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Introdução	
	

Após	 termos	 coordenado	 e	 participado	 na	 obra:	 Para	 uma	 História	 do	

Turismo	 no	 Douro,	 foi-nos	 lançado	 o	 desafio	 de	 elaborar	 uma	 exposição	

documental	 sobre	 as	 representações	 da	 paisagem	 duriense	 nos	 postais	

turísticos,	pelo	 líder	do	projeto	DOUROTUR:	Turismo	e	 Inovação	Tecnológica	

no	 Douro	 (http://dourotur.utad.pt/)	 -	 Professor	 Doutor	 Xerardo	 Pereiro.	 O	

referido	projeto	de	investigação	estratégica	e	multidisciplinar	da	Universidade	

de	 Trás-os-Montes	 e	 Alto	 Douro	 (UTAD)	 e	 do	 Centro	 de	 Estudos	

Transdisciplinares	para	o	Desenvolvimento	(CETRAD)	foi	liderado	pelo	citado	

investigador,	tendo	participado	nesse	projeto	como	investigadora	sénior.	

Iniciamos	 uma	 pesquisa	 para	 nos	 inteirarmos	 da	 existência	 de	 eventuais	

trabalhos	 sobre	 a	 temática	 a	 tratar.	 Encetamos	 uma	 revisão	 da	 literatura	

existente,	com	o	intuito	de	saber	se	já	tinha	sido	elaborada	alguma	investigação	

sobre	a	imagem	e	o	imaginário	durienses,	usando	como	fonte	o	postal	turístico.	

Não	descortinamos	nenhuma	análise	da	imagem	ao	mencionado	tipo	de	fonte	

para	o	território	duriense	até	ao	início	da	nossa	investigação.	Por	conseguinte,	

constituímos	 um	 corpus	 de	 cerca	 de	 cinco	 centenas	 de	 postais	 turísticos	 do	

Douro.	Duas	 centenas	pertencentes	 à	 nossa	 coleção	particular,	 as	 outras	 três	

foram	 recolhidas	 pelo	 Professor	 Xerardo	 Pereiro	 e	 oferecidas	 à	 Turisteca	 da	

UTAD,	organismo	fundado	pelo	mencionado	investigador	e	docente	da	UTAD.		

O	 corpus	 das	 cinco	 centenas	 de	 imagens	 mostraram-nos	 um	 Douro	

emoldurado,	selecionado	do	ponto	de	vista	de	cada	 fotógrafo.	Os	“pescadores	

de	 imagens”,	 -	 retomando	 o	 epíteto	 aplicado	 ao	 fotógrafo	 humanista	 francês,	

Robert	Doisneau	-,	são	influenciados	pelo	seu	tempo,	pela	conjuntura	política,	

ou	 seja,	 pelo	 contexto	 de	 produção	 das	 suas	 imagens,	 pela	 sua	 formação	 e	
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cultura,	 pelos	 seus	 recortes	 preferidos	 ou	 encomendados	 pelos	 agentes	 do	

sistema	 político,	 com	 fins	 propagandísticos,	 como	 aconteceu,	 especialmente,	

durante	a	vigência	do	Estado	Novo	em	Portugal,	ou	pelos	agentes	do	sistema	

turístico,	 mais	 recentemente,	 com	 objetivos	 puramente	 comerciais	 ou	

turísticos.	

Por	 que	 motivo	 escolhemos	 analisar	 as	 imagens	 gravadas	 no	 postal	

ilustrado?	Como	é	consabido	o	postal	ilustrado	foi	um	instrumento	massivo	de	

comunicação	interpessoal,	dos	finais	do	século	XIX,	grosso	modo,	até	aos	finais	

do	 século	 XX,	 continuando	 na	 contemporaneidade	 a	 ser	 um	 veículo	 de	

comunicação	 humana,	 de	 representação	 cultural	 dos	 destinos,	 sendo	 ainda	

para	comunidades	de	colecionadores	por	 todo	o	mundo	um	“objeto	de	culto”	

(Martins;	 Correia	 2014:	 18),	 um	 souvenir	 de	 viagens,	 um	meio	 de	 promoção	

turística,	publicitária	e	artística.	

Após	 a	 pesquisa	 elaborada	 para	 as	 duas	 mostras	 -	 uma,	 em	 língua	

portuguesa,	 intitulada	 -	 “A	 imagem	 do	 Douro	 nos	 postais	 turísticos”	 -	 e	

outra,	 traduzida	 em	 língua	 inglesa	 -	 “Images	 of	 the	 Douro	 on	 picture	

postcards”	-	compostas	por	25	painéis	de	texto	explicativo	e	imagens	de	mais	

duma	 centena	 de	 postais	 ilustrados	 do	 Douro	 -	 decidimos	 ampliar	 a	 nossa	

investigação,	produzindo	o	presente	trabalho.	

As	 indagações	 de	 partida	 da	 nossa	 pesquisa	 prenderam-se	 com	o	 facto	 de	

querermos	saber	quais	foram	e	continuam	a	ser	as	imagens	construídas	sobre	

a	 paisagem	 duriense,	 ou	 seja,	 quais	 os	 pontos	 de	 vista	 selecionados	 pelas	

diferentes	 gerações	 de	 fotógrafos,	 ambicionamos	 saber	 ainda	 de	 todo	 o	

manancial	 de	 fotografias	 captadas	 quais	 as	 escolhas	 imagéticas	 feitas	 pelos	

agentes	indutivos	do	sistema	turístico	para	divulgação	do	destino	Douro.	Para	

responder	 as	 estas	 interrogações	 procedemos	 a	 uma	 análise	 temática	 e	
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imagética	das	cinco	centenas	de	postais	turísticos	do	Douro	coligidos	no	nosso	

corpus,	que	foram	emitidos,	desde	o	dealbar	do	século	XX	até	à	atualidade.	

	

A	 estrutura	 deste	 livro	 assenta	 em	 três	 capítulos,	 como	 explicitado	 no	

sumário.	Num	primeiro	capítulo,	 fizemos	um	breve	enquadramento	histórico,	

referindo	 o	 surgimento	 do	 postal	 ilustrado.	 Explicamos	 ainda	 a	 proveniência	

das	fontes	recolhidas	e	as	metodologias	usadas.	

Num	 segundo	 capítulo,	 contextualizamos,	 num	 primeiro	 momento,	

geográfica	e	administrativamente	o	espaço	captado	na	fonte	selecionada,	isto	é,	

o	território	duriense,	coincidente geográfica e administrativamente com a NUT III 

– Douro. Num	segundo,	descortinamos	alguns	recortes	da	paisagem	duriense.	

Num	terceiro	item,	iniciamos	uma	viagem	temática	e	imagética	de	longo	curso	

com	o	intuito	de	perscrutar	os	primeiros	olhares	construídos	sobre	a	paisagem	

rural	 e	 vinhateira.	 Principiamos	 o	 trajeto	 pelo	 levantamento	 dos	 olhares	

construídos	 pelos	 primeiros	 fotógrafos	 do	 Douro	 (Biel,	 Alvão,	 Azevedo).	

Analisamos	 ainda	 os	 olhares	 cromáticos	 despontados	 com	 o	 offset	 na	 2.ª	

metade	do	século	XX.	Num	outro	 item,	observamos	os	olhares	dos	 fotógrafos	

mais	recentes	gravados	nos	postais	turísticos.	

Num	 terceiro	 capítulo,	 num	 primeiro	 momento,	 examinamos	 as	 escolhas	

imagéticas	 e	 temáticas	 projetadas	 nos	 postais	 turísticos	 emitidos	 pelos	 19	

concelhos	da	NUT	–	III	–	Douro.		

Num	 segundo	 item,	 facultamos	 as	 tendências	 imagéticas	 e	 temáticas	

espelhadas	 no	 postal	 turístico	 do	 Douro,	 na	 atualidade.	 No	 último	 ponto,	

constatamos	uma	continuidade	 temática	e	 imagética	nos	postais	 turísticos	do	

Douro,	vislumbrando	muito	pouca	 inovação	no	âmbito	das	artes	gráficas,	das	
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artes	 visuais	 associadas	 a	 este	 poderoso	 instrumento	 turístico	 na	 elaboração	

dos	postais	turísticos	do	território	em	análise.		

Finalizamos	com	algumas	considerações	finais	da	investigação	efetuada.	
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Capítulo	I	

	

1.	O	postal	ilustrado	
	

O	postal	 ilustrado	perpassou	toda	a	contemporaneidade.	O	seu	surgimento	

aconteceu,	nos	finais	do	século	XIX,	com	o	ensaio	duma	primeira	tentativa,	em	

1865,	 no	 5.º	 Congresso	 Postal,	 em	 Paris.	 Quatro	 anos	 volvidos,	 em	 1869,	 na	

Áustria,	 o	 postal	 ilustrado	 seria	 admitido	 como	 correspondência	 breve	 no	

formato	que	se	tornou	tradicional	(Martins;	Correia	2014:	19).	

Durante	 todo	 o	 século	 XX,	 foi-se	 tornando	 num	 instrumento	 massivo	 da	

comunicação	 interpessoal,	 num	 recurso	 comunicativo	 catalisador	 da	

sociabilidade.	

O	postal	ilustrado	é	contemporâneo	da	fotografia	e	apropriou-se	dela	para	o	

preenchimento	 duma	 das	 suas	 faces,	 reproduzindo-se	 em	 série,	 graças	 ao	

progresso	 crescente	 das	 artes	 gráficas,	 sobretudo,	 no	 domínio	 da	 impressão	

das	 imagens.	A	sua	estrutura	é	dupla	 (frente	e	verso)	e	híbrida,	associando	a	

imagem	 e	 o	 texto.	 A	 sua	 versatilidade	 textual	 e	 atratividade	 visual	

transformaram-no	 num	 suporte	 extremamente	 popular	 durante	 mais	 dum	

século.	 O	 seu	 tom	 informal	 e	 fragmentário	 converteram-no	 num	 suporte	

comunicativo	eficaz	e	recorrente	no	estabelecimento	das	relações	afetivas	e	na	

rememoração	de	 atividades	de	 lazer.	A	mensagem	breve	 enviada	num	postal	

ilustrado,	 no	 passado,	 corresponde,	 hoje,	 às	 mensagens	 escritas	 e	 visuais	

remetidas	nos	SMS,	nas	várias		redes	sociais	e	até	nos	emails.	Na	atualidade,	a	

primeira	 componente	 esbateu-se	 com	 o	 recurso	 às	 citadas	 mensagens	
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eletrónicas,	 a	 segunda	 vertente	 alargou-se	 às	 mais	 variadas	 áreas,	 que	 vão,	

desde	a	promoção	turística,	à	publicidade,	à	divulgação	artística,	entre	outras.	

O	postal	 ilustrado	 continua	 a	 funcionar,	 especialmente,	 como	um	souvenir	

de	 viagem	 ou	 ainda	 como	 um	 objeto	 de	 coleção	 inseparável	 da	 indústria	

turística	 e	 das	 indústrias	 criativas.	 Através	 do	 congelamento	 sucessivo	 de	

imagens	dos	destinos,	com	recurso	à	reprodução	de	 fotografia,	de	pintura,	de	

arquitetura,	das	artes	gráficas	e	recorrendo	ao	emprego	de	diferentes	suportes	

(papel,	 digital,	 cortiça),	 o	 postal	 continua	 a	 possibilitar	 uma	 apropriação	 da	

memória	 coletiva	 dos	 lugares	 numa	 determinada	 época	 e	 do	 ângulo	 dum	

determinado	produtor.	

Hodiernamente,	 o	 bilhete	 postal	 é,	 para	 uns,	 um	 recurso	 “pré-histórico”,	

para	 outros,	 é	 “pós-moderno”	 (Martins;	 Correia	 2014:	 17),	 pois,	 se,	 por	 um	

lado,	 se	materializa	 num	 papel,	 um	 suporte	 em	 desuso,	 por	 outro,	 abre-se	 a	

novas	possibilidades,	 circulando	nas	 redes	 sociais	 como	 “objeto	de	 culto”	 em	

“lugares	 virtuais	 de	 encontro	 e	 trocas	 emocionais,	 como	 na	 comunidade	

Postcrossing...”	(Martins;	Correia	2014:	18).	

Um	outro	domínio	no	qual	o	postal	 ilustrado	continua	a	ser	usado	é	no	da	

divulgação	 turística	 dos	 destinos.	 O	 postal	 ilustrado	 é	 um	 ingrediente	

imprescindível	 da	 cultura	 turística,	 uma	vez	que	 espelha	pontos	de	 vista	 dos	

seus	 criadores/selecionadores	 dos	 lugares,	 das	 pessoas,	 dos	 objetos,	 das	

tradições,	dos	costumes,	em	suma,	dos	segmentos	das	realidades	cativadas	e	a	

converter	 em	 atrações	 turísticas	 dum	 destino,	 contribuindo,	 assim,	 para	 a	

construção	duma	“ideia	de	paisagem	como	atracção	turística”	(Paulino,	2010:	

132).	

O	postal	ilustrado	teve	um	papel	de	relevo	na	“constituição	da	civilização	da	

imagem	 e	 na	 construção	 do	 imaginário	 popular,	 através	 de	 representações	
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etnográficas,	 geográficas,	 históricas	 e	 patrimoniais,	 e	 também	 de	 criações	

humorísticas,	satíricas	e	publicitárias”	(Martins	&	Correia	2014:	20).	

São	 conhecidos	 estudos	 de	 sócio-semiótica	 da	 imagem	 e	 do	 imaginário	 de	

vários	 contextos	 portugueses	 (Viana	 do	 Castelo,	 Braga,	 Bragança,	 Viseu	 e	

Portalegre),	 realizados	 com	 base	 no	 postal	 ilustrado	 publicado	 para	 esses	

lugares,	 desde	 os	 finais	 do	 século	XIX	 à	 atualidade	 (Martins,	 Pires	&	Oliveira	

2008;	Martins	&	Correia,	2014).		

Após	uma	revisão	da	literatura	existente,	verificamos	que,	antes	do	projeto	

DOUROTUR,	 não	 foram	 efetuados	 trabalhos	 sobre	 a	 imagem	 e	 o	 imaginário	

durienses	 no	 referido	 tipo	 de	 fonte,	 por	 isso	 mesmo	 resolvemos	 analisar	 o	

postal	ilustrado	do	Douro	quer	do	ponto	de	vista	da	análise	imagem,	em	geral,	

quer	numa	perspetiva	da	imagem	turística	projetada	pelos	agentes	do	sistema	

turístico	para	este	território.	

