados na cidade 

de Lamego. 

Meio de transporte e com quem viaja 

Como se observa na Figura seguinte, é notório que os turistas que visitam a cidade se 

deslocam, na esmagadora maioria, em automóvel (86%). A maioria dos inquiridos (67,5%) 

declarou que viajava com familiares, enquanto os que se deslocaram com amigos/colegas 

alcançavam a segunda posição. 
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Meio de transporte 
 

Com quem viaja 

Figura 12: Distribuição dos respondentes em função do meio de transporte e com quem viaja (N=120) 

Organização da viagem 

Cerca de 83% dos respondentes realiza a sua própria organização da viagem (Figura 13). 

 

Figura 13: Distribuição dos respondentes em função da organização da viagem (N=120) 
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Uma das questões presentes no questionário procurava conhecer os gastos efetuados durante a 
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referiram que efetuaram gastos na cidade. Dos que assinalaram ter efetuado gastos, a maior 

percentagem cabe à restauração, com 53,3% seguida das compras (28,3%). 

Tabela 15: Distribuição dos respondentes em função dos gastos realizados na visita (N=120) 

Gastos realizados na visita* Frequência absoluta Frequência relativa 

Nenhum 34 28,3 

Alojamento 18 15,0 

Restauração 64 53,3 

Compras 34 28,3 

Entradas em atrações culturais 16 13,3 

*Questão de respostas múltiplas 

 

Foi feita também a pergunta sobre o montante gasto em cada uma das tipologias assinaladas. 

Em determinados casos, não se consegue obter resposta a esta questão. Contudo, como se 

observa na Tabela 16, 47 respondentes indicaram o montante total gasto, o qual ronda o valor 

médio de 64,4 euros, estando compreendido entre 1 e 500 euros. 

Tabela 16: Distribuição dos respondentes em função do montante gasto (N=120) 

 Montante gasto em: 

Alojamento Restauração Compras Entradas em 

atrações culturais 

Total global 

Frequência absoluta 8 27 17 8 47 

Média 106,75 39,63 27,18 7,63 64,40 

Mediana 120,00 30,00 20,00 5,50 40,00 

Desvio padrão 63,563 36,337 23,783 6,368 86,812 

Mínimo 30 1 2 3 1 

Máximo 210 150 100 20 500 

 

Em síntese, do estudo realizado aos visitantes da cidade de Lamego, pode dizer-se que:  

 Perfil do visitante em termos do produto consumido:  

51% os visitantes respondentes nunca tinham estado na cidade antes, mas o restante já. A 

maioria conhece o Santuário. São vários os meios que utilizaram para planear a visita, 

desde a internet, a recomendação de amigos/familiares, a visita anterior, e os guias e 

roteiros. 

Uma questão fulcral desta investigação reside nas motivações da visita à cidade. Neste 

caso, constata-se que as razões relacionadas com questões religiosas (por um lado, a 

participação em festividades/celebrações religiosas e, por outro, a peregrinação/fé) têm 

uma diminuta representatividade (2,5% e 5,8%, respetivamente). É de realçar que as 
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festividades/celebrações religiosas mais proeminentes dizem respeito à padroeira da 

cidade, as quais ocorrem em setembro (a aplicação dos questionários foi realizada fora da 

época das festividades). Provavelmente, se a inquirição tivesse ocorrido na altura das 

festividades, os resultados seriam diferentes. No entanto, de fato, a motivação estritamente 

religiosa, para os visitantes respondentes, não se revela importante na visita que 

realizaram. Talvez seja relevante que as entidades envolvidas, públicas e privadas, criem e 

dinamizem atividades/eventos, no que concerne ao TR, de forma a captarem e a gerarem 

uma maior procura deste local, e deste segmento de turismo, não bastando apenas a 

romaria à Padroeira e a semana Santa, como pontos de atração.  

Sousa e Pinheiro (2014) fazem referência à não existência de um perfil definido para as 

pessoas que praticam TR em Lamego. Ao contrário do que acontece na presente 

investigação, no estudo de Silva (2011), sobre a análise dos motivos de visita apontados 

pelos inquiridos, conclui-se que a motivação por razões religiosas encontra-se bastante 

destacada, sendo a principal causa de deslocação dos visitantes. Portanto, mais estudos 

deverão ser desenvolvidos para melhor compreender este resultado. 

 Perfil do visitante em termos da avaliação da experiência turística:  

Os visitantes inquiridos referem ter visitado vários locais de interesse em Lamego, sendo 

realçado o Santuário e a Sé Catedral. As atividades realizadas relacionam-se com a visita 

a igrejas/monumentos religiosos, a visita ao património cultural e a observação da 

paisagem. De uma forma geral, estão fortemente satisfeitos com a visita que realizaram, 

realçando estarem satisfeitos/muito satisfeitos com as acessibilidades, a conservação dos 

monumentos e com o estacionamento disponível. A avaliação global da experiência com a 

visita à cidade foi boa/muito boa. A maioria dos visitantes são excursionistas 

(permanecem entre 1 a 4 horas). Em termos de indicadores de lealdade, registam-se 

opiniões favoráveis face à intenção de regresso e recomendação da visita. 

No que respeita ao potencial de promoção como destino turístico religioso, verifica-se 

uma forte perceção da existência, em Lamego, desse potencial, sendo justificado que o 

mesmo está associado à notoriedade dos dois principais monumentos (Santuário e Sé), 

bem como com a riqueza do património religioso e cultural que possui. 
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 Perfil do visitante em termos do tipo de viagem:  

Os respondentes deslocam-se à cidade em automóvel, com familiares, realizam a sua 

própria organização da viagem e ficam alojados em unidades hoteleiras ou em casa de 

amigos/familiares. Os resultados obtidos no estudo de Silva (2011), no qual se procurou 

conhecer o papel dos santuários no desenvolvimento do território, são semelhantes. Dos 

gastos que efetuam na cidade, realça-se a restauração e as compras (também no estudo de 

Silva, 2011 se chegou a esta conclusão), abrangendo um valor médio de gasto de 

sensivelmente 65 euros. 

Conclui-se que não existe um perfil específico associado a um visitante tipo, sendo a 

heterogeneidade a principal conclusão que podemos associar relativamente às 

características dos visitantes que responderam ao questionário. 

4.2 ESTUDO DOS RESIDENTES DA CIDADE DE LAMEGO  

Esta secção ilustra os resultados obtidos do estudo realizado aos residentes da cidade de 

Lamego. É feita uma análise descritiva univariada das variáveis de perfil dos respondentes e 

das restantes variáveis presentes no questionário. Por último, são feitas análises bivariadas 

mediante o cruzamento entre variáveis, sendo descrito apenas aquelas que apresentam 

associações significativas. 

4.2.1. Dimensão e perfil da amostra 

Partindo de uma amostra de 150 inquiridos, a seguinte caracterização pode ser feita dos 

residentes que responderam ao questionário (Tabela 17). 
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Tabela 17: Caracterização dos respondentes 

Variáveis de perfil Frequência absoluta Frequência relativa 

Género (N=150) Masculino 71 47,3 

Feminino 79 52,7 

Escalões etários (N=150) 

Idade média=38,12 

Até 26 anos 41 27,3 

De 27 a 37 anos 30 20,0 

De 38 a 48 anos 46 30,7 

De 49 a 59 anos 22 14,7 

Mais de 60 anos 11 7,3 

Habilitações (N=148) Ensino básico 14 9,5 

Ensino secundário 85 57,4 

Ensino superior 49 33,1 

Número de anos que 

habita em Lamego 
(N=149) 

Até 15 anos 31 20,8 

16-31 anos 55 36,9 

32-47 anos 43 28,9 

Mais de 48 anos 20 13,4 

Situação perante o 

trabalho (N=148) 

Empregado 97 65,5 

Desempregado 17 11,5 

Reformado 8 5,4 

Doméstico 2 1,4 

Estudante 24 16,2 

Estado civil (N=147) Solteiro 55 36,7 

Casado 71 47,3 

Divorciado 8 5,3 

Viúvo 3 2,0 

União facto 10 6,7 

Rendimento (N=131) até 500 euros 21 16,0 

501-1000 euros 58 44,3 

1001-1500 euros 34 26,0 

1501-2000 euros 12 9,2 

2001-2500 euros 2 1,5 

2501-3000 euros 2 1,5 

> a 3001 euros 2 1,5 

Posição face a crenças 

religiosas  

(N=146) 

Religioso 127 87,0 

Agnóstico 12 8,2 

Ateu 7 4,8 

 

Concluímos que a maioria dos respondentes (52,7%) são do sexo feminino, casados (47,3%), 

residentes em Lamego, e com uma com idades entre os 18 e os 81 anos (M = 38,1; DP = 

14,6); 57,4% têm o ensino secundário; O tempo médio de residência na cidade é de 28,5 anos 

(DP = 16,8), variando entre 1 e 79 anos. No que diz respeito ao rendimento mensal, 60,3% 

têm um rendimento inferior a 1500 euros. Quanto à situação perante o trabalho, é de notar que 

empregados são 64,7%, contra 11,3% de desempregados, o que contraria um pouco a 
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tendência nacional, que é superior. Quanto à religião pouco há a referir, pois, a cidade é 

bastante religiosa, e isso está bem patente nos dados obtidos.  

4.2.2. Análise univariada 

Tendo em conta as variáveis presentes no questionário, realizamos nesta parte uma análise 

univariada sobre as mesmas. Pretendemos conhecer as perceções dos residentes que 

responderam ao questionário sobre: a sua ligação com a comunidade Lamecense, o apoio que 

dão ao desenvolvimento turístico, a avaliação que fazem dos impactos que o turismo (na sua 

generalidade) tem tido na cidade, o grau de confiança nos agentes públicos locais, o grau de 

dependência do turismo, e o potencial do TR.  

Ligação com a comunidade 

Na Figura seguinte constam os valores médios obtidos com as respostas dos residentes acerca 

da sua ligação à comunidade Lamecense. Foram colocadas 11 afirmações que traduzem essa 

ligação e solicitado aos respondentes uma avaliação do seu grau de discordância/concordância 

(de 1: Discordo fortemente a 5: Concordo fortemente) sobre cada uma delas. Esta escala, 

baseada no trabalho de Lee (2013), obteve um valor médio global de 3,45, ou seja, encontra-

se entre a posição 3 (nem concordo nem discordo) e a 4 (concordo parcialmente). Assim, não 

foi manifestado, pelos respondentes, uma clara/forte ligação com a comunidade em que 

vivem. 

A afirmação com valores médios mais baixo está relacionada com as infraestruturas e 

recursos proporcionados à comunidade. O valor médio mais elevado foi obtido para a 

afirmação: “Eu consigo identificar o modo de vida desta comunidade”. 
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1-Discordo totalmente; 2-Discordo parcialmente; 3-Não concordo nem discordo; 4-Concordo parcialmente; 5-Concordo totalmente 

Figura 14: Ligação com a comunidade (valores médios) 

Apoio ao desenvolvimento do turismo 

Consideramos relevante saber até que ponto os residentes apoiam o desenvolvimento do 

turismo na cidade de lamego. A Figura 15 apresenta os resultados obtidos, sendo realçado o 

orgulho que os mesmos manifestam sobre as visitas dos turistas à cidade e na opinião de que 

o turismo possui um importante papel no desenvolvimento económico local. A média global 

desta escala atingiu o valor de 3,79. 

 
1-Discordo totalmente; 2-Discordo parcialmente; 3- Não concordo nem discordo; 4-Concordo parcialmente; 5-Concordo totalmente 

Figura 15: Apoio ao desenvolvimento do turismo (valores médios) 
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Impactos do turismo 

Na Tabela seguinte apresentamos as perceções dos residentes sobre os benefícios e custos 

(económicos, socioculturais e ambientais) que a atividade turística poderá trazer para a 

comunidade. Estas duas escalas baseiam-se no trabalho de Chen e Chen (2010) e obtiveram 

valores do Alfa de Cronbach de 0,942 e 0,944, respetivamente. 

No caso dos benefícios do turismo, constatamos que os residentes responderam ao 

questionário apresentam valores médios situados entre a posição 3 (nem concordo nem 

discordo) e a posição 4 (concordo parcialmente), com exceção do indicador “O Turismo é útil 

para a promoção de produtos locais” (média de 4,07). A média global da escala de benefícios 

é de 3,45, não podendo considerar-se muito elevada. A perceção das mais-valias que o 

desenvolvimento turístico pode acarretar é, tendencialmente, no sentido da concordância, 

apesar de baixa. 

No que diz respeito aos custos percebidos, com exceção de um indicador (“O Turismo fez 

aumentar o preço dos produtos locais”), os restantes apresentam valores médios baixos: os 

residentes que responderam ao questionário tendem a discordar das afirmações colocadas 

sobre os custos do turismo, ou seja, os residentes não têm a perceção de eventuais impactos 

negativos provocados pela atividade turística nas suas comunidades. 
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Tabela 18: Impactos do turismo (valores médios)  

Benefícios do turismo 
Valor 

médio 
Custos do turismo 

Valor 

médio 

O Turismo é útil para a promoção de produtos locais 4,07 
O Turismo fez aumentar o preço dos 

produtos locais 
3,11 

O turismo fez aumentar a identidade cultural local 3,71 
O Turismo fez aumentar o custo de vida 

dos residentes 
2,82 

O turismo tem proporcionado uma maior compreensão 

do património local 
3,65 

O Turismo aumentou a desigualdade 

económica entre os residentes 
2,80 

O Turismo tem trazido benefícios económicos para a 

população local 
3,61 

O Turismo tem causado problemas de 

tráfego e de estacionamento 
2,80 

O Turismo tem fomentado uma maior sensibilização para 

a proteção dos recursos do património 
3,57 

O Turismo utiliza em demasia os recursos 

do património local 
2,55 

O turismo fez surgir mais locais de lazer e recursos 3,48 
O Turismo tem destruído o nível de 

qualidade de vida dos residentes 
2,51 

O Turismo aumentou as receitas fiscais para a Região 3,44 
O Turismo tem provocado mais 

problemas com o lixo e poluição 
2,46 

O Turismo proporcionou o surgimento de novas 

infraestruturas e outras instalações 
3,41 

O turismo tem causado mais transtornos 

para os moradores locais 
2,37 

O Turismo tem trazido benefícios económicos para as 

pequenas empresas 
3,37 

O Turismo tem destruído o modo de vida 

local 
2,30 

O Turismo fez crescer o nível de vida dos residentes 3,35 O Turismo fez reduzir a segurança local 2,22 

O Turismo tem levado a um desenvolvimento 

equilibrado da comunidade local 
3,31 

O Turismo fez aumentar os índices de 

criminalidade e prostituição 
2,18 

O Turismo aumentou as oportunidades de trabalho na 

comunidade 
3,28 

O Turismo fez aumentar os conflitos entre 

visitantes e residentes 
2,14 

O Turismo tem incentivado a participação dos residentes 

em atividades culturais 
3,24   

O Turismo tornou mais acessível o transporte 

intermunicipal 
3,21   

O Turismo tem enriquecido a vida noturna local 3,07   

Média global Benefícios 3,45 Média global Custos 2,52 

Escala de resposta: 1-Discordo totalmente; 2-Discordo parcialmente; 3- Não concordo nem discordo; 4-Concordo parcialmente; 5-Concordo 

totalmente 

Grau de Confiança  

Procuramos conhecer até que ponto os residentes confiam nos agentes públicos locais através 

de quatro indicadores (Tabela 19). Como se constata, em termos médios, esta escala apresenta 

um valor ligeiramente superior à posição 3 (nem confio nem desconfio). Ou seja, em termos 

globais há uma opinião neutra no que respeita a esta questão. 
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Tabela 19: Média e desvio-padrão dos itens da escala Confiança (N = 150) 

Itens Média 
Desvio-

padrão 

Até que ponto confia nas autoridades locais eleitas para tomar as decisões certas no desenvolvimento do 

turismo? 
3,08 1,03 

Até que ponto confia no poder público local para fazer o que é certo no desenvolvimento do turismo, 

sem que tenha de estar constantemente a vigiá-lo? 
3,03 1,01 

Até que ponto confia que o poder público local cuida dos interesses da comunidade em relação ao 

desenvolvimento do turismo? 
3,04 1,07 

Até que ponto confia nas decisões tomadas pelo poder público local sobre o turismo? 3,15 1,06 

Global 3,08 0,96 

Escala de resposta: 1- Desconfiança total; 2- Desconfiança moderada; 3- Não confio nem desconfio; 4- Confiança moderada; 5- Confiança 

total. 

