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Resumo  

 

 O presente trabalho consiste na análise de discursos e imagens, numa perspectiva 

diacrónica, sobre o património histórico da cidade de Chaves, especialmente aqueles 

relacionados com o turismo. Esta actividade é também um meio de criação de imagens e 

o património está ligado ao poder, às identidades e também à exploração comercial. As 

imagens que vários agentes promovem variam em função da época e da sua dimensão: 

nacional ou local. O discurso dos vários agentes não coincide; aquilo que um agente 

promove e diz sobre o património histórico não é o mesmo que outro afirma. O 

património é também algo construído e seleccionado, não sendo uma característica de um 

bem, de um objecto ou actividade em concreto.  

 

 

Abstract  

 

 The present paper is about images and discourses analysis, in a diachronic 

perspective about the historical heritage of Chaves town, especially those related to 

tourism. Tourism is also an activity that creates images and heritage it is connected to 

power, to identities and commercial exploitation. The images that several agents promote 

are different, according to the historical time and spatial dimension: national or local. The 

speech made by several agents about historical heritage does not match. Heritage is also 

something constructed and selected; not being a characteristic of a good, an object or 

specific activity.  
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1 - INTRODUÇÃO 
 

 O presente texto corporiza um longo processo de investigação, o qual por sua vez 

responde a dois objectivos: por um lado, o aprofundamento de conhecimentos na área do 

património e do turismo e por outro, uma actualização de conhecimentos e novas 

aprendizagens que todos devemos fazer. Para além disto, o turismo tem importância 

cultural, social e económica. 

 A presente tese versa sobre o património histórico da cidade de Chaves. O que 

geralmente se considera património histórico pertence ou está sob a gestão de várias 

instituições: estado central; autarquia; instituições religiosas; privados e associações de 

carácter social. A cidade e a região guardam marcas materiais e imateriais de vários 

acontecimentos e épocas históricas e o nome da cidade aparece associado a épocas e 

acontecimentos como a Romanização, a Crise Dinástica de 1386/85, as Guerras da 

Restauração, as Invasões Francesas, a Monarquia do Norte e a campanha eleitoral do 

General Humberto Delgado. Apesar do património histórico existente, boa parte dos 

discursos sobre a cidade e de divulgação turística local e nacional assenta nas 

caldas/termas. A escolha do tema “património histórico” parece ir contra a corrente 

dominante, mas o gosto pessoal e a esperança de que o estudo e as conclusões dele 

retiradas possam servir para algo, quanto mais não seja para mostrar que há mais do que 

as termas, fizeram - nos optar por ele. Pretende-se mostrar que Chaves é mais do que as 

termas contrariando o discurso do marketing e a visão mercantilista. Possivelmente, 

alguém poderá redefinir a promoção turística através deste singelo contributo, embora a 

pretensão não seja tão elevada. Outro motivo que justifica a escolha deste tema é a falta 

de estudos do género - pelo conhecimento que temos do assunto - há os elogios, 

documentos descritivos, mas não o estudo. A selecção do tema decorreu ainda durante a 

parte lectiva deste mestrado. O tema estava ainda mal delineado, embora as palavras 

“Chaves” e “Património” lá estivessem e eram inamovíveis. Após reuniões com 

orientador e sugestões da Daniela Araújo – que muito agradeço – a pesquisa tomou o 

rumo da análise de imagens e discursos sobre o património da cidade de uma perspectiva 

diacrónica e sincrónica.  

 Chaves é o que se pode designar por pequena cidade no contexto português e 

europeu. Estas pequenas cidades fazem a ligação entre o meio rural e as cidades médias 

ou grandes. Neste sentido podem também evitar as grandes concentrações urbanas e os 

desequilíbrios territoriais. A sua situação fronteiriça e de interior fazem – na sofrer dos 
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mesmos problemas de outras do género: envelhecimento populacional, despovoamento, 

tardia construção de estruturas rodoviárias. Estes problemas não se sentem com a mesma 

acuidade que noutras, da mesma forma que não existem (ou existem em pequena escala) 

os problemas que afectam as grandes urbes. O concelho tem 44 0391 habitantes e a 

estrutura económica baseia-se no comércio, nos serviços, no turismo, na agricultura e na 

pequena indústria.  

 O texto que agora se inicia é escrito numa altura de mudanças: fim da Região de 

Turismo da Alto Tâmega e Barroso e formação da nova Entidade Regional de Turismo 

Porto e Norte de Portugal, reforço termal como produto turístico, entre as escavações 

arqueológicas e o projectado museu, entre o abandono do centro histórico e os 

investimentos anunciados para a renovação, bem como a hipótese da candidatura a 

património mundial.  

 O texto que se segue incide sobre o património histórico. Este poderá ser incluído 

no que se designa por “turismo cultural”, embora este termo seja uma redundância, pois 

toda a actividade humana tem um carácter cultural. O entendimento geral sobre o turismo 

cultural é aquele turismo que tem por motivação ou objecto de consumo uma ou várias 

manifestações culturais, sejam elas música, teatro, património, ou até o modo de vida de 

uma comunidade. Cada época ou grupo patrimonializa uns elementos e esconde outros, 

activando património e elaborando um discurso que o legitima, embora o património 

também seja usado como elemento legitimador de acções políticas ou de outro género. O 

discurso é uma construção histórica relacionado com os valores de cada época: Estado 

Novo – rural e nacionalismo; actualidade – natureza, cultura contemporânea e termas.  

 No capítulo dois faz-se uma incursão sobre os conceitos de “património” e 

“monumento” através dos dicionários para tentar perceber qual ou quais os sentidos 

atribuídos a tais conceitos e qual a interpretação mais generalista dos dicionários e 

também o sentido mais académico atribuído pelos investigadores. Mostramos também os 

diferentes sentidos dos termos património, património cultural e património histórico, 

bem como as suas implicações e origens científicas: como a História e a Antropologia 

encaram o património. Os termos aqui descritos não são sinónimos e o seu uso pressupõe 

um enfoque no tempo/história ou na cultura, sendo esta mais abrangente. O uso de um ou 

outro termo está relacionado com identidades. O que é ou não património não é uma 

                                            
1 Dados do Instituto Nacional de Estatística (www.ine.pt – consultada a 05/09/2009). Destes cerca de 25% 
residem na cidade. O número é extrapolado dos últimos dados dos Censos 2001. É impossível obter o 
número actual devido à criação recente de uma nova freguesia urbana. O próximo recenseamento será em 
2011.  
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característica intrínseca de um bem, mas é o resultado de um processo de activação, de 

escolhas, apagamentos e de patrimonialização. Para além da interpretação de património 

como algo do passado, o que se herda, mostra-se também uma visão mais dinâmica, pois 

o presente também produz património. Aborda-se também a complexa relação entre 

turismo e património, bem como os impactos que aquele produz neste último. O turismo e 

o património têm uma relação que pode ser definida como casamento de conveniência, de 

amor e ódio outras vezes. Se o turismo pode revitalizar o património, trazer fundos para a 

sua conservação, estimular o orgulho local pelos bens e favorecer a sua recuperação ou 

conservação, o certo é que o turismo pode danificar o património, seja do ponto de vista 

físico, seja em termos de imagem. A banalização e a alteração cultural podem ser tão 

gravosas quanto a sua destruição física. A questão legal também é alvo de uma incursão, 

bem como a da imagem e a sua relação com o turismo. Neste capítulo abordamos também 

o conceito de turismo cultural, bem como as diferenças entre História, património, 

memória e cultura. A questão da imagem no turismo também é abordada.  

 No capítulo três, descreve-se alguma da produção legislativa sobre o património 

em Portugal, destacando algumas épocas como a Monarquia, a Iª República, o Estado 

Novo e a Democracia. Aqui não esquecemos que a lei se relaciona com identidades.  

 No capítulo quatro, discorremos sobre a metodologia. Aqui fazemos algumas 

considerações teóricas, os contributos das ciências sociais, o debate entre História e 

Antropologia. Descrevemos o processo de investigação, as técnicas usadas, bem como 

justificamos a escolha de perspectivas, métodos e técnicas. O turismo permite o 

cruzamento de várias ciências e, simultaneamente, o empréstimo de teorias e conceitos 

entre as várias envolvidas. 

 No capítulo número cinco, descrevem-se e analisam-se vários discursos e imagens 

produzidos pelos diferentes actores do património e do turismo. Aqui, a perspectiva é 

diacrónica e sincrónica, e os materiais que suportam a nossa análise são de variada 

natureza e proveniência. Do material analisado, destacamos os guias, as revistas e jornais, 

entrevistas, livros, páginas web e postais, bem como alguns eventos, como a Feira 

Medieval. As dimensões destes materiais vão desde o local ao internacional. Abordamos 

também o que não surge, mas deveria, nos roteiros. Por último, são feitas algumas 

comparações com outras situações relacionadas com o turismo urbano e com o 

património histórico.  

 Sobre a bibliografia, há a referir que foi consultada mais do que a citada ao longo 

do texto. Das várias sugestões sobre regras bibliográficas, aqui, segue-se de perto aquilo 
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que a Revista “Turismo e Desenvolvimento” aconselha por ser uma importante 

publicação nacional da área do turismo. Contudo, as regras são algo incompletas, pois em 

algumas situações e para alguns materiais usados, foi necessário criar norma como por 

exemplo, os folhetos ou dicionários, pois a consultada nada mencionava sobre isso. Nem 

sempre foi possível obter todos os elementos necessários como número de edição ou de 

páginas em virtude da sua inexistência em alguns casos, do mau estado de algum material 

consultado ou de nos ter chegado às mãos em formato cópia em que esses elementos já 

não existiam.  
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2 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

 O texto do presente capítulo começa com uma incursão por alguns dicionários e 

obras de carácter enciclopédico, já que estas definem muito do que é o sentido comum da 

linguagem e popularizam significados. Em seguida debateremos o tema do património, do 

património cultural e do património histórico, bem como outros pontos ligados à relação 

entre património e turismo, turismo como recuperação urbana e impactos da actividade 

turística.  

 Um assunto por nós analisado é o da evolução do conceito de património nos 

dicionários. Através desta abordagem pretendemos mostrar qual o enfoque predominante 

do conceito numa época, a sua evolução e o modo como a alteração conceptual produzida 

na academia passou (ou não) para o discurso corrente; dito de outro modo, como a ciência 

se tornou senso comum e como a palavra do dicionário criou a ideia do que é ou não 

património; como criou na população uma ideologia sobre o mesmo. Para esta tarefa 

foram consultados vários dicionários – desde os de língua portuguesa até aos 

enciclopédicos, passando por um on line2.  O termo património é algo que faz parte do 

discurso quotidiano, seja de economistas, de ambientalistas ou de cientistas sociais. 

Importa pois esclarecê-lo, uma vez que em ciência, mesmo os conceitos de senso comum 

devem ser aclarados. Em sentido jurídico, o património adquire uma significação precisa 

– conjunto de direitos, propriedades e vinculações pertencentes a certa pessoa, em 

determinado momento e de conteúdo patrimonial, isto é, avaliável em dinheiro. No 

entanto, o património traduz e possui também um valor espiritual vocacionado para uma 

fruição colectiva.   

 

2.1 – O CONCEITO DE PATRIMÓNIO NOS DICIONÁRIOS 

 

  A generalidade dos autores que se dedicam ao estudo do património entende que 

este consiste em tudo o que se herda e associam este conceito ao étimo latino “pater”; ou 

seja, o que se herda por via paterna. Neste sentido, património é algo que é herdado, mas 

também o que o presente constrói. Através desta construção mantém-se um diálogo 

passado – presente.  

                                            
2 Wikipedia, acedido a 19/08/2008 
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 Após consultar um dicionário3, ficámos a saber que a palavra “ património “ 

deriva do latim patrimoniu e que este está associado a “herança paterna”. Também diz 

respeito a uma “determinada porção de bens”. Um outro dicionário4 concorda com o 

anterior na origem da palavra. Acrescenta-lhe a noção de “bens de família”, “herança 

paterna”, “bens indispensáveis para a ordenação de um eclesiástico”, “espécie de bens 

morais ou materiais pertencentes a alguém - instituição, colectividade ou pessoa 

singular”. Ao considerar valores morais, a ideia de património alarga-se, pois inclui 

também o imaterial. Outra interpretação do conceito de património é dada por uma 

enciclopédia5 e esta encara património como um “conjunto complexo de bens ou de 

relações jurídicas com carácter pecuniário de que é sujeito uma pessoa singular ou 

colectiva”. Adianta que o património “é uma abstracção” e que este conceito é muitas 

vezes confundido com o de “capacidade patrimonial”. Esta é a “idoneidade para ser 

sujeito de relações patrimoniais”. De qualquer forma, também este livro concorda com os 

anteriores na associação de património a herança e esclarece que o património não inclui 

o futuro, mas apenas o passado e o presente. Associa a este conceito o de “património 

mundial”, sendo este, os bens culturais que fazem parte da herança colectiva da 

humanidade. Aqui o património adquire uma dimensão variável, pois esta pode ser na 

família ou toda a humanidade. 

 Uma outra interpretação é dada por uma enciclopédia on- line. Segundo a mesma, 

a palavra vincula-nos aos antepassados. Portanto, património está ligado ao contacto 

permanente com as origens que fundaram uma sociedade e à ética de uma determinada 

comunidade6. A palavra ética (enquanto reflexão) é também uma diferença relativamente 

a outras concepções, a não ser que se pretenda mencionar a ideia dos valores morais já 

citados.  

 Dos vários dicionários consultados, há a reter um elemento comum que é a origem 

latina do conceito de património. Assim, de acordo com um dicionário7, o “Patrimonium  

é  herança de família; património; bens de família; herança (figurado – fortuna do 

thesouro publico)”. Um outro,8 embora cronologicamente anterior – postula que a palavra 

                                            
3 Dicionário de Morais, pp. 920. 
4 Grande Dicionário da Língua Portuguesa, pp. 1921. 
5 Enciclopédia Verbo Luso Brasileira de Cultura, pp. 381.  
6 http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio, acedido a 19/08/2008 
7 “Lexicon – Latino portuguez – 2º edição ” de 1900, pp 818. 
8 Novo Diccionario da Língua Portugueza – vol 4 – 2ª ed. de Eduardo de Faria, editado em Lisboa em 1853 
pela Typographia Universal , pp. 124. 
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património tem a origem latina e consiste nos bens paternos; bens herdados do pai; bens 

pertencentes a uma pessoa.  

 Noutra obra9, podemos ler o que antes escrevemos sobre o conceito aqui em 

análise. Outra interpretação10 repete o anteriormente exposto e acrescenta-lhe: “bens 

destinados à ordenação e sustentação de um eclesiástico”.  

 O conceito de património também é associado a “bens de família; herança paterna; 

bens morais e ou materiais pertencentes a alguém ou a uma colectividade. Conceito 

complexo”. Esta interpretação pode ser vista numa outra publicação11. Aqui também se 

percebe a associação de património a uma colectividade e não apenas a uma família. Não 

foi possível ver a data de edição, mas deduz-se que é posterior a 1945 pela referência ao 

acordo gráfico dessa data. Esta obra dá uma visão económica e jurídica do termo 

património.  

 Para além de obras com carácter genérico, também foram consultadas outras mais 

especializadas. Aqui, não podemos deixar de salientar que um dicionário de 

antropologia12, não tem entrada para “património”. Esta situação poderá ser reveladora da 

data de entrada da Antropologia no tema. Continuando a lógica temporal das obras 

analisadas, refira-se que uma obra de 1977 é mais sucinta quanto ao conceito sobre o qual 

nos debruçamos agora. Essa obra13 refere apenas que património tem origem no latim 

“patrimoniu” – bens de família. No ano seguinte, um outro dicionário14 apenas lhe 

acrescenta “Bens para ordenar um eclesiástico”. Na mesma linha segue o editado em 

198215 que entende por património “os bens que herdámos dos nossos pais ou avós; 

legítima; dote para a ordenação de um eclesiástico; propriedade”. O que se aplicou ao 

Dicionário de Antropologia atrás mencionado, também se aplica a um outro16, pois 

também este não tem a entrada para o termo “património”. A concepção jurídica e 

económica do património, já referida, também pode ser encontrada numa enciclopédia17 

De acordo com esta, o património é “um complexo de bens ou relações jurídicas com 

carácter pecuniário de que é sujeito activo ou passivo uma pessoa singular ou colectiva”. 

Aqui o património aparece associado a herança e bens materiais. Este mesmo sentido 

                                            
9 Dicionário Complementar” de Augusto Moreno, 1936, pp 657. 
10 Encyclopedia Portugueza Illustrada – Diccionario Universal” dirigida por Maximiliano Lemos entre 
1900-1909, pp 357. 
11 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira vol.  20, dirigida por António Mendes Correia, pp. 630.  
12 Dicionário de Antropologia, Dirigido por André Akaun, 1972. 
13 Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa – 3ª edição, de José Pedro Machado, pp. 323.  
14  Dicionário Lello Universal – vol 2, pp. 483.  
15 Dicionário da Língua Portuguesa 5ª ed., pp. 1246.  
16 Dicionário Geral das Ciências Humanas de 1984.  
17 Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura – vol. 14 de 1984, pp. 1471.  
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jurídico também está presente numa outra enciclopédia18. Outras enciclopédias e 

dicionários seguem a mesma orientação já constatada: não ter entrada para o termo 

património19.  Os dicionários de língua portuguesa também não variam muito no 

significado a atribuir ao termo património. O “Dicionário da Língua Portuguesa 8ª 

edição” de 1998, considera que o património são os “ bens que se herdam dos pais ou 

avós; legítima; herança paterna; bens de família; dote para a ordenação de um 

eclesiástico; propriedade “. Mais uma vez prevalece o carácter jurídico, económico e a 

ligação ao passado através da herança. Saliente-se também o facto de se considerar que 

património é o conjunto dos bens necessários à ordenação de um eclesiástico e isto dá-nos 

um sentido mais individual ou familiar do termo e não algo que diga respeito a toda a 

sociedade.   

 Uma enciclopédia20 editada em 1990 concorda com a interpretação de “herança 

paterna; bens de família”. Outra publicação21 também não tem entrada para património. 

Semelhante – e repetida face ao de 1998 -  é a interpretação do “Dicionário da Língua 

Portuguesa  de  1993. Esta interpretação também é partilhada por um outro dicionário22.  

 Uma enciclopédia23 acrescenta uma outra conotação ao sentido de património. 

Aqui aparece o sentido de comunidade, para lá da ligação ao passado através da herança. 

Património é, de acordo com a obra citada, o conjunto de bens herdados ou ascendentes, 

bens que pertencem a uma comunidade, por herança ou tradição. O património é aquilo 

que se transmite não apenas por herança e via familiar, mas também por costume; a lei 

não determina toda a propriedade. O mesmo texto destaca também o património artístico 

como o conjunto de monumentos e obras de arte que formam o tesouro artístico de uma 

nação e o património cultural como os bens de variada natureza que, pelo seu valor, são 

considerados importantes para a continuidade de uma cultura e de uma identidade 

regional, nacional ou mundial. Para além desta nova e ampla interpretação, também lá 

está a conotação jurídica e económica visível no “conjunto de direitos”. O texto engloba 

quer os bens materiais, quer os não materiais, destacando os monumentos e obras de arte 

no património artístico, mas não exemplifica quando refere o património cultural. Neste 

pode ser incluído tudo o que se considere relevante para a cultura de um povo. Desta 

interpretação também é possível ver a relação entre e património e cultura; o primeiro 

                                            
18 Polis – enciclopédia verbo da sociedade e do estado – vol. 4 de 1986, pp. 1066.  
19 Como é o caso da “Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira – vol IX “, 1987.  
20 Enciclopédia Mirador internacional – vol 16 – editada em 1990, pp. 1066.  
21 Logos – Enciclopédia Luso Brasileira de Filosofia vol.  3, 1991.  
22 Grande Dicionário da Língua Portuguesa -  Cândido de Figueiredo – vol. II, 1996, pp. 1921.  
23 Grande Dicionário Enciclopédico Ediclube – vol.  XIV, 1996, pp. 4694.  
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seria o que ajudaria a segunda a manter-se no tempo; talvez uma concepção fixista e 

pouco dinâmica de cultura esteja aqui presente.  

 Já mencionámos que as publicações aqui analisadas partilham de muitas 

interpretações sobre o património. Uma obra que bebe em outras24 e que saiu à luz do dia 

em 1996, considera que património é: “ bens que vêm do pai ou da mãe (o que é uma 

novidade, pois a maioria das concepções do que é o património aponta a linha paterna); 

bens de família; bens necessários para a ordenação de um eclesiástico. Aquilo que é 

considerado herança comum (o que também é invulgar face aos outros uma vez que se 

considera herança no sentido colectivo e não apenas no familiar) Ex: “Camões faz parte 

do património português”. A inovação reside na concepção colectiva do património como 

herança individual ou familiar, mas também colectiva, de carácter nacional e recuados no 

tempo como a obra literária. Neste caso, o que é português foi apropriado por Portugal. O 

que inicialmente é de um, pode ser de muitos.  

 Os conceitos de património cultural estão distantes das obras analisadas. Um 

dicionário25, refere o que outros já escreveram, mas acrescenta-lhe o património cultural. 

“Património – conjunto de bens de família transmitidos por herança; bens próprios – 

herdados ou adquiridos; herança colectiva.” Predomina uma concepção económica e 

jurídica, embora refira que “compete ao Estado a salvaguarda do património cultural, 

nacional e mundial”, mas não refere o que é o património cultural. Por esta interpretação e 

imposição legal, podemos inferir o carácter público do património, pois compete ao 

Estado assegurar alguns cuidados e este possui algumas responsabilidades. O termo 

património cultural entrou no vocabulário já no século XXI, mas ainda sem grande 

precisão de conteúdo. Uma enciclopédia26 apresenta uma definição de património igual à 

de outras obras, mas acrescenta património mundial como sendo os bens culturais que 

constituem herança colectiva da humanidade e refere critérios de classificação - naturais e 

culturais, bem como os locais classificados como património da humanidade em Portugal 

desde 1983. Aqui o património tem uma conotação mais universalista, não se restringindo 

à família ou ao indivíduo. Realce-se também que nos últimos anos desaparece a 

interpretação “ bens necessários à ordenação de um eclesiástico”. O desaparecimento 

desta frase significará a laicização da sociedade?  

                                            
24 Novo Dicionário da Língua Portuguesa – vol.  3, pp.323. 
25 Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea -  II vol.,  2001, pp. 2784.  
26 Enciclopédia Verbo – Luso Brasileira de Cultura séc. XXI – vol 22, pp. 381.  
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 Numa outra publicação consultada27, concluímos que o conceito não mudou assim 

tanto, ou pelo menos os dicionários assim o deixam perceber. O dicionário que causou 

algumas conversas por incluir palavras até então consideradas pertença de grupos 

minoritários e até marginais, considera que “património” é a herança familiar; conjunto de 

bens familiares. Atribui-lhe também o significado de grande abundância; riqueza, 

profusão, o que é novo. Em sentido jurídico o património são bens, direitos e obrigações 

pertencentes a uma pessoa ou empresa. Um aspecto inovador desta obra relativamente a 

muitas das consultadas é a inclusão da entrada de “património artístico”. Por este, 

entendem os autores que é um “bem ou conjunto de bens naturais ou culturais de 

importância reconhecida num determinado lugar, região ou país, ou mesmo para a 

humanidade”. O sentido de grupo já não é a família, a colectividade, mas pode ser toda a 

humanidade. A este ponto não será estranha a classificação que a UNESCO atribui e a 

mediatização que envolve muitos dos candidatos ou locais já classificados.  

 Não foi encontrado um conceito claro e preciso de património cultural ou 

património histórico, o que pode levar-nos a concluir que estes conceitos são de carácter 

académico e o seu significado algo hermético, pois parece que na academia estes 

conceitos estão mais elaborados e fazem parte dos discursos, contrariamente ao comum 

dos dicionários. No decurso desta análise prevalece o significado quotidiano e o 

académico está longe das definições dadas pelos dicionários. Ao longo desta breve 

análise, verificamos que predomina uma concepção económica de património – herança, 

bens que se herdam, se bem que na herança podem caber os bens materiais e os 

imateriais. O termo faz parte do léxico de várias áreas, embora com carácter, sentido e 

conteúdo diferente; ele é apropriado de maneira diferente pelas diferentes áreas. O uso do 

termo “património” pelas ciências sociais poderá representar um dos variados 

empréstimos que as ciências efectuam entre si? Este termo possui um carácter colectivo - 

família, humanidade, mas também individual, presente no sentido de herança e 

propriedade. Há também um carácter colectivo restrito – da família, de um grupo, de uma 

célula da sociedade, mas não da sociedade no seu todo. Contudo, também a concepção de 

que o património é de todos ficou presente na interpretação segundo a qual o património é 

importante para a permanência da cultura no tempo, mas fica a dúvida sobre qual a versão 

da cultura. O facto de não ter entrada em alguns dicionários e enciclopédias pode querer 

dizer que o conceito é ambíguo ou não faz parte do léxico de épocas ou grupos a que se 

destina a obra – carácter filosófico ou mais generalista.  

                                            
27 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa de 2003, pp 2786. 
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 Uma outra conclusão que se pode retirar é o facto de o património ser uma ligação 

ao passado - a ideia de herança e de bens que se herdam. Destas leituras dos dicionários 

fica arredada a ideia de que o presente pode criar património, pois todas as obras 

consultadas, de uma forma geral, atribuem um carácter de passado ao património; só se 

herda o que vem do passado e não o que já temos ou criamos no presente.  