Na	viagem	histórica,	imagética	e	temática	do	mencionado	suporte,	tentamos	

captar	 laivos	 duma	 memória	 coletiva	 da	 região	 duriense	 reproduzida	 na	

acumulação	de	 imagens	criadas	e	projetadas	ao	 longo	de	várias	décadas	para	

este	destino.	
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2.	Fontes	e	metodologias	

	
Para	 levarmos	a	cabo	o	repto	 lançado,	 tivemos	de	constituir	um	corpus	de	

análise.	 O	 fundo	 trabalhado	 foi	 composto	 por	 dois	 acervos	 (um	privado	 com	

cerca	de	200	peças	e	outro	institucional	com	mais	de	300	postais).	O	primeiro	é	

um	acervo	pessoal,	o	segundo	é	institucional,	foi	criado	pelo	Professor	Xerardo	

Pereiro,	a	partir	de	2016,	e	integra	atualmente	a	Turisteca	da	UTAD.	De	acordo	

com	 os	 informes	 recolhidos	 junto	 dos	 dois	 principais	 colecionadores	 dos	

fundos,	uma	parte	considerável	dos	postais	ilustrados	do	Douro	foi	adquirida:	

os	 mais	 antigos,	 em	 alfarrabistas	 na	 cidade	 do	 Porto,	 o	 grosso	 dos	 mais	

recentes	 em	 quiosques,	 papelarias	 e	 livrarias	 das	 localidades	 durienses	 e	 da	

cidade	 do	 Porto.	 Algumas	 coleções	 de	 postais	 foram	 oferecidas	 aos	 dois	

colecionadores	pelas	várias	autarquias	dos	19	municípios	do	Douro	-	NUT	 III	

(Carrazeda	de	Ansiães,	Peso	da	Régua,	Pinhão,	Mesão	Frio,	Murça,	Santa	Marta	

de	 Penaguião,	 S.	 João	 da	 Pesqueira,	 Sernancelhe,	 entre	 outros).	 Outras	

pequenas	coleções	de	postais	foram	oferecidas	aos	mesmos	pela	Estrutura	de	

Missão	para	o	Douro,	pelo	Polo	de	Desenvolvimento	Turístico	do	Douro,	pela	

	Associação	Douro	Alliance	(eixo	geográfico	Vila	Real,	Peso	da	Régua	e	Lamego).

As	 metodologias	 utilizadas	 foram	 mistas,	 porquanto	 consistiram	 numa	

pesquisa	 bibliográfica,	 na	 construção	 do	 estado	 da	 arte	 das	 temáticas	 da	

pequeno	guião	de	imagem	e	do	 imaginário	 coletivo	duriense,	na	 criação	dum	

trabalho	 para 	 ato	 da	 aquisição	 dos	 postais	 nos		 recolha	 de	 informações	 no

alfarrabistas	 na	 cidade	 do	 Porto,	 nas	 lojas	 de	 turismo,	 nas	 papelarias,	 nos	

quiosques	 da	 região	 e	 do	 Porto	 e	 ainda	 na	 recolha	 de	 algumas	 curtas	

entrevistas.	Para	preenchimento	do	guião	no	momento	da	compra	dos	postais,	

foram	 entabulados	 diálogos	 com	 os	 vendedores	 e	 funcionários	 das	 lojas	 de	
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turismo,	 com	o	 intuito	de	 se	averiguar	a	produção,	 a	 edição,	 a	distribuição,	 a	

compra	 e	 comercialização	 junto	 dos	 diferentes	 visitantes	 (turistas,	

colecionadores,	 curiosos,	 entre	 outros).	 Fizemos	 ainda	 algumas	 entrevistas	

semiestruturadas	 a	 um	 grupo	 de	 vindimadores	 da	 Serra	 de	Montemuro	 que	

foram,	durante	várias	décadas,	para	as	vindimas	no	Douro.	Estas	pessoas	são,	

no	fundo,	os	derradeiros	representantes	dos	“gigantes”	que	alimentaram	uma	

espécie	 de	 escravatura	 existente	 no	 Douro,	 como	 bem	 destacaram	 os	

investigadores	 (Mattoso,	 Daveau	 &	 Belo,	 2010:	 203),	 e	 que	 aparecem	 como	

	protagonistas	nas	imagens	dos	primeiros	fotógrafos	do	território.

Procedemos,	 de	 igual	 modo,	 a	 uma	 análise	 das	 imagens	 (Joly	 2009)	

difundidas	 na	 frente	 do	 suporte	 escolhido,	 tomando	 as	 imagens	 enquanto	

signos	icónicos	que	apresentam	uma	relação	de	analogia	qualitativa	com	o	seu	

interpretante	 e	 o	 seu	 referente	 (realidade	 extralinguística)	 nas	 suas	 infindas	

significações.		

A	análise	das	imagens	agregadas	no	corpus	seguiu	o	modelo	de	(Gervereau,	

2004),	considerando	o	produtor	(fotógrafo),	as	suas	intenções,	a	técnica	usada,	

a	temática	escolhida,	o	contexto	de	produção,	os	sentidos	retirados	dos	títulos,	

bem	como	os	significados	que	as	imagens	vão	obtendo	no	diálogo	intertextual	

com	 outras	 imagens,	 textos,	 composições	 pictóricas,	 cinéfilas,	 gráficas,	 etc..	

Procuramos	acompanhar	um	possível	itinerário	dos	estratos	imagéticos	que	se	

foram	entrecruzando	no	imaginário	coletivo	duriense.	

Associamos	a	análise	da	imagem,	de	pendor	semiótico,	ao	modelo	concetual	

da	 construção	 social	 da	 imagem	 turística	 induzida	 proposta	 pelos	 autores	

(Camprubí,	 Guia	 &	 Comas,	 2009,	 p.	 255-270),	 com	 o	 intuito	 de	 perceber	 as	

evoluções	 técnicas	 e	 as	 permanências	 temáticas	 que	 se	 cristalizaram	 nas	
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imagens	 turísticas	 construídas	 e	 projetadas	 sobre	 o	 destino,	 assim	 como	nas	

identidades	socioculturais	do	mesmo.	
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Capítulo	II	

	

1.	O	Douro:	breve	enquadramento	geográfico	e	administrativo	

	
	

Não	 tratamos	a	área	geográfica	que	 contempla	 toda	a	extensão	percorrida	

pelo	 rio	 Douro	 da	 nascente,	 nos	 picos	 de	 Urbion	 em	 Espanha,	 até	 à	 Foz	 na	

cidade	do	Porto,	mas	apenas	a	região	duriense	dentro	de	Portugal.	

	

	

Mapa	1:	 extensão	 do	 rio	 Douro.	 Créditos	 Grupo	 de	 Estudos	 Territoriais	 da	 UTAD	 (GETER	 -	
UTAD),	2019	
	
O	 Alto	 Douro	 foi,	 geográfica	 e	 administrativamente,	 durante	 séculos,	 um	

pequeno	território	integrado	na	antiga	região	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	

e	 encaixado	 entre	 o	 Douro	 Litoral	 e	 a	 Beira	 Alta1,	 tendo	 estabelecido	 uma	

ancestral	ligação	ao	Porto	e	a	Gaia,	graças	à	comercialização	do	vinho	generoso	

produzido	na	região.	

	

																																																													
1	Divisões	administrativas	propostas	por	Amorim	Girão	em	1933.	
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Mapa	2:	Portugal	Continental.	In	Guia	de	Portugal.	V:	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro.	 II	Lamego,	
Bragança	e	Miranda2	
	
Não	foi	considerado	pelos	órgãos	de	governação	central	como	um	território	

particular	 merecedor	 de	 especial	 atenção	 até	 ao	 início	 do	 século	 XXI.	 A	 sua	

singularidade	 paisagística,	 cultural,	 humana	 “evolutiva	 e	 viva”	 só	 foi	

reconhecida	nacional	e	internacionalmente	a	14	de	dezembro	de	2001,	com	a	

elevação	do	território	a	Património	Mundial	da	Humanidade	pela	UNESCO.	

	

																																																													
2	Este	mapa	apresenta	as	regiões	delimitadas	pelo	geógrafo	Amorim	Girão.	
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Mapa	 3:	 Alto	 Douro	 Vinhateiro.	 Créditos	 Grupo	 de	 Estudos	 Territoriais	 da	 UTAD	 (GETER	 -	
UTAD),	2019	
	
Com	vista	a	uma	uniformização	dos	 territórios	 regionais	das	 comunidades	

Decreto-Lei	 n.º	 46/89,	 de	 15	 de	 fevereiroeuropeias,	 foram	 vertidas	 no	 	 de	

1989,	as	diretrizes	comunitárias	relativas	à	delimitação	geográfica	do	território	

português	 assente	 numa	 “norma	 comum”:	 as	 Nomenclaturas	 das	 Unidades	

Territoriais	 para	 Fins	 Estatísticos	 (NUTS),	 unidades	 comparáveis	 entre	 todas	

as	 regiões	das	 comunidades	europeias	de	 todos	os	países	da	União	Europeia,	

bem	 como	 doutras	 instituições,	 como	 o	 “Banco	 Europeu	 de	 Investimento”.	

Como	está	plasmado	no	mencionado	Decreto-Lei:	

	
Não	 é	 naturalmente	 concebível	 que	 cada	 um	 destes	 utilizadores	

adopte	ou	se	submeta	a	divisões	regionais	próprias,	e	por	essa	razão	foi	

criada,	 no	 âmbito	 da	 CEE,	 entre	 o	 Office	 Statistique,	 os	 serviços	 da	

Comissão	 e	 os	 Estados	membros	 uma	 norma	 comum,	 que	 se	 designa	

por	 Nomenclatura	 das	 Unidades	 Territoriais	 para	 Fins	 Estatísticos	

(NUTS).	
	

Nomenclatura	 é	 composta	 por	 três	 níveis	 de	 ligação	 para	 unidades	A	

territoriais	(níveis	I,	II	e	III).	
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Mapa	4:	Mapa	da	NUT	I	-	Portugal,	NUT	II	-	Norte	e	NUT	III	–	Douro		
	

Como	se	observa	no	mapa	4,	a	NUT	I	identifica-se	com	o	território	do	país,	a	

NUT	 II	 apresentada	 refere-se	 à	 região	Norte,	 por	 sua	 vez,	 esta	 integra	várias	

NUTS	III,	entre	elas	destaca-se	a	NUT	III	–	Douro.	

	

	

Mapa	5:	Mapa	das	NUT	III	–	Norte	-	Regulamento	(UE)	n.º	868	/	20214	da	Comissão,	de	8	de	
agosto	 de	 2014. em	 fevereiro,	 2,	 2022,	 em	 https://www.ccdr-n.pt/pagina/regiao-	 Acedido	
norte/apresentacao		
	

O	mapa	6	 foi	adaptado	por	nós,	nele	aparecem	apenas	os	19	 concelhos	da	

NUT	III	–	Douro.	
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Mapa	6:	NUT	–	III	–	Douro,	adaptado	
	

A	sub-região	do	Douro	agrega	19	concelhos	da	NUT	III	7	–	Douro,	ocupando	

aproximadamente	19%	da	área	geográfica	da	NUT	II	-	Norte.		

Os	 municípios	 do	 Norte	 estão	 estruturados	 em	 oito	 comunidades	

intermunicipais	 (CIM),	 as	 quais	 se	 identificam	 com	 o	 nível	 III	 das	 NUTS,	

homologado	pela	Comissão	Europeia.	A	CIM	Douro	foi	criada	a	15	de	janeiro	de	

20093	é	composta	pelos	mesmos	19	municípios,	correspondendo	à	NUTS	III	–	

Douro.		

O	 Douro	 é	 um	 território	 de	 recursos	 naturais,	 ambientais	 e	 culturais	

associados,	desde	há	muito,	ao	cultivo	da	vinha	e	à	produção	do	vinho,	sendo	

inclusive	a	mais	antiga	região	demarcada	e	regulamentada	do	mundo.	Porém,	

apesar	da	sua	longa	história	vinhateira,	é,	na	atualidade,	um	espaço	totalmente	

constituído	 por	 concelhos	 de	 baixa	 densidade	 demográfica,	 como	 se	 pode	

visualizar	no	mapa	7.		

	
																																																													
3	“CIM”.	[em	linha] em	fevereiro,	23,	2022,	em	https://cimdouro.pt/		.	Acedido	
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	[em	linha] em	fevereiro,	23,	Mapa	7:	concelhos	de	baixa	densidade	na	NUT	II	–	Norte. .	Acedido	

2022,	 em	

https://norte2020.pt/sites/default/files/public/uploads/noticias/mapabaixadensidade.png		

	

Serão	 as	 representações	 culturais	 e	 imagéticas	 deste	 território	 único	 que	

serão	analisadas	nos	postais	 turísticos	criados	e	propagados	pelos	agentes	do	

sistema	turístico.	
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2.	Recortes	da	paisagem	duriense	
	

A	paisagem	é	uma	“velha	senhora	disputada	como	uma	coroa	de	glória	por	

infindáveis	 amantes	 ou	 putativos	 herdeiros.	 Da	 pintura	 à	 geografia,	 da	

arquitectura	à	publicidade,	dos	jardins	aos	esquissos	do	campo	de	batalha,	da	

fotografia	ou	 cinema,	aos	 simuladores	virtuais	 e	 evasivos	da	 second	 life,	bem	

ainda,	e	naturalmente,	hoje	mais	do	que	nunca,	ao	turismo,	esse	paradigma	da	

hibridez	contemporânea”	(Bandeira,	s.d.,	p.	35).	

A	 paisagem	 duriense	 é	 um	 “cenário”,	 uma	 construção	 cultural	 que	

proporciona	 “a	 experiência	 do	 belo,	 que	 predispõe	 ao	 efeito	 de	

deslumbramento,	 que	 atrai	 sentimentos	 de	 serenidade	 e	 de	 solidão”	

(Andresen,	1999,	p.	87),	 isto	é,	 que	evoca	 sentimentos	de	 apaziguamento,	 de	

bem-estar	a	quem	a	contempla.	