 

Dependência do turismo 

Nesta questão quisemos perceber até que ponto os residentes que responderam têm trabalhos 

e rendimentos familiares estão relacionados com a indústria do turismo (Tabela 20). 

Observamos um fraco relacionamento, ou seja, os residentes que responderam ao questionário 

apresentam um fraco grau de dependência do turismo. 

Tabela 20: Dependência do turismo (valores médios) 

Indicadores Valor médio 

O meu trabalho está intimamente relacionado com a indústria do turismo 2,13 

O meu rendimento familiar está intimamente ligado à indústria do turismo 1,85 

Média global 1,99 

Escala de resposta: 1 (Sem relação) a 5 (Totalmente relacionado) 

Potencial de promoção como destino turístico religioso 

Nesta questão procuramos conhecer a opinião dos residentes acerca do potencial de promoção 

da cidade como destino de turismo religioso (Figura 16). Como se pode observar, a grande 

maioria (84%) considera que existe esse potencial, resultado que era expectável. 
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Figura 16: Potencial de promoção como destino turístico religioso 

 

Foram apresentadas diversas razões para tal opinião (Anexo 7), das quais se citam as 

seguintes:  

“Devido à sua tão prezada história e envolvência cultural e religiosa, que está complementada 

com a beleza dos seus monumentos, com o santuário dos Remédios como ex-líbris da cidade. O 

estar inserida na belíssima região demarcada do Douro, torna esta cidade como um alvo de vida 

apetecível, não só para os praticantes deste tipo de turismo, bem como para outros”. 

“Porque é um local central em relação a vários pontos de interesse, fica na região do Douro o 

que lhe poderia trazer mais visibilidade se fosse bem publicitado e promovido”. 

“Porque é uma cidade visitada por muita gente ligada ao turismo religioso e tem muitos 

monumentos relacionados com esse tipo de turismo”. 

“Cidade religiosa monumental, antiga e ligada à história de Portugal, mas deve-se potencializar 

os seus recursos e criar pontos e condições para se receber os turistas”. 

Fluxo atual do turismo religioso 

A Tabela 21 ilustra os resultados sobre esta questão. Uma grande parte dos residentes que 

responderam ao questionário descrevem o fluxo atual do turismo religioso na cidade como 

moderado (42,7%). Para 28,7% dos respondentes o fluxo atual pode ser considerado alto e 

para 14,7% muito alto. 

  

Sim
84%

Não
5%

Não sei; não 
respondo

11%
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Tabela 21: Fluxo atual do turismo religioso 

Fluxo atual Frequência absoluta Frequência relativa 

Muito baixo 3 2,0 

Baixo 18 12,0 

Moderado 64 42,7 

Alto 43 28,7 

Muito alto 22 14,7 

Total 150 100,0 

Importância que o TR desempenhará no futuro 

Na última questão especificamente relacionada com o turismo religioso pretendemos 

conhecer a opinião dos respondentes sobre a importância que, nos próximos anos, este tipo de 

turismo irá desempenhar na cidade. A Tabela 22 apresenta os resultados. Observamos que 

38% dos residentes que responderam consideram que terá a mesma importância, ao passo que 

30,7% acha que será mais importante e 24% é da opinião que o turismo religioso nos 

próximos anos será muito mais relevância para esta cidade. 

Tabela 22: Importância futura do turismo religioso 

Importância Frequência absoluta Frequência relativa 

Muito menos importante 1 0,7 

Menos importante 10 6,7 

A mesma importância 57 38,0 

Mais importante 46 30,7 

Muito mais importante 36 24,0 

Total 150 100,0 

 

4.2.3. Análise bivariada 

Nesta parte do trabalho selecionamos duas questões especificamente relacionadas com o 

turismo religioso e procuramos saber como se relacionam com as restantes variáveis presentes 

no questionário e com as variáveis de perfil. As questões são: 

Descrição do fluxo atual: Q10. “Como descreveria o fluxo atual do turismo religioso em 

Lamego?” 

Importância futura: Q11. “Nos próximos anos, qual a importância que o turismo religioso vai 

desempenhar em Lamego?” 
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Correlação das respostas às questões 10 e 11 com as restantes variáveis (escalas) 

Os resultados indicam que a correlação entre as respostas das questões 10 e 11 (r = 0,546; p 

<0,01) mostra uma associação positiva entre a perceção do fluxo atual do turismo religioso e 

a perceção da importância que o turismo religioso vai ter nos próximos anos na cidade de 

Lamego.   

As correlações das respostas às questões 10 e 11 com as pontuações das escalas utilizadas são 

apresentadas na Tabela 23.  

Tabela 23: Coeficientes de Correlação de Spearman entre as respostas às questões 10 e 11 e as 
pontuações das escalas (N = 150) 

Escalas 

Q10. “Como descreveria o fluxo 

atual do turismo religioso em 

Lamego?” 

Q11. “Nos próximos anos, qual a 

importância que o turismo 

religioso vai desempenhar em 

Lamego?” 

1. Ligação à comunidade 0,244** 0,323** 

2. Benefícios do turismo 0,194* 0,349** 

3. Custos do turismo -0,058 -0,286** 

4. Apoio ao desenvolvimento do turismo  0,269** 0,476** 

5. Confiança  0,281** 0,371** 

6. Dependência do turismo 0,101 0,111 

* p < 0.05; ** p < 0.01. 

 

A perceção do fluxo atual do turismo religioso em Lamego (Q10) está positivamente 

relacionada com a ligação à comunidade (r = 0,244; p < 0,01), com os benefícios do turismo 

(r = 0,194; p < 0.05), com o apoio ao desenvolvimento do turismo (r = 0,269; p < 0.01) e com 

a confiança (r = 0,281; p < 0,01). Todas estas correlações são significativas (p < 0,05), mas de 

baixa intensidade, indicando uma ligeira tendência de aumento da perceção do fluxo atual do 

turismo religioso em Lamego com o aumento das pontuações das escalas referidas. As 

correlações com os custos do turismo (r = -0,058; p > 0,05) e com a dependência do turismo 

(r = 0,101; p > 0,05) são próximas de zero e não significativas (p > 0,05). 

Quanto à perceção da importância que o turismo religioso vai ter nos próximos anos na cidade 

de Lamego (Q11), as correlações são positivas com a ligação à comunidade (r = 0,323; p < 

0,01), os benefícios (r = 0,349; p < 0.01), o apoio ao desenvolvimento do turismo (r = 0,476; 

p < 0.01) e com a confiança (r = 0,371; p < 0.01). Por outro lado, a correlação é negativa com 

os custos (r = -0,286; p < 0,01). Não existe correlação significativa com a dependência do 

turismo (r = 0,111; p > 0,05). 
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Relação das respostas às questões 10 e 11 com as variáveis sociodemográficas 

Para o estudo da relação das respostas às questões 10 e 11 com as variáveis 

sociodemográficas, utilizamos o coeficiente de correlação de Spearman (idade e rendimento 

mensal), o Teste de Mann-Whitney (género) e o Teste de Kruskal-Wallis (habilitações 

literárias, situação perante trabalho, estado civil e posição face à religião). Os resultados 

constam da Tabela 24.  

Nenhum dos testes foi estatisticamente significativo (p > 0,05), mostrando que nem a 

perceção do fluxo atual do turismo religioso em Lamego (Q10) nem a perceção da 

importância que o turismo religioso vai ter nos próximos anos na cidade de Lamego (Q11) 

são influenciados pelas questões sociodemográficas estudadas. 

Tabela 24: Comparação das pontuações das respostas às questões 10 e 11 de acordo com as 
caraterísticas sociodemográficas 

Variáveis 

Q10. “Como descreveria o fluxo 

atual do turismo religioso em 

Lamego?” 

Q11. “Nos próximos anos, qual a 

importância que o turismo 

religioso vai desempenhar em 

Lamego?” 

Idade (Correlação de Spearman) R = -0,148 (p = 0,072) R = -0,019 (p = 0,814) 

Género – M (DP)   

Feminino (n = 79) 3,48 (0,96) 3,68 (0,91) 

Masculino (n = 71) 3,35 (0,94) 3,73 (0,96) 

Teste de Mann-Whitney p = 0,501 p = 0,763 

Habilitações literárias – M (DP)   

Ensino básico (n = 14) 3,21 (1,25) 3,71 (1,07) 

Ensino secundário (n = 86) 3,53 (0,94) 3,78 (0,96) 

Ensino superior (n = 50) 3,28 (0,86) 3,58 (0,84) 

Teste de Kruskal-Wallis p = 0,209 p = 0,350 

Situação perante trabalho – M (DP)   

Empregado (n = 98) 3,39 (0,97) 3,78 (0,97) 

Desempregado (n = 17) 3,29 (0,92) 3,41 (0,80) 

Reformado (n = 8) 3,00 (1,07) 3,38 (1,06) 

Estudante (n = 25) 3,76 (0,83) 3,76 (0,83) 

Teste de Kruskal-Wallis p = 0,192 p = 0,243 

Estado civil – M (DP)   

Solteiro (n = 56)  3,52 (0,95) 3,63 (0,93) 

Casado/ União facto (n = 83) 3,35 (0,88) 3,78 (0,91) 

Divorciado/Viúvo (n = 11) 3,45 (1,44) 3,55 (1,13) 

Teste de Kruskal-Wallis p = 0,601 p = 0,421 

Rendimento mensal (Correlação de Spearman) R = -0,113 (p = 0,168) R = 0,055 (p = 0,502) 

Posição face à religião – M (DP)   

Religioso (n = 129) 3,45 (0,96) 3,76 (0,89) 

Agnóstico (n = 13) 3,00 (0,82) 3,38 (0,96) 

Ateu (n = 8) 3,63 (0,92) 3,38 (1,41) 

Teste de Kruskal-Wallis p = 0,137 p = 0,240 
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Em forma de síntese, pode dizer-se que os residentes que responderam ao questionário 

apresentam caraterísticas específicas em termos de perfil, e perceções relativas a aspetos 

particulares relacionados com o fenómeno turístico em termos gerais (impactos do turismo, 

ligação à comunidade, apoio ao desenvolvimento turístico, confiança nos agentes locais, 

dependência do turismo), e o TR em particular (potencial, fluxo atual e importância futura).  

É evidente pelas suas respostas que, mesmo não dependendo diretamente da indústria turística 

(os seus rendimentos não estão relacionados com a mesma), apoiam (apesar de forma 

moderada) o desenvolvimento do turismo, considerando que o turismo detém um papel 

relevante no desenvolvimento económico local e tendo orgulho na visita dos turistas à sua 

comunidade. Além disso, os respondentes tendem a não perceber, de forma tão evidente, os 

custos associados às atividades turísticas, estando este resultado em consonância com o 

estudo de Vieira (2014).  

Relativamente à confiança nos agentes públicos locais, constata-se que os respondentes 

tendem a não desconfiar nem confiar, ou seja, manifestam-se neutros na resposta a esta 

questão. A confiança nos agentes públicos locais é um fator relevante para se conseguir 

conquistar o apoio dos residentes ao desenvolvimento do turismo (Nunkoo et al., 2012). Neste 

caso concreto, os resultados sugerem que as instituições locais deverão reforçar esta 

componente de forma a possibilitarem uma avaliação positiva, e não neutra, por parte dos 

residentes desta comunidade. Tal com refere Nunkoo et al. (2012) esta confiança deverá ser 

desenvolvida ao longo do tempo, não podendo ser produzida imediatamente sem interações 

de diálogo com os membros da comunidade em questões que afetam as suas vidas, tais como 

as consequências positivas e negativas do turismo. 

Um resultado não esperado diz respeito à ligação com a comunidade. Esta ligação à 

comunidade traduz reflete uma ligação afetiva ou emocional estabelecida entre um indivíduo 

e uma comunidade específica (Rodrigues et al., 2014). É relevante analisar este conceito uma 

vez que a ligação por parte dos habitantes à sua comunidade pode conduzir ao apoio ao 

desenvolvimento do turismo (Vieira, 2014; Rodrigues et al., 2014). Neste estudo, os 

respondentes revelam um valor médio moderado a baixo (3,45), o que contraria os valores 

obtidos no estudo de Vieira (2014), no qual se verificou uma ligação razoável dos residentes 

para com a sua comunidade (Lamego). 

No que diz respeito aos temas abordados especificamente quanto ao TR, não se conhecem 

estudos que tenham analisado a perspetiva dos residentes sobre o TR na cidade de Lamego. 
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Os resultados que foram obtidos neste estudo são bastante promissores. Claramente os 

residentes referem que Lamego tem potencial de promoção como destino turístico religioso, 

considerando a sua história, os monumentos existentes e a envolvência cultural e religiosa. 

Além disso, os respondentes consideram que existe um fluxo elevado de TR na cidade e que, 

no futuro, terá uma importância acrescida. Em consonância com a opinião registada pelos 

residentes que responderam ao questionário, também Sousa e Pinheiro (2014) confirmam que 

o município de Lamego tem vindo a implementar uma série de iniciativas que são 

fundamentais para promover direta e/ou indiretamente o TR, as quais, em grande medida, se 

centram na figura da padroeira do concelho – Senhora dos Remédios. 

4.3 ESTUDO DOS RESTANTES STAKEHOLDERS  

Esta terceira secção ilustra os resultados obtidos do estudo realizado aos restantes 

stakeholders. É feita uma análise de conteúdo às entrevistas realizadas a partir do software 

NVivo 11.0. Para além de um ponto dedicado ao perfil dos entrevistados, os restantes dizem 

respeito a cada um dos seis temas presentes no guião de entrevista. 