   

2.2 – ABORDAGENS TEÓRICAS DO CONCEITO “MONUMENTO”  

 

 Um outro conceito cujo significado se procurou foi o de “ monumento “, pois este 

trabalho versa em grande parte o património histórico e este é muitas vezes identificado 

com os monumentos. O monumento, na sua singularidade e identidade, constitui prova e 

objecto de um tempo da história e da sua elaboração. Para Choay (2006, 16), um 

monumento é algo que evoca a memória; que foi seleccionado para recordar algo; para 

manter memórias e identidades. A mesma autora considera que monumento histórico 

relembra uma época, uma memória concreta e uma visão do mundo. O monumento 

histórico é construído “sobre” o edifício que existe (ibidem, 22). Uma obra de 187428 

associa “Monumento” a “edifício, estátua ou outra obra erigida em memória de pessoa ou 

sucesso notável”. Os monumentos são toda a produção do engenho ou da arte humana que 

passa à posteridade. Monumento também pode ser um elemento da natureza e este é todo 

o conjunto de “ produções que atestam o que o globo foi em tempos”. A origem da 

palavra é latina, tal como outros o referem: monumentum. Já o conceito de “monumental” 

refere - se aos  monumentos, significando também  grandioso; de solidez ou notável. A 

ideia de monumento aparece aqui associada ao que é incomum e atesta valores passados. 

Uma outra obra29 faz saber que “Monumento” tem origem no latim;  “ monumentum, de 

monere” e é  “qualquer obra erigida em honra de alguém ou para comemorar algum 

acontecimento notável. Edifício grandioso digno de admiração pela sua estrutura ou pela 

sua antiguidade. Mausoléu, sepulcro sumptuoso”. (A ideia de sepultura atesta uma forte 

ligação ao passado e a algumas figuras consideradas relevantes). “Sentido comemorativo; 

o que o presente quer guardar do passado ou de si mesmo para o futuro. Qualquer obra 

intelectual ou material que pelo seu alto valor passa à posteridade. Documentos, 

fragmentos de obras científicas (está escrito scientificas), literárias, legislativas ou 

                                            
28 Diccionario Encyclopedico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, no seu vol II; 4ª ed; de 1874, 
editada por Francisco Artur Silva, pp. 634.  
29 Encyclopedia Portugueza Illustrada – Diccionario Universal,  dirigida por  Maximiliano Lemos entre 
1900-1909), pp 498.  
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artísticas da antiguidade pelas quais se estuda a História dos séculos passados”. O autor 

associa monumento não só ao edifício, mas também a outros documentos e atribui-lhe um 

valor de documento e testemunho do passado. O monumento não se limita ao material, 

mas pode incluir o imaterial, pois as obras artísticas musicais podem ser consideradas 

imateriais. Além disto, os monumentos públicos têm como objectivo a perpetuação da 

recordação dos grandes acontecimentos e dos grandes homens através da sua beleza 

arquitectural. Também ficámos a saber que, de acordo com a administração pública da 

época, os monumentos públicos dividem-se em civis, militares e históricos. Na altura de 

edição desta obra, a ideia de monumental estava associada a ideias como grandeza, 

esplendor, sumptuosidade ou magnificência.  

 Algumas destas ideias podem ser encontradas num outro dicionário30. O 

monumento é uma “obra ou construção destinada a transmitir à posteridade a memória de 

facto ou pessoa notável; edifício majestoso, obra notável, mausoléu, recordação”. Daqui 

fica arredada a ideia de monumento natural, atribuindo a autoria de monumento ao 

homem e não à natureza.  

 Uma obra já referida31 considera que “monumento” é uma obra de arquitectura ou 

escultura feita para conservar a memória de um acontecimento notável ou de alguém 

ilustre. Podem ser acidentes naturais que se impõem pela imensidade, grandeza ou 

imponência. Dentro deste conceito de monumento também cabem os documentos, 

fragmentos de obras científicas, literárias, legislativas ou artísticas. Aqui destaca-se a 

ligação de monumento à vontade de marcar a memória e conservar algumas partes desta. 

 Nesta enciclopédia também nos aparece a ideia de “monumento histórico”, sendo 

este algo que foi erigido em memória de algum facto ou acontecimento importante. Mais 

uma vez se destaca o seu carácter comemorativo e o valor de memória. Monumento é 

algo que se destaca; um rótulo. Uma outra publicação32associa várias ideias a 

monumento, tais como a de grandeza, algo extraordinário no seu género ou colossal. Esta 

publicação defende que por “monumento” devemos entender qualquer obra de 

arquitectura ou escultura (não menciona o carácter erudito ou popular) erguida em honra 

de alguém ou para comemorar algum acontecimento notável; um edifício grandioso digno 

de admiração pela sua antiguidade ou magnificência; um mausoléu; um sepulcro; uma 

lembrança; ou qualquer obra intelectual ou material que pelo seu alto valor passa à 

posteridade. A ideia de monumento natural também é aqui expressa. A obra inclui ainda 
                                            
30 Dicionário Complementar, de Augusto Moreno a partir de 1936, pp 601. 
31 Enciclopédia Portuguesa e Brasileira – com data de edição posterior a 1945), pp. 784.  
32 Grande Dicionário da Língua Portuguesa / Dicionário de Morais de 1954, pp. 945.  
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uma referência para “monumento histórico” e considera este como tudo o que foi 

levantado em memória de algum facto ou acontecimento importante. Em 1964 a Carta de 

Veneza incidiu sobre o património monumental. Defende que um monumento histórico 

engloba a criação arquitectónica isolada, mas também o sítio urbano ou rural que são 

testemunhos de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um 

acontecimento histórico. A justificação para a preservação de certos monumentos 

encontra-se no valor que estes representam. Um dicionário33 repete um conjunto de 

interpretações já mencionadas noutros.  

 Um nome conhecido do panorama da língua portuguesa atribui ao conceito a 

capacidade de lembrar alguém ou alguma coisa; monumento é aquilo que perpetua uma 

recordação. São também “monumento” os escritos, as marcas, os sinais por onde se pode 

fazer um reconhecimento34.  

 Em 1985 considera-se que monumento é uma obra de arquitectura ou escultura 

feita em honra de alguém cuja memória se quer perpetuar ou para comemorar algum facto 

notável; edifício imponente pela sua beleza; grandeza ou antiguidade; obra intelectual ou 

material que pelo seu alto valor é digna de passar à posteridade; túmulo, recordação, 

mausoléu35. A Convenção de Granada para a Salvaguarda do Património Arquitectónico 

da Europa (1991) entende que os monumentos são todas as construções particularmente 

notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, 

incluindo as instalações ou os elementos decorativos que fazem parte integrante de tais 

construções. O texto considera não só os monumentos isolados, mas também os 

conjuntos. O monumento é algo incomum e que serve para marcar algo. Outras obras 

posteriores36 acrescentam-lhe a importância como fonte histórica. Estas ideias 

(monumento como algo grandioso, extraordinário, obra destinada a perpetuar a memória 

de facto notável ou pessoa ilustre; edifício majestoso; mausoléu; obra notável; 

documento) continuam vivas em 199837 e são comuns a vários dicionários.  Uma 

outra publicação38 atribui a monumento a conotação de memória, lembrança, recordação. 

Um monumento pode ser uma obra de escultura ou de arquitectura que, assinalando 

comemorativamente um acontecimento relevante ou homenageando uma figura de 

destaque, se destina a divulgá-los e a perpetuá-los na memória colectiva. É uma estrutura 

                                            
33 Lisa – Grande Dicionário Enciclopédico da Língua Portuguesa, 1981, pp.1801.  
34 Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado; 1989, pp 162.  
35 Dicionário Universal da Língua Portuguesa, pp. 997.  
36 Grande Dicionário Enciclopédico Ediclube, 1996, pp.4246.  
37 Dicionário Ilustrado Verbo da Língua Portuguesa, pp.1226.  
38 Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea de 2001, pp. 2522. 
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ou construção erguida com significado religioso ou simbólico, representativa da 

mentalidade, talento estético ou capacidade empreendedora do Homem numa época mais 

ou menos recuada. É também qualquer vestígio arqueológico, obra pictórica (é inovador 

considerar a pintura um monumento) ou escultórica; documento escrito ou oral, 

considerado em relação ao seu significado histórico e cultural. Um monumento é uma 

obra que, pela sua elevada qualidade merece passar à posteridade ou ser tomada como 

referência no futuro. A ideia de monumento natural regressa. Aqui inova-se no carácter 

arqueológico, simbolismo e contexto da obra em relação às demais.   

 Finalmente, uma obra de 200339, atribuiu a monumento o significado de obra 

artística (arquitectura, escultura etc.); construção grandiosa com o fito de contribuir para a 

perpetuação memorialista de uma pessoa ou acontecimento relevante (lá está o carácter 

extraordinário) na História de uma comunidade ou nação. Pode ser um mausoléu 

imponente que presta homenagem póstuma às vítimas de alguma catástrofe ou 

acontecimento histórico funesto ou qualquer edificação de grande estatura, cujas 

dimensões despertam a curiosidade e admiração. Dentro da categoria de monumento 

inclui-se a obra artística de grande vulto que se perpetua no tempo pelo seu alto valor. Os 

autores quiseram incluir nesta categoria a importância e o contributo dos monumentos 

para o estudo da História. Os mesmos autores englobam e especificam que por 

“monumento nacional” deve entender-se aquele que se considera socialmente importante 

para uma nação, configurando-se assim num património nacional. Fica a questão de saber 

quem decide da importância de tais feitos ou construções. Se a ideia de património revela 

algo sobre as identidades, também o mesmo se pode dizer sobre o que é ou não 

monumento. A ideia de monumento natural também está presente nesta obra literária. Os 

autores aproveitam para indicar a origem do nome: o latim “monumentum” e por este 

deve entender-se “o que traz à memória, lembrança; o que faz lembrar um morto, estátua. 

No século XV significava edifício majestoso. “  

 Para concluir, não quisemos deixar de consultar um dicionário de latim - 

português para nos informarmos do significado de “monumentum”. O dicionário 

considera que é “ tudo aquilo que recorda alguém ou alguma coisa; recordação, 

lembrança. Todo o monumento comemorativo; monumento, edifício, templo, estátua, 

pórtico etc., documentos escritos. “ 

 Outro nome teorizador das concepções sobre monumentos numa perspectiva 

histórica é Alois Riegl. Este considera que monumento é uma “obra realizada pela mão 

                                            
39 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa de 2003, pp 2538 
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humana e criada com a finalidade de manter feitos ou destinos individuais sempre vivos e 

presentes na consciência das gerações vindouras”. Distingue monumento de monumento 

histórico. Por aquele entende o autor: “toda a obra humana apreciável pelo tacto, vista ou 

ouvido que mostra valor artístico e monumento histórico é toda e cada uma dessas obras 

que possui valor histórico “ (Riegl, 2008, 23). O historiador distingue ainda os 

monumentos quanto à intencionalidade. Considera a existência de três classes de 

monumentos: intencionais, não intencionais, históricos e antigos. Por monumentos 

intencionais, entende que são “aquelas obras que, pela vontade do seu criador, marcam, 

relembram um determinado momento do passado” (ibidem, 31). Por monumento 

histórico, o autor considera que são “aqueles que se referem a um momento, mas cuja 

selecção depende do nosso gosto subjectivo” no presente (ibidem, 32). Por último, o 

monumento antigo é “toda a obra devida à mão humana, sem atender ao seu significado 

original ou objectivo” (ibidem). A consideração estreitamente histórica de monumento 

histórico é semelhante à ideia de património, uma vez que este também depende de uma 

selecção do presente sobre o passado. A obra de Riegl tem um enfoque estritamente 

histórico, embora algumas das suas afirmações possam ser encaixadas no que se refere ao 

património, como as seguintes: “Dirigimos a nossa atenção para aqueles testemunhos que 

parecem representar etapas especialmente destacadas no curso evolutivo de qualquer 

actividade humana” (op cit, 24). “O carácter e significado actual dos monumentos não 

corresponde ao seu destino inicial. O presente atribui-lho” (ibidem, 29). Se o olhar 

histórico vai para algumas etapas e não para todas, também a selecção patrimonial opera 

da mesma forma: não seleccionamos nem activamos – no presente -  tudo do passado, 

mas apenas alguns elementos, alguns referentes que supostamente representam uma 

época, um acontecimento, um movimento cultural ou um personagem. A selecção pode 

ser feita de acordo com a raridade do objecto.  

 O historiador Alois Riegl considera que os monumentos possuem valores: 

rememorativo; de antiguidade; histórico; de contemporaneidade; artístico; instrumental e 

de novidade. Estes valores podem colidir entre si, às vezes de forma irreconciliável. O 

valor rememorativo está ligado à vontade que o presente tem de manter um edifício do 

passado num estado actual, como se ele tivesse sido terminado ontem. Procura-se evitar 

que o monumento não se converta em passado; é um eterno presente (ibidem, 67). Já o 

valor de antiguidade é percebido pela aparência não moderna, erosão de formas e cores 

(ibidem, 49). O valor histórico está ligado à singularidade do facto; à impossibilidade de 

repetição de factos. Este valor tem uma base científica e de reflexão intelectual, enquanto 
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o de antiguidade é uma percepção sensorial (ibidem, 55). De acordo com o valor 

histórico, os monumentos devem ser cuidados para que o estado em que nos chegaram se 

mantenha pelo maior tempo e medida possíveis (ibidem, 59), constituindo uma preciosa 

fonte de informação para o historiador. A cópia é admissível, mas só se o original se tiver 

perdido. Por vezes há conflito entre  valor histórico e de antiguidade. O histórico aparece 

como conservador – pretende que tudo se conserve no seu estado actual. O valor de 

antiguidade mostra que é impossível conservar para sempre (ibidem, 64). O valor de 

contemporaneidade tende a não considerar o monumento como tal, mas como uma obra 

de arte recém criada e a exigir do monumento (velho) a aparência externa de uma obra 

humana nova (ibidem, 71), tal como se pretende em muitas renovações orientadas para o 

turismo. O valor de antiguidade só pode ser apreciado de modo puro nas obras 

inutilizáveis (ibidem, 76). Já o valor artístico é medido pela proximidade de um 

monumento às exigências da moderna vontade de arte (ibidem, 28). O valor instrumental 

está ligado ao uso, função do edifício. Todo o monumento segundo a sua antiguidade 

sofreu o efeito destrutivo da natureza e é inalcançável para qualquer monumento o 

carácter fechado e concluído em forma e cor que exige o valor de novidade (ibidem, 80). 

É nisto que consiste o valor de novidade; restituir uma aparência nova ao antigo. 

 O conceito de monumento é algo antigo, se o compararmos com a moderna, 

abrangente e actual concepção de património. Se inicialmente se considerava património 

o que se herda do passado, seja em sentido económico e numa vertente individual, seja no 

colectivo, a humanidade ou os grupos tomavam do legado material. O legado material era 

em grande parte constituído pelos monumentos. Estes são o suporte e a incarnação de um 

conjunto de valores e memórias. Se alguns como Alois Riegl consideram o monumento 

como uma fonte histórica, a passagem de um património centrado nos monumentos para 

um património que engloba os monumentos e também uma série de outras manifestações 

culturais sejam elas materiais ou não, testemunha o alargamento do conceito de 

património e a entrada de outras ciências que não apenas a História. Assim de um 

património centrado e constituído pelos monumentos, passamos para um património mais 

lato.  

  Em resumo, fica uma série de notas sobre a palavra monumento: Carácter 

comemorativo; ligação passado presente; ligação em homenagem a pessoas ou factos 

ilustres do passado.  
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2.3 – O PATRIMÓNIO ENTRE A HISTÓRIA E A ANTROPOLOGIA 

 

 O conceito de património é genérico e abstracto, ele conhece subdivisões como 

“natural” e “cultural” e dentro deste último podemos considerar por exemplo, o histórico, 

o artístico, o etnográfico. O valor cultural do património ou de um bem não reside apenas 

na sua materialidade, mas no significado; este existe e permanece na memória e no 

pensamento dos indivíduos, mesmo na ausência do bem material. O valor do património 

ultrapassa a sua materialidade. Esta apenas corporiza um conjunto de valores imateriais. 

Quando se fala em património, património cultural, ou património histórico, temos 

obrigatoriamente de falar na interpretação, pois o local, o bem, não fala por si, mas 

alguém fala por ele. A interpretação é uma “actividade educativa cujo objectivo é revelar 

significados e relações através do uso de objectos originais em primeiro contacto e com 

instrumentos de ilustração mediática, mais do que a simples comunicação informal 

factual” (Tilden citado pelos antropólogos Pereiro e Prado, 2008, 13). O autor diferencia 

interpretação de informação. O primeiro conceito consiste em descodificar significados e 

o segundo serve apenas para comunicar as mensagens. A interpretação patrimonial não se 

dirige só aos objectos, mas também aos grupos que com ele se relacionam ou 

relacionaram. No processo de interpretação devemos ter em consideração o público a que 

nos dirigimos: não é o mesmo apresentar um objecto a uma criança ou a um adulto, a 

indivíduos com diferentes proveniências religiosas, académicas ou nacionais.  

 O património pode englobar desde o natural até ao genético (Corrêa, 2007). 

Também Sá (2008, 1) considera que a noção de património está relacionada com o 

sentido de posse comungada por um grupo de indivíduos com relação a um conjunto de 

objectos considerados próprios. O património é um elo entre os homens do passado e os 

de hoje, mas também para o futuro; aquilo que nós activamos e conservamos como 

património no presente e deixamos para o futuro seja nosso, seja do passado. O 

património engloba não só os bens físicos do passado, mas também as produções 

cibernéticas e de informação digital (ibidem, 4). 

 O património é, frequentemente, visto como testemunho de civilizações e tempos 

passados. Apesar desta visão, a História e a Antropologia apresentam algumas diferenças 

na forma de encarar o que é património e o que mais realçam. A História de muitos povos 

está repleta de testemunhos que são considerados património e que assim são 

classificados. Patrimonializamos no presente aquilo que é do passado ou foi relevante. O 

património tem também um valor de testemunho que pode servir para traçar a linha de 
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evolução de um determinado aspecto da sociedade, mas esta linha ficaria incompleta e em 

alguns sítios vazia se se baseasse unicamente nos testemunhos materiais passados. O 

aumento do número de bens que se consideram património não está separado de uma 

certa inquietação de valores que se vive no presente, a que não será alheia a rápida 

mudança que a sociedade enfrenta e que ela mesma causa. A crise de valores faria, assim, 

renascer ou nascer referências culturais do passado. O património do passado é visto 

como seguro e transmite segurança. Reflecte também o gosto pelo passado, um voto 

contra as rápidas perdas que as transformações provocam e reflecte uma angústia pelo 

rumo da História.  O património também é visto como elemento de democracia na medida 

em que o seu usufruto é colectivo. Ele reflecte e constrói uma identidade. Ao longo da 

História assistimos a uma alteração significativa no património. A sua propriedade pode 

ser individual, mas não o seu significado. Um exemplo que mostra o que se escreveu pode 

ser visto nas desamortizações dos bens do clero no século XIX: de bens de um grupo 

privado, para bens da Coroa ou do Estado. A propriedade continua a ser privada, mas o 

significado ou o usufruto não, pois o Estado a todos representa. A defesa do património e 

do passado também conheceu mudanças significativas; desde a sua destruição provocada 

no período pós 1789 para uma defesa activa no século seguinte por culpa do movimento 

romântico e de defesa das origens nacionais. A conservação e a destruição alternam.  

 A ideia de património está em muitos casos ligada à de monumento e a passado. A 

Carta de Veneza (1964) defende a ligação entre passado e presente. O documento dá 

destaque às obras monumentais dos povos, argumentando que estas transportam uma 

mensagem. O conceito de património é usado para nos referirmos a tudo o que se herda. 

Há autores (Barretto, 2000, 11) que preferem o termo “legado cultural”, pois não se herda 

nem se transmite apenas um edifício, uma peça musical ou uma alfaia agrícola de tempos 

passados, mas um conjunto de vivências e saberes que aparecem associados aos objectos 

que rotulamos de “património”. Inicialmente o património era apenas o monumental 

artístico e depois passou a incluir as vivências, o industrial, o singelo e o popular. A 

construção patrimonial acompanha mudanças na História e na sua produção – a entrada 

em cena dos grupos e não apenas dos grandes homens. Cada etapa da História produz o 

seu património e esconde outro, tal como os romanos faziam ao apagar alguns nomes das 

colunas. O património começou por ser encarado como o monumental e grandioso para 

dar parte desse lugar ao popular e singelo, ao industrial, tal como a História já não é só a 

dos grandes homens, mas também a das massas. A produção patrimonial não é alheia às 

mudanças que a construção do saber histórico atravessou e atravessa.  
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 O património é um termo usado por diversas entidades e com diferentes 

concepções: económica, jurídica, genética, natural, mas também com a acepção cultural e 

histórica. Nem sempre faz sentido separar o património natural do construído, cultural, 

histórico, etnológico. Para a historiadora Choay (2006, 11), o património está ligado aos 

bens de uma família numa sociedade estável. A mesma autora distingue património de 

monumento, uma vez que o segundo é apenas uma parte do passado. Se o conceito de 

património engloba algo ligado aos bens (não exclui o presente), já o património histórico 

está ligado ao usufruto de um bem que foi acumulado ao longo do tempo por parte de 

uma comunidade (ibidem, 11). O que distingue o património do património histórico é o 

tempo a que se referem e o que cada um contém. De facto, podemos patrimonializar 

diversos aspectos e elementos de uma sociedade. O que é património não é uma 

característica intrínseca de um bem, mas um valor que se lhe atribui. O que numa época 

era de “mau gosto”, agora pode ser património (ibidem, 13). O património tem diversos 

significados para diferentes grupos. Muitas vezes, a destruição física de um elemento 

patrimonial representa a destruição das memórias e significados. A preocupação com o 

que hoje designamos património é um fenómeno que nasce com vigor na época pós 1789 

com a Revolução Francesa. Até então havia vozes contrárias à destruição do edificado 

antigo, mas não uma sistemática ideologia de protecção e conservação. Era aceite a 

destruição de templos pagãos pelos cristãos, da mesma forma que se via com naturalidade 

a destruição durante as Cruzadas (ibidem, 32). Ao destruir fisicamente o património, 

pretende-se destruir um contexto cultural que pode significar uma afronta ao vencedor da 

batalha ou ao ocupante. No entanto, destruir um edifício pode não significar a destruição 

do que ele representa, como é o caso da destruição da anterior Basílica de S. Pedro no 

Vaticano. Entre os que se preocuparam com a salvaguarda dos edifícios antigos, podemos 

apontar o Alvará Régio de 1721 de D. João V; o Papa Gregório I - séc. VI – “não 

destruam os templos pagãos, mas apenas os ídolos que eles acolhem” (ibidem, 33) bem 

como vozes contrárias à delapidação do património na Idade Média (ibidem,  45). Se 

durante o tempo medieval era aceite a destruição de edifícios romanos por nestes se 

prestar culto a deuses não cristãos, no Renascimento renasce o culto ao antigo e ao 

vestígio físico. O Papa Martinho V (1462) toma consciência da importância de preservar 

o legado romano, seus ensinamentos e cultura (ibidem, 46). Apesar das preocupações, não 

podemos esquecer que muitos edifícios romanos e medievais foram pedreiras para outras 

construções, quer religiosas, quer civis. Também o historiador Riegl (2008, 33) alerta 

para o reaproveitamento de materiais dos monumentos do passado. A destruição do 
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edificado de tempos antigos justifica-se pelas necessidades materiais, simbólico – 

religiosas, mas também por motivos urbanísticos e de renovação da estrutura urbana. Há 

uma destruição em nome da modernização. Haussmann é um exemplo desta destruição 

criadora, manifestando-se contrário à existência dos monumentos históricos da “velha 

Paris” por serem insalubres (ibidem, 155). Apesar desta destruição, muitos edifícios de 

valor histórico e artístico foram conservados. Se numas situações a destruição se justifica 

pelo progresso, outros casos há em que a destruição se justifica por motivos ideológicos 

como é o caso de alguns movimentos artísticos como o Futurismo. Noutras épocas mais 

recuadas, a destruição intencional de edifícios servia motivos igualmente ideológicos e 

políticos: no período pós 1789, destruir algo da aristocracia, representava a tentativa de 

apagar o sofrimento e agrura feudal imposta por este grupo a um outro. A destruição de 

edifícios antigos também pode ser justificada por motivos de segurança, económicos ou 

funcionais. A alteração funcional nem sempre está relacionada com a perda de memória 

como é o caso da musealização do campo de concentração de Auschwitz. A destruição de 

um edifício também pode passar pela sua manutenção física, mas alteração funcional ou 

formal, atribuindo novas funções a velhos edifícios. Como refere Choay, “o discurso pode 

esconder a destruição” (op cit, 49).  