Historicamente,	 a	 paisagem	 duriense	 surge	 da	 interação	 do	 homem,	 ao	

longo	 dos	 tempos,	 com	 a	 sua	 “musa	 inspiradora”	 (Bandeira,	 s.d.,	 p.	 35)	 a	

natureza.	 É	 a	 adaptação	 do	 homem	 ao	 seu	 espaço	 biofísico	 da	 pré-história	 à	

atualidade.	

Desde	tempos	afastados	que	o	duriense,	o	serrano	e	o	galego	aprenderam	a	

transformar	 a	 pedra	 em	 jardim,	 a	 metamorfosear	 a	 paisagem	 agreste	 da	

montanha	 bordejante	 do	 rio	 Douro	 em	 éden	 suspenso.	 Esses	 fazedores	 da	

paisagem-património	 foram	 sendo	 representados	 e	 fixados	 em	 vários	

intervalos	de	tempo	por	inúmeros	produtores	de	imagens	(pintores,	fotógrafos,	

cineastas)	em	cenários	mais	idealizados	e	fabricados	do	que	reais.	

As	imagens	que	 foram	e	continuam	a	ser	construídas	sobre	a	paisagem	e	o	

homem	duriense	retratam	um	determinado	“real	emoldurado”	(Pires,	2014,	p.	

61)	da	paisagem	vinhateira	para	venda	num	lapso	temporal	específico.	
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Foi	 nosso	 objetivo	 perceber	 quais	 foram	 e	 continuam	 a	 ser	 as	 imagens	

turísticas	construídas,	emitidas,	projetadas	pelos	agentes	indutivos	do	sistema	

turístico	para	o	destino	Douro,	através	do	suporte	escolhido	(postal	ilustrado).	

A	 imagem	 turística	 constrói-se	 com	 base	 numa	 componente	 cognitiva	

enraizada	 nos	 elementos	 materiais	 do	 destino	 e	 numa	 vertente	 afetiva,	

relacionada	 com	 os	 sentimentos	 evocadores	 do	 mesmo	 (Camprubí,	 Guia	 &	

Comas,	 2009,	 p.	 258).	 Todavia,	 essa	 imagem	 turística	 é	 sempre	 um	

“instantâneo”	 ou	 um	 conjunto	 de	 “instantâneos”	 desordenados	 guardados	 na	

memória	dos	visitantes	dos	lugares,	como	explicita	Marc	Augé:	

	
O	espaço	como	prática	dos	lugares	e	não	do	 lugar	procede,	com	efeito,	

dum	 deslocar-se	 duplo:	 do	 viajante,	 decerto,	 mas	 também,	

paralelamente,	 das	 paisagens	 das	 quais	 nunca	 obtém	 senão	 vistas	

parciais,	 ‘instantâneos’,	adicionados,	uns	atrás	dos	outros	na	memória,	

e,	 literalmente,	 recompostos	 na	 narrativa	 que	 deles	 faz	 ou	 no	

encadeamento	 dos	 diapositivos	 cujo	 comentário,	 por	 ocasião	 do	

regresso,	impõe	aos	que	o	rodeiam.	A	viagem	(...)	constrói	uma	relação	

fictícia	entre	olhar	e	paisagem	(Augé,	2009,	p.	73).	

	

O	postal	ilustrado	comprado	em	contexto	de	viagem	serve	para	perpetuar	os	

“instantâneos”	 visionados	 pelos	 turistas,	 funcionando	 como	 um	 registo	

mnésico,	 ou	 seja,	 um	 auxiliador	 da	memória	 “visual	 dos	 lugares”,	 ajudando	 à	

criação	da	narrativa	da	viagem,	à	partilha	com	os	outros,	ao	arquivamento	das	

recordações	 das	 visitas	 efetuadas,	 tendo	 ainda	 como	 função	 o	 testemunho,	 a	

prova	do	facto	duma	pessoa	ter	estado	num	determinado	lugar	(destino),	num	

dado	 momento,	 reenviando	 às	 coordenadas	 enunciativas	 básicas:	 o	 “eu”	 (a	
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pessoa	 /	 visitante),	 num	 “aqui”	 (lugar/destino	 turístico)	 e	 num	 “agora”	

(tempo/data	precisa).	

A	 imagem	 turística	 emitida	 consiste	 numa	 “reprodução	 de	 signos	 com	

significado	 que	 foi	 socialmente	 construída	 e	 disseminada”	 com	 dados	

propósitos	expressos	pelos	seus	emissores	(agentes	do	sistema	turístico).	

De	acordo	com	a	tipologia	de	Miossec	(1977),	retomada	por	(Camprubí,	Guia	

&	Comas,	2009,	p.	258),	as	“imagens	emitidas”	podem	ser	“universais,	efémeras	

e	induzidas”.	

	

	

Figura	 1:	 “Portugal	 -	 Vindima	 -	 Douro”.	 Créditos	 pintor	 Alberto	 Sousa,	 aguarela.	 Acervo	
privado.	
	
A	paisagem	vinhateira	do	Douro	é	composta	por	signos	que	a	tornam	numa	

atração	 turística.	 Essa	 atratividade	 foi	 sendo	 composta	 ao	 longo	 dos	 tempos	

por	 “imagens	efémeras”	 resultantes	 duma	reinterpretação	 da	 realidade	pelos	

“meios	da	comunicação,	a	literatura,	a	arte,	a	música,	o	cinema,	etc.	Geralmente,	

estas	imagens	são	esquecidas,	mas	algumas	vezes	conseguem	incorporar-se	no	
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imaginário	 coletivo	 aderindo	 às	 imagens	 universais”,	 afeiçoadas	 em	 “fortes	

arquétipos	que	se	aceitaram	no	imaginário	coletivo”	(Camprubí,	Guia	&	Comas,	

2009,	p.	258).	

O	 postal	 ilustrado	 oferece	 “invariavelmente,	 paisagem”,	 sendo	 este	 o	 seu	

tópico-protagonista	(Pires,	2014,	p.	61).	

Como	é	 consabido,	 a	 representação	 indicial	 e	 icónica	 da	paisagem	cultural	

do	 Douro	 está	 historicamente	 associada	 às	 temáticas	 do	 ciclo	 da	 vinha	 e	 do	

vinho	 ao	 longo	 dos	 tempos,	 tendo	 em	 conta	 esta	 evidência,	 delineamos	 um	

itinerário	 histórico	 e	 temático	 das	 representações	 visuais	 fixadas	 nas	 fontes	

primárias	coligidas	com	o	objetivo	de	confirmar	ou	infirmar	a	permanência	ou	

não	das	citadas	temáticas.	
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3.	Uma	viagem	imagética	pela	paisagem	duriense	

	
A	 paisagem	 vitivinícola	 do	 Alto	 Douro	 semioticamente	 é	 analisável	 em	

signos	 analógicos	 que	 a	metamorfosearam	 numa	 atração	 turística	 evocadora	

de	 imagens,	 de	 emoções,	 de	 sentidos,	 de	 sons	 guardados	 na	 memória	 dos	

turistas	 e	 transmitidos	 de	 diversas	 formas	 (boca	 a	 boca,	 envio	 de	 imagens,	

vídeos	pelas	redes	sociais,	etc.),	ou,	mais	tradicionalmente,	pelo	envio	do	postal	

turístico	 a	 outros	 visitantes.	 A	 construção	 da	 atratividade	 do	 destino	 foi	

efetuada	 na	 longevidade	 por	 signos	 icónicos,	 por	 sentidos	 pré-definidos	 que	

dirigiram	o	olhar	do	 turista	para	 aquilo	que	deve	 ser	 visto	 e	 o	desviaram	do	

que	não	deve	 ser	 observado	ou	 retido.	A	 representação	 indicial	 e	 icónica,	 no	

sentido	peirciano,	da	paisagem	cultural	do	Douro	está	historicamente	ligada	à	

temática	da	viticultura,	ao	ciclo	da	vinha	e	do	vinho.	

Com	base	 no	 corpus	 de	 postais	 turísticos	 formado,	 procuramos	 traçar	 um	

possível	percurso	temático	e	histórico	das	imagens	que	o	compõem.		

No	 que	 concerne	 a	 técnica	 seletada	 pelos	 produtores	 de	 imagens,	

deparamos	com	um	primeiro	grupo	de	postais	de	 reproduções	de	 fotografias	

analógicas	 a	 preto	 e	 branco	 imortalizadas	 pelos	 fotógrafos	 das	 Casas	 Biel	 e	

Alvão.	As	reproduções	a	preto	e	branco	das	imagens	prendidas	pelos	aludidos	

fotógrafos	 foram	 divulgadas	 pelos	 próprios,	 desde	 o	 alvejar	 do	 século	 XX,	 e	

continuaram	por	todo	o	século	e,	hodiernamente,	continuam	a	ser	propaladas	

pelas	principais	editoras	de	postais	turísticos	do	Douro,	como	veremos	adiante.		

O	 segundo	 grupo	 encontrável	 é	 constituído	 por	 fotografias	 analógicas	 a	

cores	 que	 mantêm	 no	 centro	 das	 imagens	 o	 elemento	 humano	 nas	 suas	

posturas	estáticas,	nas	encenações	de	quadros	vindimários	e	rurais,	tendo	sido	
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difundidos	a	partir	da	segunda	metade	do	século	XX,	graças	ao	surgimento	do	

offset	e	à	possibilidade	da	impressão	em	série	a	cores	 .		(Sousa	e	outros,	p.	2014)

O	 terceiro	 grupo	 encontrado	 já	 é	 formado	 por	 reproduções	 de	 imagens	

analógicas	e	digitais	a	cores	da	mesma	paisagem	vinhateira	editadas	em	grande	

número,	 em	 múltiplas	 coleções,	 antes	 e	 depois	 da	 ascensão	 do	 Alto	 Douro	

Vinhateiro	a	paisagem	humana	“evolutiva	e	viva”	pela	UNESCO.	

Em	suma,	o	trajeto	da	vulgarização	das	imagens	sobre	o	território	duriense,	

usando	 como	 suporte	 o	 postal	 ilustrado,	 encetou-se,	 no	 período	 áureo	 da	

produção	da	fotografia	analógica,	no	alvorecer	do	século	XX.	

	

3.1	Os	primeiros	olhares	no	dealbar	do	século	XX	

	
O	 primeiro	 construtor	 de	 “imagens	 efémeras”	 da	 paisagem	 duriense	 e	 do	

principal	ator	do	cenário	vinhateiro	(o	fazedor	do	Douro)	foi	Emílio	Biel	(1838-

1915).	Este	foi	o	primeiro	grande	fotógrafo	do	Douro,	um	alemão	radicado	no	

Porto,	 desde	 1860.	 Biel	 desenvolveu,	 a	 partir	 de	 1874,	 “o	 mais	 importante	

trabalho	de	levantamento	e	documentação	do	país	durante	o	século	XIX”	(Sena,	

1998).	

O	 segundo	 grande	 captador	 de	 imagens	 do	 Douro	 foi	 o	 seu	 discípulo,	

Domingos	 Alvão,	 nascido	 no	 Porto,	 em	 1872.	 Estes	 dois	 fotógrafos	 fizeram	

escola	 e	 formaram	outros	 criadores	 de	 imagens	durienses,	 tais	 como:	Álvaro	

Cardoso	 Azevedo,	 pupilo	 de	 Domingos	 Alvão	 e	 continuador	 da	 sua	 casa	

fotográfica.	

No	alvorecer	do	século	XX,	o	postal	ilustrado	com	fotografia	transformou-se	

numa	 tendência	muito	 apreciada,	 por	 isso	 as	 casas	 fotográficas	 da	 cidade	 do	

Porto	começaram	a	trabalhar	nesse	suporte	com	editoras	de	postais	ou	criaram	
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as	 suas	próprias	 tipografias	 (Sousa	&	outros,	 2008,	 p.	 84).	Emílio	Biel	 teve	a	

nítida	 perceção	 da	 importância	 da	 vulgarização	 das	 suas	 imagens	 através	 do	

postal	 ilustrado,	 tendo	produzido,	na	 sua	própria	 tipografia,	mais	de	500,	 até	

1915,	o	ano	da	sua	morte.	Um	ano	após	o	seu	passamento,	uma	parte	do	seu	

acervo	fotográfico	foi	adquirido	em	hasta	pública	pelo	fundador	da	Fotografia	

Beleza,	 outra	 importante	 casa	 fotográfica	 do	 Porto.	 Na	 verdade,	 a	 cidade	 do	

Porto,	 nesta	 época,	 teve	 um	 papel	 fulcral	 na	 divulgação	 e	 afirmação	 da	

fotografia	em	Portugal	(Sousa	&	outros,	2008,	p.	16).	

	No	nosso	corpus,	não	existe	nenhum	postal	ilustrado	com	uma	fotografia	de	

Biel	sobre	o	Douro.	Tanto	quanto	saibamos,	as	suas	imagens	do	Douro	não	têm	

sido	reproduzidas	em	postais	presentemente,	como	acontece	com	as	 imagens	

captadas	 por	 Domingos	Alvão	 e,	 sobretudo,	 por	Álvaro	 Cardoso	 Azevedo.	 Os	

dois	 fotógrafos	da	Casa	Alvão	continuaram	a	difundir	os	seus	olhares	através	

de	exposições,	 tal	 como	o	 fez	Biel,	 e,	 sobretudo,	 através	da	edição	de	 postais	

ilustrados	 que,	mais	 tarde,	 integraram	 a	 Coleção	 do	 Instituto	 dos	 Vinhos	 do	

Douro	 e	 do	 Porto,	 estando	 hoje	 os	 três	 acervos	 fotográficos	 custodiados	 no	

Centro	Português	de	Fotografia,	no	Porto.	