4.3.1. Perfil dos entrevistados 

Da análise qualitativa, a cerca das 19 entrevistas, que foram realizadas às diversas entidades, 

particulares, públicas e privadas ligadas à esfera do turismo nesta cidade de Lamego, pode 

dizer-se que houve respostas bastante interessantes e até bastante contraditórias, esta 

heterogeneidade deve-se, em certa medida, à atividade ou função de cada um dos 

intervenientes (Tabela 25).  

  



4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

71 

Tabela 25: Identificação e caraterização dos entrevistados 
Ent

. Nº 
Identificação 

Ent.  

Nº 
Identificação 

 

1 Técnico superior de turismo 11 Empregado de balcão e motorista 

2 Assistente técnico em escola 

secundária 12 

Técnico de turismo no Posto de Turismo 

3 Diretor do arquivo e museu diocesano 13 Vice-Presidente de camara e vereador do turismo 

4 Gerente do bar BdB 14 Representante da Santa Casa da Misericórdia  

5 Administrativo em camara municipal 15 Diretor do Museu de Lamego 

6 Presidente da E.S.T.G.L 16 Gerente do Solar do espirito Santo 

7 Diretor da Escola de Hotelaria de 

Lamego 17 

Diretor do Hotel Quinta da Timpeira 

8 Técnica superior na E.S.T.G.L. 18 Gerente do Hotel do Cerrado 

9 Sócio gerente na Giros e Rotas 

19 

Sacerdote e responsável da Igreja de N. S. dos 

Remédios 

10 Sócio gerente no restaurante O Sonho  

 
Caracterização 

Frequências absolutas 

(n) 

Frequências 

relativas (%) 

 

 Função que exerce 

 

 

Presidente (ou Vice-Presidente) 2 10,5  

Técnico Superior 5 26,3  

Diretor 4 21,1  

Gerente 4 21,1  

Assistente Técnico 1 5,3  

Administrativo 1 5,3  

Empregado de Balcão 1 5,3  

Sacerdote 1 5,3  

 Local de residência 

 

 

Lamego 17 89,5  

São Pedro do Sul 1 5,3  

Porto 1 5,3  

 Género 

  

 

Masculino 17 89,5  

Feminino 2 10,5  

 Habilitações Literárias  

Ensino Primário 1 5,9  

Ensino Secundário 3 17,6  

Licenciatura 8 47,1  

Mestrado 3 17,6  

Doutoramento 2 11,8  

Idade - Média: 46,69; Desvio Padrão: 11,84; Min: 25, Max: 74  

Tempo de trabalho na função- Média: 45,56; Desvio Padrão: 16,36; Min: 1, Max: 60  

 

Como se observa pela Tabela anterior, estamos perante uma amostra maioritariamente 

masculina (89,5% dos entrevistados são de género masculino), caracterizada por um elevado 

grau de habilitações (76,5% da amostra tem o ensino superior), com uma média etária de 

46,69 anos (desvio padrão 11,84 anos), e quase todos os entrevistados residem em Lamego. 
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Em termos de função exercida, podemos dizer que a amostra é relativamente heterogénea, 

sendo que existe uma representação considerável de gerentes, diretores, técnicos superiores e 

presidentes. 

Nos parágrafos seguintes fazemos um resumo das respetivas respostas a cada uma das áreas 

temáticas do guião de entrevista, e, para melhor compreensão das citações, relativas às 

opiniões proferidas, abaixo se identificam em tabela a função de cada entrevistado.  

4.3.2. CONCEÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO (TR) 

Significado do TR 

Procurámos em primeiro lugar conhecer a opinião dos entrevistados sobre como definiriam o 

TR, ou seja, o seu significado (Questão 1.1). Como se pode ver na Figura seguinte, a grande 

maioria dos entrevistados demonstrou conhecer o TR.  

Trata-se de um conceito muito amplo que abarca um conjunto vasto de atividades e que 

delimita uma forma específica de turismo. O TR designa-se essencialmente por turismo 

impulsionado pelo culto da fé, na qual estão associados eventos, festas e calendário religioso. 

Representa um dos meios de atração mais importante da cidade e da sociedade em geral, na 

medida em que se traduz em experiência e conhecimento religiosos. 

 

Figura 17: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 1.1 
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Alguns exemplos das opiniões expressas são citados a seguir (O T.R. é): 

… “uma motivação intrínseca do turista”… ”na procura de uma experiência espiritual”… 

(Ent.1) 

… “forma de movimento de praticantes de turismo cujo maior interesse se insere no conhecer, 

visitar, locais de devoção diversos, conforme a prática religiosa singular e com o objetivo de 

cumprir eventuais promessas, participar em momentos de devoção singulares e/ou apenas por 

crença dogmática” (Ent.5) 

… “É uma variante do turismo, evidencia uma motivação principal, turismo motivacional”… 

“centros atrativos muito fortes, Fátima, São Bento da Porta Aberta, Sra. Dos Remédios e 

também Braga”… (Ent.7) 

Importante é citar toda a resposta do entrevistado nº.19:  

… “Turismo Religioso é uma expressão que se generalizou e que, na prática, tem vindo a 

substituir, embora não totalmente, o conceito de Peregrinação. Entende-se a razão. Olhando 

para a etimologia, ainda que haja outras aceções, podemos decompor a palavra «peregrino» em 

«per»(por, pelo)+«ager»(campo). Neste sentido, peregrino é aquele que caminha pelo campo. E, 

de facto, em sociedades agrárias, era pelos campos que se caminhava. Acresce que a maioria 

dessas caminhadas tinha como destino locais ou acontecimentos de natureza religiosa, pelo que 

peregrinação acabou por tomar uma conotação preferencialmente religiosa. A proliferação de 

tempos livres foi massificando o turismo, pelo que o religioso tornou-se um elemento, entre 

outros, da atividade turística. Iconograficamente, o símbolo do peregrino era o bastão, o 

símbolo do turista é a máquina fotográfica. O peregrino queria, acima de tudo, rezar. Já o turista 

pretende, antes de mais, ver, ainda que também possa rezar. A própria expressão Turismo 

Religioso faz substantivar o Turismo e adjetivar o Religioso. Neste sentido, podemos dizer que 

Turismo Religioso é uma atividade turística que tem como motivação uma convicção religiosa 

e/ou como destino locais e eventos religiosos. Faço esta distinção entre motivação e destino 

porque é possível visitar locais religiosos e assistir a eventos religiosos por uma motivação 

turística e não necessariamente religiosa. Aliás, é frequentemente a mesma iniciativa turística 

envolver, concomitantemente, componentes religiosas e componentes de outra natureza: lúdica, 

desportiva, etc. Como é óbvio, há turistas que se sentem peregrinos e há peregrinos que não 

deixam de se sentir turistas. De qualquer forma, o Turismo Religioso não pressupõe um 

compromisso com a fé religiosa. Como se depreende da origem da palavra «turismo» («tour», 

volta), o Turismo Religioso configura um conjunto de atividades que andam «à volta» do 

fenómeno religioso, entendido sobretudo na sua componente cultural”... (Ent.19) 
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Opinião sobre o TR em Portugal 

No guião de entrevista foi colocada uma questão que pretende aferir a opinião dos 

entrevistados sobre o TR em Portugal (Questão 1.2). Na Figura seguinte obtém-se uma 

perspetiva das respostas dos entrevistados. 

 

Figura 18: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 

 

De um modo geral, Portugal está bem referenciado no que toca a TR, sendo que o TR é 

considerado um dos principais pilares do turismo cultural em Portugal. Existe grande margem 

para o crescimento do TR, tendo-se já registado um forte incremento e ascensão. Fátima é 

dado como um modelo de TR, pela sua projeção e importância a nível mundial. Foram 

também feitas algumas menções ao subaproveitamento do TR em Portugal face às 

necessidades religiosas e espirituais da população. Em suma, tem um forte potencial para 

crescer ainda mais, a todos os níveis.   

As citações abaixo representam algumas das respostas dadas: 

… “o turismo religioso em Portugal está subaproveitado” (Ent.2) 

… “Mal aproveitado. Atendendo que o nosso estado é laico, há uma não ingerência no que toca 

a religião, logo uma certa resiliência a este tipo de produto” (Ent.6) 

… “Em termos de desenvolvimento o turismo será sempre um setor de fenomenal estruturação e 

suporte, alicerce, mas que vive e usufrui de um conjunto de investimentos e atividades de outros 

setores” (Ent.7) 
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… “Representa muito para a nossa economia, porque é um setor que movimenta muita gente, 

com idade entre os 40 anos e os 70 anos, é esta gente que tem dinheiro para gastar” (Ent.11) 

… “Importante, mas pontual” (Ent.18) 

4.3.3. Potencial da cidade de Lamego para ser promovido como um destino para o TR 

Palavras que caracterizem Lamego como atração turística 

Na questão 2.1 do guião de entrevista, foi pedido que os entrevistados fornecessem três 

palavras que caraterizam Lamego como atração turística (Figura 19). 

 

Figura 19: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 2.1 (nuvem de palavras)  
 

Como se constata com a observação da nuvem de palavras, Monumentos, Património e 

Religião foram as palavras mais mencionadas para caracterizar Lamego como atração 

turística. 

Existência de TR na cidade de Lamego 

A Figura seguinte mostra a opinião dos entrevistados quando lhes foi perguntado se 

consideram que existe TR na cidade de Lamego (Questão 2.2).  
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Figura 20: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 2.2 

 

A maior parte dos entrevistados considera que existe TR em Lamego, sendo a Sr. 

ª dos Remédios o principal elo motivador desse TR:  

… “Inevitavelmente, a nossa cidade respira Turismo Religioso ou não fossem as Festas da 

Cidade, em Honra de nossa Senhora dos Remédios o momento mais alto do fluxo turístico que 

nos visita, onde todos os anos acorrem milhares de peregrinos que vêm agradecer à Senhora as 

graças concedidas às suas preces”(Ent.13). 

 

Os entrevistados número 1, 2, 3 e 5, responderam negativamente ou muito pouco, à existência 

de TR na cidade de Lamego, afirmando que o turismo se deve a tradições pagãs, à diversão e 

à beleza do Douro.  

Potencial de Lamego para se tornar um destino do TR 

Uma das principais questões pretendia aferir a opinião dos entrevistados sobre o potencial 

(patrimonial/histórico/cultural; social/económico) que a cidade tem para se tornar num destino 

do TR (Questão 2.3). Observamos que quase todos os entrevistados reconheceram o potencial 

da cidade de Lamego para se tornar um destino do TR, sendo que cumpre todos os requisitos 

e tem história, infraestruturas de património, eventos e cultura religiosa suficientes para atrair 

visitantes. 
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Figura 21: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão   

 

Algumas frases recolhidas durante as entrevistas mostram claramente as conclusões acima 

apontadas: 

… “A sua história é rica e vasta, marcada por várias influências que moldaram a cidade ao 

longo dos séculos e que permitiram que a mesma se desenvolvesse em torno de uma variedade 

de monumentos que hoje são imagem de marca da cidade” (Ent.1) 

… “mentalidade dos residentes”…é…” retrograda e pouco out-of-the-box “(Ent.1) 

… “a cidade tem um enorme potencial para se tornar um destino de Turismo Religioso”… 

“património material que foi na quase totalidade edificado pela Igreja”… “Detrás deste 

património material anda associado um enorme património imaterial de tradições seculares” 

(Ent.3) 

… “uma localização geográfica acessível, porque se encontra perto do Douro “Património 

Mundial Unesco” (Ent.4) 

… “O potencial está cá todo e há um esforço em manter e preservar todo o património histórico, 

quer seja por parte da própria autarquia, da igreja e outras instituições” (Ent.7) 

… “o nosso património histórico/cultural é riquíssimo, no entanto é necessário evoluir, divulgar 

a nossa história e riqueza, procurar apoios e acordos no sentido de movimentar a cidade, apoiar 
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projetos dinamizadores e inovadores de empresas e por último e não menos importante, explorar 

no verdadeiro sentido da palavra o nosso ex-libris, a Nossa Senhora dos Remédios” (Ent.10) 

… “O Santuário Mariano de NSR é, por si só, a principal atração dos turistas que nos visitam. 

Contudo vários outros monumentos são motivo forte que justifica a afluência de turistas a 

Lamego como o Museu, a Sé, a Igreja de Almacave, Capela de Balsemão, o Castelo e Cisterna a 

par da sua própria história e da história da cidade” (Ent.12) 

… “Lamego é uma cidade com enorme potencial para o Turismo. É das cidades portuguesas 

com um dos maiores patrimónios edificados”…”Lamego, é um destino de excelência para o 

Turismo Religioso” (Ent.13) 

… “Sem dúvida. O facto de termos um bispado, é uma de muitas outras razões para se tornar 

um destino TR. Desde o Santuário dos Remédios até à Catedral da Sé, passando por todos os 

mosteiros e vestígios religiosos no concelho. Obviamente que todas estas atrações irão refletir 

na economia local, pois a religião é, para mim, uma de muitas outras motivações para que o 

turista comum procure o nosso concelho. A gastronomia, a natureza, o vinho, etc. irão com 

certeza potencializar e complementar a motivação principal do turista, neste caso, a religião” 

(Ent.17) 

… “É Nossa Senhora dos Remédios que faz «publicidade» à cidade. Lamego é conhecida, no 

país e no mundo, pela imagem e pelo santuário de Nossa Senhora dos Remédios. É quase um 

epónimo” (Ent.19) 

Principais forças e fraquezas para o desenvolvimento deste produto na cidade de Lamego 

Foi também perguntado quais as principais forças e fraquezas para o desenvolvimento deste 

produto na cidade de Lamego (Questão 2.4). A Figura seguinte ilustra as respostas obtidas. 
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                Forças          Fraquezas 

 

Figura 22: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 2.4 (nuvem de palavras) 

 

A riqueza patrimonial, a monumentalidade e a tradição religiosa são os pontos fortes mais 

referido pelos entrevistados para o desenvolvimento do TR em Lamego. Em relação às 

fraquezas, as mais mencionadas prendem-se essencialmente com a falta de divulgação e falta 

de apoios institucionais à promoção do TR, para além de outros entraves para assumir o TR 

como um negócio (falta de coragem, de liderança, de estruturas, de investimento e 

concorrência). 

No decorrer das entrevistas existiram referências a forças e fraquezas relacionadas com este 

tema: 

… “Uma força, o conhecimento o saber popular e o passa a palavra. Fraquezas, a Irmandade e a 

religião versos tradição” (Ent.6) 

… “Nas forças, acredito na riqueza patrimonial e histórica da cidade, o bom nome que tem em 

termos nacionais, ou seja, tem uma história apensa”…”Fraquezas, eu diria, a dimensão, falta de 

uma liderança que olhe para a cidade e que devia congregar todos os esforços para a cidade. 