 A ideia de património e de património nacional ganha força no século XVIII. Não 

só o Iluminismo traz uma redescoberta do passado, uma valorização dos ideais clássicos, 

mas também um enfoque científico sobre esse passado através da História e da 

Arqueologia. O processo de destruição de bens no período revolucionário deu lugar a uma 

preocupação com a sua salvaguarda e transformação de bens privados em bens nacionais 

(ibidem, 87). O património individual torna-se colectivo. Por esta mesma época surgem 

também os museus públicos com um carácter educativo. Também o património, 

nomeadamente o edificado adquire um sentido pedagógico para a História e História da 

Arte. Se nesta fase assistimos à destruição de edifícios, assistimos também à sua 

reutilização. As preocupações conservacionistas do edificado não estão, 

cronologicamente, afastadas da conservação natural. De uma visão estritamente histórica 

e memorialista, passamos para outras preocupações com o património. O significado está 

preso a visões do mundo, na medida em que o património remete para uma instituição e 

uma mentalidade que reflecte uma sociedade em mudança (Choay, op cit, 11). O conceito 

de património está ligado ao de monumento, pelo menos nos tempos passados, pois hoje o 

património engloba mais do que o simples monumento. De acordo com a autora acima 

citada, um monumento é algo que evoca a memória; que foi seleccionado para recordar 



 26 

algo; manter memórias e identidades (ibidem, 16). Um monumento histórico é algo que 

relembra uma época; uma memória concreta e uma visão do mundo. Por volta de 1960, o 

monumento histórico entra numa fase de consagração -  Carta de Veneza  - com a 

protecção dos monumentos históricos. O monumento histórico é construído “sobre “o 

edifício que existe (ibidem, 22). Um monumento adquire a importância de “histórico “ 

quando se quer trazer ao presente uma memória. O que noutra época foi banal adquire 

hoje o carácter de excepcional, de histórico. A industrialização acelerou o gosto pelo 

passado, mas também pela sua recuperação. Sobre a recuperação e restauro de património 

edificado, várias ideias se confrontam.  

 O restauro e conservação dos edifícios e monumentos são assuntos polémicos 

onde se cruzam diversas visões e interesses: os que pretendem uma reconstrução que lhe 

devolva o aspecto inicial, os que defendem a sua adequação a novas funções e aqueles 

que advogam a conciliação do passado com o presente. Uma das formas de interpretar o 

património é o que está relacionado com o restauro. Escolher uma época, materiais, 

aspecto do edifício, bem como o diálogo passado /presente que se estabelece, é em si 

mesmo, uma interpretação e uma produção de significados, valorizando ou omitindo algo 

para o espectador. Este tema é objecto de várias recomendações a nível internacional. A 

Carta de Veneza (1964) considera que a manutenção é o melhor meio de conservar, mas 

quando este procedimento se revelar insuficiente, o restauro é admissível, embora 

excepcional. O restauro deve ser criterioso para não deturpar o monumento e deve parar 

onde começa a hipótese ou a suposição. O monumento guarda a marca dos tempos que 

atravessou e não se deve restaurar o monumento como supostamente ele foi no início. É 

importante conservar os contributos das diferentes épocas. A eliminação de partes do 

edifício não pode depender de critérios subjectivos do autor do projecto, mas de estudos 

científicos e técnicos. Sempre que possível, deve guardar-se o monumento ou o conjunto 

no local. O monumento é inseparável da história. Em 1976 o Conselho da Europa emitiu 

recomendações em que defende a conservação integrada. Também a Carta de Burra 

(1999) versa sobre o restauro. Considera que restauro e reconstrução não são o mesmo. 

Pela primeira das intervenções, entende que consiste em devolver ao existente um estado 

anterior conhecido, removendo agregados ou reagrupando o existente sem introduzir 

novos materiais. Por reconstrução entende que significa devolver a um sítio o estado 

anterior conhecido e diferencia-se da restauração pela introdução de novos materiais. Em 

2000 foi publicada a Carta de Cracóvia. Esta incide sobre a reconstrução. Nela se defende 

que a reconstrução de pequenas partes do edifício com significado arquitectónico pode ser 
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aceitável como excepção, na condição de que seja baseada em documentação precisa e 

inequívoca (aqui vemos a importância dada à ciência e não apenas a questões estéticas ou 

culturais). A reconstrução da totalidade do edifício destruído por conflito armado ou 

desastres naturais só é aceitável se tiverem um valor excepcional ou motivos culturais que 

estejam relacionados com a identidade de toda uma comunidade. O trabalho em edifícios 

históricos deve ter em atenção todos os períodos históricos até ao presente e não apenas 

aquele mais significativo ou inicial. O ICOMOS emitiu em 2003 um conjunto de 

princípios para a análise, conservação e restauro das estruturas do património 

arquitectónico. Sobre o assunto, este organismo escreve que o valor e a autenticidade do 

património arquitectónico não podem fundamentar-se em critérios pré determinados, 

porque o respeito que merecem todas as culturas requer que o património material de cada 

uma delas seja considerado dentro do contexto cultural a que pertence. Neste sentido, 

importa pesar benefícios e prejuízos antes de qualquer intervenção. Qualquer intervenção 

no património deve obedecer a um princípio de reversibilidade, isto é, sempre que seja 

possível, as medidas a tomar devem ser reversíveis e possibilitar intervenções futuras. A 

instalação de serviços ou actividades do presente em edifícios históricos não deve 

prejudicar o seu significado. 

 Muitos dos restauros e reconstruções chocam com valores e cânones estéticos de 

muita gente, a ponto de algumas intervenções serem “traumáticas cirurgias de genética 

formal e travestismo arquitectónico; caricaturização dos edifícios” (Jorge, 2005, 19). Do 

ponto de vista estético, algumas intervenções modernas em edifícios antigos podem 

chocar e desagradar a muita gente, especialmente pelo tipo de materiais utilizados, 

embora se compreenda que é necessário integrar o edifício em novas funções e marcar 

que intervenção é do passado e do presente. O arquitecto acima citado distingue restauro 

de conservação, sendo a segunda opção preferível à primeira. Por restauro entende-se 

“restabelecer, completar, restituir, regressar à primitiva situação (ibidem, 23). A 

conservação é a manutenção de algo no mesmo estado (ibidem, 20). Quer numa 

intervenção, quer noutra, o acréscimo de partes ao edificado só é admissível se isso 

contribuir para a percepção do bem em causa (ibidem, 24) ou para a sua salvaguarda, em 

linha com o que postulam as convenções internacionais. A conservação é preferível ao 

restauro, pois este pode levantar questões de difícil resolução como ter que sacrificar um 

elemento de uma época histórica para salvar outro.  

 A reconstrução do edificado destruído pela guerra ou por catástrofes da natureza é 

sempre difícil e muitas vezes feito a partir de fotos ou memórias dos habitantes ou 
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utilizadores. Actualmente, prefere-se a manutenção e a conservação ao restauro e este 

deve ser a última intervenção desejável. Quando se intervém num edifício em ruínas ou 

em processo de destruição, a dúvida sobre fazer algo como seria ou modernizar instala-se. 

Uma das funções mais comuns para os edifícios históricos é a de museu ou de albergue de 

actividades “culturais”. Uma das vozes sobre o restauro é Ruskin. Este – em 1854 -  

propôs a criação de uma organização europeia de protecção do “bem europeu” (Choay, 

2006,  123). O autor considera que “ não temos o direito de tocar nos monumentos do 

passado”, porque eles não nos pertencem; considera que restaurar é destruir, ferir a 

autenticidade (ibidem, 130). O autor manifesta-se ainda contra a destruição da cidade em 

nome do progresso, ditando – lhe o destino: a ruína, bem ao gosto romântico. Vemos por 

estas ideias de Ruskin uma vontade de conservar o edificado, tal qual nos foi legado pelo 

passado, evitando a sua modernização, mas também uma conservação artificial. O 

edificado acaba quando os seus criadores no passado assim o determinaram. Um edifício 

deve terminar para que outros lhe tomem o lugar, continuando a história, ao invés de a 

congelar com sucessivas intervenções nos edifícios. Também Riegl partilha desta opinião, 

pois afirma que o monumento não deve sofrer acréscimo, diminuição nem restituição do 

que as forças naturais destruíram, nem eliminar o que a natureza incorporou (ex: pátina) 

(Riegl, 2008, 53).  

 Outro nome do restauro é Viollet le Duc. Este considera que “restaurar é 

restabelecer o edifício num estado que pode nunca ter existido” (Choay, op cit,  131); 

muitas vezes reconstrói-se o que nunca existiu como se tivesse existido. Esta concepção 

mostra alguns dos perigos que há na intervenção do edificado, especialmente quando o 

restauro é feito sem conhecimentos técnicos e suporte científico adequado. O restauro é 

feito, porque se pensa, se supõe, que era e não como de facto era. Em nome desta crença 

cometeram-se erros como os de instalar estruturas em edifícios que nunca as tiveram ou 

removê-las, porque se pensa que foram acrescentos fúteis. Estas situações verificam-se 

em edifícios construídos noutras épocas e por outras religiões e restaurados no 

Romantismo, numa tentativa de valorizar e cultivar o passado.  

 Uma outra voz sobre o restauro é o historiador Camilo Boito e este procura 

ultrapassar as dicotomias entre Ruskin e Viollet le Duc. Defende que “restauro só in 

extremis quando tudo o resto falhou” (ibidem, 137). Opta por uma conservação mais 

activa e permanente em detrimento de grandes obras. As ideias deste autor parecem 

influenciar a prática que hoje existe, concretamente aquelas que dizem respeito à 

distinção do que foi restaurado do original (ibidem, 138). 
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 Se anteriormente discorremos sobre três propostas a favor da manutenção do 

edificado passado, surge uma outra em sentido contrário. O arquitecto Le Corbusier – 

num plano sobre Paris – defendia que só se deveriam conservar os monumentos – 

símbolo, destruir os antigos e construir edifícios modernos (ibidem, 168). A noção de 

presente domina a de passado, ficando aquele com funções educativas ou demonstrativas 

da identidade ou da História.  

 Sobre o aproveitamento dos edifícios do passado, não podemos tê-los em estado 

de completa quietude ou à espera que desapareçam. A sua área envolvente sofreria graves 

danos quer no que se refere à segurança de pessoas e bens, quer no que diz respeito à 

estrutura social. Também não podemos deixar de lado a utilização de edifícios 

“históricos”, pelo presente e por outras funções, pois isso significaria a ocupação de 

enormes quantidades de solo e o desperdício de recursos financeiros. O importante é não 

ferir o edifício nem a sua memória, independentemente da nova utilização que se lhe dê. 

As reconstruções e/ou restauros, por vezes obedecem a fins turísticos ou ideias 

nacionalistas, valores estéticos, sem a devida fundamentação técnica e científica, à 

margem das populações, privilegiando os edifícios das grandes cidades ou os de maior 

significado político ou turístico em detrimento dos de menor dimensão, visibilidade e 

significado político ou valor económico. A reconstrução ou restauro obedecem por vezes 

a lógicas distintas daquelas que presidiram à sua criação: iluminação cénica, jogos de luz 

e sombra, novos materiais, derrube da estrutura interna, fazendo do edifício um local de 

espectáculo com luz, som, concorrendo com outras actividades cénicas, teatrais, ou de 

animação, de modo a tornar o edifício apto para o consumo. Em muitos casos, há uma 

inserção do presente no passado, seja pelos materiais, seja pelo conforto introduzido 

(ibidem, 189). No restauro ou reconstrução do edifício devem ser considerados aspectos 

como a sua resistência estrutural, bem como a respectiva sustentabilidade face ao número 

de visitantes esperado. A carga simbólica do edifício também não deve ser descurada, 

pois ele pertence a dois mundos: o presente e o passado. Outras vezes a vontade de 

rentabilizar o edifício acrescenta-lhe valor, mas pode incorrer no erro de mercantilizar um 

espaço que não foi pensado para tal. Nesta adaptação, muitas vezes há perdas de 

estruturas e de espaços de produção como é o caso de antigos edifícios industriais 

(ibidem, 191). Para Riegl (citado por Choay, op cit, 140), a utilização distingue o edifício 

da ruína.    

 Estas considerações sobre restauro e valores dos monumentos, bem como uma 

achega sobre a origem do património e do seu apreço, devem-se às considerações que o 
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presente faz sobre o passado. Os restauros e intervenções de outras épocas condicionam a 

percepção que temos no presente. Assim, podemos escolher um edifício para ser 

património em função dos seus valores, do seu simbolismo, da sua utilidade económico – 

turística, mas também do seu estado de conservação e representatividade no estado “puro” 

de uma época ou acontecimento.   

 Sobre o conceito de património, património cultural e património histórico, muito 

se tem escrito. Há documentos internacionais, nomeadamente a Convenção para a 

Protecção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado – Haia (1954), que encaram 

os bens culturais como pertencentes a toda a humanidade quando afirma que os atentados 

perpetrados contra os bens culturais, qualquer que seja o povo a que eles pertençam, 

constituem atentados contra o património cultural de toda a humanidade. A declaração 

mostra que apesar da desumanidade da guerra, o Homem pretende manifestar a sua 

humanidade através da protecção às produções culturais que são o que o distingue da 

animalidade. Esta declaração parece-nos algo utópica; a possibilidade do respeito e 

salvaguarda dos bens culturais por parte dos beligerantes, mesmo até do inimigo em 

campo contrário, afigura-se de difícil cumprimento.  

 O património possui significados diversos: O significado cultural abrange valores 

estéticos, históricos, científicos e espirituais para o passado, presente e futuro. O 

património também significa o enriquecimento dos povos. O enfoque dado ao património 

também pode variar: ele pode ser usado para afirmar uma individualidade, mas também o 

sentido de grupo e de comunidade. A Convenção de Granada para a Salvaguarda do 

Património Arquitectónico da Europa (1991) mostra uma preocupação com o património 

arquitectónico, pois este constitui uma expressão insubstituível da riqueza e da 

diversidade do património cultural da Europa, um testemunho inestimável do nosso 

passado; tem um valor de documento. A ideia de Europa unida surge reforçada pelo 

património, seja ele do presente ou do passado. A mesma ideia de património ao serviço 

de um ideal de construção de Europa pode ser vista numa declaração do ano seguinte -  

Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico – La Valetta. Da 

mesma forma que se considera a importância do património arquitectónico como 

elemento cultural da Europa, o mesmo se aplica ao património arqueológico por ser um 

elemento essencial para o reconhecimento da história e cultura dos povos. O património 

aparece associado à ideia de riqueza, seja ela herança familiar, simbólica individual ou 

colectiva, ou ainda o sentido educativo. O património estabelece uma ligação entre 

passado, presente e futuro, tal como se pode ler na Declaração de Budapeste (2002). 
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Segundo esta, o património mundial representa uma riqueza que nos foi confiada para ser 

transmitida às gerações futuras.  A ideia de património colectivo também pode ser 

apreciada numa declaração do Conselho da Europa (1991) que emitiu uma série de 

recomendações sobre a protecção do património arquitectónico no século XX. De acordo 

com o documento, este faz parte da herança cultural europeia.  A Carta de Cracóvia 

(2000) defende que o património é um complexo trabalho do Homem a que a comunidade 

reconhece o seu particular valor. Da mesma forma que o património incarna valores, 

também o monumento o faz. O monumento é suporte de memórias. Se o património e os 

monumentos são elementos a preservar, são também susceptíveis de sofrer danos como os 

causados pelo turismo cultural, facto que o documento reconhece. A Convenção - Quadro 

do Conselho da Europa  (2008), relativa ao valor do património cultural para a sociedade, 

postula a vertente pedagógica do património e a sua capacidade de fomentar o diálogo 

entre culturas e religiões. Por património cultural entende o documento que é o conjunto 

de recursos herdados do passado que as pessoas identificam (...) como um reflexo e 

expressão dos seus valores, crenças e saberes e tradições em permanente evolução.  

 Para o historiador Camargo (2004,15), o património cultural é a herança e 

identidade cultural que não se quer perder ou identidade que se quer reafirmar. Neste 

sentido, tudo pode ser patrimonializado, desde que esse acto justifique ou sirva a 

conservação de algo desejado. Também este autor partilha da ideia de que o património é 

sempre produto de uma escolha na qual se seleccionam alguns elementos (ibidem, 96). 

Como exemplos desta selecção, apontamos a destruição de edifícios romanos pelos 

cristãos ou a destruição da Bastilha em França. A sua destruição não se deveu a motivos 

económicos ou urbanísticos, mas simbólicos do que não se queria guardar para o futuro.  

 Outros autores que se dedicam aos estudos sobre o património e o património 

cultural são o arqueólogo Ballart e o historiador Tresseras. Estes consideram que o 

património é um conceito sobre o qual se podem fazer várias considerações. Consideram 

os autores que o património “são marcas do tempo que passa recolhidas em objectos 

físicos perduráveis; tempo encapsulado; é o presente conservado na materialidade do 

objecto do passado” (Ballart e Tresseras, 2007, 29). O património pode ter diversos fins, 

desde os educacionais, contribuindo para o desenvolvimento cultural do indivíduo, aos 

económicos (ibidem, 123). Do ponto de vista económico, o património é visto de duas 

ópticas: por um lado, as ruínas, a arqueologia, são vistas por muita gente e pela 

administração pública como uma despesa e um travão a projectos urbanísticos (ibidem, 

123), mas por outro, ele pode ser fonte de receitas através do turismo (ibidem, 124) ou da 
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publicação de livros. Tal como Guillaume, estes autores consideram que o património 

pode ter usos políticos (ibidem, 12). Os autores citados consideram que o património é de 

todos, na medida em que ele não tem sentido à margem de uma sociedade (ibidem, 7). A 

activação patrimonial não está separada de um contexto social e histórico. Tal como 

outros, também estes aderem à ideia segundo a qual o património é uma construção 

cultural (seja o património cultural, histórico ou natural) e dinâmica (ibidem, 11). A 

selecção patrimonial está limitada e condicionada por critérios políticos, legislativos, 

económicos e é produto de um tempo concreto que activa esse património. (ibidem, 18). 

A selecção patrimonial é o resultado do contexto científico profissional, societário civil, 

político administrativo e económico. Em qualquer caso, seleccionar implica atribuir um 

valor ao bem (ibidem, 19). Em ligação directa com a selecção está o destino. Este pode 

ser de vária ordem: estudo – reservado à ciência; exploração social – para a comunidade; 

reserva – guardar para o futuro e consumo individual (ibidem, 18). Dentro da selecção, 

devemos incluir não só a de monumentos, mas também a de épocas. Esta pode ser vista 

em alguns processos de restauro, nos quais se retira acrescentos de épocas posteriores à 

construção do edifício, para dar a ideia de algo que permaneceu imóvel e intocado para 

consumo e desfrute do presente (ibidem, 19). O património cultural liga passado e 

presente e engloba quer os bens materiais quer os imateriais (ibidem, 13). Apesar da 

ligação que o património faz com o passado, importa não confundir património com 

História e com passado. A propósito da ligação passado presente, os autores citam um 

conjunto de exemplos em que as construções do passado continuam a ser úteis como é o 

caso das igrejas e outros templos religiosos, mas também por serem testemunho da 

evolução de um ponto em concreto (arte, técnica ou estética).  

 Ballart tece uma série de considerações sobre o património, nomeadamente a 

“redescoberta” a que hoje assistimos visível num certo fascínio pelo passado e pelos seus 

objectos. Este fascínio pode ser visto em vários sectores da sociedade e da economia: 

indústria automóvel que vai ao passado buscar inspiração estilística, o vestuário e os 

objectos de decoração e mobiliário. Esta apreciação que o presente faz do passado, obriga 

a pensar qual é o lugar que o passado tem no presente (Ballart, 2006, 11). Para este autor, 

nem tudo pode ser património, pois o ser, o objecto tem que passar por uma profunda 

transformação de significado (ibidem, 20). Nas suas palavras podemos constatar uma 

concepção historicista de património, na medida que este permite perceber a passagem do 

tempo (ibidem, 32). Dentro desta concepção cabe a inclusão de minas e outras instalações 

industriais já desactivadas, mas que ganham novas funções no presente, ligadas ao lazer, 
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ao turismo ou até à habitação. Se o património existe, nem sempre a sua percepção 

existiu; o património aparece com o estado moderno (ibidem, 53) e com tentativas de 

legitimação política, mas também com fins educacionais. Também este autor concorda 

com a ideia de que nem tudo é património e que há uma selecção para a lista do que é 

património e dos objectos a conservar (ibidem, 53). Nesta selecção, os objectos ganham 

um valor que antes não tinham. O património, tal como uma obra de arte, é algo que dura 

mais do que o ser humano (ibidem, 13); projecta o seu criador para o futuro, resgata algo 

do esquecimento e assegura a rememoração ao seu criador, ultrapassando a existência 

física do Homem. Se o património traz à memória o passado, ele também introduz no 

quotidiano uma estabilidade, situando a vida dos homens num universo temporal e social, 

criando referências. O património alimenta a continuidade temporal e é desta necessidade 

de relacionamento com o passado que nasce o património histórico (ibidem, 36). O 

conceito de património é, por vezes, usado de forma indistinta, albergando qualquer 

objecto ou entidade histórica (ibidem, 127). Se ele é visível a muitos, nem todos o 

poderão entender nas suas múltiplas dimensões – por exemplo artísticas; este pode trazer 

conhecimento, mas este é codificado; é necessária uma aprendizagem prévia (ibidem, 42) 

e aqui podemos estabelecer pontos de contacto com a teoria da reprodução cultural 

mencionada por Canclini. Ballart também partilha do dinamismo do conceito de 

património, na medida em que este é afectado pelo ritmo de progresso e pela “rapidez” do 

presente (ibidem, 91). Outro sinal da relatividade do conceito de património pode ser lido 

na afirmação sobre a sua protecção: “ o que importa para a protecção do património é 

algo conceptual; o que tem valor de civilização, ficando os peritos encarregues pela 

indicação do que tem valor ou não” (ibidem, 58).  

 Em várias situações há um uso do património por outros motivos que não aqueles 

ligados ao seu valor intrínseco. Se em regimes ditatoriais o património é 

instrumentalizado e criado em favor do poder político, já em regimes democráticos a 

situação é diferente, pois não cabe só ao poder político a activação patrimonial, mas 

também aos académicos. Esta preocupação patrimonial não é quotidiana, mas 

essencialmente esporádica e motivada por ataques ao património (ibidem, 129).  

 O património tem valor e de acordo com Ballart, pode ser sintetizado em: valor de 

uso, ligado à pura utilidade; dimensão utilitária (ibidem, 65); valor formal; atracção 

sensorial que consiste no prazer estético e valor simbólico – significativo que é a 

consideração que se tem pelos objectos; ligação entre quem o produziu e quem o recebe, 

estabelecendo um nexo entre épocas e pessoas (ibidem, 66). Importa salientar que nem 
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todos os bens patrimoniais possuem estes valores em conjunto, pois há - os que não 

podem ser usados, mas apenas apreciados do ponto de vista estético e há também aqueles 

que são objecto de considerações diferentes pelos diferentes grupos. Um outro valor que 

alguns bens não possuem directamente é o económico, não por não o terem, mas por não 

estarem no mercado, não estão à venda como é o caso de Alhambra (ibidem, 112). Neste 

e noutros casos o bem em causa poderá ter um aproveitamento económico, na medida em 

que o turismo lho atribui. Os valores que o autor atribui ao património podem não ser 

percebidos por todos de igual forma: em muitos locais o património faz parte dos locais 

habituais e quotidianos de interacção social e a familiaridade e a proximidade com os 

elementos patrimoniais poderá dificultar a compreensão dos valores que o local encerra. 

Quando se fala em património, objectos, artefactos e bens patrimoniais é importante 

introduzir alguma clarificação sobre os conceitos. Assim, um artefacto é algo que tem um 

carácter mecânico, mas feito com arte e que implica a transformação da matéria com 

tecnologia (ibidem, 22). Do exposto se pode perceber que nem todos os artefactos são 

património. Um objecto é algo material e perceptível aos sentidos e que não pode estar 

em dois locais em simultâneo. Os objectos transportam uma dimensão cultural nem 

sempre patente; são uma parte do mundo material à qual atribuímos um significado. 

(ibidem, 21). Estes transportam a marca do tempo que os fez e neste sentido, ajudam a 

distinguir passado e presente e a perceber a evolução. A sociedade moderna acelerou o 

ritmo de produção de objectos e aumentou o desejo de destruição dos obsoletos, não se 

percebendo onde começa o objecto patrimonial e o obsoleto. Já os bens culturais poderão 

ser considerados património, na medida em que são um depósito de objectos herdados 

que proporcionam a satisfação intelectual e espiritual; testemunham o conhecimento 

acumulado. Já um bem está associado à ideia de proveito; propicia satisfação (ibidem, 

23).  

 Também Bastos se debruçou sobre o património. Neste conceito, a autora inclui o 

conjunto de bens culturais, expressões e o saber fazer popular, além do património 

histórico e artístico (2004, 257). Também ela defende que património não é o mesmo que 

cultura e que este é um objecto de consumo pelo turismo (ibidem, 259), embora este 

potencial de exploração comercial leve à sua descaracterização e degradação física 

(ibidem, 263). Se o património não é o mesmo que cultura, ele é valorizado enquanto 

representação material da nação, a ponto de alguns estilos arquitectónicos serem revistos 

com o fim de lhes dar um aspecto mais “nacional” (ibidem, 258). Por património cultural, 

um historiador citado pela autora (Pierre Nora) considera que “é um amplo e diversificado 
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conjunto de bens culturais que permite a cada segmento social apropriar-se do passado, 

compondo imagens da sua identidade quer individual, quer colectiva” (ibidem, 260). 

Constatamos: a relação entre património e pertença a uma comunidade, património e 

identidade, a relação presente – passado e a apropriação diferente que cada grupo faz do 

património. A ideia de património também é dinâmica, na medida em que se pode 

estender a aspectos não “consagrados “ da cultura. Esta autora também partilha da ideia 

de que o património é uma construção social.  