As	 imagens	 do	 Douro	 vinhateiro	 dos	 três	 fotógrafos,	 graças	 à	 sua	

significativa	 difusão,	 passaram	 de	 “imagens	 efémeras”	 do	 momento	 das	

capturas,	 para	 “imagens	 universais”	 integradas	 no	 imaginário	 coletivo	

duriense.	 Por	 isso	 mesmo,	 as	 “imagens	 universais”	 sobre	 o	 Douro	 são	

devedoras	 das	 marcantes	 representações	 visuais	 indiciais	 com	 uma	 ligação	

estreita	aos	referentes,	à	realidade	extralinguística	prendida	pelos	 fotógrafos:	

Emílio	 Biel,	 Domingos	 Alvão	 e	 Álvaro	 Cardoso	 Azevedo,	 entre	 outros.	 Estes	

fotógrafos	criaram	imagens	impactantes	do	Douro	muitas	delas	encomendadas	

pela	propaganda	do	regime	salazarista	 com	a	 intenção	de	mostrar	um	Douro	
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idílico	que	encobria	uma	forte	escravatura	de	“gigantes”	durienses,	como	bem	

assinalaram	 os	 autores	 (Mattoso,	 Daveau	&	Belo,	 2010,	 p.	 203),	 e	melhor	 os	

muitos	 escritores,	 tais	 como:	 João	 de	 Araújo	 Correia	 (1967,	caraterizaram	

1969,	1977,	1983),	Alves	Redol	(1949,	2015),	Miguel	Torga	(1973,	1977,	1982,	

1983,	 1986,	 1993),	 António	 Cabral	 (1993)	 e	 ainda	 o	 cineasta	 Manoel	 de	

Oliveira	(2006),	 .nas	suas	obras 	

Para	 percebermos	 melhor	 as	 vivências	 das	 gentes	 escravizadas,	 que	

acompanhavam	 os	 pesados	 trabalhos	 vindimários	 com	 um	 rasto	 alegre	 de	

melodias	 cantadas	 de	 pais	 para	 filhos	 e	 como	 forma	 de	 perpetuar	 as	 suas	

presenças	nas	imagens	construídas,	durante	todo	o	século	XX,	pelos	fotógrafos	

deste	destino,	resolvi	entrevistar	um	pequeno	grupo	de	antigos	vindimadores	

serranos	do	Montemuro,	naturais	da	aldeia	de	Campo	Benfeito,	que	fizeram	as	

vindimas	no	Douro,	durante	 inúmeras	décadas.	Recolhi	os	 testemunhos	orais	

destes	 últimos	 “gigantes”,	 que	 desciam	 da	 serra	 até	 às	 quintas	 do	 Douro	 na	

época	vindimária.	Estes	relataram-me	que	começaram	a	ir	para	as	vindimas	e	a	

azenha	 (apanha	 da	 azeitona)	 no	 Douro,	 por	 volta	 dos	 10	 anos	 de	 idade.	

Percorriam	cerca	de	30	a	40	quilómetros	a	pé,	descalços	carregando	uma	broa	

de	 milho	 às	 costas,	 porquanto	 os	 proprietários	 das	 quintas,	 como	 alimento,	

lhes	 davam	 tão-somente,	 de	 manhã,	 uma	 sardinha	 salgada,	 tendo	 cada	 um	

deles	 de	 acompanhar	 a	 sardinha	 com	 um	 pouco	 da	 sua	 broa,	 ao	 meio	 dia	

davam-lhes	 uma	 tigela	 de	 arroz	 ou	 massa	 de	 feijão,	 referindo	 os	 vários	

entrevistados	que	o	alimento	era	sempre	em	pequena	quantidade,	à	noite	mais	

uma	sardinha	salgada	ou	uma	tigela	de	sopa	e	mais	um	pedaço	das	broas	que	

levavam	 das	 suas	 casas4.	 Estes	 fazedores	 do	 Douro	 assomam	 nas	

																																																													
4	Entrevistas	a	Maria	dos	Anjos	Duarte	Teixeira,	Maria	Rosa	Carneiro	Duarte,	Maria	Augusta	
Carneiro	Duarte,	Orlanda	Duarte,	Abel	Correia	Duarte,	entre	outros.	
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representações	 dos	 primeiros	 fotógrafos	 quase	 sempre	 em	 poses	 encenadas,	

isto	 é,	 em	 posturas	 artificiais	 e	 fabricadas	 tão	 ao	 gosto	 da	 propaganda	

salazarista,	encomendadora	de	muitos	destes	trabalhos.	

Com	o	passar	do	 tempo	as	 “imagens	efémeras”	 foram-se	 sedimentando	no	

imaginário	 duriense,	 tendo-se	 transformado	 gradualmente	 em	 “imagens	

universais”,	 históricas	 e	 “etnográficas”,	 porque	 representativas	 de	 modos	 de	

trabalhar	a	vinha	e	o	vinho	que,	 entrementes,	 foram	substituídos	por	 formas	

mais	 mecanizadas	 de	 realizar	 o	 mesmo	 labor.	 Atente-se	 nas	 poses	 dos	

elementos	humanos	das	fotografias	abaixo	patenteadas.	

	

	

	Créditos	fotográficos	Domingos	Alvão,	Porto.	©	Edição	Figura	2:	“Alto	Douro	–	o	carro	de	bois”.
Imprensa	do	Douro,	Régua	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Créditos	 fotográficos	Figura	 3:	 “Casa	 Alvão	 –	 Uma	 Pausa”,	 Arquivo	 FA	 15	 –	 V0376.
Coleção	Instituto	dos	Vinhos	do	Douro	e	Porto,	I.P.	©	Nunes	de	Almeida	Editores	
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As	imagens	exibidas	são	imagens	históricas,	pois	são	ilustrativas	dum	Douro	

desaparecido	ou	metamorfoseado,	uma	 vez	 que	 recriam	cenários	 vinhateiros	

da	 primeira	 metade	 do	 século	 XX.	 São	 similarmente	 “imagens	 etnográficas”,	

porque	descritivas	das	técnicas	vinhateiras	e	dos	modos	de	tratar	e	transportar	

o	vinho	generoso	 que	 já	 não	 são	 usados.	 Porém,	 esses	 flashes	 congelados	 da	

paisagem	 vinhateira	 não	 se	 desvaneceram,	 pelo	 contrário	 perduraram	 e	

ficaram	 memorizados	 no	 imaginário	 coletivo	 duriense.	 Apesar	 de	 serem	

pequenos	 recortes	 do	 passado	 da	 região,	 continuam	 a	 ser	 reproduzidos	 em	

série	 e	 propagados	 pelos	 agentes	 indutivos	 do	 sistema	 turístico	 nos	 postais	

turísticos	 emitidos,	 ainda	 hoje,	 sobre	 o	 território.	 Tal	 como	 elucida	 Nuno	

Araújo:	 “As	 referências	 estéticas	 dos	 postais	 de	 matriz	 fotográfica	 estão	

claramente	 enraizadas	 na	 estética	 fotográfica”	 (2012,	 p.	 21),	 continuando	 a	

atrair	 o	 olhar	 dos	 turistas	 culturais	 do	 Douro,	 sendo	 aproveitadas	

reproduzem	comercialmente	por	editoras	atentas	a	este	nicho	de	mercado,	que	

à	 exaustão	 as	posturas	 simuladas,	 cenicamente	 construídas,	 das	 imagens	dos	

fotógrafos	 da	 Casa	 Alvão	 em	 formatos	maiores	 e	 papel	 de	melhor	 qualidade	

para	 responder	 ao	 gosto	 dos	 turistas	 culturais	 apreciadores	 da	 estética	

fotográfica.	

	

	

Figura	4:	“Douro	-	Tocador	da	Roga”.	Créditos	fotográficos	Álvaro	Cardoso	de	Azevedo	(Casa	
Alvão),	Coleção	Instituto	dos	Vinhos	do	Douro	e	Porto,	I.P.	©	Objecto	Anónimo,	Lda.	
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Figura	 5:	 “Douro	 –	 vindimadeira”.	 Créditos	 fotográficos	 Álvaro	 Cardoso	 de	 Azevedo	 (Casa	
Alvão),	Coleção	Instituto	dos	Vinhos	do	Douro	e	Porto,	I.P.	©	Objecto	Anónimo,	Lda.	
	

	

Figura	6:	 “Douro	–	cesteiros”.	Créditos	 fotográficos	Álvaro	Cardoso	de	Azevedo	(Casa	Alvão),	
Coleção	Instituto	dos	Vinhos	do	Douro	e	Porto,	I.P.	©	Objecto	Anónimo	
	

	

Figura	 7:	 “Douro	 –	 lagar”.	 Créditos	 fotográficos	 Álvaro	 Cardoso	 de	 Azevedo	 (Casa	 Alvão),	
Coleção	Instituto	dos	Vinhos	do	Douro	e	Porto,	I.P.	©	Objecto	Anónimo	
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Figura	 8:	 “Douro	 –	 junta	 de	 bois	 atravessando	 o	 Rio	 Douro	 junto	 ao	 Pinhão”.	 Créditos	
fotográficos	Álvaro	Cardoso	de	Azevedo	 (Casa	Alvão).	 Créditos	 fotográficos	Coleção	 Instituto	
dos	Vinhos	do	Douro	e	Porto,	I.P.	©	Objecto	Anónimo,	Lda.	
	
Estas	 imagens	 “universais”	 dos	 primeiros	 fotógrafos	 do	 Douro	 ganharam	

uma	 patine	 de	 nostalgia,	 esbatendo	 o	 miserabilismo	 cristalizado	 nos	 rostos,	

nos	corpos,	nas	 indumentárias	dos	trabalhadores	durienses	aí	representados.	

Os	seus	pontos	de	vista	sobre	a	paisagem	vinhateira	do	Douro	são	anacrónicos,	

mas	 continuam	 a	 atrair	 o	 olhar	 do	 turista	 e	 do	 visitante,	 no	 momento	 da	

compra	 do	 postal	 ilustrado,	 porque	 são	 evocadores	 dum	 Douro	 bucólico,	

mítico,	idealizado	tão	caro	à	construção	propagandística	do	regime	salazarista:	

o	maior	encomendador	deste	tipo	de	imagens	nas	primeiras	décadas	do	século	

XX.	 Hoje	 estas	 imagens	 históricas	 dum	Douro	 desaparecido	 continuam	 a	 ser	

Objecto	Anónimo,	Lda.,	disseminadas	por	editoras	atuais,	como,	por	exemplo,	a	

como	mencionamos	 atrás.	 Esta	 editora	 do	 Porto	 reproduz	 as	 representações	

passadas	 e,	 inclusive,	 passadistas	 dos	 primeiros	 fotógrafos	 do	Douro	 para	 as	

vender	a	 turistas	e	colecionadores	atuais,	apreciadores	dos	recortes	estéticos	

da	paisagem	duriense.	

Para	além	do	 elemento	 humano,	os	 temas	mais	espelhados	 e	 vulgarizados	

nos	postais	mais	antigos	do	Douro,	são,	essencialmente,	a	paisagem	rural	(o	rio,	

os	socalcos,	as	quintas),	bem	como	a	paisagem	urbana,	ou	melhor,	rururbana	
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do	Douro	(Pereiro,	2005),	retratada	nas	vistas	gerais	e	parciais	das	várias	vilas	

e	 cidades	 da	 região.	 A	 maior	 parte	 destes	 documentos	 são	 fotografias	

analógicas	 a	 preto	 e	 branco	 editadas	 por	 estúdios	 fotográficos	 existentes	 na	

época	 da	 captura	 das	 mesmas	 (Casa	 Ferreira,	 Laranjeira	 &	 Cavaleiro).	 São	

“instantâneos”	 recompostos	 e	 guardados	 pelas	 objetivas	 dos	 fotógrafos	 da	

época	 e	 disponibilizados	 aos	 turistas/visitantes	 do	 Douro.	 Vejamos	 alguns	

exemplos:	

	

	

Figura	9:	“13	-	Pinhão	–	Quinta	do	Noval”,	sem	autor.	©	Edição	de	Laranjeira	&	Cavaleiro	
	

	

Figura	10:	“Vista	geral	da	Régua”	sem	autor.	©	Edição	da	Feira	do	Douro	–	Peso	da	Régua	
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Figura	11:	“7	-	Pinhão	–	Vista	Parcial	(sul)”,	sem	autor.	©	Edição	de	Laranjeira	&	Cavaleiro	
	

	

Figura	12:	“3.	Moncorvo	-	Vista	geral”,	sem	autor.	©	Edição	Casa	Ferreira	–	Moncorvo	
	
Estes	postais	 ilustrados,	tal	como	os	de	Domingos	Alvão,	por	exemplo,	 são,	

na	sua	maioria,	impressões	em	papel	fotográfico	de	imagens	analógicas	a	preto	

e	branco	feitas	em	estúdios	fotográficos,	como	aludimos.	

Estas	 imagens	 são	 documentos	 históricos,	 uma	 vez	 que	 integram	 as	

“memórias	 visuais,	 virtualmente	únicas,	 de	espaços”	 (Araújo,	2017,	p.	 19-20)	

rurais	 (Quintas)	 e	 urbanos	 (Régua,	 Pinhão,	 Moncorvo)	 urbanisticamente	

metamorfoseados	no	tempo	presente.	

	

3.2	Olhares	cromáticos	na	segunda	metade	do	século	XX	

A	 partir	 da	 segunda	metade	 do	 século	 XX,	 os	 postais	 ilustrados	 do	 Douro	

reproduziram	e	propagaram	os	mesmos	motivos	temáticos	(os	socalcos,	o	rio,	
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os	 vinhedos)	 desta	 feita	 a	 cores,	 as	 atividades	 vinhateiras	 (cava,	 vindima,	

poda),	ou	seja,	os	trabalhos	realizados	pelos	“gigantes”	do	Douro	associados	à	

vitivinicultura	 (ao	 transporte	 das	 uvas,	 à	 pisa	 ou	 lagarada,	 à	 condução	 das	

pipas	do	vinho	do	Porto),	utilizando-se	os	meios	de	transporte	mais	frequentes	

naquele	período	(os	carros	de	bois	e	os	barcos	rabelos).	

As	 técnicas	de	 impressão	 fotomecânica	 em	offset	 foram	usada,	 a	 partir	 da	

segunda	metade	do	século	XX	(Araújo,	2017,	p.	27).	Apresentamos,	a	seguir,	um	

grupo	de	postais	antigos	a	cores	dessa	época	que	materializam	e	 imortalizam	

os	 fazedores	 do	 Douro,	 nos	 seus	 trabalhos	 do	 ciclo	 da	 vinha	 e	 do	 vinho,	

repisando	os	mesmos	modos	de	capturar	imageticamente	o	elemento	humano	

e	as	práticas	da	atividade	vitícola.	