Alguma inação comercial” (Ent.7) 

… “Inoperância das entidades competentes, falta de sinergias entre as entidades públicas e 

privadas, relativamente a forças é de facto o património existente” (Ent.9) 
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… “A principal força é todo um conjunto extraordinário de património edificado que nos 

distingue de outras cidades, cuja monumentalidade é ainda um diamante em bruto por lapidar, 

na perspetiva do Turismo Religioso como um produto” (Ent.13) 

… “a principal força para a implementação do Turismo Religioso em Lamego encontra-se na 

sua monumentalidade. Proporcionalmente, deve ser a cidade do país com mais monumentos. 

Percebe-se que José Hermano Saraiva tenha chamado a Lamego um «sacrário de 

monumentos»”(Ent.19) 

Principais oportunidades e ameaças para o desenvolvimento deste produto na cidade de Lamego 

Tendo em consideração os fatores externos, foi perguntado sobre as oportunidades e ameaças 

para o desenvolvimento deste produto na cidade (Questão 2.5), podendo as respostas ser 

visualizadas na Figura seguinte (nuvem de palavras). 

 

     Oportunidades                     Ameaças 

 

Figura 23: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 2.5 (nuvem de palavras) 
 

Foram identificadas mais ameaças que oportunidades para o desenvolvimento do TR na 

cidade de Lamego. As oportunidades residem essencialmente com a proximidade com o 

Douro e seu desenvolvimento, e o fato de Lamego poder capitalizar essa vantagem. A 

existência de novos meios de comunicação e promoção foram outras oportunidades 

mencionadas. As ameaças prendem-se com a crise económica, com o fraco nível de 
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desenvolvimento (organização, cooperação, transportes e estradas) e com a concorrência (ou 

mais concretamente com a maior visibilidade de outros destinos religiosos como Fátima). 

Relativamente às oportunidades apontam-se as seguintes citações: 

… “As principais oportunidades serão o aproveitamento do facto de Lamego se integrar numa 

região demarcada, classificada como património da humanidade e com importantes elementos 

de toda a história de Portugal” (Ent.14) 

… “parcerias com outros destinos religiosos nacionais e internacionais” (Ent.8) 

…”Como oportunidades, as vias de comunicação, o desenvolvimento que o turismo regional no 

Douro está a ter” (Ent.7) 

No que respeita às ameaças, as seguintes citações ilustram algumas opiniões: 

… “A concorrência, a falta de organização e falta de divulgação. Pôr um cartaz não é nada” 

(Ent.6) 

… “Em prejuízo temos o facto de as nossas autoestradas serem das mais caras do país, a crise 

que se instalou em Portugal e os preços elevados dos alojamentos” (Ent.10) 

… “Falta de estacionamento, horários mais alargados das igrejas, mais divulgação e 

manutenção dos edifícios” (Ent.11) 

4.3.4. Importância do TR 

Nesta parte do guião de entrevista pretende-se saber a opinião dos entrevistados sobre a 

importância do TR em termos da atração de visitantes à cidade de Lamego e impactos na 

comunidade residente. Para este tema foram feitas três questões. 

Movimento de turistas e visitantes que ocorre na cidade de Lamego (durante eventos religiosos e no 
resto do ano), em termos de dimensão e tipo de fluxos 

Nesta pergunta (Questão 3.1), os resultados apontam para que o movimento e fluxo de turistas 

são caracterizado pela sazonalidade, sendo que existem fluxos maiores nas festas da Nossa Srª 

dos Remédios, no verão e na Páscoa. 
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Figura 24: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 3.1 

 

Algumas citações ilustra opiniões expressas:  

… “Não há quem divulgue, não há quem conte histórias” (Ent.6)  

… “Quando os autocarros chegam, as pessoas andam ali na praça a vaguear”…” Ninguém quer 

aproveitar, as cafetarias, os cafés, podiam estar ali a promover-se, para as pessoas levarem a 

ideia de ser bem atendidas, esta atitude falta, as pessoas, eu diria estão muito cristalizadas na 

sua atividade. Há aqui um conjunto de possibilidades importantes decorrentes, e era ligar 

cultura com religião” (Ent.7)  

… “Felizmente e graças à promoção/divulgação que tem sido feito pelos vários atores ligados 

ao turismo, sociais, políticos e económicos, a apetência de permanecer e descobrir as ofertas 

existentes é cada vez maior, resultando um incremento positivo da economia, da cultura e da 

qualidade de vida da população local” (Ent.13)   

… “Deveriam permanecer mais tempo em Lamego. Normalmente, turistas que vêm a eventos 

religiosos em Lamego não pernoitam mais que 1 noite. Deveria haver motivações 

complementares (atrações desenvolvidas pela a autarquia ou entidade regional) para que o 

turista permanecesse mais do que 1 noite” (Ent.17) 

… “as festas de Nossa Senhora dos Remédios atraem um número impressionante de pessoas. 

Este é, desde logo, um precioso «ativo» que «oxigeniza» o comércio local” (Ent.19) 
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Representatividade do TR relativamente ao total do fluxo turístico que ocorre na cidade de Lamego 

Quando questionados sobre a representatividade do TR relativamente ao total de fluxo 

turístico que ocorre na cidade de Lamego (Questão 3.2), as respostas dos entrevistados 

indicam uma média de 49,75% de representatividade do TR, variando entre o mínimo de 15% 

e um máximo de 90%. 

Participação e envolvimento da comunidade residente no desenvolvimento do turismo na cidade de 
Lamego e no desenvolvimento do TR 

Na Questão 3.3, procuramos saber como os entrevistados veem a participação e o 

envolvimento da comunidade residente no desenvolvimento do turismo na cidade de Lamego 

e no desenvolvimento do TR. A Figura seguinte apresenta os resultados. 

 

 Figura 25: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 3.3 

 

A maior parte dos entrevistados demonstrou uma opinião negativa e crítica sobre este assunto. 

Ora não existe coordenação, articulação e cultura turística, ora deveria haver uma maior 

contribuição da comunidade e residentes de Lamego. Chega-se até a afirmar que existe falta 

de pro-atividade, com uma postura passiva e expectante, contribuindo para a falta de 

divulgação e publicidade da cidade de Lamego e dos seus atrativos no TR.  

Alguns exemplos de citações são expostos a seguir: 

… “o Museu Diocesano tem promovido exposições temporárias”…” temáticas religiosas 

ligadas à cidade. Temos pena que a população local não aproveite mais esta oferta cultural e 

formativa” (Ent.3)  
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… “A população residente”…” É uma população acolhedora, e, muito importante, informada, 

turisticamente falando” (Ent.5)   

… “A participação é globalmente, fraca, descuidada e assente na tradição. Noutros lugares há 

pessoas que, gratuitamente, se abeiram dos turistas e os orientam, aqui não se verifica” (Ent.6)   

... “Existe uma falta de consciência social dos habitantes locais no que toca à potencialidade 

turística da cidade de Lamego” (Ent.9)  

… “Penso que a comunidade poderia envolver-se mais, se os organismos públicos, empresas 

privadas e outras tivessem mais imaginação em termos de criar novas ações, investisse mais por 

forma a torná-los mais atrativos e, assim, captar a atenção dos turistas através das agências de 

viagens e comunicação social por forma a justificar a sua vinda a Lamego e região” (Ent.12)  

… “Os Lamecenses são por natureza simpáticos, hospitaleiros e muito orgulhosos da sua 

cidade, do seu Património, da sua história, das suas tradições, da sua gastronomia, dos seus 

vinhos, do seu espumante e sobretudo da sua romaria em honra de Nossa Senhora dos 

Remédios” (Ent.13) 

… “Creio que não existe articulação e coordenação entre os vários agentes económicos, 

verificando-se algum amadorismo e até egoísmo no tratamento desta matéria, fruto de 

mentalidades atávicas e pouco entusiasmadas com o futuro da região”...”Excluindo a 

participação da autarquia, da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios e da Santa Casa da 

Misericórdia, a comunidade residente não se envolve, nem se empenha, a não ser pela 

participação passiva nos eventos” (Ent.14)  

… “Pouco ou nenhum envolvimento, falta cultura turística à população de Lamego” (Ent.16)  

… “De uma forma geral…Não vejo. O problema da comunidade é que não trabalha em prol de 

um bem comum. No meu ponto de vista, trabalhar em rede de uma forma assertiva, coordenada 

e continuada é a solução” (Ent.17)  

4.3.5. Contribuição do TR para o desenvolvimento da economia local 

Acontecimentos diferenciadores que mais estão associados ao desenvolvimento do TR na cidade de 
Lamego 

Passando agora para o tema 4 do guião de entrevista, foi pedida a opinião sobre os 

acontecimentos diferenciadores que mais estão associados ao desenvolvimento do TR na 

cidade de Lamego (Questão 4.1). Na Figura seguinte podemos observar os resultados obtidos 

a esta questão.  
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Figura 26: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 4.1 

 

Na resposta a esta pergunta, todos são unânimes em dizer que os acontecimentos mais 

marcantes e diferenciadores são as festas de Nossa Senhora Dos Remédios e as festividades 

da Semana Santa:  

… “Existem em Lamego e no concelho, vários acontecimentos que podem diferenciar o TR. O 

mais importante será o que está ligado ao Vinho e às vindimas. O Turista/peregrino pode numa 

só viagem, programar o seu ato religioso ao vir participar nas Festas de Nossa senhora dos 

Remédios, e depois usufruir da paisagem vinhateira, participar no corte das uvas, fazer uma 

viagem no rio Douro, apreciar a labuta nos socalcos das quintas, degustar um almoço ou jantar 

com características rurais,… enfim, uma panóplia de hipóteses que diferenciam e podem 

contribuir para o desenvolvimento do Turismo Religioso na nossa cidade” (Ent.13)  

Apoio aos eventos religiosos ocorridos na cidade de Lamego 

Quando questionados se contribuem com algum tipo de apoio para os eventos religiosos na 

cidade de Lamego (Questão 4.2), a maior parte dos entrevistados respondeu afirmativamente, 

nomeadamente na Semana Santa e nas festas da Nossa Srª dos Remédios, como se observa na 

Figura seguinte. 
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Figura 27: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 4.2 

Contributo do TR para o desenvolvimento da economia local 

Esta é uma das questões críticas do guião de entrevista, a qual pretende saber qual a perceção 

dos entrevistados sobre o contributo do TR para o desenvolvimento da economia local 

(Questão 4.3). Na Figura seguinte surgem os resultados. 

 

Figura 28: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 4.3 

 

Grande parte dos entrevistados reconheceu a importância do contributo do TR para a 

economia local, com especial incidência para a hotelaria, restauração e comércio. Por outro 

lado, temos entrevistados que consideram que esse contributo é diminuto, beneficiando 

diretamente a Igreja. 



4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

87 

Alguns exemplos são apresentados seguidamente: 

… “Grande parte do lucro advindo deste tipo de turismo reverte diretamente para a igreja” 

(Ent.2)  

… “A população em geral, espera de uma forma desorganizada, pela época das festas para 

salvar o ano em termos económicos”…” O Douro Azul traz os turistas à cidade”…” há quem 

considere este e outros operadores turísticos uma ameaça que apenas deixam lixo”…” Há quem 

os veja como um obstáculo e não como uma oportunidade, enfim cada um olha para si” (Ent.6)   

… “Tem um papel importante, mas pode ser majorado, aumentado e incrementado”…”para 

chegar aos públicos” (Ent.7)   

… “Pode ser gerador de emprego” (Ent.15)  

4.3.6. Papel desempenhado pelos diversos stakeholders no desenvolvimento e promoção do TR 

Predisposição dos vários stakeholderes (entidades turísticas públicas, organizações turísticas privadas e 

outras instituições) em colaborar no desenvolvimento e promoção do TR na cidade de Lamego. 

Na Questão 5.1, conhecemos a opinião dos entrevistados acerca deste assunto. A Figura 

seguinte evidencia os resultados. 

 

Figura 29: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 5.1 

 

A maior parte dos entrevistados considera que os vários stakeholders estão dispostos a 

colaborar no desenvolvimento e promoção do TR na cidade de Lamego, considerando até que 

é uma mais-valia e fulcral para esse tipo de turismo. Uma pequena parte dos entrevistados 
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acredita que não, dada a falta de entendimento em rede e de uma visão que permita dinamizar 

o TR. As seguintes citações ilustram opiniões expressas: 

… “Quem tem uma visão diferenciadora que pode ser mais limitadora do fenómeno, até pode 

ser a igreja, mais conservadora, mais fechada, relativamente a uma promoção e uma projeção do 

evento. A autarquia tem que ter uma visão mais comercial, mais empresarial do fenómeno” 

(Ent.7) 

… “Uns mais outros menos, todos têm feito alguma coisa em prol do desenvolvimento do TR e 

formação da cidade de Lamego. Contudo poder-se-ia fazer muito mais se se pusessem as 

pessoas certas nos lugares certos (o que muitas vezes não acontece), se se fizesse a 

monitorização dos apoios que muitos “Xicos Espertos” vão buscar às entidades públicas e 

privadas e aos fundos comunitários exigindo relatórios feedback das ações, o que não tem 

acontecido” (Ent.12) 

… “Considerando turistas/visitantes, locais, empresas de turismo e PME,S, operadores 

turísticos, sector público e Governo, como stakeholders, há que promover a cooperação entre 

todas estas entidades, de modo a evitar que estes compitam entre si, desenvolvendo uma 

abordagem de partilha de recursos e um marketing-mix integrado” (Ent.13)  

Avaliação do papel que desempenham esses stakeholders nessa tarefa (desenvolvimento e promoção 
do TR na cidade de Lamego). 

Relativamente a esta questão (Questão 5.2), na Figura seguinte apresentamos os resultados. 

 

Figura 30: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 5.2 

 

Se bem que se tenha reconhecido a importância dos stakeholders e sua colaboração para a 

promoção e desenvolvimento do TR em Lamego, os entrevistados dividiram-se muito quando 



4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

89 

chamados a avaliar o papel que desempenham esses agentes nessa tarefa. Ora acham que 

poderiam fazer mais (no que respeita a programação, comunicação e trabalho), ora acham que 

estão no bom caminho (avaliando positivamente e enaltecendo melhorias), ora fazem uma 

avaliação negativa (qualificando o seu desempenho de fraco, reduzido e sem estratégia). 

Algumas citações são expostas seguidamente: 

… “não vejo a comunidade a empenhar-se, eventualmente a envolver-se, não há uma 

interligação. Há uma certa inércia” (Ent.6) 

… “Todos a fazer o seu papel, cada um ao seu nível e com as suas limitações”. (Ent.7) 

… “Todos os stakeholders terão de contribuir para a melhoria da atratividade da cidade e do 

turismo Religioso apresentando atividades direcionadas para todos os público-alvo, desde as 

crianças aos idosos” (Ent.8) 

… “Reduzido por falta de estratégia comum” (Ent.15) 

4.3.7. Propostas de atuação para o desenvolvimento do TR 

Iniciativas atualmente a decorrer para desenvolver e promover o TR na cidade de Lamego 

Na Questão 6.1 pergunta-se aos entrevistados sobre as iniciativas a decorrer no sentido de 

desenvolver e promover o TR na cidade. Os resultados desta análise encontram-se visíveis na 

Figura seguinte. 