 Outro estudioso da área do património é o antropólogo Durand. O autor aqui 

citado defende que o património engloba o natural, o industrial, o arqueológico e muitas 

outras divisões se poderiam efectuar. Também para o ensaísta Guillaume (2003, 39), tudo 

pode ser considerado património – arquitectura, cidades, paisagens, código genético, 

ambiente. O património passou, no sentido que hoje é geralmente aceite, a designar 

"coisas" (coisas que podem ser imateriais). Na actualidade, para além do sentido 

individual, de propriedade jurídica, o património pode ser pensado como sendo colectivo. 

A noção de "património da humanidade" vai claramente nesse sentido. No entanto, não 

podemos esquecer que patrimonializar algo significa condená-lo, muitas vezes, a uma 

anulação da própria dinâmica evolutiva (Durand, 2008). A intervenção patrimonializadora 

passa também por atribuir novas funções a objectos ou rituais.  

 Para Guillaume (2003, 25), o património é um contraponto à incerteza do futuro, 

mas não é tranquilizador; pode até causar conflitos entre grupos sociais com visões 

opostas. É também uma manobra de diversão, uma compreensão para a uniformidade e 

funcionalismo das sociedades industriais. É a parte desactivada das coisas vivas. O 

passado aparece aqui como o fornecedor de património, relegando as construções do 

presente para o futuro. O corte com o passado é uma característica da modernidade, mas a 

sua recuperação e junção com o presente é da pós – modernidade. Já a destruição de 

património ou a sua negação está relacionada com a negação da existência de certos 

grupos que se revêem ou se identificam com esse património ou com uma vontade de 

cortar com um passado. 

 A Unesco considera que o património cultural é formado pelas” obras dos seus 

artistas, assim como as criações anónimas surgidas da alma popular e o conjunto de 

valores que dão sentido à vida; obras materiais e imateriais que exprimem a criatividade 

desse povo; língua, ritos, crenças, lugares, monumentos históricos, literatura, arte” (Flores 

Rubio, 2006, 81).    
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 O património não é algo inócuo, pois ele pode ser usado para mostrar uma (ideal) 

sociedade sem conflitos ou quando no passado recente um povo é humilhado, mostrar a 

grandeza do passado distante (ibidem, 144). Não é raro haver uma politização do 

património e a construção de discursos de legitimação política baseados no património 

passado ou na História. Por vezes, o poder político aproveita as descobertas arqueológicas 

para se associar às grandezas do passado e estabelecer com ele uma ligação (ibidem, 141) 

e simultaneamente uma legitimação. Os políticos fazem do património um legitimador da 

sua acção, especialmente os dos regimes ditatoriais. As ditaduras manifestam grande 

interesse pela arqueologia, como se pode ver em escavações arqueológicas encenadas 

levadas a cabo pelo regime nazi. Nesta e noutras situações, o património tem sido visto 

como socialmente útil. O passado é um espaço fictício, mas permite recriar diferenças que 

o presente já não tolera. O passado colectivo é uma ficção que se relaciona com uma 

vontade de crença numa construção que contribua para a coesão social. É o outro do 

presente (ibidem, 24). Para aqueles que não têm território ou identidade social própria, a 

única possibilidade é a da reconstrução de raízes; de um espaço compensatório fictício no 

passado, pois este tempo é filtrado para o presente, oferece tudo aquilo que o presente não 

consegue oferecer. O passado oferece tranquilidade e segurança. Atribui-se ao património 

um efeito “tranquilizador”; a capacidade de conciliar a continuidade com a mudança 

(ibidem, 41). Para além do uso político do património, ele também é usado com outros 

fins. O discurso da conservação do património é também um pretexto para a dominação 

do económico nas sociedades modernas. Permite a desresponsabilização do estado central 

por aquilo que é de todos e optando por responsabilizar e mobilizar alguns grupos para 

essa tarefa. (ibidem, 20). Não podemos separar o movimento patrimonializador do 

consumo de tradições. 

 Um outro autor que se debruça sobre as questões do património e do património 

cultural é o antropólogo Prats. Considera o autor que o património não se produz em 

todas as comunidades e épocas (Prats, 2004, 20). O título de património não é intrínseco a 

um bem, mas é algo que o presente faz sobre objectos que podem ser seus ou de épocas 

passadas. A patrimonialização pode estender-se a qualquer objecto (seja material ou 

imaterial), mesmo aquilo que esteja em perigo (ibidem, 7). O autor considera também que 

o património tem um valor simbólico /afectivo (ibidem, 13) e que sem poder não há 

património (ibidem, 9). Esta relação pode ser vista no caso da produção e protecção 

legislativa. O património é um refúgio compensatório. Já para os antropólogos Santana e 

Prats o património cultural é algo legitimado, porque pertence a uma realidade que não é 
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presente; representa o génio ou a natureza ameaçada e indomada (Santana e Prats, 2005, 

9). De acordo com os autores acima citados “consideramos património cultural tudo 

aquilo que julgamos digno de conservação por motivos não utilitários” (ibidem, 11). O 

património é também uma construção social, algo que existe em abstracto até que 

determinados referentes são valorizados e activados. O património é um conjunto de 

símbolos sacralizados e que mantêm uma relação metonímica com as suas fontes de 

sacralização, pressupondo um discurso que lhe vai dar significado (ibidem, 9). Para Prats 

(2005, 22), o que define património (factor determinante) é o seu carácter simbólico, a 

capacidade de representar simbolicamente uma identidade e esta é procurada no passado. 

Sobre a representação e simbolismo, o autor considera que não podemos conservar uma 

cultura, mas apenas o seu conhecimento/parte do conhecimento sobre essa cultura 

(ibidem, 63) e o património é o que a representa e permite esse conhecimento. É de notar 

que património e cultura não são o mesmo. O património é constituído, maioritariamente, 

por objectos do passado, mas o presente também é património, pois o presente e as suas 

construções também representam algo para alguém; é o que queremos conservar para o 

futuro. O património representa uma identidade e por vezes este funciona como um 

“bunker identitário” face ao exterior (Santana e Prats, op cit, 24). Se uns consideram que 

o património representa uma identidade, outros incluem no património a representação de 

memórias, costumes, crenças (Pellón, 2005, 73). O património é “criado e desenhado “ 

pela procura turística que gera benefícios económicos (ibidem, 88), o que reforça a ideia 

de que ser ou não património não é uma característica de um bem, mas uma qualidade que 

lhe é atribuída. Essa atribuição é feita por grupos hegemónicos e está envolvida em vários 

interesses (Castro Morales, 2005, 234).    

 Para o antropólogo Canclini há outros pontos a destacar sobre o património, 

nomeadamente a sua ligação com a teoria de reprodução cultural/social. Sob o ponto de 

vista desta teoria, a noção de património engloba os bens reunidos ao longo da história 

por cada sociedade, mas estes não pertencem realmente a todos, ainda que formalmente o 

pareçam, pois diversos grupos apropriam-se de formas diferentes e desiguais da herança 

cultural (Canclini, 1999, 17). O património é constituído tanto pelos monumentos como 

pela arquitectura mais modesta. Se o património pode mostrar diferenças e divergências, 

ele também pode servir para unificar uma nação. As desigualdades na sua formação e 

apropriação exigem estudá-lo também como espaço de luta material e simbólica entre 

grupos. O património cultural serve assim como recurso para reproduzir as diferenças 

(ibidem, 18). As actividades destinadas a definir, preservar e difundir o que é o 
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património incorrem quase sempre numa certa simulação na medida que pretendem 

mostrar que a sociedade não está dividida e que a grandiosidade desses bens transcende as 

fracturas sociais. O autor considera que o património de uma nação também está 

composto pelos produtos da cultura popular e que inclui mais do que as heranças mortas 

de uma cultura (ibidem, 18). O património é também espaço de disputa económica, 

política e simbólica de três tipos de agentes: estado; privados e movimentos sociais 

(ibidem, 19). Também este autor partilha de uma concepção dinâmica do património, na 

medida que este se vincula com outras redes conceptuais como o turismo, o 

desenvolvimento urbano, a mercantilização, a comunicação de massa. Estes termos são 

vistos como adversários do património (ibidem, 16).   

 No entender do autor, o património pode ser encarado de diversas maneiras: a 

maioria dos textos encara – o como uma estratégia conservacionista. Os tradicionalistas 

/essencialistas julgam os bens históricos unicamente pelo “alto valor” que possuem em si 

mesmos. O património é formado por um mundo de formas e objectos excepcionais que 

desapareceram das experiências sociais e da vida (ibidem, 22). Os mercantilistas olham 

para o património como uma maneira de ganhar dinheiro ou então o património é um 

obstáculo ao progresso. Inversamente, os conservacionistas e monumentalistas chamam a 

atenção para o papel protagonista do estado na formação e definição do património, em 

linha com o que anteriormente se escreveu sobre a reprodução. Os bens históricos 

exaltam a nacionalidade, são símbolos de coesão e grandeza. Perante a magnitude de um 

monumento, as contradições internas desaparecem (ibidem, 23), anulando as hipotéticas 

diferenças que existem. Por último, a perspectiva participacionista concebe o património e 

a sua preservação em relação com as necessidades globais da sociedade (ibidem, 24).   

  Outra obra sobre o património, mas com um enfoque no rural, embora alguns 

conceitos se possam aplicar indistintamente ao rural, ao urbano, ao agrícola ou industrial, 

Monteiro (2003, 217) defende que o património é algo que se constrói quando se perde o 

valor de uso. Neste sentido, o património está ligado, de certa forma, ao inútil, ao que já 

não cumpre a função para que foi inicialmente feito. A patrimonialização incide assim 

sobre o passado e não sobre o presente. Sobre o património, o autor considera que existe 

uma tendência para o identificar com os edifícios (ibidem, 221), esquecendo os demais 

elementos imateriais ou objectos do quotidiano que representam actividades já 

desaparecidas ou em vias disso. 

 Outro nome associado aos estudos sobre o património é o antropólogo Xerardo 

Pereiro. O autor faz uma distinção entre a concepção jurídica e a antropológica do 
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património (enquanto leitura social dos seus significados). Do ponto de vista jurídico, o 

património é o conjunto de todos os recursos que se herdam (Pereiro, 2003, 231), tal 

como já foi por nós mencionado na parte inicial deste capítulo. A concepção de 

património como algo dinâmico também está presente no pensamento deste autor, quando 

considera que ele pode ser perdido, transformado ou acumulado (ibidem, 232). Aqui 

retomamos a ideia segundo a qual o património não é uma característica intrínseca de um 

objecto, mas algo que lhe é atribuído em função das circunstâncias sociais, económicas, 

valores predominantes ou contexto político. O património pode ser do passado, mas a sua 

interpretação é feita no presente (ibidem, 232). A segunda metade do século XX é 

responsável por “criar” muito património, quiçá fruto das rápidas mudanças tecnológicas 

e obsolescência dos objectos. Também por esta afirmação se percebe o carácter mutante 

do património, não do que constitui ou não, mas do que sobre ele se diz, sempre sujeito à 

relatividade dos pensamentos. Este autor concorda com o anteriormente citado, visto que 

o património já não é apenas o material e o erudito, mas também o imaterial e o popular 

(ibidem, 232). A relação do património com o passado também é evidente, na medida e 

que ele está envolvido num jogo de recordações (ibidem, 245) e de ausências: os jovens 

“desenraizados culturalmente” procuram no património a recuperação e invenção (ou 

reinvenção) da identidade social local (ibidem, 237), mesmo que essa nunca tenha 

existido. O património aparece como um local coeso e organizado. Para Pereiro (2005, 

78) o património cultural explica o passado para que uma comunidade se veja a si mesma 

no presente. O património cultural resulta da activação de memórias. Para o antropólogo 

Sierra Rodriguéz (2005,11) o património cultural é a encarnação visível da memória 

histórica, sobre a qual se produzem interpretações e tensões sociais pelo seu uso.  

 Da afirmação de Pereiro relativa à procura de um passado organizado, coeso, 

fazemos um paralelismo com uma outra sobre o restauro patrimonial de Viollet – Le Duc, 

segundo a qual “ restaurar é trazer o edifício a um estado em que provavelmente nunca 

existiu”. Sobre a questão cultural, o autor considera que património e cultura não são o 

mesmo (ibidem, 232); a segunda é mais abrangente. Há aqui ligeiras variações com o 

pensamento de Prats, uma vez que este considera património como representação de uma 

identidade. Na mesma linha de pensamento de Pereiro encontramos Paggi (2003, 96), 

para quem o termo património se aproxima do de cultura, mas sem se confundirem. A 

cultura é tudo o que é praticado e o património é o que é conservado dessa cultura. O 

património é apenas uma manifestação da cultura e dos valores. Na medida em que cada 

época tem valores diferentes e produz património e discursos diferentes. A cultura tem 
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um carácter mais dinâmico que o património, a ponto de um excesso de patrimonialização 

poder levar ao estatismo (Pereiro, op cit, 233).  

 Acerca do património também se pronunciou Pais de Brito. O antropólogo 

considera que o património se afasta do rotineiro, tem um carácter distinto, a ponto de a 

atitude em relação a este ser de reverência e admiração, pois representa algo que é 

distante (Pais de Brito, 2003, 273). Este distante, muitas vezes é o passado ou o exótico, o 

já desapreciado. Também este autor associa património a outras finalidades: por vezes 

uma intervenção patrimonial serve outros fins como os ambientais (ibidem, 276). Se para 

uns o património é um instrumento político, para outros é uma ferramenta que pode 

contribuir para uma melhor qualidade de vida.  

 Sobre o conceito de património, Pereiro e Prado (2008, 17) consideram ser 

importante entender o património cultural na sua globalidade; não se podendo interpretar 

o património cultural sem interpretar as relações de poder; oferta turística; funções, 

sentidos e significados; mudanças sociais e culturais; à recepção da interpretação e sua 

retro alimentação constante, na medida em que a interpretação pode produzir um efeito de 

espelho, evidenciando ou produzindo uns sentidos e escondendo outros. Na mesma ordem 

de ideias, Hewinson, citado por Pereiro e Prado (ibidem, 17), considera que o capitalismo 

entende o património cultural como parte do ócio e recreação, mas não como educação. 

Neste sentido, é importante questionar para quem se produz o património, para que 

grupos, com que intuitos? Sobre a activação patrimonial, também Santamarina Campos 

(2008, 40) adverte para os novos desafios que o património enfrenta devido ao turismo. 

 Já vimos que o património está enredado em vários significados, interesses e 

grupos. Se se patrimonializa algo, esse algo é de um local, mas por vezes a 

patrimonialização de algo local é feita por agentes de fora (Raposo, 2008, 76). A 

patrimonialização está ligada a imagens e significados diferentes produzidos por grupos e 

indivíduos diferentes. Mahon (citado por Raposo, ibidem, 76) salienta que os grupos 

historicamente marginalizados pelo poder criam representações próprias do seu grupo – 

que são idealizadas – para contrapor às imagens produzidas pelo exterior. Se ser 

património não é um atributo de um objecto em particular, tão pouco o seu significado é 

unívoco. O património está envolvido numa série de questões, embora ele seja 

apresentado como pacífico. Entre essas questões, o antropólogo Raposo (ibidem, 79), 

aponta as seguintes: como entender a linha entre passado e presente, nativo e turista? 

Como conceptualizar as recriações históricas que na maioria dos casos são mercadoria 

turística? O património é também uma representação, na medida em que ele é despojado 
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da contradição, a verdade histórica é irrelevante (ibidem, 83) e é alterado através da 

remoção da sujidade, do mau odor, convertendo-o em higienizado (Bussata, citada por 

Raposo, ibidem, 86).  

 Na continuidade da ideia de que o património é produto de uma selecção, surge-

nos também uma outra afirmação segundo a qual a patrimonialização está associada a 

exclusões, sombras, revivalismos, imitações, disputa de poder político e promoção 

turística (Giguère, 2008, 93). A autora também concorda com a ideia de que o património 

tem um aproveitamento político e que serve intentos nacionalistas (ibidem, 98).  

 Se uns associam o património ao turismo e ao valor político e económico, outros 

há que o associam a uma identidade, tal como o antropólogo Agudo Torrico: “património 

cultural são aqueles elementos do nosso meio cultural que seleccionámos no momento de 

nos definirmos e identificarmos” (citado por Fernández Casildo, 2008, 111). A selecção 

do património também pode ser vista numa outra frase que está de acordo com uma outra 

já citada: “normalmente associa-se património cultural a cultura de elite, monumental e 

antigo” (ibidem, 109), o que acentua a ideia de selecção patrimonial.  

 Na linha de que o património não é seleccionado de forma inocente, situa-se uma 

afirmação de Hernández (2008, 171) segundo a qual a patrimonialização está inserida em 

relações de poder, sendo o património cultural um espaço de disputa política, simbólica e 

económica. Por património cultural a autora entende os “- elementos que o integram, 

como também as lógicas de ordenamento que  organizam o sistema, dão valor aos 

elementos e administram” (ibidem, 171). Vemos assim que o contexto do património é 

importante, tal como já anteriormente se referiu. Na linha de Canclini, a autora refere 

também que o património reproduz desigualdades e hierarquias de transmissão, sendo 

minimizado por uns e até desprezado por outros (ibidem, 177). Esta selecção de 

elementos com vista à sua patrimonialização geralmente faz-se com recursos que ficaram 

do passado (Frigllé Reixach e Mármol Cartaña, 2008, 187). A patrimonialização para 

além de implicar selecção, muitas vezes também pressupõe a alteração económica. A 

confirmação desta situação pode ser vista numa afirmação de Barbara Kirshenblatt – 

Gimblet (citada por Frigllé Reixach e Mármol Cartaña, 2008, 189): “a patrimonialização 

é uma produção cultural específica que usa o passado para acrescentar valor aos 

elementos da cultura e da paisagem que se tornaram obsoletos devido à crise do sistema 

produtivo”. No processo de patrimonialização não são só as estruturas económicas que 

sofrem alterações, mas também a representação dos lugares.  
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 O processo de patrimonialização é algo dinâmico e nenhum objecto ou actividade 

é património por inerência. Na palavra património pode caber o ilegal e subversivo, mas 

do passado e que já não ameace a estrutura legal dominante na actualidade, como é o caso 

da patrimonialização do contrabando (Godinho, 2008, 205). O património é um conceito 

relativo, pois se nuns locais se patrimonializa um castelo, noutros ele simboliza a 

repressão feudal e tal processo de patrimonialização não surge (ibidem, 205). É no 

passado que se encontram recursos para o presente: os locais vêem a possibilidade de 

ganhar dinheiro com ele (ibidem, 219).  

 Já vimos que muitos autores associam património a passado, mas há quem 

discorde. Castro Morales considera incorrecto classificar o que é ou não é património 

apenas pela antiguidade, pois pode levar à destruição do património recente (Castro 

Morales, 1997, 20) e o património também inclui as construções do presente. O autor 

considera que o património também inclui o presente e nessa condição de presente inclui-

se o património histórico que é uma consideração global do passado (ibidem, 23). O 

presente olha para o passado em função de si próprio. O autor aqui citado partilha da ideia 

de Prats de que a identidade é inseparável do património (ibidem, 27).  

 Sobre os conceitos de património cultural e património histórico, há quem os 

considere não como contemporâneos, mas como sucessores. O termo “património 

cultural” substitui o de “património histórico e artístico” , retira-lhe a necessidade de 

antiguidade e alarga o conceito aos lugares e não apenas aos monumentos (Camarero 

Gómez , 1997, 83). Por esta afirmação podemos perceber que inicialmente se valorizava 

como património o que era do passado e que era o tempo /idade que legitimava um 

objecto como património e lhe permitia a classificação. Actualmente, desapareceu o 

critério temporal, baseando-se a ideia de património cultural em algo vasto que inclui 

mais do que lugares associados a elites ou a grandes narrativas históricas.  

 A ideia de património tem ligações com o coleccionismo, mas estes distinguem-se 

pois o primeiro representa a nação, enquanto o segundo tem um carácter mais privado e 

individual (González Alcantud, 2003, 19).  

 As concepções de património são, conforme os autores, mais ou menos restritas ou 

abrangentes. No entender de Segalene (2003, 46), o património é aquilo que se quer 

conservar e evitar que seja esquecido, valorizando a sua função educativa, mas também 

de memória. Enquanto uns se centram no património material, outros destacam outras 

facetas e interpretações: “os bens patrimoniais não são tangíveis; apenas um conjunto de 

direitos” (Jack Goody, citado por Segalene, op cit, 46).  
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 Uma outra ligação que se faz com o património é a do passado. Mayral Buil 

(2003, 64), considera que o património é uma versão do passado, admitindo 

implicitamente a selectividade do património e a sua variedade de interpretações que 

diferentes grupos ou instituições sobre ele fabricam. O património é algo que permanece, 

que mostra a continuidade passado / presente. O património é uma forma de construir o 

tempo, apagando ou salientando diferentes personagens, épocas ou factos históricos.  

 Na construção do património, os grupos que nele estão representados adquirem 

protagonismo (Fernández de Rota, 2003, 81), ideia próxima da de reprodução cultural de 

Canclini. A mesma ideia de reprodução pode ser vista no facto de o passado histórico 

ocupar mais espaço do que outros aspectos sociais no que se entende por património.  

 O património engloba mais do que simples objectos. Para Zunz (2003, 148), o 

património refere-se a todos os bens e conhecimentos que o indivíduo, em cada etapa da 

sua formação, encontra à sua volta e lhe permitem satisfazer as suas necessidades. O 

património é a totalidade de testemunhos materiais da actividade humana enquanto acção 

organizada. Acerca da ideia de necessidades do ser humano, o autor cita Barbara 

Kirshenblatt  - Gimblett que refere que “o património e a herança podem converter-se 

num elemento da economia de mercado “ (ibidem, 292).  O património também está 

sujeito a perigos e alterações culturais e entre elas conta-se o de o transformar em 

decoração (Pereiro, 2008, 135).  

 Um outro autor que se pronunciou sobre o património, mas desta vez em ensaio é 

Oliveira Martins. O autor considera que o património (material e imaterial) é uma herança 

(o que é transmitido) e também memória, e esta garante a permanência (Martins, 2009, 

55) de valores culturais. No entender do autor, o património cultural ajuda a compreender 

a realidade humana (ibidem, 17) e este deve ser visto em relação com pessoas e 

comunidades, à semelhança do que atrás já se escreveu. O autor considera que o 

património é um conceito aberto, dinâmico e sujeito a novas interpretações e inclusões e é 

uma realidade viva. Esta posição do autor também se fundamenta na Convenção Europeia 

Sobre o Património Cultural (2005) que reconhece o dinamismo do património cultural. O 

autor justifica esta posição, invocando que o “património cultural engloba desde o código 

genético até ao património imaterial” (ibidem, 17). Como vemos, o autor não associa 

património cultural apenas ao passado, mas a uma realidade que pode ser partilhada por 

todos e presente. Também não distingue presente e passado, como outros o fazem, 

considerando que deixou de fazer sentido a oposição de políticas públicas centradas no 

património histórico e a criação contemporânea (ibidem, 7), o que é uma característica da 
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pós modernidade: juntar passado e presente. Sobre a ligação passado presente, o autor 

considera que o património cultural é um conjunto de recursos herdados do passado 

(ibidem, 25), mas que estes, tal como a memória, se projectam no presente (ibidem, 18).  

 O património cultural deve ser – no entender do ensaísta - motivo de aproximação, 

compreensão e diálogo (ibidem, 10); é um valor e recurso para o desenvolvimento 

económico, mas também factor de enriquecimento social e histórico, respeito e dignidade 

e de memória comum (ibidem, 43). Numa outra perspectiva, o património comum da 

Europa quebra as barreiras entre estados, criando uma supranacionalidade (ibidem, 20). 

Esta ideia de património comum da Europa reforça a cidadania europeia e cria um 

sentimento de pertença (ibidem, 25), anulando hipotéticas rivalidades entre estados. A 

construção patrimonial revela-se assim como um instrumento ao serviço da orientação 

política. Neste sentido, podemos dizer que o autor concorda com a ideia de Prats, segundo 

a qual o património representa uma identidade. O ensaísta associa cultura e património, na 

medida em que refere que “a cultura é considerada um lugar de encontro entre o que 

recebemos, o património construído e o imaterial (ibidem, 107). Desta afirmação pode – 

se concluir que cultura e património não são sinónimos, mas que o segundo está incluído 

na primeira.  

 O património é um conceito usado por várias ciências e cada uma destaca uns 

elementos em detrimento de outras, o que revela algo sobre as preocupações de cada 

disciplina e objecto de estudo.  Para a História, o património é muitas vezes o testemunho 

de civilizações e tempos passados ou mostra um determinado ponto da evolução. O 

património histórico está em muitos casos ligado ao monumento, ao que foi acumulado ao 

longo dos tempos. O historiador olha para o património como uma fonte histórica, mas 

também como um recurso pedagógico. O património é uma marca de um tempo que já 

não existe; é o passado no presente. O património estabelece uma ligação passado 

presente. A história partilha com a Antropologia a ideia de selecção do património. Para a 

História nem tudo é património, pois o presente ainda não sofreu uma alteração de 

significado para ser património. Podemos afirmar que existe uma visão algo elitista do 

que os historiadores consideram património, na medida em que são os elementos mais 

representativos que o historiador resgata do passado. Apesar das considerações que a 

Antropologia faz sobre o património, o certo é que em muitos casos o histórico ocupa 

uma parte substancial da lista de património. Muitas vezes o património é igual a passado. 