	

	

Figura	13:	 “106	 -	 (Portugal)	 –	Pinhão:	As	vindimas,	 (Alto	Douro)”.	©	 (Tabacaria	Africana)	–	
Porto	
	

	

Figura	 14:	 “130	 -	 (Portugal)	 –	 Pinhão	 (Alto	 Douro)	 -	 Faina	 alegre	 do	 transporte	 das	 uvas	
vindimadas)”.	©	(Tabacaria	Africana)	–	Porto	
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Figura	15:	“107	-	(Portugal)	–	Alto	Douro:	Um	barco	à	vela,	para	transporte	de	cêstos	de	uvas”.	
©	(Tabacaria	Africana)	–	Porto	
	

	

Figura	 16:	 “132	 -	 (Portugal)	 –	 Pinhão	 (Alto	 Douro)	 -	 Uma	 pisagem	 de	 uvas	 no	 lagar”.	 ©	
(Tabacaria	Africana)	–	Porto	
	
As	 temáticas	 ligadas	à	paisagem	vinhateira	 (as	 vindimas,	os	 trabalhadores	

agrícolas,	as	etapas	do	trabalho,	o	transporte	do	vinho)	mantiveram-se,	desde	o	

início	 até	 meados	 do	 século	 XX.	 Os	 pontos	 de	 vista	 da	 captura	 das	 imagens	

também	 não	 se	 afastam	 muito	 dos	 que	 foram	 produzidos	 pelos	 primeiros	

fotógrafos.	 As	 poses	 encenadas	 e	 estáticas	 são	 as	 mesmas,	 os	 elementos	

fotografados	 muito	 similares	 e	 devedores	 ou	 imitadores	 das	 representações	

dos	primeiros	fotógrafos	do	Douro	(Biel,	Alvão,	Azevedo).	No	fundo,	as	únicas	

evoluções	 observadas	 referem-se	 à	 técnica	 de	 impressão	 (offset)	 e	 ao	

aparecimento	da	cor.	

Nos	 bilhetes	 postais	 irradiados,	 nas	 décadas	 seguintes:	 70,	 80,	 90,	

continuaram	a	ser	retratados	“instantâneos”	das	etapas	do	ciclo	da	vinha	e	do	
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vinho,	 os	 trabalhos	 vitivinícolas	 executados	 pelos	 “gigantes”	 (durienses,	

serranos),	 assim	como	as	vistas	panorâmicas	da	paisagem	urbana	das	vilas	e	

cidades	 da	 região,	 notando-se	 uma	 continuidade	 na	 escolha	 dos	 temas,	 dos	

elementos	 a	 fotografar,	 da	 policromia	 e	 até	 da	 forma	 estática,	 como	 os	

fotógrafos	ofereceram	o	Douro	aos	possíveis	visitantes	e	turistas.	

	

	

Figura	 17:	 “Pinhão	 –	 Portugal.	 Região	 do	 Vinho	 do	 Porto.	 Créditos	 fotográficos,	 ©	 Âncora,	
Edições	Artísticas,	Lisboa	
	

	

Figura	 18:	 “Vista	 Panorâmica	 -	 Vila	 de	 Santa	Marta	 de	 Penaguião”.	 Créditos	 fotográficos,	©	
Coleção	autarquia	de	Santa	Marta	de	Penaguião	
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Figura	19:	“Vista	Parcial	da	Vila	de	Freixo	de	Espada	à	Cinta,	emoldurada	pelas	Amendoeiras	
em	 Flor”.	 Créditos	 fotográficos:	 Raul	 Ferreira,	 ©	 Edição	 da	 Câmara	 Municipal	 de	 Freixo	 de	
Espada	à	Cinta	
	
A	 partir	 da	 década	 de	 90,	 com	o	 surgimento	 do	 turismo	 fluvial	 no	Douro,	

emergiram	postais	 turísticos	 com	a	exibição	visual	dos	barcos	de	cruzeiro	no	

rio	 Douro,	 os	 quais,	 presentemente,	 são	 extremamente	 difundidos,	 graças	 ao	

sucesso	deste	 tipo	de	 turismo,	que	 foi	 conseguido	pelos	operadores	 privados	

do	setor.	

	

Figura	20:	“Douro	–	Portugal”.	Créditos	fotográficos,	©	Objecto	Anónimo,	Lda.		
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Figura	21:	“Portugal	-	Douro,	Região	Demarcada	do	Vinho	do	Porto”.	Créditos	fotográficos,	©	
Forways,	Lda.	
	

	

Figura	22:	 “Douro	 –	 Pinhão,	 Região	Demarcada	 do	Vinho	 do	 Porto”.	 Créditos	 fotográficos,	©	
Forways,	Lda.	
	
Um	 outro	 motivo	 de	 registo	 fotográfico	 que	 assomou,	 nos	 finais	 dessa	

década,	 continuando	 a	 ser	 reproduzido	 hodiernamente,	 foi	 a	 representação	

imagética	do	comboio	histórico	no	Douro.	

	

	

Figura	23:	“Douro	–	Estação	Ferroviária	do	Pinhão”.	Créditos	fotográficos,	©	Objecto	Anónimo,	
Lda.		
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Figura	24:	“Portugal	-	Douro	–	Peso	da	Régua”.	Créditos	fotográficos,	©	Forways,	Lda.	
	
Muitos	postais	 turísticos	aliam	as	 representações	visuais	dos	dois	 tipos	de	

turismo:	o	fluvial	e	o	ferroviário.	Estes	dois	setores	turísticos	criaram	“imagens	

associadas	 à	 promoção induzidas”	 (Alvarez-Sousa,	 2015,	 p.	 632),	 ou	 seja,	 do	

destino	 Douro,	 porquanto	 na	 sua	 divulgação	 conseguem	 gerar	 o	 desejo	 de	

visita	 ao	 território,	 através	 da	 contemplação	 das	 imagens	 fabricadas	 pelas	

várias	 ações	 de	 marketing	 levadas	 a	 cabo	 pelos	 agentes	 indutivos	 destes	

setores.	

	

3.3	Olhares	mais	recentes	

	
A	 partir	 da	 consagração	 do	 Alto	 Douro	 Vinhateiro	 a	 Património	 da	

Humanidade	 pela	 UNESCO,	 em	 2001,	 na	 categoria	 de	 paisagem	 cultural	

“evolutiva	e	viva”,	este	território	atingiu	um	estatuto	de	paisagem-património,	

sujeito	a	uma	proteção	e	preservação	especiais.	

As	edições	de	postais	turísticos	sobre	este	destino	intensificaram-se,	a	partir	

desse	momento	crucial,	na	história	da	1.ª	Região	Demarcada	e	Regulamentada	

do	mundo.	Os	agentes	do	sistema	turístico	usaram	e	usam,	com	frequência,	nas	

suas	campanhas	de	marketing	o	símbolo	da	chancela	da	UNESCO,	uma	vez	que	
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esse	 selo	 de	 qualidade	 transmite	 valor	 à	 marca	 turística	 nacional	 e	

internacionalmente.	Retenham-se	alguns	exemplos:	

	

	

Figura	 25:	 “Douro:	 Património	Mundial	 –	 Percurso	 do	 Rio	 Douro”.	 Créditos	 fotográficos,	 ©	
Objecto	Anónimo,	Lda.	
	

	

Figura	26:	“Régua	–	Portugal”.	Créditos	fotográficos,	©	Nunes	de	Almeida	Editores	
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Figura	 27:	 “Douro	 Património	 Mundial	 -	 Portugal”.	 Créditos	 fotográficos,	 ©	 Atlanticpost	 –	
Publicidade	e	Artes	Gráficas,	Lda.	
	
Após	a	consagração	do	Douro	a	Património	Mundial,	houve	uma	explosão	de	

reproduções	visuais	da	paisagem-património	em	todos	os	 tipos	de	suporte.	O	

postal	 ilustrado	 não	 ficou	 de	 fora	 dessa	 criação	 imagética,	 conheceu	 uma	

proliferação	 de	edições	nunca	antes	acontecida.	Os	mais	variados	agentes	do	

sistema	turístico	públicos	e	privados,	entre	eles,	o	Museu	do	Douro,	a	Estrutura	

de	 Missão	 Para	 o	 Douro,	 o	 Polo	 de	 Desenvolvimento	 Turístico	 do	 Douro,	 o	

Douro	 Alliance,	 os	 vários	municípios	 durienses	 e	 entidades	 privadas	 criaram	

ou	apoiaram	inúmeras	edições	de	postais	ilustrados	do	Douro.	

O	 Museu	 do	 Douro	 lançou	 um	 Concurso	 Anual	 de	 Fotografia,	 a	 partir	 de	

2010,	 com	 o	 objetivo	 de	 divulgar	 nacional	 e	 internacionalmente	

representações	contemporâneas	da	paisagem	vinhateira	do	Douro.	Nesse	ano,	

difundiu	 imagens	 mais	 recentes	 do	 Douro,	 através	 da	 disseminação	 global	

duma	 coleção	 especial	 de	 postais	 ilustrados	 intitulada:	 “Douro	 -	 Valley.	

Portugal”	 e	 apadrinhada	 por	 várias	 entidades	 (Porto	 e	 Norte,	 CCDRN,	 ON.2,	

QREN	e	União	Europeia).	
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Figura	 28:	 “Douro	 -	 Valley.	 Portugal”.	 ©	 Concurso	 de	 Fotografia	 do	 Douro	 2010,	 créditos	
fotográficos	de	Luís	Silva	Ramos	
	

	

Figura	 29:	 “Douro	 -	 Valley.	 Portugal”.	 ©	 Concurso	 de	 Fotografia	 do	 Douro	 2010,	 créditos	
fotográficos	de	Manuel	Prates	
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Figura	 30:	 “Douro	 -	 Valley.	 Portugal”.	 ©	 Concurso	 de	 Fotografia	 do	 Douro	 2010,	 créditos	
fotográficos	de	Rui	Ademar	Pires	
	
Tratam-se	 de	 olhares	 particulares,	 policromáticos,	 pictóricos,	 conotativos	

que	incitam	à	criação	de	narrativas	sobre	a	surpreendente	beleza	da	paisagem	

duriense.	

O	Polo	 de	Desenvolvimento	Turístico	 do	Douro,	durante	a	 sua	vigência	de	

2008	 a	 2015,	 implementou	 uma	 comunicação	 concertada	 da	 marca	 Douro	

(Santana	Talavera,	2015,	através	da	criação	e	projeção	de	imagens	para	venda	

p.	 41),	 em	vários	 suportes	 (guias,	prospetos,	 postais	 turísticos).	A	 coleção	 de	

postais	produzida	e	difundida	pelo	aludido	Polo	integrou	representações	duma	

área	 geográfica	 do	 Douro	 mais	 abrangente	 do	 que	 era	 habitual,	 incluindo	

recortes	 imagéticos	dos	Parques	Naturais	do	Alvão	e	do	Douro	Internacional.	

Este	 agente	 indutivo	 difundiu,	 no	 suporte	 em	 estudo,	 não	 só	 imagens	 da	

paisagem-património,	 das	atividades	 vinhateiras,	dos	 fazedores	 do	Douro,	 do	

armazenamento	 do	 vinho	 generoso,	 como	 também	 criou	 representações	

visuais	do	Barro	Negro	de	Bisalhães,	tendo	ajudado	inclusivamente	a	propagar	

imagens	 do	 produto	 derivado	 do	 processo	 de	 fabrico	 declarado	 Património	

Cultural	 Imaterial	 da	 Unesco	 em	 2016,	 ou	 seja,	 alguns	 anos	 após	 a	 referida	

difusão.	Esta	entidade	de	turismo	regional	situada	no	território	duriense	foi	um	

importante	 promotor	 dos	 vários	 tipos	 de	 turismo	praticados	 e	 a	 praticar	 no	
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Douro,	porque	fez	apelo	a	ofertas	turísticas	emergentes	assentes	nos	atributos	

materiais	 e	 imateriais	 do	 património	 natural,	 geológico,	 ambiental,	 histórico,	

cultural	 do	 destino	 e	 não	 se	 centrou	 apenas	 em	 ofertas	 já	 habituais	 do	

enoturismo	e	do	 turismo	 fluvial.	 Tal	 como	podemos	 vislumbrar	 pelas	 figuras	

abaixo	exibidas.	

	

	

Figura	31:	“Vindimas	no	Douro”.	Créditos	fotográficos,	©	Polo	de	Turismo	do	Douro	
	

	

Figura	32:	“Socalcos	do	Douro”.	Créditos	fotográficos,	©	Polo	de	Turismo	do	Douro	
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Figura	33:	“Adegas	do	Douro”.	Créditos	fotográficos,	©	Polo	de	Turismo	do	Douro	
	

	

Figura	34:	“Arribas	do	Douro	–	Parque	Natural	do	Douro	Internacional”.	Créditos	fotográficos,	
©	Polo	de	Turismo	do	Douro	
	
O	 Polo	 de	 Desenvolvimento	 Turístico	 do	 Douro	 conseguiu	 gizar	 uma	

estratégia	 holística,	 integradora	 do	 território,	 tornando-se	 num	 núcleo	

espoletador	 de	 pontos	 de	 vista	 diferentes,	 de	 “imagens	 induzidas”	 e	

complementares	 sobre	 a	 citada	 paisagem.	A	 sua	 estratégia	 comunicativa	 não	

deixou	 de	 fora	a	edição	 de	postais	 ilustrados,	 ao	 lado	 da	publicação	de	 guias	
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turísticos,	de	prospetos,	de	revistas	turísticas,	de	artigos	na	imprensa	nacional	

e	internacional.	

As	imagens	projetadas	nos	postais	ilustrados	emitidos	pelo	Polo	de	Turismo	

do	 Douro	 abriram	 um	 punhado	 de	 janelas	 de	 oportunidade	 para	 tipos	 de	

turismo	menos	praticados	no	Douro,	à	época,	como	por	exemplo:	o	turismo	de	

natureza,	o	turismo	cultural,	turismo	de	experiência	e	antecipou	até	alusões	ao	

turismo	lento.	