 

Figura 31: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 6.1 
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Grande parte dos entrevistados manifestou não conhecer qualquer tipo de iniciativa para 

desenvolver e promover o TR na cidade de Lamego. Dos que demonstraram conhecer, sabem 

que existem várias obras de requalificação de monumentos, com alguns arranjos para 

melhorar a sua qualidade e condições. Outros entrevistados manifestaram o conhecimento de 

alguns projetos, exposições e conferências. 

Foram assinaladas as seguintes citações: 

… “As obras de requalificação do escadório” (Ent.10)  

… “O Município de Lamego tem vindo a implementar uma série de iniciativas que são 

fundamentais para promover direta ou indiretamente o Turismo Religioso. Coopera e colabora 

com a Diocese de Lamego, e com a população, criando estruturas e equipamentos de 

apoio/auxílio dos turistas/visitantes (como exemplo o centro de acolhimento /interpretação em 

Lamego), tentando assegurar a resolução das diversas iniciativas, programas e projetos para um 

desenvolvimento da cidade e da região” (Ent.13) 

… “Salta à vista, desde já, o melhoramento patrimonial nos monumentos (Sé, Desterro, 

Santuário) e no escadório de Nossa Senhora dos Remédios” (Ent.19)  

Sugestões para o desenvolvimento/consolidação do TR na cidade de Lamego 

Por último, na Questão 6.2, foram pedidas sugestões para o desenvolvimento/consolidação do 

TR na cidade de Lamego, as quais podem ser visualizadas na Figura seguinte. 

A sugestão que mais ressalta para desenvolver/consolidar o TR na cidade de Lamego, prende-

se com uma maior divulgação, que é possível através de um trabalho em rede para promover 

o TR, envolvendo todas as entidades públicas e privadas. É dada especial importância ao 

desenvolvimento de uma cultura de acolhimento e hospitalidade de todos os agentes de 

turismo, população e comércio em geral e à valorização da religião. São também feitas 

menções à promoção de mais eventos, e otimização de alguns aspetos, tais como o 

estacionamento, sinalização religiosa e alargamento dos horários de alguns estabelecimentos. 
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Figura 32: Resultados da análise de conteúdo das entrevistas – questão 6.2 

 

Como exemplo de opiniões registadas, constam os seguintes: 

… “Penso ser muito importante o papel da Igreja pela simples razão de que este património 

material, não se pode compreender em profundidade sem o património imaterial da fé, da 

teologia e da tradição religiosa que lhe deu origem”…” A arte religiosa tem esta função didática 

e humanizante” (Ent.3)  

… “Conceção de uma marca que permita a associação imediata ao turismo Religioso à cidade 

de Lamego, (merchandising) utilizando um marketing mais agressivo para alcançar melhores 

resultados” (Ent.4)  

… “É sobretudo uma questão de comunicação, as pessoas têm que perceber que para lá do 

fenómeno cultural religioso, existe um apor e potencial económico” (Ent.7)  

… “Porém, o turismo não é só ter monumentos. O turismo abarca outras disciplinas como a 

história, a limpeza, a sinalização, a formação de técnicos de informação e promoção, o material 

de informação de qualidade, a criação de um departamento/divisão com gente habilitada, com 

sanitários públicos condignos, fiscalização, acessos a monumentos, vias de comunicação, 

ambiente, preservação do património, hospitalidade, artesanato, gastronomia e vinhos, animação 

turística, festas temáticas, sensibilização ao investidor, hotelaria e restauração, paisagem, 

levantamentos de usos, costumes e outros” (Ent.12) 

… “Envolvimento de todos os agentes de turismo, população e comércio em geral, e, várias 

ações de divulgação da cidade” (Ent.16)  
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Foi ainda perguntado se haveriam outras opiniões ou sugestões para a realização do estudo, 

que não tenham sido expressas no restante da entrevista. Apenas dois dos entrevistados 

apresentaram outras opiniões, mais e melhores infraestruturas para a utilização dos turistas. 

Centrar em Lamego e aproveitar todo o potencial como efeito multiplicador deste fenómeno, 

aproveitar o fluxo de turistas que vêm, por exemplo, com o Douro Azul e propor-lhes algo 

mais. Na forma de um pequeno reparo, o entrevistado nº.11, deixou este alerta: …”Faltam 

casas de banho, mais sinalização, manutenção, informação, divulgação e mais condições”...  

Em jeito de sugestão o entrevistado nº.7 deixou a seguinte mensagem:  

… “Centrar em Lamego, mas tentar perceber esta motivação e um pouco mais alargar esta 

temática para fora daqui da região, fazer perceber aos outros que a atitude é também importante, 

cada vez que alguém vem a Lamego é um potencial para o outro lado, isto cria uma perspetiva 

mais alargada do fenómeno. Para nós é claro que é indispensável para o desenvolvimento da 

cidade, mas pode ter um efeito multiplicador, para a nossa envolvente. O Douro Azul, vêm com 

o tempo limitado, mas se lhe propusermos algo mais, se calhar não vão dizer que não, porque 

não aproveitar esse fluxo, eles (turistas) querem comprar, não há. O que se pode ainda fazer?” 

 

Em síntese, no estudo realizado aos restantes stakeholders a partir das entrevistas foi 

imediatamente visível a dificuldade na definição de TR. Se o TR pode ser sinteticamente 

considerado como um segmento de mercado diferente de todos os outros, tendo como 

motivação principal a fé, não é, necessariamente, um turismo feito por religiosos de qualquer 

crença. O principal objetivo do TR refere-se à visita de locais religiosos assim como na 

participação em rituais de culto onde a principal motivação turística é a religião. Esta é a 

visão do TR em Lamego, substancialmente associada à Romaria da Nossa Senhora dos 

Remédios. Este tipo de turismo não pode ser considerado individualmente sendo que está 

integrado no produto turístico “Turismo Cultural”, mas independentemente desta dificuldade 

conceptual, o TR tem crescido sustentadamente nas últimas três décadas no país, e prevê-se 

um crescimento acrescido. A riqueza do património religioso de Lamego é considerada 

assinalável por unanimidade. Mas, para os entrevistados, as igrejas, para além de um lugar de 

culto, são também espaços de história, têm memória e arte.  

Os stakeholders entrevistados estão amplamente conscientes do potencial da cidade para o 

desenvolvimento do turismo em geral, e do TR em particular; contudo, são bastante críticos, 

por exemplo, em relação ao papel da comunidade residente, a qual deveria ser mais criativa, 
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proactiva e coordenada. Com base num património histórico/cultural riquíssimo, Lamego é 

considerada pelos stakeholders entrevistados como sendo um destino turístico de excelência 

para o setor religioso/cultural. Uma das principais bases de desenvolvimento da cidade tem 

sido as oportunidades advindas do aproveitamento das suas potencialidades turísticas (em 

geral e, no TR em particular); contudo, no campo do TR essas oportunidades ainda estão, de 

certo modo, sub-aproveitadas. Varico (2009) chega à mesma conclusão relativamente à 

cidade de Braga. 

Julga-se ser possível concluir que a maior parte dos gestores do património religioso, estão 

ainda à margem de toda a dimensão da visita. As visitas organizadas ainda não estão 

devidamente trabalhadas, há dificuldades na forma de receber os visitantes e, também, na 

qualidade da informação prestada e nas condições de acessibilidade. É exatamente nesta 

perspetiva que os stakeholders assumem a necessidade de uma maior dinamização de projetos 

locais em rede e a criação de uma rede de sinergias. O património religioso por si não basta. É 

fundamental haver uma articulação entre todos quantos se posicionam no terreno para 

divulgar o património religioso. 

Segundo as visões manifestadas, o TR constitui uma oportunidade a explorar de forma mais 

intensiva na cidade de Lamego. Pela análise das entrevistas, é indiscutível a riqueza 

patrimonial/histórica/religiosa existente na cidade. Contudo, sentiu-se a necessidade de uma 

nova cultura, uma nova atitude de relacionamento entre as entidades ligadas, direta ou 

indiretamente, ao turismo, face às especificidades dos espaços de culto religioso, 

representativos da herança e memória desta cidade. Se a valorização e divulgação do 

património religioso é uma mais-valia turística importante para Lamego, é necessário divulgar 

e comercializar esta cidade histórica como destino turístico religioso.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo realizamos a conclusão da dissertação, abrangendo uma síntese dos resultados 

obtidos face aos objetivos e às questões de investigação colocadas, as implicações do trabalho 

para a academia e profissionais da área e as limitações e propostas de estudos futuros. 

O turismo é um sector importante no desenvolvimento de uma região, sendo o TR um dos 

segmentos de turismo mais dinâmico do mundo (Hitrec, 2010). Tem sido encarado como um 

motor de desenvolvimento local. 

O objetivo principal do estudo desenvolvido junto de diversos stakeholders na cidade de 

Lamego relaciona-se com a compreensão das suas visões acerca do relacionamento entre a 

religião e o turismo na cidade de Lamego. Neste contexto, procuramos saber o que pensam 

sobre o potencial do TR para o desenvolvimento da cidade de Lamego.  

Para atingir essa meta, utilizamos uma abordagem metodológica mista, com o apoio de 

inquirições de natureza quantitativa, com base em questionários (aos residentes e visitantes) e 

de caráter qualitativa, com base em entrevista (a outros stakeholders considerados 

importantes). Foram obtidas 120 e 150 respostas válidas ao questionário aos visitantes e 

residentes da cidade de Lamego, respetivamente. Foram realizadas 19 entrevistas a agentes 

locais. 

Iniciamos por explorar o contexto em análise, nomeadamente a cidade de Lamego e a 

apresentar uma breve história das festas e religião em Lamego. Seguidamente, incidimos 

sobre o turismo, em termos das suas principais perspetivas e conceitos. Neste âmbito dêmos a 

atenção sobre as classificações e tipos de turismo existentes e, dentro destas, o turismo 

cultural e o turismo religioso. Fizemos, também, uma análise dos principais impactos do 

turismo, a nível económico, político, sociocultural e ambiental. Por último, apresentamos 

umas breves notas sobre o conceito de desenvolvimento local. 
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No quarto capítulo foram apresentados os resultados dos estudos realizados aos visitantes, 

residentes e outros stakeholders. De forma sintética, na Tabela 26, visualiza-se as respostas às 

questões de investigação colocadas, as quais estão diretamente associadas aos objetivos 

específicos estabelecidos. 

Tabela 26: Síntese dos principais resultados 

Visitantes (N=120) 

Qual é o perfil do turista e/ou visitante da cidade de Lamego? 

Os 120 visitantes que responderam ao questionário caracterizam-se por serem: maioritariamente do género masculino; com 

idade média de 49 anos; casados; com ensino superior; de nacionalidade portuguesa; com rendimentos elevados; e religiosos. 

Qual é o peso da motivação religiosa na visita? 

A maioria dos respondentes nunca tinha visitado a cidade; contudo conhecem o seu monumento religioso mais importante. 

Apesar disso, o peso da motivação religiosa na visita é diminuto. No entanto, as atividades realizadas durante a visita 

relacionam-se em grande medida com a visita a igrejas e monumentos religiosos. 

Qual a perceção dos visitantes sobre o potencial da cidade como destino turístico religioso? 

A grande maioria dos inquiridos considera existir um elevado potencial de promoção da cidade como destino turístico 

religioso, estando tal facto associado à riqueza do património religioso e cultural existente. 
 

Residentes (N=150) 

Os residentes da 

cidade estão ligados à 

sua comunidade? 

A ligação com a comunidade dos respondentes não é muito elevada. 

Qual o apoio dado 

pelos residentes ao 

desenvolvimento do 

turismo? 

No âmbito desta questão, apesar de o apoio ao desenvolvimento do turismo, dado pelos residentes 

não apresentar valores médios muito elevados, fica realçado o orgulho que os mesmos manifestam 

sobre as visitas dos turistas à cidade e na opinião de que o turismo possui um importante papel no 

desenvolvimento económico local 

Quais os impactos do 

turismo na cidade de 

Lamego? 

A perceção dos benefícios do turismo é superior à perceção dos custos, apesar de não ser muito 

elevada. Os respondentes consideram que “o Turismo é útil para a promoção de produtos locais” e 

que “o turismo fez aumentar a identidade cultural local”, mas pensam também que “o Turismo fez 

aumentar o preço dos produtos locais”. 

Os residentes confiam 

nos agentes públicos 

locais? 

Em termos médios há uma opinião neutra (nem confiam nem desconfiam) no que respeita a esta 

questão. 

Os residentes 

encontram-se 

dependentes do 

turismo? 

Os residentes que responderam ao questionário apresentam um fraco grau de dependência do 

turismo. 

Qual o potencial de 

Lamego para o 

desenvolvimento do 

segmento TR? 

A grande maioria considera que existe esse potencial, devido, por exemplo, à sua prezada história 

e envolvência cultural e religiosa, porque é um local central em relação a vários pontos de 

interesse e porque é uma cidade visitada por muita gente ligada ao turismo religioso. 

Os respondentes consideram que o fluxo atual do TR na cidade é moderado e que terá, no futuro 

mais importância. 
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Outros stakeholders (N=19)  

Qual o significado do 

termo turismo 

religioso? 

Os entrevistados demonstraram conhecer o termo TR. Consideram tratar-se de um conceito amplo 

que abarca um conjunto vasto de atividades e que delimita uma forma específica de turismo. 

Qual o potencial de 

Lamego para o 

desenvolvimento do 

segmento TR? 

Os entrevistados afirmam haver turismo religioso na cidade de Lamego. 

A esmagadora maioria diz que a cidade tem potencial para se tornar um destino de T.R., devido à 

sua localização (ao facto de estar inserida no Douro Património da Humanidade), por ter a 

Padroeira e muita história e monumentos religiosos. 

Qual a importância 

do TR? 

As entidades referem que o turismo em Lamego é essencialmente de passagem, centra-se mais nos 

meses de verão e, em termos de TR, tem o seu ponto alto na Semana Santa e nas festas da Nossa 

Senhora dos Remédios. 

A representatividade do TR relativamente ao total do fluxo turístico que ocorre na cidade de 

Lamego é, para os entrevistados, de cerca de 50%. 

Qual a contribuição 

do TR no 

desenvolvimento 

local? 

Grande parte dos entrevistados reconheceu a importância do contributo do TR para a economia 

local, com especial incidência para a hotelaria, restauração e comércio. Por outro lado, temos 

entrevistados que consideram que esse contributo é diminuto, beneficiando diretamente a Igreja 

Que papel 

desempenham 

diversos stakeholders 

no TR? 

Os representantes públicos ligados à tutela e à igreja, dizem estar dispostos a colaborar e a 

cooperar com todos os “agentes”. 

Os representantes de outros organismos referem que os apoios comunitários para eventos deviam 

ser melhor distribuídos e aproveitados. 

Existem algumas reclamações relativas a uma certa inoperância, relativamente aos seus possíveis 

pares, ou seja, queixam-se dos outros. Há o reconhecimento de existir muito trabalho a 

desenvolver ao nível de programação e comunicação.  

Que ações podem ser 

propostas para o 

desenvolvimento do 

TR? 