Os valores mais evidentes no património histórico são o testemunho, o estético e artístico.  
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 Para a Antropologia o património engloba mais que o simples monumento. A 

Antropologia traz para o debate sobre o património a ideia de contexto que foi assimilada 

pelos historiadores. Outro contributo desta ciência é a demonstração da pluralidade de 

significados e de valores que o património possui. Para os antropólogos o património 

pode propiciar o diálogo entre grupos, mas também pode acender o conflito, 

nomeadamente quando estão em causa visões diferentes sobre o mesmo bem. O conflito 

está, muitas vezes, relacionado com diferentes significados para diferentes grupos. O que 

um antropólogo inclui na lista do património é um vasto conjunto de bens materiais e 

imateriais, eruditos e “populares”, contrariamente ao historiador que destaca os materiais. 

A Antropologia mostra também os usos ideológicos que o poder faz do património. Esta 

ciência influenciou o pensamento da UNESCO sobre o que esta instituição considera ser 

património cultural. Apesar de a Antropologia considerar que o presente também pode ser 

património, há antropólogos como Santana e Prats (anteriormente citados) que 

consideram que o património pode pertencer a uma realidade que não é a presente, o que 

mostra uma certa influência da História. A Antropologia mostra também que a definição 

de património não pode estar subjugada a critérios temporais, pois isso poderia significar 

a destruição ou pelo menos o esquecimento do património mais recente. A Antropologia 

mostra também as inúmeras relações em que o património está envolvido, tais como o 

turismo, o contexto da sua activação, bem como a relação entre património e identidade. 

Se para um historiador o património é uma fonte, para o antropólogo ele propicia a 

compreensão da realidade cultural. 

 Poderíamos pensar em adoptar a designação de Património Histórico-cultural que 

é mais abrangente, encerra o debate entre património cultural e património histórico, mas 

também o pode reavivar: saber o que é histórico e o que é cultural e o que é histórico-

cultural. A designação pode desagradar aos mais radicais na defesa do conceito de 

histórico e de cultural. A designação de património histórico enfatiza o que se construiu e 

se acumulou ao longo do tempo, com um claro enfoque nas grandes narrativas e nos 

locais mais conhecidos, mais emblemáticos. Os vestígios físicos do passado são 

privilegiados. O património cultural é mais abrangente e pensa as construções históricas 

como parte da cultura, englobando também as construções do presente. Este está mais 

ligado a um território que o património histórico. O património histórico liga-se mais a 

acontecimentos ou figuras do passado. A substituição do conceito de património histórico 

por património cultural está ligada à passagem da ideia de cultura como erudição para 

cultura como prática quotidiana e ao alargamento da ideia de cultura. O património 
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cultural engloba mais do que o tempo passado; engloba as manifestações imateriais, o 

presente e as suas criações. Se o património histórico cabe no património cultural, 

também o património cultural cabe dentro do património histórico, pois o que se activa ou 

quando se activa não estão separados de uma cultura e muito menos de uma época. 

Podemos afirmar que se o património cultural é uma representação da cultura, também o 

património histórico é uma representação da História. De uma forma um pouco linear, 

básica e quiçá redutora, poderemos adiantar que o património histórico corresponde em 

grande parte ao meio urbano, aos monumentos, aos vestígios físicos do passado, enquanto 

o património cultural está mais frequentemente ligado no rural. Quer o património 

histórico quer o património cultural referem – se a identidades; o património histórico a 

identidades do passado; o património cultural às do passado e do presente. No património 

cultural cabe o popular, o singelo, o rural, enquanto no património histórico essas 

manifestações têm pouca representatividade.  Património cultural e etnológico estão 

também ligados ao turismo rural, ao fim do ciclo económico, da agricultura, da indústria 

ou mineiro, bem como ao gosto pelo passado, pelo natural e por outras formas de vida 

que o fazem nascer. 

 O conceito de património é polissémico e variável em função de região, época ou 

legislador. Aquilo que para uns é património cultural, para outros é património histórico, 

património etnológico ou arqueológico, dependendo da perspectiva de análise e da ciência 

que dele se apropria ou “descobre” em primeiro lugar. A lei de património histórico – e 

não património cultural -  de Andaluzia refere que o património histórico se compõe de 

todos os bens da cultura que revelem interesse histórico, artístico ou de outro género. Se o 

património tem uma conotação cultural, também a tem histórica e é produto ou resultado 

de uma activação de uma época histórica que lhe dá sentido e explica algo sobre ele. Não 

se trata de campos de realidade diferentes, mas perspectivas diferentes e pontos de partida 

díspares, pois a realidade tratada é uma só, una, mas plural nos significados e passível de 

múltiplas abordagens. A diversidade de perspectivas de análise aumenta a compreensão 

do fenómeno ao invés de o encerrar no campo de uma só disciplina.  

 

2.4 - TURISMO CULTURAL   
  

 Para Richards (2000, 72) o turismo cultural é a deslocação de pessoas dos seus 

lugares de residência habituais para lugares de interesse cultural, com o objectivo de 
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recolher informação e experiências novas que satisfaçam as suas necessidades culturais. 

Sobre o turismo cultural o autor destaca uma alteração relativamente ao património e 

património histórico: actualmente, a produção artística é cada vez mais importante no 

turismo, contrariamente ao passado que assentava no património histórico (Richards 

2000, 73).  

  Debaixo da designação de turismo cultural encontramos uma variedade de 

manifestações culturais como o património, os festivais, os museus, o artesanato ou a 

música. Aqui cabem as manifestações “eruditas”, “clássicas” e “populares” da cultura. O 

turismo cultural pressupõe o desejo de conhecer e o consumo de algo relacionado com 

uma manifestação cultural. Turismo cultural e turismo patrimonial nem sempre 

coincidem. Para o ICOMOS, o turismo cultural é um movimento de pessoas 

essencialmente por motivação cultural, tal como a viagem de estudo, representações 

artísticas, festivais e outros eventos culturais, lugares e monumentos, folclore, arte ou 

peregrinação (Santana, 2003, a, 37). O turismo cultural é um conceito plural que alberga 

dentro de si vários. O turismo incorporou a cultura e o património (Ballart, 2006, 230). 

 O ICOMOS  - carta de turismo cultural  - defende que o turismo cultural é aquela 

forma de turismo que tem por objectivo, entre outros fins, o conhecimento de 

monumentos e sítios histórico-artísticos. Exerce um efeito realmente positivo sobre estes 

tanto quanto contribui para satisfazer seus próprios fins - a sua manutenção e protecção. O 

turismo surge então como uma actividade benéfica não só em termos educativos, mas 

também na obtenção de recursos para a conservação dos locais. 

 A designação de turismo cultural é redundante, pois sendo o turismo uma 

actividade humana, em última análise ela é sempre cultural. O turismo cultural também 

acompanhou as mudanças sentidas no conceito de património e na passagem de um 

património histórico e artístico para um património cultural: das grandes obras do 

passado, o turismo passou a contemplar as mostras do rural e dos grupos minoritários e 

excluídos, bem como o património industrial.  

 

2.5 - HISTÓRIA, PATRIMÓNIO, MEMÓRIA E CULTURA 

  

 João de Barros dizia no século XVI que o homem sem memória tem entendimento 

de criança. 
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 Quando se aborda a questão do património histórico, é bom salientar as diferenças 

deste com a História. Para Pierre Nora (citado por Ballart, 2006, 30), a História é uma 

representação do passado. Na verdade, também o património histórico o é, na medida em 

que ambos seleccionam factos e os trazem ao presente envolvidos num discurso 

interpretativo. Se há semelhanças entre património e História, há também diferenças, 

relações de conflito, mas também de aproximação. Começaremos pelas primeiras. O 

património não é o passado; é uma celebração do passado, da mesma forma que nem tudo 

da História é património; não se patrimonializa tudo. Seguindo o pensamento do 

historiador e geógrafo Lowenthal (2008, 11), o património negoceia ficções para 

entretenimento sem ser considerado um crime de “lesa-majestade” pelos historiadores. Os 

críticos do património consideram que este é “má História” (ibidem, 10), na medida em 

que pode ser apresentado como falso, manipulável, acto de entretenimento e até 

superficialidade. Os que possuem uma visão crítica do património, consideram a História 

demasiado preciosa e frágil para ser entregue ao património, porque este perverte e 

manipula aquela (ibidem, 102). O património não é História, uma vez que este exagera, 

omite, inventa, cria um mundo de fantasia e de perfeição, é um refúgio de algo que pode 

nunca ter existido; é um pseudo evento. Para alguns historiadores, nada deve ser 

esquecido; o património reforça, apaga algo (ibidem, 156). Se a História e o património 

apresentam diferenças, também possuem pontos de contacto ou semelhanças. Em ambos, 

pode haver utilização política e ideológica através do fabrico de histórias e invenção de 

passados que justifiquem um determinado presente. Quer o património quer a História são 

corrompidos quando são politizados ou modificados culturalmente (ibidem, 87). Uma 

outra semelhança que pode ser vista entre património e História pode ser lida na 

afirmação do historiador Peter Burke (citado por Lowenthal, op cit, 112): “a História 

nunca é totalmente objectiva; é sempre produto de selecção, interpretação e distorção”. A 

frase do historiador continua a fazer sentido se substituirmos a palavra “História” por 

“património”. Ambos seleccionam e alteram as concepções que temos do passado. Outra 

semelhança que podemos encontrar diz respeito à reescrita do passado para se adequar 

aos interesses de alguns grupos no presente (ibidem, 132), na continuidade das ideias de 

que o património não é de todos, na medida que nem todos se sentem representados. Se o 

património é alterado pelo tempo e pelos valores dominantes, também a História pode 

alterar o discurso que faz sobre alguns factos devido a novas descobertas ou 

interpretações dos mesmos acontecimentos; não é o mesmo estudar a Guerra-fria hoje e 

nos anos 80.  
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 O objectivo da História – como ciência que é – consiste em explicar os factos do 

passado à luz de uma interpretação do presente, mas não replicá-los. A História procura 

descrever os factos de forma exacta. Se para o historiador os factos do passado não 

precisam de ser visualizados, uma vez que a prova científica basta, para o leigo ou para a 

educação, a História necessita do património, porque este dá vida e materialidade ao 

passado. Se o património torna a História convincente, clarifica e materializa os factos, é 

necessário ter em conta que o património introduz o presente (por exemplo restauros de 

edifícios) e nesse sentido, o património encanta, mas é solo minado (ibidem, 16). O 

património materializa memórias e estas ajudam a construir uma identidade – 

apagamentos ou elementos exaltados. O indivíduo que caminha pelo solo do património 

deve ter em conta que nem sempre o discurso patrimonial e o histórico correspondem. 

Outro ponto a ter em atenção pelo historiador é a selecção e esquecimento activo que o 

património elabora (ibidem, 148). O património representa um passado – o de um grupo, 

uma época ou facto – não há um passado, mas há passados (Ballart, 2006, 101); diferentes 

grupos possuem diferentes passados. 

 Para Hewison (citado por Smith, 2006, 82), o património é como um ecrã através 

do qual olhamos o passado. O património pode alterar a maneira como vemos o passado. 

O património é uma falsa representação do passado que aprisiona um aspecto específico, 

parando-o no tempo, dando a ilusão de que o objecto patrimonial sempre foi assim, 

evitando introduzir alterações ou aspectos indesejados que ele contenha. A história de um 

edifício e a história do património nem sempre são o mesmo.  

 De acordo com o historiador Hartog (2006, 271), o património é uma maneira de 

viver as rupturas, de as reconhecer e de as reduzir. O património materializa os factos. A 

mudança de um regime de memória para outro faz-nos sair da história memória para 

entrar numa história património, seleccionado uns factos ou acontecimentos. O 

património encontra-se ligado ao território e à memória que operam um e  outro como 

vectores da identidade (ibidem, 266).   

 Um conceito que foi referido ao longo do texto quando se refere a ideia de 

património é o de cultura. Como atrás ficou expresso, os dois não são sinónimos. O 

segundo é mais abrangente que o primeiro; o primeiro é algo estático, contrariamente ao 

segundo. A ideia de cultura é daquelas que suscita variadas interpretações e ela aparece 

como sinal distintivo; quando se refere a cultura, pensamos em algo organizado, cordial, 

estético e agradável. A ideia de cultura para o senso comum significa conhecimento e na 

maioria dos casos de carácter livresco. Já para as ciências sociais, o conceito é plural, na 
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medida em que contém variadas interpretações. Uma ideia de cultura que seja do agrado 

da maioria dos estudiosos parece difícil de encontrar devido à própria heterogeneidade do 

conceito (De Certeau, 2004, 187). Outra dificuldade de encontrar uma interpretação de 

cultura prende-se com o facto de ela estar em toda a vida social (ibidem, 156) e ser difícil 

separarmo-nos do quotidiano e pensarmos a nossa própria acção. A cultura é um 

exclusivo humano, não se podendo extrapolar que, da capacidade que alguns animais 

possuem de transformar um elemento vegetal numa ferramenta, haja cultura, pois não 

possuem a capacidade de representação abstracta nem de atribuição de significados, nem 

tão pouco o dinamismo das suas construções. 

 O conceito de cultura é dinâmico, porque a sociedade também o é. No século 

XVIII, cultura significava cultivo, progressão pessoal em direcção à perfeição espiritual. 

Referia-se a educação, instrução (Barretto, 2007, 15). No século seguinte, Tylor – em 

1871 – considerou que a cultura é todo um complexo que engloba conhecimento, crença, 

arte, princípios morais, leis, costumes, e outras atitudes, hábitos adquiridos pelo homem 

como membro da sociedade (ibidem, 17). O enfoque é dado ao homem e não ao animal. 

Há também a registar um alargamento da ideia de cultura a outros pontos que não os 

cognitivos; às produções sociais e culturais como a arte. Um outro traço caracterizador da 

cultura encontra-se numa interpretação de Weber e esse é a cultura como herança, legado: 

“a cultura é o legado de uma parcela finita da infinidade de factos do mundo com 

significado e importância do ponto de vista dos seres humanos” (citado por Barretto, 

ibidem). Por estas palavras de um dos fundadores da Sociologia podemos concluir não só 

a cultura como herança, mas também que ela é um processo dinâmico de perdas e 

criações. Outro sociólogo considera a cultura como um discurso simbólico, colectivo 

sobre conhecimentos e ideias e valores (Parsons, citado por Barretto, ibidem). Cada 

cultura produz os seus sistemas de valores e símbolos, o que nos impede de falar de uma 

única cultura. A cultura é algo que está presente em todas as sociedades e isso é visível no 

que expressam na arte, nas instituições e nos significados (Smith, 2006, 9). 

 Outro conceito que surge associado ao de cultura é “cultura material”. A palavra 

material adquire o sentido de adjectivo, pois modifica-lhe o sentido e ao mesmo tempo 

restringe-lhe o campo de aplicação. A cultura material é um objecto em sentido colectivo; 

conjunto de coisas materiais produzidas ao longo da História (Ballart, 2006, 23). Há 

culturas que legam mais e menos objectos para o futuro, o que provavelmente se relaciona 

com o seu grau de desenvolvimento tecnológico, aspecto que em nenhum momento se 

poderá considerar régua para medir a cultura. 
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 Um conceito que se liga aos de património e História é o de memória. Tal como o 

património, a memória pode conflituar com a História no entendimento do passado 

(Hamilton, 1994, 9). As pessoas lembram-se do que a História esquece, sendo esta um 

veículo de lembrança ou de esquecimento activo com aproveitamentos políticos ou 

ideológicos. A memória traz ao domínio público muitos conflitos sobre a interpretação do 

passado. O que a História e a memória dizem do passado nem sempre é o mesmo. A 

memória popular foi assumida como oposta à História, mantendo viva aquela parte que a 

História quer apagar. A memória trouxe e traz problemas ao historiador como por 

exemplo a confrontação dos relatos com outras fontes escritas que garanta mais 

objectividade e imparcialidade da narrativa histórica que o historiador produz. Há um 

fosso entre o que é entendido como memória colectiva ou popular e a escrita formal dos 

profissionais académicos (ibidem, 11). Se por vezes parece que se instala um conflito 

entre História e memória, esta última pode trazer novas informações ao historiador, aquilo 

que os documentos escritos oficiais não revelam ou quando estes já se perderam. A 

memória também permite uma redescoberta dos “escondidos da História” (ibidem, 14) 

como os grupos marginalizados, aqueles cuja História se tentou apagar. Não obstante esta 

possibilidade de acesso a informação suplementar por parte do historiador, é necessário 

ter certas cautelas. Como nos diz Le Goff (citado por Hamilton, op cit, 13) nas sociedades 

predominantemente orais, o espaço entre a escrita e a memória oferece uma oportunidade 

de entendimento da luta pelo domínio da lembrança. Também a memória oral pode estar 

sujeita a apagamentos, a lutas por marcar um papel decisivo de certos grupos no passado, 

apagando, valorizando ou acrescentando algo que o grupo produtor entende. A memória 

também pode ser apagada, e os seus conteúdos denegridos ou autorizados. A memória 

autorizada tem a função discursiva através da escrita da História (Guillaume, op cit, 22). 

A memória também pode permitir o acesso a algo que antes estava inacessível. A vontade 

de conservar através da memória é também um luto face a um mundo em irreversível 

desaparecimento (ibidem, 39). 

 Para o historiador a distância entre passado(s) e presente está bem delineada, 

contrariamente à memória que por vezes é cíclica, contrariamente ao discurso histórico 

que se pretende linear. Se a memória foi encarada como a voz dos sem voz, dos vencidos, 

na actualidade a História já inclui estes grupos marginalizados pelo poder. A memória e a 

História distinguem-se num outro ponto: a primeira é mais sentimental, subjectiva.  

 Outro autor que se dedicou ao estudo da memória é o sociólogo e antropólogo 

Connerton. Considera o autor que há memórias individuais e colectivas ou sociais 
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(Connerton, 1999, 1). Se a História pode ser selectiva, manipulada e sofrer intromissões 

do poder, também a memória está sujeita aos mesmos fenómenos, na medida em que o 

presente tende a influenciar o passado, a distorcê-lo, mas o passado também influencia o 

presente. A memória (principalmente a oral) encontra-se sujeita a muitas intromissões, é 

cúmplice do esquecimento e pode ser um instrumento de distorção, em virtude de a 

hierarquia de poder estar condicionada pelo controlo da memória (ibidem, 2). Também a 

produção de uma narrativa pelos grupos marginalizados sobre eles mesmos, obedece a um 

princípio diferenciador (ibidem, 22). A memória não é um instrumento inocente, pois “ a 

sociedade tende a eliminar da sua memória tudo o que possa desunir os indivíduos” 

(Halbawchs, citado por Connerton, op cit, 42). A mesma eliminação de memórias pode 

ser vista nos regimes ditatoriais através dos aparelhos ideológicos. Um dos 

inconvenientes do uso da memória é o seu carácter cíclico e despojado de referências 

cronológicas precisas, tal como pode haver diversidade de relatos entre indivíduos ou 

grupos. Cada grupo e cada indivíduo têm a sua memória, guardando o que lhe é mais 

próximo e significativo. A História é mais organizada que a memória.  Quer a História 

quer a memória enfrentam desafios constantes e quotidianos como é o caso do 

“jornalismo do cidadão”. A existência de maior quantidade de informação registada 

(fotos, vídeos) e não apenas de memórias é um destes desafios. A visão que fica registada 

já não obedece a critérios do historiador ou do apagamento da memória individual. Uma 

História feita com um destes contributos já não é uma História de elites, mas do cidadão.  

 

2.6 - PATRIMÓNIO, URBANISMO E TURISMO: OS IMPACTOS DO TURISMO  

 

 A relação entre turismo e património nem sempre é pacífica. Este assunto 

preocupa alguns agentes mundiais do sector. Num documento internacional40 postula-se 

que o respeito pela comunidade local e a preocupação pela minimização dos impactos 

culturais negativos devem ser preocupações da actividade turística. As questões éticas e 

morais estendem-se a um turismo que conheça e respeite os turistas que visitam, mas 

também a cultura do outro. As preocupações éticas estendem-se também ao respeito 

integral pela pessoa, pelo património cultural e natural e pela cultura visitada. Se a relação 

entre património e turismo pode ser desagradável para ambos, nem todos partilham dessa 

opinião. As Normas de Quito (1967) mostram uma perspectiva optimista sobre a relação 

                                            
40 Código Mundial de Ética no Turismo - 1999 
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do património com o turismo: defende que os valores culturais não se desnaturalizam nem 

se desvirtuam ao vincular-se com os interesses turísticos; contribuem até para afirmar a 

consciência e o seu significado nacional e são uma lição viva de história; um legítimo 

motivo de dignidade nacional. Uma posição divergente desta é-nos mostrada pelo 

Conselho da Europa que em 1997 emitiu algumas recomendações sobre a degradação que 

o património pode sofrer devido à poluição, mas também ao turismo. Numa posição 

intermédia está a do ICOMOS (Carta do Turismo Cultural) que em 1976 e 1999 defende 

que devem ser harmonizados os interesses do turismo e da conservação do património. 

 O turismo “descobre” lugares que antes estavam ocupados e explorados apenas 

por caçadores e cientistas (Mathieson e Wall, s/d, 127), mas a “turistificação” de certos 

lugares tira-lhes o encanto. Em face disto há quem afirme que a melhor altura para visitar 

um local é 10 anos antes da transformação turística” (Smith, 2006, 46). O turismo pode 

transformar o património e este não é um “recurso” renovável. Importa também dizer que 

nem todo o património é ou pode ser “turistificado”. Em termos sociais, culturais e 

ambientais, o turismo constrói um mundo diferente do que é real: constrói uma bolha 

turística para os turistas, mas esta também pode servir para proteger a cultura local. Se o 

turismo cria algo que não é do local, também cria algo de tempo e local diferente. 

Constrói uma cultura diferente da original e esquecendo os contributos locais, copia 

mundos, épocas e locais através de parques temáticos (Boniface e Fowler, 2001, 7) que 

substituem um lugar ao qual o turista não vai ou não pode ir. 

  As mudanças podem surgir da comunidade ou de fora. Quando surgem de dentro, 

é menos provável que os residentes fiquem irritados com os excessos turísticos. Um dos 

sinais das mudanças económicas e sociais, mas também mentais que a sociedade 

atravessa é o efémero e também o turismo cultural sofre deste efeito. 

 A concepção do turismo nem sempre foi a mesma. Nos anos 60 do século passado 

predominava uma concepção optimista assente nos benefícios económicos. A actividade 

turística aparecia como solução para os problemas económicos. Na década seguinte, 

mercê dos estudos de carácter social, passou-se para uma concepção pessimista, em 

grande parte devido aos impactos sociais e culturais negativos (Santana, 1997, 28). 

Santana (2003,a, 33) refere alterações que conduzem a novas formas de interpretação 

cultural que se adaptam às exigências da procura. 

 O turismo tem impactos nos destinos a vários níveis, mas é impossível quantificar 

com rigor qual é a parte da mudança que é provocada pelo turismo e por outros agentes. 

Um desses impactos pode ser visto no artesanato. As mudanças económicas são mais 



 54 

fácies de medir comparativamente às sociais, culturais e até ambientais (Santana, 1997, 

58).  

 O turismo é um fenómeno complexo e multifactetado e está relacionado com 

vários sectores. Os impactos da actividade turística sentem-se a nível físico e ambiental 

(poluição, alteração do uso do solo e da paisagem), económico (alteração de preços, 

valorização de áreas urbanizáveis, aumento de postos de trabalho, a escassez de recursos), 

social (mudança na estrutura laboral, emancipação feminina, migração), moral (alteração 

de valores e condutas) e cultural (produção de diferentes significados sobre objectos, 

rituais ou comportamentos, significados de arte e artesanato, de religião). Há outros 

efeitos sobre o património como a degradação do edificado (Choay, op cit, 14), o que 

aumenta os custos com sua conservação. 

 O turismo cultural aparece como uma forma de renovar os destinos de sol e mar, 

de lhe acrescentar mais valias ou de inverter a decadência económica dos destinos. Smith 

e Eadington (citados por Santana, 2003, a, 35) definem turismo alternativo como as 

formas de turismo que são consequentes com os valores naturais, sociais e comunitários e 

que faz valer a pena partilhar experiências. Esta visão optimista esquece aquelas situações 

em que determinados espaços ou bens são apropriados para o turismo e os turistas em 

detrimento dos habitantes locais. O turismo cultural é mencionado como sendo um 

turismo alternativo e de baixo impacto, mas há situações em que o turismo cultural se 

transformou em turismo de massas. O que antes era elitista agora é massificado. Uma 

outra alteração que o turismo pode provocar no património e na cultura de um destino 

prende-se com o ajuste de imagens entre a que é vendida e a que realmente existe: muitas 

vezes adapta-se uma realidade a uma ficção para o turista (Santana, 2003, a, 41), uma 

criação ou encenação do exótico (Santana, 1997, 14).  

 Quando se colocam duas culturas diferentes em contacto, como é o caso do 

turismo, ocorre uma cultura de encontro entre locais e turistas; a cultura de encontro pode 

substituir a “original” de um local, correndo o risco de ela se tornar igual à de outros 

locais (Santana, 1997, 63). O turismo altera os lugares em que se desenvolve. É mais fácil 

perceber as mudanças num destino do que na origem, em virtude da diversidade de 

proveniências dos turistas em termos geográficos, etários, sociais, profissionais e 

económicos. Para a origem pouco mais se leva do que um mundo de recordações e 

experiências (Santana e Prats, 2005, 11). 