A	 Associação	 de	Municípios	 Douro	 Alliance	 –	 Eixo	 Urbano	 do	 Douro	 (Vila	

Real	 –	 Régua	 –	 Lamego)	 concebeu,	 igualmente,	 há	 uns	 anos,	 uma	 coleção	 de	

postais	 turísticos	 representativos	 da	 paisagem	 rural	 e	 urbana	 deste	 eixo	

geográfico.	 Ofereceu	 a	 um	 público	 alargado	 uma	 coleção	 de	 6	 postais	 com	

imagens	 simbólicas	do	património	cultural	das	3	cidades	(Vila	Real	–	Régua	 -	

Lamego)	 com	 um	 texto	 explicativo	 da	 conceção	 da	 junção	 das	 três	 cidades	

durienses,	com	o	slogan	publicitário:	“Divirta-se	três	vezes	mais!”	

A	 escolha	 das	 imagens	 do	 património	 cultural	 do	 citado	 eixo	 recaiu,	

sobretudo,	nos	socalcos,	no	rio	rasgado	por	um	navio-cruzeiro,	no	miradouro	

da	Galafura,	nos	espaços	culturais	(Teatro	Ribeiro	Conceição,	Museu	do	Douro),	

nos	 monumentos	 de	 valor	 de	 memória	 intencional	 construídos	 por	 agentes	

dominantes,	 tais	 como:	 o	 “Palácio	 de	Mateus”	 e	 o	 Santuário	 da	 “N.ª	 Sr.ª	 dos	

Remédios”.	Registou	também	imagens	do	Parque	Natural	do	Alvão,	que	não	faz	

parte	da	paisagem	vinhateira,	mas	integra	geograficamente	o	concelho	de	Vila	

Real.	Atente-se	nas	figuras	abaixo.	
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Figura	35:	“Galafura	–	Peso	da	Régua”,	“Divirta-se	três	vezes	mais!”	©	Douro	Alliance,	créditos	
fotográficos	de	João	Cortesão		
	

	

Figura	 36:	 “Casa	 de	 Mateus”,	 “Divirta-se	 três	 vezes	 mais!”	 ©	 Douro	 Alliance,	 créditos	
fotográficos	de	João	Cortesão	
	

	

Figura	 37:	 “Teatro	 Ribeiro	 Conceição	 –	 Lamego”,	 “Divirta-se	 três	 vezes	 mais!”	 ©	 Douro	
Alliance,	créditos	fotográficos	de	João	Cortesão	
	
Na	 verdade,	 as	 representações	 selecionadas	 pelo	 Douro	 Alliance	

reproduziram	 os	 clichés	 turísticos	 tradicionais	 mais	 conhecidos	 das	 três	
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cidades	com	imagens	de	qualidade	captadas	por	um	fotógrafo	particular	(João	

Cortesão),	ou	seja,	tratou-se	duma	encomenda	dum	agente	do	sistema	turístico	

com	dados	intuitos	promocionais.		

A	partir	da	consagração	da	paisagem	vinhateira	do	Alto	Douro	a	património	

mundial	 da	 Humanidade	 assiste-se	 progressivamente	 à	 colocação	 dessa	

paisagem-património	 numa	 espécie	 de	 pedestal.	 O	 que	 se	 verificou,	 a	 partir	

sensivelmente	 dessa	 data,	 foi	 que	 os	 produtores	 das	 imagens	 do	 Douro	

começaram	a	dar	destaque		quase	exclusivo	à	paisagem	vinhateira	constituída	

pelos	 socalcos	 das	 vinhas	 com	 ou	 sem	 o	 rio	 Douro,	 como	 veremos	 adiante,	

excluindo	da	cena	o	elemento	humano.	

No	inventário	dos	elementos	representados	nas	imagens,	desapareceram	os	

trabalhadores	 durienses,	 serranos,	 migrantes,	 imigrantes,	 bem	 com	 as	 suas	

tarefas	 agrícolas,	 nas	 várias	 fases	 do	 ciclo	 da	 vinha	 e	 do	 vinho.	 Assistiu-se	 a	

uma	 reificação	 ou	 coisificação	 da	 imagem	 da	 paisagem	 vinhateira	 e	 a	 um	

apagamento	 das	 representações	 do	 elemento	 humano.	 Reparem-se	 nos	

inúmeros	exemplos,	que	poderíamos	elencar	à	exaustão,	tal	é	a	sua	frequência	

desta	temática	na	edição	dos	postais	turísticos	do	Douro,	presentemente.	

	

	

Figura	 38:	 “Douro	 Património	 Mundial:	 Vista	 sobre	 o	 Rio	 Douro	 e	 o	 Pinhão”.	 Créditos	
fotográficos,	©	Objecto	Anónimo,	Lda.	
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Figura	39:	“Douro,	Vale	do	Douro”.	Créditos	fotográficos,	©	Forways,	Lda.	
	

	

Figura	40:	“Douro	-	Portugal”.	Créditos	fotográficos,	©	geral@edigpostal.com	
	
Na	viagem	transposta	pelas	centenas	de	postais	turísticos,	verificamos	que,	

após	 a	 atribuição	da	 chancela	UNESCO	 ao	Alto	Douro	Vinhateiro,	o	 elemento	

humano	(os	fazedores	do	Douro)	saiu	de	cena,	dando	lugar	à	grandiosidade	da	

paisagem-património	 enquadrada	 no	 centro	 da	 imagem,	 presenciando-se	

consequentemente	 a	 desumanização	 da	 paisagem	 duriense,	 como	 se	 a	

paisagem	se	fabricasse	artificial	ou	virtualmente	sem	a	mão	humana.	
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Capítulo	III	

	
1.	Entalhes	projetados	nos	postais	turísticos	dos	concelhos	

durienses	
	

Neste	 momento	 do	 itinerário,	 examinamos	 os	 entalhes	 da	 paisagem	

duriense	 proporcionados	 nos	 postais	 ilustrados	 vulgarizados	 pelos	 19	

concelhos	 da	 NUTS	 III	 –	 Douro	 ou	 vendidos	 por	 empresas	 privadas	 nos	

quiosques,	livrarias,	lojas	de	turismo	desses	mesmos	municípios.	

A	paisagem	cultural	vinhateira	agregada	à	temática	da	viticultura,	ao	ciclo	da	

vinha	e	do	vinho	continua	a	ser	retratada	à	exaustão	pelos	atuais	fotógrafos	a	

pedido	 dos	 concelhos	 durienses,	 portanto	 não	 é	 de	 estranhar	 que	 um	 dos	

temas	 mais	 glosado	 nas	 imagens	 dos	 postais	 turísticos	 emitidos	 pelos	

municípios	durienses	seja,	na	realidade,	a	paisagem	rural	vinhateira	(o	rio	e	os	

socalcos,	 as	 quintas)	 e	 a	 paisagem	 rururbana	 do	 Douro	 (Pereiro,	 2005),	

retratada	 nas	 “vistas	 gerais	 e	 parciais”	 das	 várias	 vilas	 e	 cidades	 da	 região,	

conforme	exemplificamos	abaixo.	

	

	

Figura	41:	“Vindima”.	Créditos	fotográficos,	©	Município	de	Mesão	Frio	
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Figura	 42:	 “Vista	 Panorâmica	 do	 Miradouro	 de	 S.	 Pedro,	 S.	 João	 de	 Lobrigos”.	 Créditos	
fotográficos,	©	Município	de	Santa	Marta	de	Penaguião	
	

	

Figura	43:	“Douro”.	Créditos	pintor	Paulo	Moura,	técnica	mista.	©	Município	de	Carrazeda	de	
Ansiães	
	
Com	 efeito,	 os	 agentes	 do	 sistema	 turístico	 (públicos	 e	 privados),	

nomeadamente,	 os	 municípios	 durienses	 prosseguem	 no	 decalque	 e	

reprodução	das	temáticas	recorrentes	na	vulgarização	imagética	tradicional	do	

território	 duriense.	 Tópicos	 esses	 que	 foram	 recuperados	 dos	 primeiros	

fotógrafos	do	Douro	(a	vinha,	os	socalcos,	o	rio,	as	quintas,	o	caminho	de	ferro,	

os	 barcos)	 e	 as	 estafadas	 vistas	 panorâmicas	 sobre	 a	 paisagem	 sobretudo	 a	

vinhateira.	

Os	 fotógrafos	 mais	 recentes	 perpetuam	 a	 seleção	 e	 a	 difusão	 das	 “vistas	

panorâmicas”,	 das	 “vistas	 gerais”	 e	 “parciais”	 dos	 espaços	 rural	 e	 rururbano,	

tendo	 acrescentado	 ultimamente	 as	 vistas	 aéreas	 dos	 lugares	 durienses	 em	

imagens	 digitais	 a	 cores	 editadas	 com	 efeitos	 e	 usando	 na	 captura	
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instrumentos	tecnológicos,	tais	como:	os	drones,	as	máquinas	fotográficas	mais	

versáteis	 (GoPro),	 entre	 outros.	 Nas	 coleções	 publicadas	 pelas	 autarquias	 da	

região	 duriense,	 deparamos	 com	 muitos	 exemplos	 deste	 tipo	 de	

emolduramento	da	realidade	extralinguística	duriense.	

	

	

Figura	44:	“Vista	de	Mesão	Frio”.	Créditos	fotográficos,	©	Coleção	autarquia	de	Mesão	Frio	
	

	

Figura	45:	Vista	 “Rio	Corgo,	Douro	Vinhateiro	Património	Mundial”.	©	Coleção	autarquia	de	
Santa	Marta	de	Penaguião	
	

	

Figura	46:	Vista	aérea	“Peso	da	Régua”.	Créditos	fotográficos,	©	Objecto	Anónimo,	Lda.	
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Os	 pontos	 de	 vista	 dos	 produtores	 de	 imagens	 da	 paisagem	 rural	 e	

rururbana	 do	 Douro	 cristalizados,	 nos	 postais	 turísticos	 disseminados	 pelos	

agentes	 do	 sistema	 turístico,	 tentam	 construir	 uma	 identidade	 dos	 lugares	

durienses	 para	 o	 outro	 (o	 turista,	 o	 visitante),	 mas	 também	 ajudam	 a	

consolidar	 a	 identidade	 dos	 lugares	 para	 os	 próprios	 habitantes	 desses	

espaços,	 estabelecendo-se	 assim	 uma	 relação	 entre	 a	 construção	 das	

identidades	 locais	 e	 regional	 (Estévez	 González	 2011,	 p.	 167)	 do	 Douro.	 Os	

concelhos	durienses	propagam,	por	um	lado,	 imagens	da	paisagem	vinhateira	

(paisagem-património)	 celebrizada	 pela	 chancela	 da	 UNESCO,	 porque	 é	 um	

cartão	de	visita	facilmente	atrativo	e	vendável	do	seu	território	aos	visitantes	e	

turistas,	porém	não	deixam	de	promover,	de	igual	forma,	o	património	cultural	

material	protegido,	tal	como:	o	arqueológico,	o	civil,	o	militar,	o	religioso	e	um	

pouco	 o	 vernacular,	 uma	 vez	 que	 todos	 estes	 tipos	 de	 património	 cultural	

material	 são	 testemunhos	 perenes	 das	 comunidades	 fixadas	 ao	 longo	 dos	

tempos	 nesses	 espaços.	 Os	 exemplos	 abaixo	 apresentados	 dos	 postais	

turísticos	 dos	 19	 concelhos	 são	 edições	 das	 autarquias	 durienses	 ou	 de	

empresas	 privadas.	 Nas	 interpretações	 recortadas	 da	 realidade	

extralinguística,	 procura-se	 cativar	 o	 visitante	 pela	 riqueza,	 raridade	 do	

património	 histórico	 (arqueológico,	 edificado),	 civil,	 militar,	 religioso	 e	

vernacular	dos	mencionados	municípios.	
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Figura	 47:	 “Armamar	 –	 Portugal,	 Miradouro	 S.	 Domingos”.	 Créditos	 fotográficos,	©	 Câmara	
Municipal	de	Armamar	
	

	

Figura	48:	“Igreja	Matriz	de	Nagoselo	do	Douro,	São	João	da	Pesqueira”.	Créditos	fotográficos,	
©	Posto	de	Turismo	de	S.	João	da	Pesqueira	
	

	

Figura	 49:	 “Calçada	 romana”.	 Carrazeda	 de	 Ansiães.	 Créditos	 pintor	 Paulo	 Moura,	 técnica	
mista.	©	Município	de	Carrazeda	de	Ansiães	
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Figura	50:	“Cruzeiro,	Fonte	de	Lobrigos,	Lugar	da	Igreja”	©	Coleção	autarquia	de	Santa	Marta	
de	Penaguião	
	
Os	 postais	 turísticos	 emitidos	 e	 vulgarizados	 pelos	 municípios	 durienses	

retratam	 os	 centros	 urbanos,	 incluindo	muitas	 vezes	 o	 edifício	 dos	 paços	 do	

concelho,	 as	 rotundas,	 os	 jardins	 ou	 outros	 espaços	 com	 esculturas	 recentes	

alusivas	 à	 viticultura,	 aos	 produtos	 endógenos	 da	 região	 (Alijó,	 Mesão	 Frio,	

Santa	Marta	de	Penaguião,	Vila	Real,	entre	outros),	referenciam,	de	igual	modo,	

as	 marcas	 simbólicas	 da	 religiosidade	 (Lamego,	 Mesão	 Frio,	 Murça,	 Santa	

Marta	de	Penaguião,	Sernancelhe,	entre	outros).	

Algumas	 autarquias	 disponibilizaram	 coleções	 com	 os	 diferentes	 tipos	 de	

património	 cultural	 tangível:	 civil,	 religioso	 de	 determinados	 períodos	

históricos,	outros	 concelhos	nas	 representações	do	 seu	território	 conjugam	o	

património	cultural	paisagístico	com	o	histórico	antigo	e	recente.	