A quase totalidade dos entrevistados diz não ter conhecimento de alguma iniciativa atual para 

promover o TR na cidade. Contudo, a autarquia defende que tem vindo a implementar várias 

iniciativas e que coopera com a Diocese e com a população. Diz ter em marcha vários projetos, 

várias obras de requalificação e valorização, desenvolvendo diversas parcerias. 

As sugestões para o desenvolvimento do TR passam por mais informação, promoção e 

desenvolvimento de outras atividades, mais estacionamento, melhor sinalização e horários mais 

alargados. Há quem sugira que as entidades públicas e privadas devam trabalhar mais em rede, e, 

haver mais envolvimento dos agentes de turismo com a população e o comércio em geral, a 

elaboração de roteiros turísticos de fácil compreensão e a organização de eventos religiosos. 

 

Com o estudo realizado conclui-se que os visitantes inquiridos gostam da visita que fazem e 

recomendariam a mesma, mas não visitam Lamego por motivações religiosas, apesar de terem 

como atividades principais, durante a estada, as relacionadas com a visita a monumentos 

religiosos. Fundamentalmente, pouco tempo permanecem em Lamego, e a participação 

económica que deixam é reduzida. Com base nos resultados do estudo feito aos visitantes que 

responderam ao questionário não os poderemos classificar no âmbito do turismo religioso, 

numa aceção exclusivamente orientada por motivações que têm a ver com a devoção e 

práticas religiosas; contudo, e tendo em conta a ligação entre a cultura e a religião, e as 

caraterísticas históricas, culturais e religiosas do património existente nesta cidade, os seus 

visitantes enquadram-se no contexto do turismo cultural. A grande maioria dos visitantes, 

apesar de manifestarem outras motivações que não a religiosa, consideram que existe um 

elevado potencial de promoção da cidade como destino turístico religioso. 
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Os residentes inquiridos não têm uma opinião clara sobre os benefícios do turismo, nem se 

manifestam muito ligados à comunidade. O apoio que dão ao desenvolvimento do turismo é 

limitado e mantêm uma posição neutra relativamente à confiança nos agentes públicos locais.  

Os restantes stakeholders inquiridos estão amplamente conscientes do potencial da cidade 

para o desenvolvimento do turismo em geral, e do TR em particular; contudo, são bastante 

críticos, por exemplo, em relação ao papel da comunidade residente, a qual deveria ser mais 

criativa, proactiva e coordenada. 

Neste contexto, relembra-se o problema que deu origem à realização desta investigação e que 

é: O TR representa uma oportunidade para o desenvolvimento local de um território? 

Face ao que foi investigado, teoricamente e empiricamente, podemos dizer que sim. No 

âmbito teórico, são vários os estudos que apontam nesse sentido, no contexto internacional e 

nacional (por exemplo, Almeida, 2014; Silva, 2011). 

Ao nível empírico, conclui-se que, com base num património histórico/cultural riquíssimo, 

Lamego é um destino de excelência para o TR. Assim, os inquiridos (visitantes, residentes e 

outros stakeholders) consideram que existe grande potencial de promoção de Lamego como 

destino turístico religioso, e que isso representa uma oportunidade para o desenvolvimento 

local do território. Contudo, quando se observa os resultados das entrevistas realizadas há 

opiniões críticas relativamente a esta temática. Por exemplo, um entrevistado representante do 

poder público local refere “não ter havido ainda a coragem suficiente para assumirmos o Turismo 

Religioso como um negócio e daí obtermos uma fonte de mais rendimento e melhor aproveitamento 

de todo este património”. Por outro lado, realça-se a opinião do diretor do Museu, relativamente 

às fraquezas existentes: “Infelizmente a dispersão de forças e a falta de verbas canalizadas para este 

campo limitam a potencialização e divulgação deste produto”. 

Esta dissertação tem como contributo o enriquecimento cultural, bem como, pode servir de 

instrumento de trabalho e estudo para as academias (teóricos), e também, para profissionais 

(práticos) do setor que tenham interesse em conhecer melhor o espaço onde estão sediados. 

Tem como implicação uma tomada de consciência daqueles que, direta ou indiretamente, 

podem melhorar o seu contributo nesta matéria do turismo.   

Com este estudo procuramos contribuir para a gestão e valorização do turismo religioso em 

Lamego. Através da recolha de informações, na perspetiva de vários stakeholders, pensamos 

ter ajudado a realçar a importância da análise das visões e perceções dos diversos grupos de 

interessados em todo o processo de desenvolvimento turístico, em geral e no desenvolvimento 
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do turismo religioso em particular. O apoio que a comunidade residente pode dar a esse 

desenvolvimento pode assumir várias formas e os agentes inquiridos reconhecem todos têm 

feito alguma coisa em prol do desenvolvimento do TR e formação da cidade de Lamego, mas 

que há muito trabalho a desenvolver a diversos níveis. Logicamente, o esforço necessário para 

que uma determinada localidade potencie o turismo (e o TR em particular) e o utilize como 

um instrumento de desenvolvimento é sempre considerável. A potencialidade de Lamego para 

o TR foi amplamente manifestada por todos os grupos inquiridos, Contudo, e tal como refere 

Silva (2011, p.164), iniciativas que aproveitem essa potencialidade para dinamizar territórios 

necessitam de capacidades de intervenção que mantenham o equilíbrio “entre as sensibilidades 

políticas, económicas e religiosas”. 

Nesse sentido, sugerimos que os órgãos e atores responsáveis pelo desenvolvimento do 

turismo trabalhem, de forma coordenada e estrategicamente, em questões como a 

comunicação, a criação de redes, a confiança dos residentes e a sua inclusão/envolvimento em 

todos os planos de ação a estabelecer, o benchmarking, as infraestruturas. Ou seja, é 

importante que as partes interessadas sejam envolvidas a participar em processos de 

desenvolvimento do turismo neste local, especialmente no que respeita ao TR. 

As limitações na elaboração desta dissertação são diversas. Desde logo tiveram que ver com 

resistências, por parte de alguns inquiridos, a determinados temos abordados, no que concerne 

a expor as suas opiniões. Na realização de todo o trabalho de recolha de dados, foi possível 

perceber alguma atitude defensiva na exposição pública de determinadas ideias, 

nomeadamente um certo receio em manifestar assertividade nas opiniões, acerca de temáticas 

de natureza mais polémica.   

Por outro lado, as inquirições realizadas foram aplicadas num único momento de tempo, ou 

seja, trata-se de um estudo de corte transversal. Este facto poderá ser considerado como uma 

limitação uma vez que nada garante que as opiniões manifestadas pelos diversos grupos 

interessados se mantenham no futuro. Assim, será relevante que estas perceções sejam 

aferidas ao longo do tempo, para uma sustentabilidade do turismo a longo prazo deste destino. 

Uma outra limitação relaciona-se com o facto de apenas ser uma cidade o objeto de estudo e, 

além disso, de as partes interessadas a inquirir terem sido selecionadas com base no 

julgamento do investigador (por conveniência). Razões de restrições financeiras e de tempo 

justificaram tal opção, contudo, estudos futuros poderão colmatar esta limitação através da 

utilização de procedimentos amostrais mais desenvolvidos. 
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Depois de esta dissertação ter terminado, sugere-se que em futuras investigações: 

 se realizem  trabalhos, mais na vertente económica, no tocante à criação de uma imagem 

de marca, que distinga e publicite a cidade de Lamego em todo o país e no mundo, 

exigindo para isso, um trabalho de pesquisa a todos os níveis e a recolha de opinião a 

todos os envolvidos, direta ou indiretamente, neste setor do turismo; 

 se realizem questionários durante um período de tempo mais alargado de forma a 

possibilitar a obtenção de uma amostra mais representativa; 

 se inquira os turistas de Lamego, numa outra vertente à estudada, que contemple o que 

gostariam de encontrar na cidade. 

Estes estudos, a serem conduzidos, permitirão um conhecimento mais profundo sobre o 

relacionamento entre o TR e o desenvolvimento local de Lamego. 

Em síntese, deve dizer-se que este trabalho foi um desafio que, pensamos, tornou possível 

mostrar a importância do património material e imaterial da histórica cidade de Lamego, 

apoiados na sua tão vasta riqueza. Os stakeholders locais aproveitam da forma que melhor 

sabem o turismo que assola diariamente a cidade. Usando as técnicas e métodos disponíveis 

para a investigação científica foi possível quantificar e qualificar, a importância do turismo 

Religioso na cidade.  
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ANEXO 1: GUIÃO DE ENTREVISTA 

 

Luciano Tomás Ribeiro Ferreira                                                   

Aluno de Mestrado em Gestão 

Empresarial na UTAD – Vila Real 
 

 

 

 

 

Assunto: pedido de entrevista  

 

 

Os meus respeitosos cumprimentos. 

Sou aluno de mestrado em Gestão Empresarial na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, em Vila Real. Para concluir este grau académico tenho que elaborar uma Dissertação e 

defende-la perante um júri.  

Escolhi o tema “ Turismo Religioso e Desenvolvimento local de Lamego”, que achei atual e 

pertinente, e que se prende com a nossa tão acolhedora cidade de Lamego. O estudo irá levar 

a uma conclusão, no que concerne ao impacto deste tipo de Turismo na cidade de Lamego.  

Para que tal dissertação tenha o valor que se impõe, solicito a Vª. Exª. Se digne conceder-me 

uma breve entrevista, em data e hora a combinar, dentro da Sua disponibilidade. 

Sem mais, grato pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. 

 

 

Luciano Ferreira-UTAD 

Telemóvel – 96 82 76 112 

Lamego, 4 de Janeiro de 2015 
 

Ao 

Exmo. Senhor, 

Diretor do Museu de Lamego 

5100 Lamego 
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 GUIÃO DE ENTREVISTA – TURISMO RELIGIOSO E DESENVOLVIMENTO LOCAL DE LAMEGO 

 

Esta entrevista serve para dar um contributo científico a uma Dissertação que irá conferir um 
grau de Mestre em Gestão Empresarial. Este estudo, subordinado ao tema “Turismo Religioso 
e Desenvolvimento Local de Lamego”, tem como objetivo procurar compreender a 
importância do Turismo Religioso (TR) para o desenvolvimento local de um território. Ou seja, 
procura-se conhecer o potencial do TR para o desenvolvimento desta cidade. Garante-se o 
anonimato desta entrevista. Se assim o desejar, este trabalho estará à sua disposição. Muito 
obrigado. 

 

ETAPA 1: 

 

Tema 1: CONCEÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO (TR) 

1.1.  O que significa para si o termo TR? Ou seja, como o definiria? 

1.2.  Em termos gerais, qual a sua opinião sobre o TR em Portugal?  

 

Tema 2: POTENCIAL DA CIDADE DE LAMEGO PARA SER PROMOVIDO COMO UM DESTINO PARA O TR 

2.1. Escolha três palavras que caraterizem Lamego como atração turística: 

_____________________________________________________________________________ 

2.2. Considera que existe TR na cidade de Lamego?. 

2.3. Considera que a cidade de Lamego tem potencial (patrimonial/histórico/cultural; 

social/económico) para se tornar um destino do TR? Justificar. 

2.4. Pensando em fatores internos, quais as principais forças e fraquezas para o 

desenvolvimento deste produto na cidade de Lamego? 

2.5. Pensando em fatores externos, quais as principais oportunidades e ameaças para o 

desenvolvimento deste produto na cidade de Lamego? 

 

Tema 3: IMPORTÂNCIA DO TR (em termos da atração de visitantes à cidade de Lamego e impactos na comunidade residente) 

3.1. O que pensa sobre o movimento de turistas e visitantes que ocorre na cidade de Lamego 

(durante eventos religiosos e no resto do ano), em termos de dimensão e tipo de fluxos?  

3.2. Qual pensa que é a representatividade do TR relativamente ao total do fluxo turístico que 

ocorre na cidade de Lamego (de 0 a 100%)? 

3.3. Como vê a participação e o envolvimento da comunidade residente no desenvolvimento 

do turismo na cidade de Lamego? E no desenvolvimento do TR? 
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Tema 4: A contribuição do TR para o desenvolvimento da economia local  

4.1. Quais os acontecimentos diferenciadores que mais estão associados ao desenvolvimento do TR na 

cidade de Lamego? 

4.2. Contribui com algum apoio para os eventos religiosos ocorridos na cidade de Lamego? 

4.3. Na sua opinião, qual o contributo do TR para o desenvolvimento da economia local? 

Tema 5: Papel desempenhado pelos diversos stakehoders (entidades turísticas públicas, organizações 

turísticas privadas e outras instituições) no desenvolvimento e promoção do TR 

5.1. Considera que os vários stakeholderes estão dispostos a colaborar no desenvolvimento e 

promoção do TR na cidade de Lamego? 

5.2. Como avalia o papel que desempenham esses stakeholders nessa tarefa (desenvolvimento e 

promoção do TR na cidade de Lamego)? 

 

Tema 6: Propostas de atuação para o desenvolvimento do TR 

6.1. Que iniciativas estão atualmente a decorrer para desenvolver e promover o TR na cidade de 

Lamego? 

6.2. Que sugestões pode dar para o desenvolvimento/consolidação do TR na cidade de Lamego? 

ETAPA 2: 

- Tem outras opiniões ou sugestões para a 

realização do estudo, que não tenham sido 

expressas na entrevista: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Caraterização do respondente: 

Função:__________________________  

Tempo de trabalho na função: _________ 

Género: F M 

Idade: _____ (anos) 

Habilitações literárias: _______________ 

Local de residência: __________________ 

Muito obrigado pela sua participação  

 

Código da entrevista: __________                    Data da entrevista: ____________   

Duração da entrevista: _________                    Local da entrevista: ___________  
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO AOS VISITANTES 
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO AOS RESIDENTES 
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ANEXO 4: CARATERIZAÇÃO DOS MONUMENTOS  

Igreja e Convento de Santa Cruz  

O Convento está localizado junto a um quartel e, foi fundado por um lamecense, tendo a sua 

obra origem em 1596 e em 1632 foi ocupado por frades. Rico em talha dourada, este oferece 

uma fantástica acústica, o que proporciona a realização de concertos musicais no seu interior.  

Igreja do Convento de Santo António de Ferreirim 

Foi mandado edificar, nos finais da idade média, pelos condes de Marialva. Em 1525 foi 

entregue à Ordem Franciscana. A igreja é de estilo manuelino-renascentista e na parte 

conventual conserva uma torre militar medieval. 

Igreja da Graça 

Do velho convento dos Gracianos apenas resta a igreja. O convento foi demolido para dar 

lugar ao atual edifício da Câmara Municipal. No seu interior, mais precisamente no altar-mor, 

de realçar uma bonita talha pintada a branco.  

Igreja de S. Francisco 

É o que resta de um convento que mais tarde viria a ser um hospital. Rica em pinturas, tanto 

de quadros bem como de teto e ainda painéis de azulejos alusivos a momentos religiosos.  