 O turismo inventa tradições sem uma referência ao passado; servem apenas de 

atracção turística que respondem a necessidades, como as económicas. Nesta activação 
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surgem questões de carácter ético como saber qual o direito de exploração patrimonial e 

cultural, quando o explorador converte em mercadoria algo que não é seu. Outras 

questões surgem como a levantada por Barretto (2005, 47): “Qual o direito que os 

promotores turísticos têm de obrigar um povo a ser de uma determinada forma?”  

 A cultura pode converter-se em mercadoria, mas é a mercantilização que pode dar 

dinheiro para recuperar o património, ou então, esta recuperação ocorre com a intenção de 

abrir o local para o turismo. 

 A relação entre turismo e cultura nem sempre é pacífica. Se o turismo pode 

aumentar e até alertar para a necessidade de proteger uma cultura, quanto mais não seja 

pelo seu aspecto exótico, pode haver o perigo de congelar essa cultura. Contudo, o desejo 

de procurar e encontrar o autêntico colide e viola as fronteiras que as sociedades 

receptoras estabelecem entre o que desejam expor e esconder (Boissevan, 2005, 217). 

Algumas comunidades apercebem-se da sua riqueza cultural e patrimonial através do 

outro – o turista que valoriza esses traços que podem passar despercebidos ao local. Do 

confronto com o turismo, as culturas podem criar duas realidades: uma para o turismo e 

outra para dentro da comunidade: a região da frente e da retaguarda (Boissevan, 2005, 

221). 

 Se o turismo pode produzir uma separação e até a desestruturação cultural, 

também pode ter efeitos contrários. O turismo pode beneficiar economicamente uma 

comunidade, sem que esta se veja ameaçada (Duggan, 1997, 31).  

 O turismo também pode trazer outras situações confusas como o facto de os 

turistas considerarem que as informações que um folheto turístico lhe dá são as únicas, 

verídicas e totais sobre o destino (Costa, 2005, 288). 

 A relação que temos vindo a analisar não é percebida por todos da mesma 

maneira. Os gestores McKersher e Du Cross (2002, 36) consideram que a estandardização 

e a modificação da experiência turística representam uma forma pragmática de controlar 

os movimentos das pessoas e garantir-lhes a melhor experiência turística. Consideram que 

controlar é garantir que o turista (mesmo o de poucos recursos) tem uma experiência de 

qualidade e visitam o essencial em pouco tempo (McKersher e Du Cross 2002, 37); o 

importante é mostrar o lado feliz da vida. Esta visão da relação com o turista faz dele um 

mero recurso a explorar: o que interessa não é a experiência do turista, mas o que ele 

representa em dividendos. Um dos objectivos dos gestores patrimoniais e turísticos deve 

ser fixar os turistas pelo maior tempo possível num local. O que interessa é mostrar aos 

turistas aquilo que os gestores consideram que aqueles procuram (McKersher e Du Cross 
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2002, 158). Os autores têm uma imagem economicista do turismo, afirmando que “muitos 

dos gestores do património e das atracções patrimoniais devem ter presente que muitos 

dos visitantes são ignorantes sobre essas atracções e devem ser apresentadas tendo isso 

em consideração (McKersher e Du Cross 2002, 38). Ao invés de tentar fazer do turismo 

um momento de educação, preferem deixar isso para outras instituições.  

 A relação entre património e turismo é complexa. O património foi, em alguns 

casos, absorvido pelo turismo. A activação patrimonial acontece num contexto complexo 

de relações sociais e da dialéctica entre o local e o global, activando-se para o turismo 

aquilo que há anos atrás representava a negação do progresso (Sierra Rodriguéz, s/d, 

311). Se ela é um casamento de conveniência, os impactos do turismo sobre o património 

podem ser positivos ou negativos. Entre os positivos contam-se a recuperação e 

valorização, bem como o desenvolvimento económico e a criação de empregos. Entre os 

negativos está a degradação do património, pois muitos dos locais agora visitáveis não 

foram feitos para suportar cargas tão grandes como as induzidas por hordas de visitantes. 

Para além disto, o turismo pode degradar o sentido do património, alterando-lhe o 

significado pois pode haver uma folclorização e banalização.  

 O turismo abriu ao exterior os lugares, actividades, objectos e saberes em muitos 

casos desaparecidos pela escassa funcionalidade. Agora são valorizados e convertidos em 

mercadoria através do turismo (Santana e Prats, 2005, 12). A relação entre turismo e 

património por vezes parece de caçador e presa respectivamente. Mas o turismo cultural é 

muitas vezes turismo patrimonial e o património não é cultura. O património entra no 

mercado turístico, enquanto a cultura não pode; tem de ser vivida. O turista tem acesso a 

manifestações culturais e não a toda a cultura (Santana e Prats, 2005, 17). Há por assim 

dizer algo que protege a cultura, sacrificando o património. Talvez seja em nome da 

preservação cultural que se desenvolveram lendas e ficções para o turismo. O que existe é 

uma “acomodação do passado “ – proporcionar um determinado entendimento popular 

mediante a espectacularização de referentes culturais e a simulação de contextos, pondo 

fim à distinção real – imaginário (Rojeck , citado por Anico e Peralta, 2005, 29). O que é 

vivido nem sempre é real. O turismo activa o património de três formas: museus, lugares, 

manifestações (ibidem, 18). A relação entre património e turismo é de estreita 

colaboração: o património converte os locais em destinos e o turismo viabiliza-os 

(ibidem, 29). Esta viabilização responde a quedas económicas ou reconstrução de 

processos identitários.  
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 Se o turismo pode revitalizar o património, também pode degradá-lo. Esta 

degradação ocorre no sentido físico, quando há um excesso de visitantes ou remodelação 

de uma construção para que esta responda ao afluxo de visitantes. A arte e a cultura 

transformam-se em espectáculo. 

 Uma outra relação entre património e turismo pode ser vista nas declarações de 

determinados bens como património mundial. No entender do geógrafo Troitiño Vinuesa 

(2000, 115) esta inclusão tem como consequências: reconhecimento do valor cultural 

extraordinário; propicia a inserção nos circuitos turísticos; reforça o carácter simbólico; 

propicia mais acessos aos dinheiros europeus. O turismo é sem dúvida um argumento 

para classificar um bem; o local abdica dele em função do hipotético proveito económico. 

A vertente económica do turismo cultural e dos aspectos culturais também pode ser vista 

nos “saldos culturais” (merchandising) para que a cultura seja compreensível por todos 

(Domingues, 2000, 347), se bem que a compreensão seja limitada e parcelar.  

 A relação entre património e turismo é também uma relação de mostra e esconde. 

Nem só o turismo activa o património e aquele exige que cada vez se active mais ou 

diferente património para as actividades turísticas. Há bens que o turismo activa e há 

aqueles que esconde. Neste sentido, também o turismo selecciona património, o que 

reforça a ideia de que o património é uma construção social. Aquilo que é activado pelo 

turismo pode não ser de sua inteira iniciativa. Alguns lugares mencionados em livros, 

filmes, podem tornar-se “vítimas” da cultura turística (Boniface e Fowler, 2001, 9). Os 

locais patrimoniais são um ponto de atracção para os turistas dos “países novos e sem 

história”, motivados pela curiosidade pelo passado monumental. Também as ruínas 

voltam à vida pela atracção turística. O património é atraente para o “outro cultural”.  

 A relação entre património e turismo pode pôr em causa a construção científica de 

um discurso arqueológico ou histórico (Duke, 2007, 27). As representações populares 

sobre um local podem funcionar como elemento de pressão dos gestores turísticos sobre 

cientistas para que estes legitimem ou pesquisem num ou noutro sentido, um determinado 

passado. Muitos turistas pretendem um bom espectáculo e não a autenticidade. O que o 

turismo mostra do passado e do património não é tudo, embora por diferentes motivos: os 

arqueólogos seleccionam e contextualizam de acordo com paradigmas científicos e 

ideologias. O segundo filtro é a escolha dos gestores turísticos (ibidem, 22).  

 Na relação entre turismo e património nem tudo é simples. O turismo mistura o 

novo e o antigo, o local e o estrangeiro, o natural e o artificial. A relação entre estes dois 

não é nova: Graham et al (citados por Smith, 2006, 103) referem que o desejo de 



 58 

conservar e o desejo de visitar foram simultâneos na História. A presença de elementos 

estrangeiros num local patrimonial traz ameaças como o saque de objectos (campanhas de 

Napoleão, colonialismo, mármores gregos em Londres). O turismo cultural ameaça as 

cidades históricas devido à massificação do fenómeno, a ponto de a UNESCO ter 

elaborado uma lista do património em perigo. O turismo cultural urbano centra-se nas 

maiores cidades ou nos locais mais conhecidos, deixando na sombra os menos centrais, 

mas talvez com igual importância histórica dos mais visíveis.  

 A selecção patrimonial para o turismo não é inocente. De acordo com o geógrafo 

Umbelino (2004, 25), a duração da estadia dos turistas influencia o património a mostrar e 

a construir: estadias curtas – património material e visível; estadias longas - património 

imaterial. O património funciona assim como elemento de diversificação da oferta.  

 O desejo de lucro pode danificar o património natural e cultural, pois muitas das 

vezes, o turismo encara a cultura como objecto de consumo (Barretto, 2000, 30). O 

turismo pressiona a transformação do património em bens de consumo. Se por uma parte 

há este lado predatório do turismo sobre a cultura e o património, há também efeitos 

benéficos e que merecem ser enumerados. O turismo pode ajudar a conservar hábitos e 

tradições, bem como na recuperação de zonas urbanas, edifícios históricos, zonas 

ribeirinhas ou até toda uma cidade (ibidem, 34). No caso de bairros ou edifícios 

degradados e cuja recuperação se deve em grande parte ao turismo, estes estão sujeitos a 

um processo de re – significação (ibidem, 51). A manutenção do património histórico não 

está desligada da recuperação ou preservação da memória e de factos históricos. Esta 

manutenção ou revitalização do património e do património histórico está também ela 

associada a questões de âmbito educativo. Neste sentido, concordamos com Barretto 

(ibidem, 34) em que o melhor para o património é a conservação e tentar conjugar isso 

com actividades económicas, mas sem o desvirtuar. Uma das ameaças que o turismo pode 

trazer ao património e a uma cidade é a ideia de que esta “páre” no tempo para dar uma 

imagem de antiguidade e pitoresco para o turista. O turismo supõe uma quebra nos usos 

culturais dos espaços. Esta alteração pode ser vista na entrada do património industrial na 

cena turística.    

 O turismo cultural urbano também está sujeito a prazos de validade, tal como 

qualquer outro produto da economia actual (Campesino Fernández , 2006, 71). A procura 

turística exige que a oferta se renove e neste sentido, o património é instrumentalizado, 

vilipendiado e pode correr o risco de ficar esquecido e arrumado, até que volte a ser 

economicamente explorado por outra vaga renovadora. Os gestores políticos e 
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económicos olham para o turismo cultural como mercado que tem condições para se 

desenvolver (Richards, 2000, 71). Contudo, as activações patrimoniais e as atracções 

culturais promovem-se com o objectivo de confortar o ego local e não para responder a 

um mercado (ibidem, 71). A abertura do património ao turismo pode representar um 

“empacotamento para consumo fugaz” (Sierra Rodriguéz, s/d, 304). O que no passado era 

sinal de atraso (exemplo - o tipo de construção) é agora motivo para melhorar o 

desenvolvimento económico e social de uma região que vê no atraso de tempos passados 

a oportunidade de o mostrar aos que já o esqueceram ou nunca o conheceram. A 

recuperação ou conservação do património gera quase sempre consenso social (Prats, 

2003, 129). Mas debaixo deste consenso, muito se esconde: a patrimonialização tende a 

expulsar as actividades económicas “sujas”, seja no rural, seja no urbano. O património 

tem uma grande importância no turismo cultural, a ponto de alguns estudiosos da matéria 

o considerarem como o “coração” (Boniface e Fowler, 2001, 11). O património pode 

favorecer a compreensão cultural, mas também pode gerar conflitos. Um desses conflitos 

pode residir na disputa de espaço e território. O turismo também é responsável por nos 

“fazer recuar no tempo”, recriando antigos personagens ou acontecimentos, abrindo casas 

de famosos já falecidos à curiosidade turística e reconstruindo estruturas ou edifícios 

antigos e já desaparecidos para consumo turístico, como é o caso da reconstrução de uma 

parte do Muro de Berlim (Boniface e Fowler, 2001, 68). Também os túmulos e locais de 

antigas batalhas se abrem ao turismo, mas com um ar mais calmo.  

 Um dos exemplos de conflito entre a academia e o turismo em volta do património 

pode ser visto no caso da Muralha de Adriano que os autores citados descrevem. A 

Muralha de Adriano é muito visitada, mas pouco conhecida pelos visitantes devido ao seu 

envolvimento com mitos e lendas. A informação científica /histórica não passa totalmente 

para os guias turísticos. Os turistas visitam um ou dois pontos ícone da muralha e 

esquecem os restantes, mas isso não lhes interessa. Qual a interpretação da muralha? 

Militarista? Glória de Roma? Paisagística? Expor o património ao turismo pode colocá-lo 

em perigo e o seu carácter académico (associado ao conhecimento) perde-se. Como 

afirmam os autores, “ é preciso salvar o património do seu público” (Boniface e Fowler, 

2001, 87), como se pode ver pela construção de uma réplica das grutas paleolíticas de 

Lascaux. Um local, manifestação, evento, pode ter várias leituras. A procura centra-se no 

que as pessoas fizeram no passado e não no que fazem no presente (Santana, 2003, b, 2). 

Esta relação com o passado, mas também com o outro leva a uma diferença cultural que 

nem todos os turistas estarão preparados para entender; apenas para olhar (Santana, 2003, 
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b, 1). Em alguns casos estimulam-se as populações a manterem o seu estilo de vida 

“autêntico” – criação do efeito de espelho (Santana, 2003, b, 2) entre o que o turista 

espera e o que encontra. Muitas manifestações culturais transformam-se em postal 

turístico, levando também a uma indistinção entre o “popular “ e o “erudito”.   

  Outro sector onde se pode verificar o impacto do turismo no património é na 

estrutura urbana. Uma cidade tem uma parte fixa (edifícios) e uma móvel (habitantes). As 

cidades passam a ser modificadas – modernizadas – para se adaptarem a uma nova 

dinâmica económica, que tem no turismo o seu objectivo principal e no património 

cultural o seu maior atractivo (Santana, 2001, 169). Uma situação que se pode constatar 

nas cidades patrimoniais e turísticas é o facto de o entendimento dos turistas ser 

monolítico. O centro histórico com edifícios de várias épocas representa simplesmente o 

passado. As cidades olham para os museus contemporâneos ou para obras de arquitectos 

famosos como um motivo de atracção no presente. Uma outra alteração que o turismo 

pode provocar no património e na cidade é a alteração de função: as cidades turísticas 

estão orientadas para o consumo de bens e não para a produção (Luchiari, 2000, 108). 

Nesta reforma há expulsão dos residentes e mudança de função. O turismo converte o que 

é de poucos no que é de muitos: “O património deixou de ser simplesmente herdado para 

ser estudado, discutido, compartilhado e até reivindicado” (Santos, s/d, 43).  

 A cidade é um reflexo dos seus habitantes e das interacções que entre eles se 

estabelecem e que a cidade estabelece com o meio envolvente e com outras. A carta de 

Atenas tem uma visão global da cidade, não a encerrando na estrutura física, mas 

considerando também as perspectivas económicas, sociais, políticas e humanas. A cidade, 

como qualquer unidade criada pelo homem é dinâmica; as suas funções variam no tempo 

e no espaço. Cada época deixa a sua marca na cidade. Estes valores que são a marca de 

cada tempo histórico devem ser salvaguardados, principalmente os arquitectónicos. A 

personalidade de uma cidade é uma junção das várias épocas e das marcas que estas 

inscreveram na cidade. Estes marcos do passado devem ser respeitados pelo seu valor 

histórico ou sentimental. No entender do documento acima citado, a salvaguarda dos bens 

representa a salvaguarda das expressões da cultura do passado e corresponde a um 

interesse geral. A cidade medieval é diferente da industrial e esta das actuais mais 

direccionadas para os serviços. A Revolução Industrial alterou profundamente a cidade. À 

cidade são apontadas várias funções: política, administrativa, militar e de segurança, 

religiosa, comercial, industrial, habitacional e também a de lazer e turismo. A cidade é 

uma estrutura multifacetada. Se é um local de liberdade, também o é de coação - poder 
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político, religioso e económico.  A cidade é um local de estímulos, mas também de 

contrastes (Simmel, 2001, 31). De qualquer forma, esta construção social é aberta, 

mantém relações com o exterior e deve ser um espaço de circulação. Neste processo e 

nesta construção que é a cidade nem sempre é fácil perceber quais as consequências da 

actividade turística e as atribuídas a outros agentes de mudança. A cidade transformou-se 

com novas técnicas de construção e com a chegada de indivíduos de várias profissões, 

origens culturais e geográficas, o que lhe dá o seu aspecto heterogéneo (Wirth, 2001, 50). 

 Para Wirth, (op cit, 50), a cidade é um “agregado relativamente extenso, denso e 

estável de indivíduos sociologicamente heterogéneos “. A cidade recolhe todas estas 

experiências, funde-as e cria um novo modo de vida, uma nova organização social e uma 

nova cultura; cria o modo de vida urbano (ibidem, 45). Apesar de a cidade ser um lugar 

de presença de vários grupos sociais e culturais, ela também presencia a discriminação 

que pode ser vista na organização do espaço urbano. A cidade é um local de produção, 

mas também de consumo e para Bourdieu (citado por Warde, 2001, 122), esta prática é 

uma maneira de exteriorizar a classe social e o capital cultural. A declaração de uma 

cidade como Património Mundial pode originar a conservação de algo e projectar a cidade 

para fora do seu espaço. O gosto pelo passado também pode ser constatado na reivenção 

nostálgica de tradições (Warde, op cit, 122). As iniciativas mais recentes como a Capital 

Europeia da Cultura podem ser uma maneira de reabilitar a cidade (ibidem, 145). A 

relação entre cidade, turismo e património não é nova; basta pensarmos no Grand Tour. 

Nesta nova (renovada) função da cidade que é o turismo, são os “cemitérios” do passado 

que atraem o presente (Mumford, 1961/1991, 15). Se o turismo terá importância na 

cidade, parece que a resposta é afirmativa. Esta actividade é parte do processo de 

planeamento, mas este ainda tem uma concepção económica das actividades, favorecendo 

uns e prejudicando outros (Santana, 2007, 53).  

 A descentralização económica impõe novos papéis às cidades, criando espaços 

fragmentados e o turismo interfere na sua organização, pois não é toda a cidade que é 

turística (Ârgolo e Bonfim, 2008, 43). 

 A recuperação das cidades “históricas” e patrimoniais é um fenómeno 

inquestionável. Uma sociedade que consome e o património que se converte em produto 

turístico estão associados. Contudo, não se recupera toda a cidade com todas as suas 

funções. A “gentrificação” pode ser uma dessas transformações (Mathieson e Wall, s/d, 

160). 
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 O turismo aparece como um agente renovador da cidade, mas ele pode ser 

criticado por pensar uma cidade de memórias e de passado. O turismo cria imagens e 

necessita delas para se alimentar e se diferenciar dos outros locais no mundo globalizado. 

Nesta produção de imagens o passado e o presente marcam presença, correndo o risco de 

criar uma imagem de uma cidade que nunca existiu nem existe, mas o passado surge 

como elemento unificador. As narrativas constroem a cidade, mesmo que isso signifique 

apagar umas memórias ou negá-las. Por vezes a imagem que se promove da cidade é a da 

monumentalidade e os significados a ele associados. 

 O turismo urbano traz problemas como a gestão do espaço urbano e dúvidas sobre 

a maneira de lidar com o número crescente de turistas (Henriques, 2003, 11). O turismo 

centra-se nas cidades com vestígios de maior interesse e em maior número (ibidem, 53) e 

nas grandes capitais (ibidem, 71) que são aquelas que possuem um número elevado de 

estruturas de acolhimento e também “culturais” como teatros. Um dos impactos do 

turismo nas cidades é a sua transformação em cidades de património (ibidem, 54). A 

cidade reorganiza-se para o turismo, requalifica e reconverte funcionalmente estruturas 

portuárias ou industriais em áreas de lazer e turismo, conventos em hotéis ou museus. O 

espaço urbano é apropriado pelo turismo, redefinindo espaços, sociabilidades e 

identidades. Nem todas as cidades que se abrem ao turismo são iguais. De acordo com 

Judd e Fainstein (citados por Henriques, ibidem, 109), há cidades resort; cidades histórico 

– turísticas e cidades reconvertidas. O pensamento de Vighetti (citado por Henriques, 

ibidem, 174) diz-nos que as cidades podem ser: de arte; de festivais; científicas e de 

congressos. Em qualquer destas, o turista procura um enriquecimento pessoal, 

educacional e dá importância à qualidade (ibidem, 109).  

 As reminiscências de tempos antigos acumulam – se em processos lentos de 

selecção e de destruição de elementos ou estruturas urbanas, formando o que Canclini 

(citado por Pellegrino, s/d) apelida de heterogeneidade multitemporal.  

 A existência de vários estratos temporais e até arqueológicos numa cidade também 

é constatada pelo geógrafo De La Calle Vaquero (2006). As cidades históricas são um dos 

destinos turísticos mais antigos. No entanto só recentemente se tornaram objectos de 

investigação e intervenção pública (ibidem, 13). O turismo na cidade incide 

essencialmente na parte material do legado histórico. A função turística relaciona-se com 

as restantes. Quando se refere a cidade como destino de turismo cultural, as urbes 

históricas europeias destacam-se pela potência e singularidade do seu conjunto cultural e 

histórico (ibidem, 41). A oferta cultural urbana não se fica pelo “histórico”, pois cada vez 
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mais as cidades procuram oferecer actividades “culturais” como teatros, exposições ou 

centros musicais, diversificando a oferta. O presente e o passado juntam-se, ou melhor, o 

turismo junta-os. O património histórico dá lugar a outras actividades centradas na criação 

contemporânea. Os valores estéticos dão lugar a outros. As cidades não só diversificam a 

oferta como se ajustam ao turismo. A cidade é um conjunto complexo e importa tipificar 

o que ela oferece em termos turísticos: há o produto primário que é o principal atractivo 

turístico da cidade; aquele que motiva grande número de deslocações como o património 

histórico (ibidem, 23). Ao lado deste há também o produto complementar que é formado 

por elementos como os hotéis ou os restaurantes. São produtos que por si mesmos não 

atraem, mas garantem o êxito do património cultural como recurso turístico (ibidem, 24). 

No que se refere ao património, o autor aqui citado também distingue entre o de 

funcionalidade turística primária que corresponde ao património musealizado; o de 

funcionalidade turística secundária que é aquele cuja visita está condicionada ao 

desenvolvimento da sua função básica para a qual foram criados, como uma igreja, e o de 

funcionalidade turística incidental que corresponde aos de visita pública de carácter geral 

como as residências; quartéis, cuja visita é difícil ou impossível (ibidem, 156). O 

património eclesiástico ainda em uso não pode ser totalmente convertido em produto 

turístico.   

 O que mais se promove nas cidades são os locais associados às grandes épocas 

históricas /legados mais visíveis – origens pré romanas ou romanas, cidade muçulmana, 

cidade cristã medieval, cidade renascentista, cidade barroca e cidade iluminista. Continua 

a existir um “enfoque romântico” centrado na história e nos monumentos. Em muitos 

casos, a tardia industrialização favoreceu a conservação de alguns locais e edifícios 

(ibidem, 53), evitando a destruição criadora. Contudo o turismo também comporta riscos 

como a mono funcionalização de certos espaços da cidade, a sua musealização e o 

surgimento de enclaves turísticos (ibidem, 282). Para além deste impacto, há outros como 

os hipotéticos conflitos residentes – visitantes devido ao tráfego, por exemplo. O turismo 

quer espaço da cidade antiga sem automóveis, contrariamente aos residentes. Os gestores 

do turismo e do património devem ter em conta que um excessivo número de visitantes 

pode degradar o património e incidir negativamente na sua função simbólica, 

convertendo-o numa mercadoria. A banalização do património pode ser tão perigosa 

como a sua destruição. As cidades históricas acolhem turistas, mas não foram desenhadas 

para tal. No entender de Ashworth e Jansen - Verbeke (citados por De La Calle Vaquero, 

ibidem, 158) as cidades históricas assemelham-se à produção industrial: a matéria-prima 
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transformada em produto. A visita dos turistas (na maioria dos casos) fica-se pelas 

principais manifestações do património (ibidem, 272). Estas principais manifestações 

situam-se no que Verbeke (citado por De La Calle Vaquero, op cit, 24) designa por centro 

urbano que é o local onde estão produtos primários – museus, monumentos, galerias.  

 O autor distingue ainda nos conjuntos urbanos duas realidades: as cidades mortas, 

cidades históricas vivas e cidades novas do urbanismo contemporâneo (ibidem, 79).  