	

	

Figura	51:	“Solares	–	séc.	XVIII”,	Mesão	Frio.	Créditos	fotográficos,	©	Município	de	Mesão	Frio	
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Figura	52:	“Igrejas	-	séc.	XVIII”,	Mesão	Frio.	Créditos	fotográficos,	©	Município	de	Mesão	Frio	
	

	

Figura	53:	“Murça,	Capela	da	Misericórdia”.	Créditos	fotográficos,	©	Município	de	Murça	
	

	

Figura	54:	“Porca	de	Murça”.	Créditos	fotográficos,	©	Município	de	Murça	
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Há	 concelhos	 que	 guardam	 no	 seu	 território	 exemplares	 de	 monumentos	

civis,	militares,	 religiosos	 classificados,	 por	 conseguinte	 privilegiam	 nas	 suas	

imagens	turísticas	as	reproduções	desses	testemunhos	passados	de	diferentes	

épocas,	 como	 por	 exemplo:	 Penedono	 (castelo),	 Mesão	 Frio	 (solares),	 Alijó,	

Moimenta	da	Beira,	 Santa	Marta	de	Penaguião	 (paços	do	concelho),	 as	 fontes	

(Carrazeda	 de	 Ansiães,	 S.	 João	 de	 Tarouca),	 os	 pelourinhos	 (Carrazeda	 de	

Ansiães,	Moimenta	 da	Beira,	 Penedono),	 bem	 como	 um	vasto	 e	 diversificado	

património	 religioso:	 igrejas,	 capelas,	 mosteiros,	 conventos	 (Alijó,	 Armamar,	

Carrazeda	de	Ansiães,	Lamego,	Mesão	Frio,	Murça,	Penedono,	Sabrosa,	S.	João	

da	 Pesqueira,	 Sernancelhe,	 Tabuaço,	 Tarouca,	 Torre	 de	 Moncorvo),	 entre	

outros.	

Outros	municípios	disseminam	os	tipos	de	turismo	mais	praticados	nos	seus	

espaços,	 tais	 como:	 o	 turismo	 fluvial	 e	 ferroviário	 (Peso	 da	 Régua),	 os	

equipamentos	 museológicos	 (Peso	 da	 Régua,	 S.	 João	 da	 Pesqueira),	 o	

património	vernacular	associado	à	cultura	da	vinha	(S.	 João	da	Pesqueira)	ou	

reunido	 com	 património	 civil	 (pelourinho),	 religioso	 (Santuário	 de	 Lapa)	 e	

vernacular	 (casa	 rural)	nas	 imagens,	 por	exemplo,	 produzidas	nos	postais	de	

Sernancelhe,	de	Tabuaço.	

	

	

Figura	55:	“Museu	do	Douro	–	Peso	da	Régua”.	©	Douro	Alliance,	créditos	fotográficos	de	João	
Cortesão	
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Figura	56:	“Casa	do	Pinheiro	–	Sanhoane”.	Créditos	fotográficos	©	Câmara	Municipal	de	Santa	
Marta	de	Penaguião	
	

	

Figura	57:	“Santa	Marta	de	Penaguião:	Paços	do	Concelho,	Homenagem	ao	Homem	da	Vinha,	
Trás-os-Montes	 e	 Alto	 Douro,	 Portugal”.	 Créditos	 fotográficos,	©	 Grafipost:	 Editores	 e	 Artes	
Gráficas,	Lda	Livraria	Papelaria	OSNOFA	
	

	

Figura	58:	 “Santuário	 e	 zona	 envolvente”.	 Créditos	 fotográficos	©	Edição	 Santuário	da	 Lapa	
Sernancelhe.	
	
As	imagens	selecionadas	para	espelharem	os	diferentes	tipos	de	património	

cultural	 material	 dos	 vários	 centros	 urbanos	 conjugam,	 por	 vezes,	 marcas	
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históricas	 de	 diferentes	 eras,	 ou	 seja,	 património	mais	 antigo	 e	mais	 recente	

(Alijó,	 Carrazeda	 de	 Ansiães,	 Moimenta	 da	 Beira,	 Murça,	 Penedono,	 Peso	 da	

Régua,	 S.	 João	 da	 Pesqueira,	 Santa	 Marta	 de	 Penaguião,	 Tarouca,	 Torre	 de	

Moncorvo,	Vila	Real,	Vila	Nova	de	Foz	Côa)	ou	os	ex-libris	dos	concelhos	(Porca	

de	Murça,	Castelo	de	Penedono,	Mosteiro	de	S.	João	de	Tarouca,	Igreja	Matriz	

de	 Torre	 de	 Moncorvo,	 Gravuras	 Rupestres	 de	 Foz	 Côa,	 Sé	 Catedral	 de	 Vila	

Real),	entre	outros.	

	

	

Figura	 59:	 “Centro	 urbano	 de	 Alijó”.	 Créditos	 fotográficos,	 ©	 Foto	 Morais,	 Fotografia	
Profissional,	Alijó	
	

	

Figura	 60:	 “Castelo	 (monumento	 nacional)”.	 Créditos	 fotográficos,	 ©	 Câmara	 Municipal	 de	
Penedono	
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Figura	 61:	 “Fonte	 das	 Sereias”.	 Carrazeda	 de	 Ansiães.	 Créditos	 pintor	 Paulo	Moura,	 técnica	
mista.	©	Município	de	Carrazeda	de	Ansiães	
	

	

Figura	 62:	 “Câmara	 Municipal,	 Igreja	 Matriz,	 Barragem,	 Gravuras	 Rupestres”.	 Créditos	
fotográficos,	©	Arménio	Almeida	
	

	

Figura	63:	“Mosteiro	de	S.	 João	de	Tarouca”.	Créditos	fotográficos,	©	Junta	de	freguesia	de	S.	
João	de	Tarouca	
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Figura	 64:	 “Museu	 de	 Trevões”.	 Créditos	 fotográficos,	 ©	 Posto	 de	 Turismo	 de	 S.	 João	 da	
Pesqueira	
	
As	representações	projetadas	pelos	agentes	do	sistema	turístico	do	Douro	e,	

em	particular,	dos	seus	municípios	apontam	para	uma	unidade	temática	sobre	

a	 paisagem	 vinhateira	 e,	 simultaneamente,	 para	 uma	 diversidade	 temática	

sobre	 o	 património	 cultural	material:	 arqueológico,	 edificado,	 civil,	 religioso,	

militar	 e,	 com	 menor	 presença,	 o	 vernacular,	 mantendo	 marcas	 histórico-

culturais	de	diferentes	épocas.	
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2.	Tendências	atuais	do	postal	turístico	do	Douro	

	
A	 análise	 efetuada	 permitiu	 atestar	 que	 as	 temáticas	 preferidas	 pelos	

fotógrafos	 atuais	 para	 reproduzir,	 nos	 postais	 turísticos,	 as	 formas	 de	 ver	 o	

território	 duriense,	 presentemente,	 são	 análogas	 às	 dos	 fotógrafos	 que	 os	

antecederam,	por	conseguinte	são	 imagens	repetidas,	estereotipadas,	ou	seja,	

continuadoras	da	tradição,	sobretudo,	fotográfica	experimentada	no	dealbar	do	

século	XX,	por	Biel,	Alvão,	Azevedo.	As	imagens	dos	primeiros	“pescadores	de	

imagens”	e	as	dos	atuais	fotógrafos	continuam	a	ser	muito	ligadas	à	realidade	

vinhateira,	 ao	 ciclo	 da	 vinha	 e	 do	 vinho,	 centrando-se	 as	 mais	 recentes	 na	

omnipresença	do	rio	Douro,	dos	vinhedos,	das	quintas,	dos	barcos-hotel	no	rio	

Douro,	e	aqui	e	ali	alguns	trabalhos	vitícolas,	sobretudo,	a	vindima	e	a	lagarada.		

É	 frequente	 encontrar	 um	 conjunto	 significativo	 de	 postais	 ilustrados,	 em	

variados	pontos	de	venda	dos	vários	concelhos	durienses,	que	reproduzem	os	

painéis	 de	 azulejos	elaborados	 com	base	nas	 fotografias	 tradicionais	da	Casa	

Alvão,	que	foram	afixados	nas	estações	do	caminho	de	ferro	da	linha	do	Douro,	

uma	 parte	 significativa	 dessas	 estações	 está	 desativada.	 Estas	 imagens	

oferecem	 ao	 turista	 uma	 representação	 bucólica,	 nostálgica	 da	 paisagem	

vinhateira	 já	 desaparecida,	 uma	 visão	 passadista,	 idealizada,	 cristalizada	 há	

quase	um	século,	que	 foi	executada	por	encomenda	da	propaganda	do	Estado	

Novo,	com	o	intuito	de	emoldurar	uma	paisagem	vinhateira	asséptica,	artificial.	
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Figura	65:	“Azulejo	–	Estação	do	Pinhão	-	Douro”.	Créditos	fotográficos,	©	Objecto	Anónimo,	
Lda.	
	

	

Figura	 66:	 “Vindimadeira”.	 Créditos	 fotográficos,	 ©	 Nunes	 de	 Almeida	 Editores.	 Postais	 de	

Portugal	
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Figura	67:	“Portugal	Art	Edition,	Vale	do	Douro,	Unesco	World	Heritage”.	©	Vistal	Gráfica,	Lda.	
	

As	imagens	apresentadas	acima	nos	azulejos	das	estações	da	linha	do	Douro	

exibem	os	protagonistas	do	Douro	em	meados	do	século	passado,	tais	como:	os	

carregadores	 das	uvas	 para	 os	 lagares,	 uma	 vindimadeira	 e	 o	 transporte	 das	

pipas	de	vinho	do	Porto	nos	barcos	rabelos	do	Douro	para	Gaia.	Eram	imagens	

encenadas,	 não	 tinham	 nada	 de	 natural,	 eram	 idealizadas	 pelos	 fotógrafos	 a	

pedido	da	propaganda	do	regime	salazarista,	não	podendo	o	olhar	do	fotógrafo	

mostrar	a	crua	realidade,	mas	apenas	uma	construção	esteticamente	bela	dum	

labor	 penoso,	 desvalorizado	 social	 e	 economicamente	 na	 vigência	 do	 Estado	

Novo. 
Por	 outro	 lado,	 estas	 imagens	 são	 etnográficas	 e	 históricas,	 porquanto	

revelam	 uma	 vida	 rural	 inexistente	 há	muito,	 uma	 realidade	 extralinguística	

idealizada.	 Todavia	 estas	 imagens	 anacrónicas,	 desfasadas	 da	

representatividade	da	realidade	atual	no	Douro	continuam	a	atrair	o	olhar	do	

comprador	 de	 postais	 turísticos	 no	 Douro	 e	 são,	 de	 acordo	 com	 os	 seus	
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vendedores,	 dos	 mais	 comprados	 pelos	 turistas	 internacionais	 e	 também	

nacionais.	Apesar	da	artificialidade	são	representações	históricas,	 epocais.	Na	

atualidade,	 ganharam	 uma	 patine	 histórica	 e	 uma	 conotação	 estética,	 porém	

estão	longe	de	retratar	a	população	que	vive	e	trabalha	no	Douro,	nos	dias	de	

hoje.	

	

2.1	Entre	continuidade	e	inovação	

	

Como	 aludimos	 acima,	 presentemente,	 o	 bilhete	 postal	 é,	 sobretudo,	 um	

souvenir	de	viagem.	É	um	objeto	de	coleção	inseparável	da	indústria	turística,	

uma	vez	que	permite	o	congelamento	de	 “instantes”	 inesquecíveis	vividos	ou	

experienciados	aquando	da	visitação	aos	destinos.	Como	notamos	ao	longo	da	

nossa	 pesquisa,	 os	 temas	 mais	 abordados	 pelos	 fotógrafos	 contemporâneos	

continuam	 a	 ser	 os	 mesmos:	 a	 paisagem	 vinhateira,	 o	 turismo	 fluvial,	 a	

paisagem	 rururbana	 (vistas	 gerais	 aéreas,	 parciais	 das	 cidades	 e	 vilas	

durienses),	 o	 património	 histórico,	 monumental,	 religioso,	 etc.	 sendo,	 as	

temáticas	as	mesmas:	o	 ciclo	da	vinha	e	do	vinho,	os	vários	 tipos	de	 turismo	

(fluvial,	 ferroviário,	 rural	 das	 quintas	 durienses,	 histórico,	 religioso),	 surgiu,	

contudo,	 uma	 nova	 tendência	 na	 captação	 dos	 olhares	 fotográficos	 com	 a	

elevação	do	Alto	Douro	 a	 Património	 da	Humanidade	 (2001):	 a	 reificação	 da	

paisagem	 vinhateira	 com	 o	 desaparecimento	 dos	 trabalhadores	 do	 ciclo	 da	

vinha	e	do	vinho	no	Douro	e	o	enaltecimento	dos	vinhedos	e	do	rio	Douro.	

Uma	 outra	 das	 poucas	 inovações	 que	 despontou,	 nos	 últimos	 anos,	 foi	 a	

mudança	 do	 suporte,	 onde	 é	 fixada	 a	 imagem,	 introduziu-se	 a	 cortiça,	 um	

produto	 tipicamente	 português,	 a	 par	 do	 uso	 do	 papel.	 A	 indústria	 turística	
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apropriou-se	 deste	 suporte	 mais	 na	 moda	 e	 muito	 apreciado	 pelos	 turistas	

estrangeiros	 para	 tornar	 o	 postal	 turístico	 de	 todos	 os	 destinos	 portugueses	

num	 souvenir	 e	 numa	peça	de	 colecionismo	 acessível	 a	 todos.	Apresentamos	

abaixo	três	exemplares	elucidativos.	

	

	

Figura	68:	“Mapa	de	Portugal,	regiões”.	Sem	editor.	
	

	

Figura	69:	“Postal	Cortiça	-	Vila	Real-	Portugal”.	Créditos	fotográficos,	©	Foto	Ferreira	–	Sertã.	
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Figura	70:	“Postal	Cortiça	-	Vila	Real-	Portugal”.	Créditos	fotográficos,	©	Foto	Ferreira	–	Sertã.	
	

Na	verdade,	o	marketing	turístico,	a	publicidade,	as	indústrias	culturais	não	

têm	dado	a	devida	atenção	à	promoção	do	destino	do	Douro	através	do	postal	

ilustrado.	 Este	 poderoso	 veículo	 promotor	 dos	 destinos	 junto	 das	 grandes	

massas.	Com	efeito,	não	tem	sido	explorado	pelos	agentes	indutivos	do	sistema	

turístico	 do	 Douro,	 ao	 invés	 do	 que	 acontece	 para	 outros	 destinos	 em	 voga,	

como,	por	exemplo,	o	Porto	e	Lisboa.		