Capela de Nossa Senhora dos Meninos do Bairro da Ponte 

A Nossa Senhora dos Meninos constitui um belo trabalho do séc. XVI e apresenta a Virgem 

sentada numa cadeira com o Menino no regaço. 

Para além da imagem da Virgem, a capela possui no seu interior azulejos e numerosos painéis 

a decorarem os tetos. O gradeamento e o púlpito são fabricados em pau-preto. Como foi 

mandada edificar pelo bispo de Lamego, de então, D. Manuel de Noronha, na fachada pode 

observar-se o seu brasão.  

Capela do Espírito Santo  

Capela pequena e reedificada por D. Manuel de Noronha, possui no exterior o seu brasão e no 

interior alberga, no altar-mor, uma fabulosa escultura do Espirito Santo. Os outros dois 

altares, um é de estilo barroco, o púlpito é em talha dourada e os azulejos que revestem as 

paredes são do séc.XVII.  
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Capela de Nossa Senhora da Esperança  

Fundada pelo padre Francisco Gonçalves, esta capela tem no seu exterior um alpendre em 

talha barroca e no seu interior, no altar-mor, tem a imagem de Nossa Senhora da Esperança, 

em pedra de Ançã. Possui também uma escultura em madeira estofada do Senhor da Cana 

Verde e as paredes são revestidas de azulejos do séc.XVII.  

Busto do Poeta Fausto Guedes Teixeira  

Encontra-se no jardim da República, junto da Câmara Municipal de Lamego. Inaugurado em 

1944, homenageia o poeta lamecense Fausto Guedes Teixeira. É uma obra arquitetada por Rui 

Couto e António Couto e esculpida pelo artista Costa Mota Sobrinho. Era formado em direito 

pela universidade de Coimbra e escreveu várias obras. 

Estátua "O Lamego"  

É no fundo a estátua que dá o nome à cidade, estando colocada num fontanário do mesmo 

nome e representa um guerreiro de antigamente, construída em granito. Encontra-se numa rua 

lateral ao jardim da República, perto da câmara municipal. 

Estátua do Soldado Desconhecido 

Foi inaugurada em 1932, erguida em memória aos mortos da Grande Guerra, é um símbolo 

central da cidade, esta divide duas avenidas e está de costas para o escadório da Nossa 

Senhora dos Remédios. 

Estátua de D. Miguel de Portugal (Bispo de Lamego) 

Encontra-se em frente ao museu e é um grande tributo ao bispo de Lamego que foi também 

embaixador de Portugal. Esta estátua foi obra do escultor madeirense Francisco Franco.  

Estátua ao Bombeiro Voluntário 

Bastante recente, inaugurada em 2002, na altura da celebração dos 125 anos da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego. Representa um soldado da paz a sair por 

uma janela com uma criança nos braços. Encontra-se a meio da avenida 5 de outubro, mesmo 

em frente à rua que dá acesso ao quartel dos bombeiros.  
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Estátua “Trabalhador Rural” 

Trabalho da autoria de Henrique Moreira, numa homenagem ao trabalhador rural. Contem a 

legenda “de sol a sol”, que lembra o esforço do homem para dominar a terra que lhe dá o 

sustento. Está localizada numa praceta ao fundo da avenida 5 de Outubro.  

Estátuas do “Cochicho” 

Situadas no canteiro central do jardim Visconde Guedes Teixeira, foram oferecidas pelo Dr. 

João de Almeida, foram criadas pela Escola de Belas Artes do Porto e representam duas 

figuras femininas segurando dois cântaros, dos quais vertem água, e segredando ao ouvido, 

daí o nome de “Cochicho”. 

Busto do Comendador Osório da Mota 

É uma justa homenagem ao provedor da Santa Casa da Misericórdia, este Comendador foi um 

grande benemérito desta causa. Situa-se em frente ao hospital antigo e existe um outro no 

edifício sede, ao fundo da escadaria.  

Busto do Dr. João de Almeida 

Relativamente a este busto, cita-se o texto que se encontra na placa do mesmo:  

“Este busto evocativo da memória do Dr. João D, Almeida – notável Cirurgião, Fundador e 

Mestre dos Serviços de Cirurgia do Hospital de Lamego, foi inaugurado no Jardim do 

Hospital, em 16 de maio de 1965, pela Santa Casa de Misericórdia de Lamego.  

Em singela homenagem da cidade a tão Ilustre e Benemérito Lamecense, procedeu-se à 

transferência do busto para o Largo onde nasceu, realizada pela Autarquia, sendo Presidente 

da Câmara Municipal de Lamego, o Eng. Francisco Lopes.” Situa-se junto aos Palacetes dos 

Serpas e dos Vilhenas”.  

Casa das Brolhas 

É um dos edifícios solarengos de Lamego mais imponentes, e foi erguido em 1771. Na parte 

frontal realce para ornamentos lavrados em granito, um grandioso portão e o magnífico brasão 

de família. Foi considerado imóvel de interesse público em 1975. A esta casa pertencia a mais 

antiga nobreza de Portugal. Situa-se na rua Macário de Castro, nome também ligado aos 

ancestrais deste palacete.  
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Edifício do antigo Seminário 

A sua origem era um colégio, que posteriormente deu lugar ao seminário, mas com a 

implantação da república foi ocupado pelo exército. À entrada, no portão de ferro, tem o 

brasão (em chumbo) que pertenceu ao bispo D. António da Trindade de Vasconcelos Pereira 

de Melo. Está situado em frente ao Palácio da Justiça.  

Casa dos Serpas ou Casa de Santa Cruz   

Foi palco de várias situações e até de um incendio que o destruiu. Mas, o Ministério da Justiça 

recuperou-o, e atualmente alberga os serviços de Registos Civil e Predial, Notariado e 

Tribunal de Trabalho. Na fachada ostenta o respetivo brasão de família. Está localizado no 

Largo Dr. João de Almeida.  

Casa dos Vilhenas 

Localizada em frente ao Largo Dr. João de Almeida, neste solar já funcionou um Asilo e a 

Escola Técnica, atualmente a Santa Casa da Misericórdia, proprietária do imóvel, ocupa-o 

com os serviços administrativos e respetiva biblioteca. O seu brasão exibe insígnias das 

famílias: Pereiras, Coutinho, Vilhena e Menezes.  

Casa das Mores 

Este palacete possui dois brasões colocados nos ângulos do edifício, com sinais heráldicos, 

das seguintes famílias: Coelho, Botelho, Monteiro e Guedes, apesar dos últimos fidalgos a 

habitar terem sido da família Osório. Mais tarde, foi o Internato Académico de Lamego, 

posteriormente funcionou ali, a Casa de Saúde de Lamego, e atualmente foi adquirido por um 

particular para escritórios. Situa-se à entrada da rua Macário de Castro, nas traseiras da Sé.  

Casa do Espírito Santo 

Foi mandado construir pelo D. Luís da Cunha Guedes e possui dois brasões que se encontram 

nos cunhais da casa, ambos com chapéu eclesiástico. Desde 1912 que no 1º. andar está 

instalado o Clube Lamecense e no rés-do-chão desde 1974 uma agência bancária. Está situado 

no Largo do Espirito Santo. 

Casa dos Pinheiro de Aragão 

A nobre família vendeu este edifício à Câmara Municipal para ali instalar o liceu, mais tarde o 

liceu muda para novas instalações e a edilidade volta a tomar posse, posteriormente foram as 

instalações da Polícia de Segurança Pública e atualmente é a APITIL (centro de dia para 
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idosos). No portão principal tem a pedra de armas (brasão). Situa-se na rua Marquês de 

Pombal, em frente à Igreja da Graça.  

Casa do Visconde de Arneiros ou Casa dos Pinheiros  

Pertenceu ao primeiro Visconde de Arneirós, que foi deputado, provedor da Santa Casa da 

Misericórdia e Presidente da Câmara Municipal de Lamego. Mais tarde passou para a posse 

da família Girão. Possui brasão com insígnias alusivas aos Pinheiro e Fonseca. Ultimamente 

funcionou neste espaço o Centro de Saúde de Lamego e atualmente é ocupado por escritórios 

de advogados. Situa-se ao fundo da rua da Pereira, atrás da Sé.  

Antigo Paço do Bispo (atual edifício do Museu de Lamego) 

Um dos mais esplendorosos palácios brasonados de Lamego, foi o Paço Episcopal da cidade. 

Com a implantação da República foi expropriado para albergar serviços públicos, a Guarda 

Nacional Republicana e o museu de Lamego, atualmente apenas o Museu de Lamego.  

Possui em exposição: secção de pintura, tapeçaria, paramentaria, escultura, ourivesaria, 

cerâmica, azulejaria, arqueologia, capelas e altares, viaturas e mobiliário. Cronologicamente, 

abrange o período que vai desde a presença romana até aos nossos dias, com realce para o 

período da renascença, onde se destacam as tapeçarias flamengas e a pintura de Vasco 

Fernandes. Está situado de frente para a Nossa Senhora do Remédios ao lado do Palácio da 

Justiça.  

Casa do Assento ou Solar dos Padilhas 

Edifício renascentista, foi habitado pelos Padilhas, mas o seu brasão exibe emblemas 

heráldicos dos Pintos, Coutinhos, Tavares e Vilhenas.  

Situado na interseção da rua dos Bancos com a rua do Teatro, aqui esteve instalado o antigo e 

já extinto, Banco Nacional Ultramarino e atualmente funciona nestas instalações a Região de 

Turismo Douro Sul.  

Casa dos Loureiros ou dos condes de Alpendurada  

Casa de Viscondes e Condes, situa-se na Rua dos Loureiros. O palacete é do século XVIII, 

atualmente na posse da família Girão, as insígnias do brasão representam Carvalho Pereira de 

Magalhães e a família dos Rocha. O brasão coberto de crepes é sinal de luto na família. 
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Colégio Imaculada Conceição 

Construção do século XVIII, mandada erguer pelo então cónego da Sé de Lamego, D. 

António Freire Gameiro Sousa. 

Estabelecimento de ensino, destinado a meninas e sempre dirigido pelas Irmãs Franciscanas, 

foi mais tarde ampliado, mantendo-se como um dos colégios mais prestigiados do país. 

Atualmente é um colégio misto e muito recentemente conheceu uma nova etapa ao ser 

adquirido por um particular. O brasão, com borlas e chapéu eclesiástico, possui as insígnias 

dos Freires de Andrade e dos Sousas. Possui um portão em ferro forjado, que tem um brasão 

em chumbo fundido. Situa-se na rua dos fornos.  

Casa dos Silveira ou dos Viscondes de Guiães 

Situado frente à Sé, sobressai um belo brasão muito bem trabalhado. Esta pedra de armas 

apresenta sinais heráldicos dos Teixeira, Borges, Coutinho e Carvalho.  

Neste solar funcionou a pensão do comércio, posteriormente uma residencial e nos fundos 

comércio diverso. 

Fontes/Chafarizes 

São belas construções em pedra, que relembram histórias marcadas pelo lavar da roupa, pelo 

beber da água e pelas conversas e encontros de namorados.   

Chafariz dos Remédios (Fonte de Nasoni) 

Da autoria de Nicolau Nasoni, foi construído em 1738, anterior à construção do santuário. 

Esta fonte tem duas bicas e foi transferida do adro da antiga capela, para o local atual, á 

direita da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, no adro.    

Fonte Monumental “O Lamego” 

Foi erguida inicialmente no jardim da República (antigo Campo do Tablado), hoje encontra-

se numa rua lateral a este jardim e possui duas bicas e acesso lateral por escadaria, ao centro e 

ao alto, um majestoso soldado guerreiro empunhando uma alabarda e um escudo. Data de 

1830 a sua instalação original.  
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Fonte do Espírito Santo 

Nasceu no largo de Camões, mas em 1928 foi transferida para junto da capela do Espirito 

Santo. Tem duas bicas, tem um escudo com armas de Lamego esculpidas e a sua criação, em 

1906, deve-se ao artista lamecense João Amaral.   

Fonte dos Gigantes 

Situada ao centro do pátio dos Reis. Tem um obelisco ao centro e ao redor quatro magníficos 

gigantes, tudo em pedra. A água brota da boca dos gigantes para uma taça à sua volta. É uma 

das peças mais admiráveis da escadaria e do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios.  

Fonte da Sereia 

Obra do mestre Manuel Domingos Barreira, concluída em 1889, encontra-se situada em frente 

à capela de Nossa Senhora de Lourdes num dos patamares da escadaria do Santuário. A sua 

construção é em granito e a água escorre de três conchas para uma taça em forma de leque. A 

escultura mostra no centro um tritão montado num golfinho.   

Fonte Pura 

Construída em 1842, possui um retábulo em granito coroado por três pirâmides ao alto, situa-

se no primeiro pátio da escadaria. É importante referir que em 1886 foi afixada a seguinte 

quadra: 

“É fonte pura  

A Mãe do Eterno,  

Quem dela bebe  

Não teme o inferno.” 

Fonte do Pelicano 

Obra em granito, situa-se ao fundo da escadaria dos Remédios e retrata uma bela escultura, 

representando um pelicano com as asas abertas e abrindo o bico, para dali tirar o sustento para 

as suas crias. A água jorra de duas bicas, proveniente das minas do parque.  

Fonte do Desterro 

Foi erguida em 1877 (inscrição em painel de granito oval), no largo do mesmo nome. No final 

do século passado foi recuada, para o alargamento da rua. A água que lá corre é camarária. 
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Fontanário do Largo do Chafariz (Bairro da Ponte) 

Esta fonte situa-se no largo do bairro da Ponte, tem duas bicas que deitam água para um 

tanque em pedra trabalhada e no painel principal pode observar-se um escudo com as armas 

reais. Pode afirmar-se que é das poucas fontes de chão, permitindo em tempos que já lá vão, 

dar de beber aos animais.   

Fonte da Carquejeira 

Está situada num recanto da rua Cardoso Avelino que dá acesso à rua da Carquejeira. É um 

pouco idêntica ao fontanário do Desterro, com uma diferença, esta apenas tem uma bica a 

brotar água camarária.  

Fonte do Almedina 

Obra criada pelo mestre Fausto Cabral, teve instalação original no largo do Almedina, depois 

passou para a avenida 5 de Outubro (antiga Av. D. Maria Pia), atualmente encontra-se na 

travessa 5 de Outubro. Tem apenas uma bica e uma lápide.  

Museu de Lamego 

Este magnífico museu encontra-se instalado no antigo paço episcopal, no largo de Camões, na 

parte baixa da cidade. Com o magnífico acervo de recheio artístico que o antigo paço 

episcopal detinha, foi a pedra basilar para o nascimento do atual museu. Este sofreu 

remodelações e alterações em três fases, até à atual com funcionalidade para museu. Possui 

um rico património histórico, nomeadamente pinturas, tapeçarias e cerâmicas, dignas de 

apreciar. O edifício é palaciano, com escadarias e um grandioso pátio ao centro. Será talvez 

dos poucos que ostenta no seu interior uma capela, que identifica bem a presença primitiva do 

prelado. Há que fazer referência ao brasão de cunho eclesiástico na fachada principal. A 

planta é octogonal e os tetos exibem fresco evocando os gostos do antigo clero.  