 

2.7 - A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE UM DESTINO TURÍSTICO 

 

  A imagem relaciona-se com a satisfação do turista. Esta é multidimensional e 

complexa. No processo de construção da imagem, associa-se uma série de atributos a um 

lugar.  

 A imagem é uma realidade marcante do consumo turístico; elas formam e 

informam o visitante. A imagem é um dos factores que pesam na decisão de escolha de 

um destino e na capacidade de os destinos se tornarem atraentes. As imagens podem ser 

promovidas ou difundidas por privados, agentes públicos, internos, externos, de forma 

coordenada ou não. No entanto, há locais que não necessitam de promoção, tal é a sua 

presença e difusão como é o caso da Torre Eiffel ou de La Alhambra. Sobre um destino 

turístico pode haver várias imagens promovidas para diferentes públicos. Nem sempre a 

imagem promovida corresponde à real. Somos influenciados por aquilo que uma imagem 

sugere e, frequentemente, confundimos imagem com realidade. É indiscutível a 

importância dos meios de comunicação de massas nos nossos tempos: a televisão atingiu 

uma importância sem precedentes na história.  

 A imagem é uma construção mental formada a partir de diversos elementos e por 

vezes simplificando a realidade. As imagens são um dos veículos de circulação da 

informação turística; são representações do mundo para o mundo e marcam a escolha dos 

destinos. As imagens possuem sempre algo de ideológico. Elas transmitem uma ideia, 

embora redutora, de alteridade – de passado, de exótico ou de tranquilidade. A imagem é 

definida por Markin (citado por Camprubi et al; 2009, 260) como o “nosso conhecimento 

personalizado, interiorizado e conceptualizado do que sabemos”. Hoje em dia a imagem 

tem um importante papel na tomada de decisões sobre um destino turístico (Beerli, 2004, 

657). De acordo com Urry, (citado por Espelt, 2005, 274), o visitante orienta o olhar para 

aqueles elementos que são normalmente capturados pela fotografia, filmes ou postais. 

Frequentemente os guias mostram uma cidade vazia, cidade museu, cidade panorâmica. 
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Neste sentido, podemos afirmar que o turismo vive de imagens, mas também as produz. 

As imagens produzidas pelo turismo mostram o “lado cor-de-rosa” e não toda a realidade. 

Existe uma imagem mítica da cidade (Espelt, 2005, 273). Projecta – se uma imagem de 

cidade como uma montra de história e cultura. A este propósito, Barthes (citado por 

Espelt, ibidem, 274) considera que as imagens turísticas apresentadas nos guias anulam a 

capacidade do visitante de observar o presente e os seus habitantes. O espaço urbano é 

apresentado como um cenário para o consumo individual: os turistas não aparecem nas 

fotos. A selecção de locais que surgem em postais, guias, filmes, publicidade suprime a 

imagem e uma parte do território e das vivências citadinas. Esta selecção de imagens 

obedece a uma continuidade: em Girona, Espelt (ibidem, 277) observou que cem anos 

depois, os guias continuam a manter os mesmos discursos, os guias do século XIX e os 

actuais seleccionam os mesmos locais, empregam os mesmos adjectivos e orientam o 

olhar para os mesmos locais. A publicidade influencia o consumo dos locais sugeridos.  

 A imagem da cidade não é inocente; muitas vezes ela obedece a intentos 

nacionalistas, de transformação urbana e até de domesticação de certos comportamentos e 

de certas manifestações incómodas que não se enquadram numa nova imagem produzida 

(Bidema, 2007). Em algumas cidades que procuram no turismo uma fonte de remessas 

económicas, a cultura é colocada no centro desta nova estratégia de promoção. Promoção 

de valores e comportamentos universais ou europeus, desligados do local ou país em que 

a cidade se encontra. Por vezes, o poder promove uma cidade que não existe com intuitos 

políticos (ibidem, 287). A promoção selecciona, enfatizando e escondendo. A vertente 

turística implica a regeneração ou arranjo de zonas anteriormente degradadas e aqui 

produzem-se ou fabricam-se novos símbolos, em que os habitantes são formados de 

acordo com essa nova construção, “domesticando” algumas manifestações culturais 

(ibidem, 288 e Peixoto, 2005,156). Não obstante, nem todas as visões da cidade estão 

suportadas por elementos que as legitimem; há cidades imaginadas. Existem patrimónios 

incómodos (ibidem, 291) - aqueles objectos, locais ou manifestações cuja existência não é 

de “utilidade” para a imagem construída nem para o “interesse social” e podem chegar a 

prejudicar essa imagem ou ser contrárias.  

 A produção de imagens sobre uma cidade é um exercício metonímico, mas na 

verdade as imagens difundidas não representam o mesmo para todos os grupos sociais 

(Santos, 2006, 2). Há uma visão oficial, do poder, das entidades de promoção que 

mostram uma cidade monumental, em que predominam os valores estéticos, os edifícios 

históricos, a igreja e o palácio, contrariamente às pessoas que estão ausentes (ibidem, 2). 
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As imagens que se promovem e as que os visitantes possuem sobre a mesma cidade 

diferem: a destes últimos é uma visão pessoal, ligada a memórias e ao quotidiano (ibidem, 

4). As imagens difundidas pelos órgãos oficiais pretendem fazer da cidade uma réplica do 

elemento escolhido para a representar. Os gestores e promotores do turismo criam 

imagens não só sobre a cidade, mas também sobre os habitantes: alegres, divertidos e 

destacam algo que lhes é singular e que só eles possuem no mundo (Castro, 1999, 81). A 

imagem não significa o mesmo para todos: o que para uns é banal, para outros é 

extraordinário. A repetição de narrativas leva à sua cristalização na população local 

(ibidem, 84). O turista viaja para um plano da realidade que não é falso, mas apenas 

diferente da realidade comum.  

 As imagens são um elemento essencial na escolha de um destino. Um destino é, 

nas palavras de Reynolds, Gunn, Crompton e Ankomahl (citados por Castaño Moreno e 

Greco, 2006, 288) uma construção mental baseada num processo de avaliação da 

informação procedente de diversas fontes sobre o local. As fontes a partir das quais um 

turista constrói uma imagem são a sua rede de relações sociais, relatos de viagem, 

publicidade e experiências de outros (ibidem, 288). Não podemos esquecer que se há uma 

imagem construída antes da viagem, esta pode mudá-la ou confirmá-la. 

 A imagem mostrada nem sempre corresponde à percebida pelos turistas. A 

informação que chega aos turistas é filtrada: primeiro pelos técnicos e posteriormente 

existe a escolha dos gestores turísticos (Duke, 2007, 22). O turismo pressupõe a 

existência de contingentes de pessoas (turistas) que se deslocam do seu lugar habitual 

durante um período de tempo com a sua carga de expectativas provenientes das mais 

diversas fontes: propaganda, amigos e outros meios (Barretto, 2007, 25). Para o turismo e 

em particular o que se baseia no património histórico, produz-se uma mensagem 

monolítica do passado; este torna-se calmo e harmonioso (não controverso) que é aquilo 

que o turismo precisa (ibidem, 26), apesar de a imagem do passado ser criada por pessoas 

que nada têm a ver com esse tempo. Em muitos casos, os guias centram-se no património 

material (ibidem, 85), criando uma determinada visão e versão do passado, não mostrando 

todo o tempo pretérito. Para o turismo forjam-se lugares imaginados que juntam ciência e 

ficção, conhecimento e divertimento, personagens que nunca estiveram juntas ou factos 

desligados como alguns parques temáticos que juntam elementos ou personagens que 

nunca foram contemporâneos, mas que assim aparecem ao turista. Aos utilizadores do 

património histórico e dos seus simulacros como os parques temáticos ou as feiras 

oferecem – se experiências do tempo, mas com duvidoso proveito pedagógico.  
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 A imagem desempenha um papel importante na escolha do destino de férias. De 

acordo com Urry (2000, 3), os locais turísticos são escolhidos para serem usufruídos em 

função do que se espera encontrar; há uma expectativa pré viagem elaborada com base 

em filmes, folhetos, televisão. Se o turista encontra no local o que espera, estão fica 

satisfeito. Se, por outro lado, a realidade é menor do que a ficção, isso pode criar 

desilusão. As pessoas formam os lugares. O turista procura aquilo que é mostrado como o 

típico; nos EUA o arranha-céus, na Irlanda, o pub (ibidem, 12). O turismo é um conjunto 

de signos e símbolos em que se procura associar determinados valores ou estereótipos a 

uma cidade como é o exemplo de Paris – romance (ibidem, 3). Se o olhar do turista é 

construído de uma forma genérica, não podemos deixar de considerar que também existe 

o olhar individual e que pode escapar a uma construção globalizante. Se a presença de 

turistas ou residentes nos locais contraria a imagem difundida, há outros objectos de 

consumo turístico que não são afectados pela presença de pessoas que o desfrutam como 

é o caso da vista para uma montanha (ibidem, 45). As imagens que se apresentam aos 

turistas transformam os locais naturais em locais com outros atributos: descanso, vistas 

deslumbrantes (ibidem, 62). Outros locais aproveitam a sua estrutura social (por exemplo 

a presença de emigrantes) para projectar um aspecto cosmopolita (ibidem, 46). Uma 

análise mais profunda e distanciada destas imagens e do que lhe é associado, mostra que 

muitas delas são uma encenação; uma realidade que nunca existiu. O turismo alimenta-se 

das imagens promovidas, mas também as cria. As imagens de um local são usadas para 

promover outro. Esta situação é classificada por Umberto Eco como uma viagem para a 

hiper realidade (citado por Urry, op cit, 146). Essa realidade ficcionada é o que orienta o 

comportamento de muitos turistas num local imaginado, numa rotina diferente da dos 

residentes. Esta situação encontra suporte na afirmação de Baudrillard, segundo a qual 

consumimos representações e agimos em função delas (citado por Urry, ibidem, 85). O 

local e o que nele acontece, pode não significar o mesmo para turistas e residentes: o 

encerramento de uma actividade produtiva pode ser visto pelos locais como perda, mas é 

encarada pelo sector do turismo como a criação de um espaço de lazer e de requalificação 

urbana. O turista procura algo que diferencie esse lugar de outros.  

 Uma outra perspectiva sobre a imagem e o comportamento dos turistas é dada por 

Henriques. De acordo com o autor, uma cidade é o reflexo do imaginário e dos 

estereótipos (1996, 84). Aquilo que é mostrado ao turista dá-lhe uma visão fragmentada 

do espaço, seja em termos geográficos, seja cronológicos e até sociais. Os guias 

condicionam o percurso dos turistas (ibidem, 84), mostrando ou escondendo em função 
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dos estereótipos sociais e culturais. Um desses exemplos é a redefinição dos percursos 

dos turistas com base nos arranjos urbanísticos (ibidem, 106) ou novas preocupações 

como a saúde e a natureza.  
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3 - O QUE DIZ A LEI SOBRE O PATRIMÓNIO  
  

 O texto que agora se inicia versa sobre alguma da produção legislativa do estado 

português sobre o património, os seus usos, formas de conservação e medidas de 

protecção. A legislação sobre património é também um discurso sobre identidades, 

(Agudo Torrico, 2006) sobre selecção e esquecimento. A lei patrimonializa e protege uns 

elementos em detrimento de outros e aqui relacionamos a ideia já atrás aflorada da 

relação entre património e poder. A lei define muito do que deve ser considerado 

património em diferentes épocas e essa questão pode ser observada nas leis que 

inicialmente protegiam o património material, histórico, arqueológico e actualmente 

incidem também em registos fonográficos ou bibliográficos. A lei acompanhou o 

alargamento do conceito de património ou foi o seu motor? Em diferentes épocas a lei 

olha para diferentes patrimónios. O poder político usa a lei para se auto legitimar e auto 

justificar. Se um estado se afirma democrático, então as leis por ele produzidas reflectirão 

esses valores. Se o estado é mais centralista, dará mais importância aos elementos que 

fundam a ideia de nação, definindo-o e individualizando-os e não deixando à academia, 

aos cidadãos ou a outros agentes a tarefa de definir o que é ou não património e o que 

reflecte a nação. Se um estado se quer afirmar forte, então escolherá para património e 

para identificar a nação os locais associados a vitórias militares, ou aqueles que reflectem 

força.  

 

3.1 – A LEI DA MONARQUIA   

 

 Começaremos pela análise de um documento datado da Monarquia do século 

XVIII. O alvará régio de 1721 é uma intenção política de conservar determinados legados 

e bens culturais que são considerados importantes para o reino de então. A destruição 

destes achados representativos é atribuída à ignorância do “vulgo”. A solução de 

conservação encontrada é a lei e os seus rigores e não a sensibilização cidadã, conceito 

que à época ainda só germinava nas mentes de alguns filósofos. O documento analisado 

data de 1721, data em que reinava em Portugal D. João V, o mesmo que foi responsável 

pela construção do Palácio de Mafra. Esta época corresponde, na Europa, a uma fase de 

desenvolvimento de actividades de carácter científico e a inovações técnicas e científicas 

como as que prepararam a Revolução Industrial.  
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 Este decreto visava a protecção de edifícios e de outros objectos de valor histórico 

– como as moedas – e foi enviado à Academia da História Portuguesa Secular e 

Eclesiástica e pode ser visto como uma primeira lei de protecção do património em 

Portugal. Nesta produção legislativa é clara a referência aos académicos, sendo estes 

responsáveis pela indicação do que deve ou não ser protegido. A participação das 

populações estava fora deste texto, mostrando uma concepção centralista e régia da 

capacidade de definir o que merece ou não ser preservado. Esta academia pediu ao rei a 

protecção dos monumentos, sinal claro da importância das instituições de carácter 

científico que então abundavam pela Europa. Este pensamento conservacionista é anterior 

ao do Abade Grégoire do período 1789 em França. 

 Neste decreto, D. João V determina que se conservem os monumentos antigos que 

servem para ilustrar e testemunhar a verdade da História. Um dos valores presentes no 

texto é, como se pode deduzir, o educativo, pois o rei tem a intenção de trazer ao presente 

o “conhecimento de séculos passados”. Nesta intenção é visível a atenção concedida ao 

edificado, em especial aos monumentos. O valor em destaque é o histórico e a finalidade 

da conservação dos edifícios é testemunhar a História. Repare-se que a História é em si 

mesma uma selecção de factos e de acontecimentos e sobre eles produz um determinado 

discurso para construir uma sequência cronológica de explicação do passado e às vezes 

essa narrativa obedece a interesses políticos ou nacionalistas. Neste caso concreto são 

seleccionados edifícios para ilustrar o passado, ficando a questão de saber que edifícios e 

que acontecimentos foram seleccionados para o discurso histórico. Neste documento 

gozam de particular interesse os elementos arqueológicos, sendo considerados os achados 

de épocas históricas anteriores à formação da nacionalidade.   

 O passado é referido não por datas precisas, mas por referência aos povos que 

passaram ou habitaram nesta faixa da Europa, nomeadamente os Fenícios, Romanos, 

Gregos, Bárbaros e Árabes. Saliente-se a selecção e a referência aos povos da 

Antiguidade Clássica, bem como daqueles que estão associados a acontecimentos 

estruturantes da História da Europa, sendo clara a vontade do que deve ser conservado e 

do que pode ser entendido como “acessório”. 

 A justificação invocada para a conservação é o valor de memória que possuem, 

considerando-se que a perda dos monumentos é a perda da História Antiga e da verdade 

desses tempos. No decreto chega a considerar-se que danificar os vestígios do passado é 

danificar a nação portuguesa. A nação identifica-se com o seu património: este é uma 

metonímia da nação. É o passado que define o presente. O património aparece como 
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suporte da identidade e dos valores culturais. Esta situação é reveladora do intuito 

nacionalista da conservação, pois a nação tem interesse no seu passado. Mais adiante no 

texto do decreto, o rei afirma que é sua intenção evitar os danos na História e na glória da 

Antiga Lusitânia.  

 Para além da preocupação com a conservação, outra ideia que acompanhou o 

pensamento de D. João V foi a da punição daqueles que não respeitassem o exposto no 

decreto. Neste sentido, decreta que nenhuma pessoa de qualquer estado e condição 

desfaça ou destrua no todo ou em parte qualquer edifício que mostre ser de tempos 

antigos, bem como estátuas, inscrições e moedas. A referência para tempos antigos é 

consubstanciada numa data precisa: anterior ao reinado de D. Sebastião (1557 – 1578). A 

ideia de património coincide com a de passado. A concepção de antigo é, como se pode 

perceber, tudo o que tenha mais de 150-200 anos. Será isto sinal de uma sociedade que 

ainda não estava afectada pela compressão temporal e pela sensação de efemeridade?  

 Nesta intenção do monarca, também a administração local é chamada a participar, 

sendo-lhe confiadas as tarefas de vigilância e conservação, bem como a comunicação 

desses mesmos achados à Academia para que esta emita parecer sobre o destino a dar e 

eventual compra por parte do Estado.  

 Apesar de a palavra “património “ não ser aqui usada, é perceptível que a 

preocupação é proteger o de carácter histórico e edificado, talvez porque não se considere 

“património” um conjunto de actividades que na época eram quotidianas. A “lentidão” do 

presente ainda não permitia ver o passado recente como algo a preservar. Também é 

atribuída importância à História passada, seja ela política ou sagrada, esquecendo o que 

pode testemunhar outros aspectos da vida do passado (economia, mentalidades, 

organização social). Também aqui se percebe que a História desta época é ainda uma 

História dos grandes feitos e dos grandes homens. O que merece ser conservado é o 

património material e de carácter histórico. O valor do património reside no seu carácter 

de fonte histórica e no seu uso enquanto testemunho e instrumento político. Neste decreto, 

o rei procura justificar a conservação do passado, mas simultaneamente justificar-se a si 

mesmo como o herdeiro de uma longa tradição e História, numa época em que rei e 

estado ainda se confundiam. Preservar os edifícios do passado seria o equivalente a 

glorificar o rei. A ausência das populações neste decreto mostra a concepção centralista 

do poder.  
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3.2 – A LEI DA Iª REPÚBLICA  

 

 Em 1924 – época que corresponde ao período da I República – foi publicada a lei 

nº 1700 (18 de Dezembro). Esta estabelece um conjunto de regras relativas à criatividade 

artística e ao uso dos edifícios públicos, nomeadamente palácios. Aqui continua o 

dirigismo central da administração pública, uma vez que se estabelece que esta será 

obrigatoriamente ouvida em tudo quanto respeitar à estética dos edifícios públicos do 

estado. Outra das funções atribuídas à administração através de um Conselho Superior é a 

de organizar a representação de Portugal nas exposições e congressos internacionais de 

arte e arqueologia. Por esta última atribuição é possível verificar a intenção do poder 

político em fornecer ao estrangeiro uma imagem pensada e previamente construída de si 

próprio.  

 Outro organismo, a que a lei faz referência, é o Conselho de Arte e Arqueologia. 

Este tinha por atribuições o “estudo, a conservação e o enriquecimento das colecções dos 

museus”. As preocupações com a preservação do passado e do património começam a ser 

evidentes, tal como a selecção do que deve ou não ser preservado, uma vez que o 

interesse é enriquecer as colecções dos museus e não simplesmente conservar in situ os 

achados ou os bens. O museu aparece como depositário do passado e da sua conservação. 

Outra atribuição que se prende com esta última mencionada e que reforça o que foi 

anteriormente exposto é a de “proceder à aquisição de obras (...) e escolher (...) aquelas 

que devam ser expostas”. A construção do discurso museológico começa, mesmo que os 

autores da lei não se tenham apercebido. Nesta época o papel que ficava reservado às 

populações era marginal, uma vez que as responsabilidades maiores são remetidas para a 

administração. Este facto não é estranho às taxas de alfabetização da época. O alheamento 

das populações é estranho, dado o espírito democrático que este regime apregoava. O 

controlo e o centralismo também estão presentes nas intenções do legislador, pois 

estabelece que o “legado Valmor para aquisição de obras de arte é exclusivamente 

destinado aos Museus de Arte Antiga e Arte Contemporânea”.  

 Sobre as peças arqueológicas e obras de arte é estabelecido que estes bens são 

inalienáveis sem prévio conhecimento do Ministério da Instrução Pública. Esta situação 

verifica-se em várias leis subsequentes. A intenção seria certamente a de conservar os 

bens considerados mais importantes no interior do país.  

 No que se reporta aos monumentos e palácios nacionais, a lei estabelece que estes 

ficarão a cargo do Ministério da Instrução Pública. Um dos motivos que possivelmente 
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justificou esta organização foi a do reconhecimento do valor educacional do património, 

na linha das preocupações educacionais da I República em Portugal. A reparação, 

restauro e conservação dos edifícios dos monumentos e palácios nacionais também fica 

centralizada no Ministério da Instrução Pública, exercendo este a fiscalização. A 

atribuição do título de monumento nacional fica dependente da representatividade do 

edifício no todo nacional (a nação cria uma imagem de si) e de valores de interesse 

arqueológico, artístico ou histórico. No caso de o imóvel (edifício, afloramento rochoso 

ou achado arqueológico) a classificar como de “interesse público” se encontrar em 

propriedade privada, poderia esta ser expropriada em nome do interesse público. Os 

edifícios aparecem como um bem a conservar na sua totalidade, especialmente nos seus 

arredores, pois tudo o que possa prejudicar a conservação ou que desvirtue o seu aspecto 

poderá ser removido. A ideia que preside a esta medida é a que deriva do pensamento de 

autores como Viollet le Duc que preconizava a devolução do aspecto original aos 

edifícios históricos. Esta concepção também está presente na proibição de afixar anúncios 

nos imóveis classificados, se bem que esta não se aplique aos de carácter oficial. O estado 

legisla, mas para si abre excepções.  

 Sobre palácios nacionais, a lei refere que são os de Mafra, Sintra (Pena e Castelo 

dos Mouros), Queluz e Ajuda. O que é “nacional “ e portanto representa a nação, é apenas 

uma parte; Lisboa e arredores. O título de “nacional” vinha acompanhado da 

responsabilidade de guarda dos bens imóveis aí existentes.  

  

3.3 – A LEI DO ESTADO NOVO  

 

 A seguir mostramos um exemplo da legislação produzida nos alvores do Estado 

Novo que é o Decreto nº 20985 de 07 de Março de 1932. O legislador usa uma boa parte 

do texto para justificar as mudanças. O presente decreto centra no Conselho Superior de 

Belas Artes uma série de atribuições sobre o património português. O poder central 

afirma-se sobre o local. O todo elimina as particularidades regionais.  

 Este documento associa património a educação – embora esta possa ser também 

inculcamento de ideias -  uma vez que o documento tem origem na Direcção Geral do 

Ensino Superior e das Belas Artes e restringe a abrangência do que deve ser preservado. 

De acordo com este documento, os bens que estão nos museus são merecedores do 

esforço de preservação, uma vez que o legislador classifica de “notável” o trabalho e a 

dedicação desenvolvidos nos museus do país. O documento determina que se concentrem 
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no conselho acima mencionado as tarefas técnicas e administrativas, ficando os trabalhos 

de carácter académico reservados à Academia Nacional das Belas Artes. Considera o 

autor do documento que a conservação da riqueza artística merece a atenção do Estado. 

Por esta pequena parte do texto, é possível verificar que o regime político considera que é 

seu dever a conservação do legado artístico e considera que este é rico. A tarefa de 

conservar e proteger as peças de valor fica a cargo do estado central e não das populações, 

pois o poder central considera-se o único capaz de tal tarefa. O regime procura mostrar 

aos seus cidadãos as riquezas que a nação possui, numa espécie de auto elogio. De 

salientar que se usa a expressão “riqueza artística “ e não “património”, talvez por este 

conceito não se ter afirmado como tal, preferindo destacar os valores artísticos como 

merecedores de atenção do estado. Para além da tarefa do estado central, o decreto prevê 

também a constituição de comissões municipais de arte, estabelecendo uma rede 

corporativa no país empenhada na defesa e propaganda do património artístico e 

arqueológico. Por aqui se percebe o que antes foi escrito: a defesa do património fica a 

cargo do estado, pois este aproveita o património para a propaganda política. Repare-se na 

propaganda como meio auxiliar da construção da nacionalidade. Saliente-se que o uso do 

conceito de património aparece associado a algo que o restringe: apenas se dá atenção ao 

artístico e ao arqueológico, ao que tem suporte material e que é de fácil entendimento 

para uma população com baixos níveis de instrução. Aqui o património histórico ainda 

não tinha dado lugar ao património cultural. A justificação para a protecção dada ao 

património encontra-se no cap. I; art. 2º quando se afirma que “ (...) possuam valor 

artístico, histórico, arqueológico ou numismático digno de inventariação”. Curioso é 

verificar que estão excluídas as obras de autores vivos. Neste sentido, a concepção de 

património está profundamente marcada pela passagem do tempo, uma vez que se 

percebe que o presente ainda não é património e não é digno de figurar num inventário. 

Recorde-se que o historicismo era um dos valores do Estado Novo e predominam as 

grandes narrativas históricas. A História é a disciplina base dos bens patrimoniais a 

preservar. A conservação fica a cargo do estado, proibindo este a alienação de alguns 

bens patrimoniais sem a devida e prévia autorização estatal. Tal como nos dias de hoje, o 

estado tem direito de preferência sobre hipotéticas vendas de bens classificados.  