Alguns	 agentes	 do	 sistema	 turístico	 (públicos	 e	 privados),	 que	 atuam	 no	

território	 duriense,	 na	 venda	 de	 postais,	 para	 diversificarem	 a	 oferta	 dos	

olhares	 sobre	 o	 Douro	 editaram	 coleções	 de	 postais	 turísticos,	 reproduzindo	

uma	 outra	 técnica:	 a	 pintura,	 encomendada	 a	 artistas	 plásticos	

designadamente	 a	 Paulo	 Moura	 e	 C.	 B.	 Zino.	 A	 título	 de	 exemplo,	

disponibilizamos	 algumas	 imagens	 da	 coleção	 da	 Câmara	 Municipal	 de	

Carrazeda	 de	 Ansiães	 e	 da	 editora	 Objecto	 Anónimo,	 Lda.	 A	 coleção	 da	

mencionada	autarquia	 é,	 na	 verdade,	 um	produto	diferente,	bem	conseguido,	

que	 se	afasta	das	estafadas	 coleções	de	 reproduções	do	património	histórico,	

religioso	da	maior	parte	dos	municípios.	Atente-se	nalguns	exemplos:		
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Figura	71:	 “Pinturas	Rupestres”.	Créditos	pintor	Paulo	Moura,	 técnica	mista.	©	Município	de	
Carrazeda	de	Ansiães	
	

Por	seu	 turno,	as	 imagens	recentes	criadas	pelo	pintor	C.	B.	Zino	para	os	

postais	 turísticos	 encomendados	 pela	 empresa	 Objecto	 Anónimo,	 Lda.,	 estas	

são	 revivalistas,	 tematicamente	 passadistas,	 decalcadas	 das	 imagens	 dos	

“gigantes”	durienses	do	século	passado.	Não	aportam	novas	representações	da	

realidade	 atual	 do	 território,	 mudam	 tão-só	 a	 reprodução	 da	 técnica	 da	

fotografia	 para	 a	 pintura	 (aguarela),	 todavia	 com	 o	mesmo	mote	 e	 imitando	

imagens	pretéritas:	os	trabalhadores	do	Douro	que	já	não	são	assim	há	muito,	

no	entanto	estas	imagens	pela	sua	beleza	estética	têm	uma	atratividade	para	o	

turista	atual.		

	

	

Figura	72:	“Douro	–	Portugal”,	DR70.	Créditos	pintor	C.	B.	Zino.	©	Objecto	Anónimo,	Lda.	
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Pelos	 motivos	 atrás	 enunciados,	 o	 uso	 do	 postal	 ilustrado	 na	 publicidade	

está	 muito	 pouco	 presente	 no	 nosso	 corpus.	 Encontramos	 tão-somente	 3	

postais	 publicitários:	 um	 deles,	 retrata	 o	 ex-libris	 de	Vila	 Real,	 o	 estereótipo	

turístico	mais	vulgarizado	da	cidade	de	Vila	Real:	o	Palácio	de	Mateus.	O	que	

disponibilizamos	abaixo	 foi	usado,	 há	décadas,	 	 pelo	 Jornal	 de	Notícias,	 como	

postal	de	natal.	Os	outros	dois	invocam	o	consumo	do	vinho	do	Porto.	

	

	

Figura	73:	“Postal	de	Natal	n.º	9”.	Créditos	fotográficos,	©	Jornal	de	Notícias.	
	

	

Figura	 74:	 “Poças	 Junior”.	 Créditos	 fotográficos,	 ©	 Manoel	 D.	 Poças	 Junior,	 Lda,	 Porto,	
Portugal.	
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Figura	75:	“Vinho	do	Porto	é	o	conforto	de	um	amor	tomado	aos	tragos”.	Créditos	fotográficos,		
©	IlustrArt.	
	
O	postal	do	vinho	do	Porto	“Poças	Júnior”	exibe	uma	fotografia	a	cores	sem	

autor	 e	 sem	 data.	 Esta	 imagem	 tem	 algumas	 décadas,	 uma	 vez	 que	 ostenta	

elementos	 representados	 associados	 ao	 vinho	 do	 Porto,	 que	 hoje	 são	

politicamente	 desaconselhados,	 como:	 o	 tabaco	 (cinzeiro	 com	 cigarro,	 um	

maço	de	cigarros	e	um	outro	cinzeiro	com	um	cachimbo).	Ocorrem	ainda	uma	

garrafa	 do	 vinho	 do	 Porto	 Poças	 Júnior,	 dois	 cálices	 de	 vinho	 do	 Porto,	 uma	

História	 de	 Portugal	 e,	 como	 pano	 de	 fundo,	 a	 reprodução	 duma	 gravura	 da	

cidade	do	Porto.		

O	 postal	 da	 figura	 75	 é	 mais	 recente	 e	 não	 reproduz	 uma	 fotografia.	

Emprega	uma	ilustração	colorida	e	um	texto	poético,	para	cativar	o	turista	que	

aprecia	o	vinho	do	Porto.	Este	postal	é	ilustrado	graficamente	com	os	ícones	do	

“Vinho	do	Porto”:	a	garrafa	de	vinho,	o	barco	rabelo,	um	ícone	do	transporte	do	

vinho	generoso	para	o	Porto,	a	ponte	Luís	I,	a	ligar	o	Porto	e	Gaia,	o	casario	do	

Porto	desenhado	no	rótulo	da	garrafa.	Os	dois	postais	que	publicitam	o	vinho	
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do	Porto	remetem	nos	seus	símbolos	para	a	cidade	do	Porto	e	omitem	a	alusão	

simbólica	 ao	 território	 produtor:	 o	 Douro.	 O	modo	 como	 se	 dá	 a	 conhecer	 o	

vinho	 do	 Porto	 é,	 pois,	 enviesado,	 porquanto	 apaga	 a	 presença	 imagética	 do	

território	 produtor	e	 sobrevaloriza	 os	 ícones	 históricos,	 culturais	do	 local	 de	

comercialização	e	exportação	do	vinho	(o	Porto).	

Pelo	 que	 nos	 é	 dado	 acompanhar,	 as	 indústrias	 criativas	 e	 culturais	 da	

região	não	têm	tirado	partido	do	versátil	suporte,	que	é,	no	presente,	o	postal	

ilustrado.	 Este	 pode	 ser	 produzido	 em	 diferentes	 materiais,	 com	 diversas	

formas	de	impressão,	aliando	várias	artes,	vários	formatos,	etc.	para	múltiplos	

eventos,	 abrindo-se	 a	 um	 sem-número	 de	 possibilidades,	 tal	 como	 acontece	

com	os	 inúmeros	postais	 turísticos	projetados	para	a	cidade	do	Porto.	Damos	

apenas	 um	 exemplo	 dum	 conjunto	 de	 postais	 idealizados	 por	 um	 artista	

plástico	para	o	Porto,	no	qual	se	destaca	uma	procura	criativa	na	interpretação	

extralinguística	 da	 cidade.	 Não	 encontramos	 nenhum	 postal	 do	 Douro	

semelhante,	usando	a	técnica	pictórica	como	o	que	mostramos	abaixo.	

	

	

Figura	76:	“Porto	postais”.	www.projetovimocdeco.com.	Créditos	fotográficos,	©	DESIGN	BY	
ProjetoVimoc	
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É	 necessário	 convocar	 os	 designers	 e	 artistas	 plásticos	 que	 vivem	 e	

trabalham	no	Douro	 para	 a	 importância	 da	 feitura	 de	 postais	 turísticos	mais	

criativos	 do	 referido	 destino,	 como,	 aliás,	 já	 acontece	 com	 outros	 destinos	

turísticos	portugueses.		
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Considerações	finais	

	

As	 análises	 cronológica,	 visual	 e	 temática	 do	 corpus	 de	 postais	 ilustrados	

estudado	evidenciaram	uma	clara	continuidade	na	seleção	dos	pontos	de	vista	

dos	 “pescadores	 de	 imagens”	 que	 têm	 captado	 e	 disseminado	 as	

representações	sobre	o	Douro,	desde	o	dealbar	do	século	XX	até	à	atualidade.	

As	“imagens	universais”	criadas	pelos	primeiros	 fotógrafos	do	Douro	(Biel,	

Alvão,	 Azevedo)	 conseguiram	 entrar	 no	 imaginário	 coletivo	 duriense,	

perpetuando	os	seus	modos	ver	a	paisagem	duriense.	As	imagens	ilustrativas,	

etnográficas,	 históricas	 e	 estéticas	 do	 território	 cristalizaram	 o	 rio	Douro,	 os	

socalcos,	os	vinhedos,	as	quintas,	as	vistas	panorâmicas,	gerais	e	parciais	das	

vilas	e	cidades,	os	barcos	rabelos,	hoje	metamorfoseados	em	barcos	turísticos.	

Essas	 imagens	 do	 passado	 continuam	 intertextualmente	 a	 influenciar	 e	 a	

dialogar	 com	 as	 dos	 fotógrafos	mais	 recentes,	 que	 decalcam	 e	 recuperam	 os	

elementos	representativos	alusivos	a	uma	realidade	vinhateira	estática,	pouco	

diversificada,	 estereotipada.	 Uma	 diferença	 assinável	 acontece	 tão-só	 em	

relação	 à	 evolução	 da	 técnica	 para	 a	 digital	 e	 para	 a	 policromia,	 em	 vez	 da	

técnica	analógica	e	o	preto	e	branco	das	imagens	dos	primeiros	para	os	últimos	

fotógrafos.	

Constatamos	 que	 as	 estratégias	 de	 comunicação	 aplicadas	 pelos	 agentes	

indutivos	do	sistema	turístico	que	atuam	no	destino	Douro	não	têm	sido	muito	

diversificadas,	 nem	 inovadoras,	 no	 tocante	 ao	 emprego	 do	 postal	 turístico,	

enquanto	captador	de	novos	visitantes	e	turistas,	sobretudo,	no	que	se	refere	

aos	visitantes	das	camadas	mais	jovens.	Por	que	razão?	Verificamos,	no	acervo	

analisado,	 que	 os	 olhares	 construídos,	 no	 presente,	 pelos	 captadores	 de	
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imagens	 acentuam	 a	 reificação	 da	 paisagem	 vinhateira,	 reproduzindo	 os	

mesmos	 tópicos,	 os	mesmos	 recortes	 estereotipados	dos	 elementos	 tangíveis	

da	paisagem	duriense	(o	rio,	os	socalcos,	os	barcos,	as	quintas,	etc.),	quase	sem	

a	presença	humana,	que	vive	e	trabalha	no	Douro.	

Em	 síntese,	 nos	 postais	 mais	 recentes	 as	 imagens	 projetadas	 não	 fogem	

muito	aos	clichés	durienses	vindos	do	século	XX,	uma	vez	que	não	se	encontra,	

no	 corpus	 estudado,	 uma	 procura	 de	 representações	 contemporâneas,	 mais	

atrativas	para	todas	as	camadas	sociais,	culturais,	etárias	com	diversificação	de	

temas	e	aproveitamento	das	virtualidades	do	suporte	no	que	se	refere	às	artes	

gráficas	 que	 hoje	 proporcionam	 um	 sem-número	 de	 virtualidades	 e	

combinatórias.		

Por	último,	podemos	ainda	aduzir	que	o	marketing	turístico	e	as	indústrias	

culturais	 dos	 agentes	 indutivos	 do	 turismo	 no	 Douro	 não	 têm	 sabido	 atrair	

novos	 públicos,	 novos	 visitantes	 através	 do	 poderoso	 veículo	 promotor	 de	

destinos	que	é,	na	realidade,	o	postal	ilustrado	enquanto	objeto	de	consumo	e	

uso	para	o	colecionismo	e	rememoração	da	viagem,	na	pós-experiência.	Outros	

destinos	 portugueses,	 como	por	 exemplo	 o	 Porto,	 que	 está	 próximo	 e,	 desde	

sempre,	 ligado	 ao	 território	 duriense,	 está	 a	 inovar	 na	 atratividade	 turística	

através	do	postal	 ilustrado,	convocando	designers	gráficos	e	artistas	plásticos	

para	a	aplicação	doutras	 técnicas,	 como:	a	pintura	e	o	desenho,	para	além	da	

fotografia,	 tornando	 o	 postal	 turístico	 num	 poderoso	 promotor	 turístico	 do	

destino.	

A	análise	histórica,	visual	e	temática	dos	mais	de	500	exemplares	de	postais	

turísticos	 produzidos	 pelos	 agentes	 do	 sistema	 turístico	 do	 Douro	

evidenciaram	que,	sendo	este	destino	um	território	mundialmente	reconhecido	

e	 conhecido	 dos	 turistas	 nacionais	 e	 internacionais,	 ainda	 não	 está	 a	 tirar	
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vantagens	 das	 evoluções	 técnicas,	 das	 indústrias	 culturais	 e	 criativas	

existentes,	 relativamente	 ao	 fabrico	 e	 divulgação	 do	 postal	 turístico,	 que	

poderia	trazer	mais	contributos	económicos,	culturais,	turísticos	ao	território.	

Ao	 invés,	 o	 postal	 turístico	 do	 Douro	 continua	 tão-somente	 a	 representar	

permanências	 temáticas	 do	 passado,	 congeladas	 em	 imagens	 turísticas	

repisadas,	 estafadas	 sobre	 o	 destino,	 apontando	 assim	 para	 identidades	

socioculturais	 pretéritas	 e	 não	 atuais	 do	 território	 singular,	 único	 que	 é	 o	

DOURO.	
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No	presente	 trabalho	–	O	Douro	emoldurado	nos	postais	 turísticos,	 respondendo	às	 indagações	
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construídas	e	projetadas	sobre	a	paisagem	duriense.	Efetuamos	uma	análise	cronológica,	visual	e	

temática	 dum	 corpus	 de	 500	 postais	 ilustrados	 do	 Douro.	 Analisamos	 os	 pontos	 de	 vista	

selecionados	pelas	diferentes	gerações	de	fotógrafos	que	cristalizaram	imagens	do	Douro,	ao	longo	

do	 século	 XX	 e	 nas	 primeiras	 décadas	 do	 século	 XXI.	 Verificamos	 que,	 num	 imenso	 manancial	

imagético	 captado	pelos	 inúmeros	 “pescadores	 de	 imagens”,	 apenas	 determinados	 olhares	 foram	

escolhidos	e	divulgados	pelos	agentes	 indutivos	do	sistema	turístico	do	Douro	ao	 longo	do	tempo	

para	reproduzir	nos	postais	turísticos	do	Douro.	Tentamos	indagar	as	razões	de	tais	preferências.	A	
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