O Castanheiro 

Adjacente à igreja da Nossa Sra. Dos Remédios está um grandioso e centenário castanheiro 

que provoca admiração e espanto aos visitantes. 

Coretos 

Estruturas de formato habitualmente circular, situados ao ar livre e em locais públicos, 

nomeadamente largos ou jardins. Espaço designado para atuarem as bandas filarmónicas e 

fanfarras para manifestações culturais e sociais. Existe um no jardim do Campo, em frente ao 



ANEXOS 

127 

edifício da autarquia e outro num dos patamares do escadório da Nossa Senhora dos 

Remédios. 

Em Lamego há que realçar outro aspeto, não menos importante em termos arquitetónicos, que 

é o facto de várias artérias da cidade (atualmente requalificadas) terem sido originalmente em 

calçada à antiga portuguesa. A toponímia de algumas dessas ruas, tal como na idade média, 

tem a ver com artes e ofícios, como por exemplo: rua da seara, rua da olaria, etc.  

Também será importante referir que em tantas igrejas que a cidade possui, os sinos têm um 

papel muito importante, são pois um sinal dos tempos que desperta a curiosidade de quem nos 

visita. Benzidos pelo respetivo Bispo, porque estão associados ao culto, são feitos de bronze, 

uma liga de 4 partes de cobre e uma de estanho, adicionando também uma dosagem de ouro 

ou de prata e outros componentes, geralmente fabricados na Itália, Alemanha ou Portugal.  

Em suma: 

              “Lamego é o espelho da fé, do património, e, da história de um povo”.  
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ANEXO 5:  RESPOSTAS À QUESTÃO 12 DO INQUÉRITO AOS VISITANTES (RAZÕES – 
POTENCIAL DE PROMOÇÃO COMO DESTINO DE TR 

2. Presença do santuário 

3. Santuário 

4. Paisagem, Hospitalidade 

5. Mística, Santuário 

6. Existência do Santuário 

7. Infraestruras, logística, restauração e hotelaria 

8. Muitos monumentos.  

10. Muitas igrejas 

11. Romaria dos Remédios 

12. Todo o contexto da cidade, desde a parte religiosa à parte histórica 

13. Monumentos 

14. Beleza e monumentos, escadaria, santuário e paisagem 

22. Pela riqueza do património religioso e cultural que possui 

23. Monumentos religiosos, paisagem.  

24. Cooperação com Braga porque tem mais experiência.  

25. Muitos monumentos religiosos e paz e calma.  

26. Devido à natureza, conservação dos monumentos e na beleza 

27. Devido aos azulejos.   

28. Sé catedral e santuário bonito.  

29. Santuário único e potencial da cidade em si  

30. Devido a ter monumentos direcionados para tal efeito 

31. Pela quantidade de monumentos 

32. Devido à quantidade de monumentos religiosos 

34. Monumentos religiosos. 

36. Romaria e Santuário  

37. Pelo património que possui 

38. Porque tem um património que merece uma visita em qualquer altura 

39. Devido às festividades  

40. Santuário 

41. Porque é uma cidade bonita e com muita história 

42. Porque tem diferentes locais para romarias e eventos 

43. Potencial religioso 

44. Muitas pessoas gostam de visitar locais de peregrinação e religiosos. 

45. Fama dos dois principais monumentos, N. S. Remédios e Sé Catedral  
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46. Festas Remédios 

47. Cidade com mais monumentos religiosos por metro quadrado 

48. Santuário 

49. História da cidade e seus monumentos 

50. Festas dos Remédios e a fé em N. Sra.  

51. Devido à presença de vários monumentos religiosos 

53. Existência do património histórico  

54. Monumentos 

55. Aos monumentos e sua beleza  

58. Porque tem importantes monumentos 

63. Variedade de monumentos 

64. Tem muita história é bonita e alegre e tem coisas para oferecer aos visitantes 

65. Património cultural religioso de valor. Influências primordiais de ordens religiosas 

69. Está inserida no caminho de Santiago 

71. Património valioso de qualidade para ser divulgado em todo o mundo. É preciso mais roteiros e 

informação  

77. Devido aos monumentos religiosos 

78. Deveria também ser um ponto de referência pelo património arqueológico que tem e que ainda 

está por investigar  

79. Tem muitos monumentos religiosos e uma bonita paisagem  

81. Belo Santuário. 

82. Cidade que transmite paz 

83. Monumentos históricos. 

84. Santuário. 

85. As pessoas são muito religiosas.  

86. Santuário. 

87. Existência de um santuário 

92. Devem promover melhor a cidade em si e a periferia.  

93. O sítio. 

95. Vários motivos: paisagem, vinho e monumentos.  

96. Presença de um santuário. 

98. O vale do Douro, o vinho e monumentos religiosos. 

99. Grande potencial. 

100. Pela sua beleza e padroeira.  

104. Existência do Santuário e escadório.  

105. A área, a combinação de monumentos.  

106. O Santuário. 
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107. Apesar de ser uma cidade pequena, tem muito para uma pessoa visitar/descobrir. 

108. Cidade bonita com muitos monumentos religiosos. 

109. Povo religioso. 

113. Existência de Santuário e Sé Catedral. 

114. Monumentos, vinhas. 

115. Devido à sua história e património. 

118. Santuário e envolvência. 

119. Monumentos Religiosos. 

120. Fé das pessoas é importante para potenciar a cidade como destino religioso. 
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ANEXO 6: TIPOLOGIA DE ALOJAMENTO 

Onde está alojado/a? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid   46 38,3 38,3 38,3 

Água Douro-
Mesão Frio 

1 ,8 ,8 39,2 

Amarante 1 ,8 ,8 40,0 

Aricera 1 ,8 ,8 40,8 

Camping 3 2,5 2,5 43,3 

Camping 
Autocaravana 

1 ,8 ,8 44,2 

Casa 1 ,8 ,8 45,0 

Casa das torres 
de Oliveira 

1 ,8 ,8 45,8 

Casa de Amigos 1 ,8 ,8 46,7 

Casa de Familiar 1 ,8 ,8 47,5 

Casa de Ínsua 1 ,8 ,8 48,3 

Casa Particular 1 ,8 ,8 49,2 

Coimbra 1 ,8 ,8 50,0 

Cruzeiro 1 ,8 ,8 50,8 

Delfim Douro 1 ,8 ,8 51,7 

Douro Palace 
Hotel 

1 ,8 ,8 52,5 

Familiares 3 2,5 2,5 55,0 

Fozcôa 1 ,8 ,8 55,8 

Hotel Lamego 12 10,0 10,0 65,8 

Hotel Régua 
Douro 

3 2,5 2,5 68,3 

Hotel Rural 1 ,8 ,8 69,2 

Império Hotel 1 ,8 ,8 70,0 

Lalim 1 ,8 ,8 70,8 

Lamego 2 1,7 1,7 72,5 

Mesão Frio 1 ,8 ,8 73,3 

Moínhos 1 ,8 ,8 74,2 

Navio cruzeiro 1 ,8 ,8 75,0 

Outros Tempos 1 ,8 ,8 75,8 

Peso da Régua 2 1,7 1,7 77,5 

Porto 6 5,0 5,0 82,5 

Quinta da 
Pacheca 

2 1,7 1,7 84,2 

Quinta da 
Timpeira 

3 2,5 2,5 86,7 

Quinta do 
Outeiro-Anreade 

1 ,8 ,8 87,5 

Quinta Nova 1 ,8 ,8 88,3 

Residencial S. 
Paulo 

1 ,8 ,8 89,2 
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River boat-Saga 1 ,8 ,8 90,0 

S. Pedro do Sul 1 ,8 ,8 90,8 

Sernancelhe 1 ,8 ,8 91,7 

Solar da Sé 1 ,8 ,8 92,5 

Tabuaço 1 ,8 ,8 93,3 

Tondela 1 ,8 ,8 94,2 

Tormes 1 ,8 ,8 95,0 

Torre de 
Moncorvo 

1 ,8 ,8 95,8 

Turismo Rural 1 ,8 ,8 96,7 

Vila Real 2 1,7 1,7 98,3 

Viseu 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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ANEXO 7:  RESPOSTAS À QUESTÃO 9 DO QUESTIONÁRIO AOS RESIDENTES (RAZÕES – 
POTENCIAL PROMOÇÃO COMO DESTINO DE TR 

1. Derivado ao seu património religioso. 

2. Por ter um potencial património religioso. 

3. Lamego tem tudo para potenciar o seu turismo, tem história, monumentos, cultura, tudo. 

Infelizmente, nem os habitantes, nem a Camara, nem ninguém se interessa por promover o 

turismo.  

4. Por ter a única cidade que não é distrito a ter diocese (com Bispo). 

5. A cidade possui infraestruturas tais como a Sé, a Sra. Dos Remédios que são uma mais-valia 

para a cidade.  

8. Pela diversidade dos locais a visitar, pelo fator histórico e por uma questão cultural.  

12. É a cidade que mais monumentos tem, por metro quadrado.  

13. Existência de um elevado número de património religioso. 

15. Existem muitos monumentos e igrejas. 

16. Muitos monumentos, igrejas. 

18. É detentora de um grande património monumental. 

19. É a cidade com mais monumentos por Km2, monumentos ligados essencialmente à religião.  

20. Possui bastante património religioso.  

22. Temos uma linda igreja e santuário com um belo escadório da Nossa Senhora Dos Remédios.  

23. Devido a muitas igrejas que temos na cidade e as pessoas são muito religiosas.  

24. Porque temos vários monumentos e igreja, como o mais conhecido “Santuário dos Remédios”. 

27. Devido ao enorme postos turísticos (igrejas) de grande valor artístico e patrimonial. Falta haver 

patrocínios para que se desenvolva com mais facilidade. Voluntariedade não falta.  

30. Devido à sua tão prezada história e envolvência cultural e religiosa, que está complementada 

com a beleza dos seus monumentos, com o santuário dos Remédios como ex-líbris da cidade. O 

estar inserida na belíssima região demarcada do Douro, torna esta cidade como um alvo de vida 

apetecível, não só para os praticantes deste tipo de turismo, bem como para outros. 

31. Pela sua história e pelos sítios que existem para serem visitados.  

32. Devido ao escadório.  

33. Devido ao escadório dos Remédios.  

38 – Porque temos muitos monumentos religiosos, que vale a pena visitar e têm muito interesse 

histórico. 

39. Tem vários monumentos históricos. 

43. Porque temos em lamego muitas igrejas antigas que os turistas visitam, o nosso património é 

muito rico.  

46. São numerosos os monumentos históricos.  

48. Devido aos monumentos religiosos, igrejas, etc. 

50. Dado a existência de património para esse fim.  

51. Existência de património para esse fim.  
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52. Grande beleza e diversidade patrimonial e cultural.  

54. Porque temos cá muita arte sacra e não só.    

55. É uma cidade rica em património e história, sendo que o próprio Santuário da Nossa Senhora 

dos Remédios é o ponto principal (religioso) da cidade. Há muito a aprender sobre Lamego e 

aconselho a visitar.  

57. Pelo imponente Santuário da Sra. Dos Remédios e outros.  

58. Devido ao seu património histórico, religioso e paisagístico. 

60. É diocese, património religioso edificado e tradições religiosas.  

62. Temos muitos monumentos religiosos. 

63. Monumentos/História. 

65. Pois temos uma boa cultura e locais no qual os turistas devem visitar. 

70. Sim, primeiramente devido ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios e outras construções 

presentes na cidade. Há ainda a presença da comunidade servos de Maria do Coração de Jesus e 

o sacerdote Padre Duarte Sousa Lara, um dos exorcistas de Portugal, que pertence à nossa 

diocese.  

71. Pois tem muitos mitos associados à igreja por conhecer. Tem muitas igrejas com estilos 

variados e raros de se ver.  

72. Vários edifícios religiosos.  

74. Por ter muitas edificações de índole religiosa e algumas anteriores à própria nacionalidade.  

77. Vários monumentos da cidade. 

80. Uma cidade cheia de história, bons restaurantes e pessoas simpáticas, etc. 

81. Uma cidade com bastante património cultural histórico por conhecer e pessoas simpáticas.  

82. É uma cidade muito atrativa neste sentido.  

86. Porque tem muitos monumentos religiosos, muito ricos em vários estilos.  

88. Bastantes monumentos.  

91. Porque temos alguns monumentos religiosos bastante interessantes e bonitos para visitar e 

explorar.  

93. Devido ao elevado número de monumentos religiosos e a grande afluência de turistas que 

visitam a cidade e porque é uma cidade com diocese.  

94. Temos monumentos lindos para serem visitados.  

96. Lamego sede de diocese, património edificado e Nossa Senhora dos Remédios, uma das 

maiores romarias de Portugal.   

97. É uma cidade histórica.  

98. Porque está incluída na região do Douro.  

100. Senhora Dos Remédios é um local religioso famoso e só por aí tem potencialidades infinitas.  

101. Porque é um local central em relação a vários pontos de interesse, fica na região do Douro o que 

lhe poderia trazer mais visibilidade se fosse bem publicitado e promovido.  

103. Festas dos Remédios, várias festas à volta de Lamego, peregrinação anual que abrange, distrito 

diocese de Lamego e vai a Arouca distrito de Aveiro.  
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104. Cidade religiosa monumental, antiga e ligada à história de Portugal, mas deve-se potencializar 

os seus recursos e criar pontos e condições para se receber os turistas. É só uma opinião.  

106. Devido aos monumentos religiosos que possui.  

108. Porque temos muitos monumentos religiosos.  

110. Porque é uma cidade visitada por muita gente ligada ao turismo religioso e tem muitos 

monumentos relacionados com esse tipo de turismo.  

111 É uma cidade muito calma e muito religiosa e tem muitas igrejas para o turista visitar.  

112. Tem muito património histórico.  

113. Tem muito património histórico e faz parte do Douro Sul.  

114. Por causa das igrejas que Lamego apresenta, principalmente a Igreja da Nossa Senhora dos 

Remédios e da sua história consequentemente.  

116. É uma cidade multifacetada virada para o turismo religioso, em virtude aos monumentos 

nacionais existentes.  

118. Cidade antiga, monumentos.  

119. Monumentos.  

120. Cidade com muitos monumentos. 

121. Muitos monumentos.  

122. É a cidade que por metro quadrado mais monumentos tem em Portugal.  

123. Muitos monumentos.  

124. Cidade monumental.  

125. Pois a sua relação com a história nacional é muito importante e por isso a cidade merece ser 

promovida.  

126. Por ser uma cidade em que possui várias igrejas e um santuário, contudo é uma cidade em que 

grande parte da população é cristã.  

137. Maior romaria de Portugal.  

144. Devido a ter uma das maiores romarias de Portugal, a Sra. Dos Remédios.  

145. Devido a ter uma das maiores romarias de Portugal, a Sra. Dos Remédios.  

146. Devido aos monumentos e a relação que Lamego sempre teve com a igreja.  

147. Grande ligação da cidade com o Santuário da Nossa Senhora dos Remédios.  
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