 A integração de um bem no inventário nacional fica dependente dos pareceres do 

Conselho Superior de Belas Artes, tal como é da responsabilidade deste órgão a 

preparação do discurso das exposições e da representação de Portugal no exterior. Outra 

das atribuições deste organismo é a promoção dos bens, associando esta à distribuição de 
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um boletim por todos os estabelecimentos de ensino dependentes do Ministério da 

Instrução Pública. O regime usa o património como poder e forma de transmitir valores e 

formar consciências.     

 Sobre monumentos nacionais, o legislador prevê que a atribuição do título fique 

pendente da representatividade do imóvel em termos nacionais, mais concretamente, de 

carácter artístico, histórico ou arqueológico. Prevalece a dimensão nacional sobre a 

regional, ficando de fora os contributos e elementos das regiões ultramarinas, esquecendo 

o Portugal pluricontinental apregoado. A expropriação dos imóveis classificados e de 

outras construções que possam pôr em causa a conservação dos monumentos, ofendam ou 

desvirtuem o seu carácter é direito que a lei confere ao estado. As construções nas 

imediações de um imóvel classificado necessitam da aprovação do Conselho Superior de 

Belas Artes. 

 Para as construções que não mereçam o título de monumento nacional, mas que se 

revelem de interesse público do ponto de vista artístico, turístico ou histórico, serão 

criados registos num cadastro especial e as construções aí incluídas ficam protegidas, uma 

vez que qualquer obra de restauro nesses mesmos edifícios fica pendente de uma 

autorização do citado Conselho.  

 A classificação e protecção dos bens que se encontrem – monumentos, ruínas, 

inscrições, moedas ou outros objectos de valor arqueológico, artístico ou histórico fica a 

cargo da autoridade política municipal e esta pode suspender alguns trabalhos para 

impedir a destruição dos bens em causa e comunicar o facto ao poder central para que 

este adopte as medidas necessárias.   

 Um assunto que também merece atenção por parte do legislador é o que se refere 

aos museus, estabelecendo uma hierarquia entre eles: nacionais, regionais e municipais e 

demais colecções. Mais uma vez, os valores que presidem aos museus e ao seu conteúdo 

são os históricos, artísticos e arqueológicos. Os museus nacionais são três: Arte Antiga; 

Arte Contemporânea e Coches. Verifica-se que impera o centralismo, pois todos eles se 

situam em Lisboa. A nação identifica-se com a sua capital. Os museus regionais são o de 

Machado de Castro, Grão Vasco, Aveiro, Évora, Bragança e Lamego. Todos estes 

coincidem com actuais capitais de distritos, à excepção de Lamego que é diocese. Parece 

existir uma hierarquia capital – museu nacional e distrito – museu regional, funcionando a 

classificação como hierarquia política. Os grandes discursos patrimoniais ficavam nos 

museus nacionais, ficando os outros com um discurso mais regional ou temático. As 

demais colecções do estado, autarquias ou privados ficavam dependentes do Ministério da 
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Instrução Pública, o que configura uma concepção utilitarista de património, pois este 

estava ao serviço da educação.  

 Outro documento é o Decreto – lei nº 23121 de 11 de Outubro de 1933. Este 

atribui a classificação de monumento nacional aos pelourinhos. O documento começa por 

destacar que os pelourinhos são testemunho da organização portuguesa antiga. Refere que 

estão associados à autonomia municipal e não a castigos ou flagelações de condenados. O 

legislador tem uma função de esclarecimento do significado dos pelourinhos, procurando 

reabilitar a imagem dos mesmos, uma vez que estes deixam de ser encarados como locais 

de tortura e passam a ser encarados como símbolos de autonomia municipal. Há aqui uma 

clara alteração de significado induzida pelo poder; o local pelourinho já não é símbolo de 

opressão, mas de liberdade e autonomia. Sendo os pelourinhos um símbolo de autonomia 

municipal, o estado delega nos municípios a tarefa de os conservar e guardar, procurando 

mostrar que “o seu a seu dono”, ou talvez seja uma forma de o estado central se esquivar 

dos encargos com a sua conservação, uma vez que neste decreto o estado classifica todos 

os pelourinhos, não mencionando qualquer deles em particular.  

 Outro dos documentos analisados é o decreto - lei nº 28536, de 22 de Março de 

1938. Este documento, datado do Estado Novo, consagra alguns dos edifícios históricos 

de Chaves – a par de outros de outros concelhos -  como monumento nacional. Dentro dos 

edifícios que são classificados está o Castelo de Chaves, com todos os restos de muralhas 

militares, bem como os fortes de S. Francisco e de S. Neutel. A Ponte Romana e as duas 

colunas comemorativas do tempo dos imperadores Trajano e Vespasiano também são 

classificadas. Neste decreto não se aponta qualquer justificação para a classificação de 

monumento nacional destes edifícios, embora seja claro que se privilegiam as grandes 

narrativas, pois importa classificar os edifícios associados a momentos chave da história 

concelhia e nacional e os associados a batalhas e feitos militares. Relembramos que a lei 

expressa identidades (Agudo Torrico, 2006). Selecciona -se para património o que 

enaltece; as vitórias e não as derrotas. Dá-se primazia à época romana, à Idade Média, ao 

período moderno e aos factos militares associados aos fortes e às linhas muralhadas – 

Guerras da Restauração (1640-1668) e Invasões Francesas. O nacional apropria-se do 

local, na medida que estende a propriedade simbólica e a representatividade do local a 

toda a nação. O património é assim uma metonímia e uma metáfora da nação. O mesmo 

documento classifica também como monumento nacional a Igreja de Nossa Senhora da 

Azinheira que se situa em Outeiro Seco – agora nos limites da cidade. Também aqui se vê 
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que a atribuição do título de monumento nacional privilegia não só os edifícios associados 

às grandes narrativas históricas, mas também à Igreja Católica. 

 Numa época próxima está o Decreto nº 30289 datado de 3 de Fevereiro de 1940. 

Este fixa algumas competências em matéria de turismo e a sua relação com o património. 

Neste texto, estipula-se um controlo central sobre o turismo, uma vez que este pode ser 

uma forma de propaganda política do regime de então e de formar uma imagem diferente 

da da ditadura nos visitantes. O turismo também é poder. (ver Pires, 2003).   

 No ano seguinte surgiu o Decreto-lei nº 31259 de 9 de Maio de 1941. Este tem 

uma clara orientação ideológica, uma vez que começa por se referir às pousadas e ao 

programa das comemorações do duplo centenário. Estabelece as situações em que se pode 

usar a designação de pousada, para que as comemorações não fiquem inferiorizadas por 

algo que o regime de então pudesse considerar de menor relevo. Para que tudo se 

desenrolasse como se esperava, o poder político entregou as pousadas ao Secretariado da 

Propaganda Nacional. Neste sentido, a par das comemorações e procurando transmitir 

para o exterior uma imagem pré definida, o regime começou por criar as pousadas com o 

intuito de alojar forasteiros e fornecer-lhes serviços de carácter hoteleiro. Através deste 

decreto, o país procura fabricar e difundir uma imagem de si próprio, pois como se 

postula no art. 2º: “ (...) devem integrar-se tanto quanto possível no pitoresco das regiões, 

tendo em vista o objectivo essencial de propaganda turística”. Também aqui a lei é uma 

tentativa de construção de imagens e de identidade. As pousadas deveriam também ser 

modelos para outras iniciativas hoteleiras de carácter privado.  

 No período pós II Guerra Mundial aparece a Lei nº 2032 de 11 de Junho de 1949. 

Esta produção legislativa está situada numa época de fim das ditaduras na Europa central, 

onde a democracia já se mostrava. A lei que agora se analisa determina que cabe às 

câmaras municipais a promoção da classificação como monumento nacional dos imóveis 

com interesse histórico, arqueológico, artístico ou paisagístico que se localizem nos 

respectivos concelhos. Esta delegação de poder poderá ser uma ténue mostra da abertura 

política e de alguma flexibilidade do regime, mas também revela o forte controlo estatal, 

na medida em que o poder local nada faria que o central não quisesse. Aqui os valores 

paisagísticos aprecem como novidade relativamente à legislação anterior, em linha com 

as preocupações da sociedade de bem-estar da civilização urbana que vê no rural e no 

natural um motivo de atracção. O estado também delega nas autarquias a tarefa de auxílio 

da administração central no que se refere à protecção dos imóveis classificados ou de 

interesse público. Relativamente ao que se encontrar que seja merecedor de classificação, 
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o estado encarregar-se-á de o comunicar às instâncias competentes. Desta forma o 

discurso sobre o achado ou o silenciamento do mesmo ficariam no controlo central, 

podendo o estado criar um discurso que melhor se adaptasse às suas convicções e 

princípios.  

 

3.4 - AS LEIS DA DEMOCRACIA  

 

 Do período democrático temos a Lei 13/85 de 06 de Junho de 1985. Esta lei é no 

entender de Jorge (2005; 41) uma das primeiras leis de património que existem em 

Portugal, pois a anterior legislação era dispersa. Esta é uma lei mais completa e alargada 

que as anteriores aqui analisadas e data da democracia. Incorpora o contributo do 

património histórico, mas também inclui o património cultural. O património já não se 

limita ao histórico como no passado, mas reconhece o amplo papel da cultura como 

fornecedora de património. Surgem outros valores como o significado local, regional, 

nacional e internacional. O aparecimento do património cultural nesta fase democrática 

está relacionado com a atenção dada às populações e não apenas aos grupos de elite ou da 

aristocracia que construíram os palácios e às marcas dos grandes acontecimentos 

históricos. Também sofre influência das convenções internacionais sobre o assunto. A lei 

começa por aclarar o que considera património, as suas funções, competências da 

administração central, protecção do património e sanções quando for o caso. Trata de 

bens materiais e imateriais (a inclusão deste é uma novidade), dos móveis e imóveis. O 

comércio de bens também mereceu a atenção do legislador, bem como o património 

arqueológico que aparece desatacado. 

 Esta lei considera que o “património é constituído pelos bens materiais e 

imateriais que pelo seu reconhecido valor próprio devam ser considerados de interesse 

relevante para a permanência e identidade da cultura portuguesa através do tempo “. Os 

bens já não são apenas os de valor artístico, histórico ou arqueológico, mas tudo o que 

seja relevante para a cultura portuguesa. Neste sentido, o legislador considera que existe 

uma relação entre cultura e património, pois este reflecte aquela e ajuda à sua 

manutenção. 

 Relativamente à obrigação de preservar o património, esta é repartida pelo estado 

e pelos cidadãos. Também aqui o património deixa de ser um exclusivo das classes 

elitistas -  como no passado -  e passa a ter um sentido colectivo e de cidadania. Se há um 

conceito de cidadania, há também o enfraquecimento do estado, por comparação ao 
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estado central da Monarquia ou do Estado Novo. Dentro deste conceito de cidadania, o 

estado também assume uma gestão participacionista do património, uma vez que postula 

que as populações devem ser integradas na protecção e fruição do património. Esta 

fruição pode ser vista como um sinal de democracia. A lei classifica os bens em 

categorias – monumento, conjunto e sítio tal como nos documentos internacionais. A 

dimensão da sua importância pode ser local, regional, nacional ou até internacional. 

Importa classificar o bem em si, mas também o seu contexto. Os valores que determinam 

a classificação de um bem são os de carácter histórico, arqueológico, artístico, técnico, 

científico e social. Destaca-se também a previsão da classificação de bens num contexto 

rural e urbano e que sejam significativos pela sua integração na paisagem, bem como os 

achados submersos.  

 Uma outra inovação da presente lei é a elevação de alguns bens como livros e 

outros manuscritos, registos sonoros ou cinematográficos à categoria de bens de interesse 

cultural. Também se consideram de importância os bens religiosos e os profanos, uma vez 

que o estado se considera laico, não faria qualquer sentido discriminar os bens em função 

da sua procedência religiosa. O conceito de património alarga-se.  

 Tal como anteriormente já foi determinado por outros ordenamentos legislativos, 

os bens classificados ou em vias de o ser, estão protegidos contra demolições totais ou 

parciais e qualquer intervenção de restauro deverá ter o acordo do Ministério da Cultura.  

 Seguidamente a lei trata dos bens imóveis, estabelecendo um conjunto de 

procedimentos e responsabilidades administrativas e técnicas sobre a protecção dos 

mesmos, como por exemplo, o ordenamento territorial deve ter em conta a existência de 

património, bem como a criação de uma zona na qual é proibido edificar – zona de 

protecção do imóvel. Dentro desta protecção cabe a conservação do imóvel no seu local, 

não podendo ser deslocado, excepto se a isso for obrigado para a salvaguarda do dito 

bem.  Relativamente aos bens móveis a lei regula o comércio e a permuta destes. A lei 

também considera que não pode estar abrangido por sua protecção aquilo que à data de 

comércio ainda for fabricado de forma corrente. Neste sentido, a lei, ainda que de uma 

forma sub-reptícia, considera que merece atenção o que já não se fabrica, regendo-se por 

valores como a singularidade ou o carácter passado do bem, o que lembra a escrita de 

Alvará Régio de 1721: “de tempos anteriores a D. Sebastião”.  

 Sobre os bens arqueológicos, a lei considera que estes são de propriedade 

nacional, sejam eles de origem terrestre ou sub – aquática.   
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 Relativamente a uma das inovações desta lei – considerar o património imaterial – 

a lei atribui – lhe valores de cultura, memória, identidade, engenho e verdade histórica. 

Destaca a protecção aos valores linguísticos, etnológicos a às tradições populares. A lei dá 

importância não só ao passado, mas também às manifestações culturais do presente. Para 

além de considerar de importância e como tal, proteger as manifestações do presente, o 

estado considera ser seu dever apoiar a revitalização destas manifestações que estejam em 

vias de desaparecer.  

 No que diz respeito aos usos a dar ao património, a lei prevê que os bens culturais 

devem ser integrados na vida social, económica, científica e cultural que seja compatível 

com o seu carácter. Desta forma, permite-se que os bens sejam usados e fruídos no 

presente, incorporando-os na vida quotidiana, evitando que se congele uma determinada 

visão do passado.  

 Esta lei também associa património e educação, cumprindo o desiderato 

democrático de colocar os bens ao serviço do bem comum, uma vez que determina que o 

estado apoie e promova uma série de medidas educativas para estimular o respeito pelo 

património, como testemunho de memória colectiva e identidade nacional. Mais uma vez 

se vê a relação entre património e identidade, sendo este um meio para a formação 

daquela. Da mesma forma que se permite que o património seja um meio ao serviço da 

educação, também se permite que todos dele usufruam, reconhecendo que o património 

tem um valor sócio - económico.  

   Tal como outras, esta lei também prevê uma série de medidas de protecção e 

expropriação dos bens em nome da salvaguarda deste, assegurando o interesse nacional 

em detrimento do particular.  

 A actual lei é a 107/2001 de 17 de Julho. A elaboração coube ao governo que 

resolveu travar a construção da barragem do Côa e candidatar as gravuras rupestres que 

ficariam submersas a património mundial, título que agora ostentam. O documento trata 

de disposições relativas a bens móveis, imóveis, monumentos, conjuntos e sítios. O 

conceito de património é abrangente, pois a lei considera o arqueológico, o arquivístico, o 

áudio – visual, o bibliográfico, o fonográfico, o fotográfico e os bens imateriais. O 

conceito inclui – como se depreende – o património material e também o imaterial. Para 

além destas divisões, o texto estabelece também um conjunto de normas e procedimentos 

sobre obras coercivas nos edifícios, expropriações a cargo do estado sempre que o 

interesse nacional esteja em causa, transmissão de propriedade e licenciamento de obras, 

bem como à cooperação entre os diversos organismos do estado. A lei procura regular e 
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esclarecer pontos que provavelmente resultam de insuficiência da anterior. A lei começa 

por enunciar a preocupação política com o património, o que vem ao encontro das 

posições mencionadas anteriormente do património como algo que está ao serviço do 

poder. O texto também relaciona património e cultura, uma vez que considera que o 

primeiro é relevante para a permanência daquela, embora o documento não especifique o 

que se entende por cultura. Parece-nos que o legislador tem uma concepção algo estática 

de cultura, esquecendo os seus aspectos dinâmicos e mutantes. O autor considera que se 

deve entender por património “ todos os bens que sendo testemunhos com valor de 

civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante e que devam ser 

objecto de especial protecção e valorização “. É notória a alteração do conceito de 

património que inicialmente se considerava como o conjunto de bens artísticos e de 

carácter monumental para um enfoque cultural e portanto mais abrangente. A produção 

legislativa reflecte os valores sociais. Também é de notar outra mudança no que se refere 

à fruição do património, uma vez que a lei postula que todos têm direito à cultura, de 

acordo com o direito e com a Constituição da República. Aqui está presente uma outra 

concepção que nasceu no século XVIII que é o carácter educativo do património. Apesar 

das alterações conceptuais que esta lei apresenta no que concerne ao património, os 

valores que ele deve conter continuam a ser os de memória, antiguidade, autenticidade, 

originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade, a par do interesse histórico, 

paleontológico, artístico, etnográfico, arquitectónico, arqueológico, linguístico, 

documental, científico, social, industrial ou técnico. Verificamos que o que se deve 

considerar património não é o quotidiano, mas algo que apresente qualquer anormalidade 

face a este ou seja de relevante interesse em função dos valores mencionados na lei. No 

entanto verificamos que a lei é abrangente no acolhimento do que pode ser classificado.  

 Uma alteração no conceito de património que verificámos nos últimos anos foi a 

de este incluir as populações no seu cuidado, valorização e manutenção, bem como na 

atribuição de significados. Também se relaciona o património com a qualidade de vida 

das populações.   

 A protecção exercida sobre o património está patente, porque se considera que esta 

é uma função estatal, ligada à da valorização da pessoa, da independência nacional e da 

valorização cultural dos cidadãos. Podemos dizer que por este entendimento da lei, o 

património tem uma função política, na medida que afirma determinados marcos do 

passado ou até do presente como protectores da independência política do país. A 

independência do país, joga-se, portanto, não só no plano político, militar, mas também 
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cultural, numa época em que por força dos agentes globalizadores desaparecem ou 

enfraquecem algumas fronteiras. A cultura surge assim como o último baluarte da 

independência e afirmação nacionais. No entanto, se o estado afirma certos valores a seu 

cargo como a educação e valorização cultural dos cidadãos, dá destaque a uma confissão 

religiosa que historicamente teve importância no país que é a Igreja Católica, o que parece 

um esquecimento dos deveres de laicidade do estado, embora não se possa esquecer o 

papel que determinadas instituições como a Igreja tiveram e têm nas sociedades.   

 O estado tem uma concepção universalista de património, o que não é estranho aos 

fenómenos globalizadores, pois considera que também é sua obrigação ajudar na 

preservação e salvaguarda do património português espalhado pelo mundo, mesmo que a 

posse legal não seja dele, desde que se considere que esse património é relevante para a 

cultura portuguesa. Aqui parece perdurar uma visão historicista ligada ao passado das 

descobertas marítimas e do império. Também aqui vemos o gosto pelo passado e pela sua 

evocação que o presente manifesta. A História surge assim como um factor diferenciador 

da cultura. A pertença do património parece ter aqui um duplo sentido, mesmo que os 

dois não coincidam nas mesmas pessoas: a legal e a simbólica. Se legalmente o 

património pode ter um dono que é o estado onde se encontra o bem em causa, o 

significado permanece ligado à cultura portuguesa e a Portugal que faz questão de a 

manter, uma vez que impõe o dever de cuidar de património que legalmente pode não ser 

seu. Neste sentido, o estado justifica a preservação do património com a importância que 

este tem em termos europeus ou mundiais e o seu carácter de excepcionalidade. O 

património é quase uma forma de marcar território, ou pelo menos de lembrar os 

contributos e a presença passada. A lei refere que o património cultural deve ser 

compatibilizado com outras actividades e interesses públicos, nomeadamente aquelas que 

dizem respeito à educação e ao turismo. Por isto se depreende que a concepção de 

património não é estática, mas sim a de que este deve ser integrado na vida quotidiana. 

Esta concepção pode ser vista no facto de não só a autoridade política poder propor a 

classificação de um bem, mas cabe e este a decisão final. Dentro deste princípio de 

conjugação do património com outras actividades das populações, a lei também 

reconhece a estas o direito de participarem na protecção do património, seja a nível 

individual ou associativo. Aos cidadãos e a todos os intervenientes não só é reconhecido o 

direito de participarem na protecção do património, como lhe impõe este dever.  

 Apesar da concepção de património poder incorporar agora todos os elementos de 

carácter cultural, a lei manifesta ainda o peso de uma longa tradição patrimonialista, 
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quando refere que “será criada a designação de tesouro nacional para os bens móveis de 

interesse nacional “. O que incluir neste tesouro e quem decide? Tudo, ou só os bens 

seleccionados? A justificação vem no ponto seguinte e está relacionada com a 

representatividade cultural para a nação, embora não especifique qual é o sentido de 

nação. Para além do interesse nacional, a lei estipula que pode haver bens de interesse 

municipal. Os bens de interesse mundial serão automaticamente de interesse nacional. Há 

aqui uma forma de apropriação; uma disputa entre o mundial e o nacional; é de todos, 

mas ao mesmo tempo de um em particular.  

 No que diz respeito ao processo de classificação de um bem como de interesse 

cultural, a lei determina que tal classificação deve ter em conta critérios como a 

genialidade, o carácter matricial, o testemunho simbólico ou religioso, o testemunho de 

vivências ou de factos históricos, valor estético, concepção arquitectónica ou paisagística, 

memória colectiva, importância do ponto de vista da investigação histórica ou científica. 

Pelo acima exposto, podemos verificar que desde há muito tempo que alguns critérios de 

classificação permanecem na lista como o seu carácter histórico e o valor estético.  

 Uma das secções da lei é dedicada aos bens móveis e imóveis e aqui é possível 

notar que o todo se sobrepõe às partes: quando um bem recebe a classificação de interesse 

nacional, as eventuais classificações de interesse público anteriormente existentes ficam 

anuladas; ou seja, se um bem é representativo da nação, não o pode ser de um concelho? 

Esta situação parece contrariar o que se postula sobre o mundial e o nacional. O nacional 

apodera-se do que é regional ou local, despojando este da sua representatividade.  

 No que tange à protecção do património, o estado assume um papel de protecção 

por antecipação. As entidades oficiais devem ser informadas de obras que possam 

implicar risco de destruição de um bem. Dentro desta política de protecção, também se 

insere a proibição de afixar cartazes ou outro material que possa desfigurar o bem ou a 

zona envolvente, tal como outras do passado. Os valores estéticos ficam assim 

salvaguardados, democratizando-se.  

 A protecção de um bem deve ser feita in situ, excepto quando a deslocação de um 

bem é menos gravosa do que a sua manutenção no local. Desta feita, a deslocação de um 

bem é permitida quando tal for julgado conveniente, desde que a sua integridade seja 

assegurada e o novo local apropriado. Estas leituras podem ser feitas em várias 

convenções internacionais.  

 Já atrás foi mencionado que a lei actual reflecte as concepções mais abrangentes 

do património, pois preocupa-se com mais do que castelos e mosteiros, incorporando 
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produções como as bibliográficas, preferindo destacar que se consideram bens móveis 

integrados no património cultural português, as obras de autores portugueses, 

independentemente de se encontrarem ou não em território português. As fronteiras das 

produções culturais desaparecem. O conceito de território não é determinante nos limites 

do que é ou não património, mas sim a autoria, desde que o mesmo seja relevante para a 

cultura portuguesa ou para qualquer facto histórico desta.  

 No que diz respeito ao comércio de bens culturais classificados, o estado assume 

um papel de controlo, mas também de parte interessada.  

 Sobre a valorização dos bens, a lei estipula que valorizar é conservar 

preventivamente, investigar, permitir o acesso à fruição, mas também engloba os 

programas de aproveitamento turístico. Se considerarmos que valorizar é acrescentar 

valor, então o legislador contempla a possibilidade de o património ser um factor de 

diferenciação dos lugares e de promoção turística e económica. Não podemos esquecer 

que o turismo pode ser uma fonte de ingressos, propiciar a recuperação patrimonial, mas 

também pode ser uma agressão aos edifícios e monumentos.  

 As inovações desta lei relativamente à anterior são a consideração de mais 

património do que o monumental ou o histórico, uma vez que abrange o arquivístico, o 

áudio visual, o fonográfico e o fotográfico. Nalguns casos, a idade continua a ser um 

critério a ter em conta na classificação, embora noutros se destaque o valor de civilização, 

notabilidade do proprietário, ou de instituições antes proprietárias da obra.  

 Dentro dos bens imateriais - em linha com as considerações da UNESCO – a lei 

considera que fazem parte deste as “realidades que tendo ou não suporte físico 

representem testemunhos  com valor de civilização com significado para a memória 

colectiva “, bem como os bens das minorias étnicas. Este último aspecto também é 

revelador da incorporação destes grupos no discurso político.  

 A lei estabelece uma série de preceitos no que diz respeito a crimes contra o 

património. Quer esta lei, quer a anterior designam-se “do património cultural”, o que 

pode mostrar algo sobre a abrangência do conceito de património que não se limita ao 

histórico. Podemos ainda acrescentar que as leis produzidas no tempo da monarquia e da 

ditadura estão mais centradas no poder, nos grandes monumentos que o representam, bem 

como nas grandes narrativas da História, ao passo que as da democracia se voltam para o 

património cultural, mais abrangente, como uma mostra do alargamento dos direitos de 

cidadania. O património é agora algo colectivo e não apenas de um grupo de elite.  
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 A legislação sobre o património é vasta e não é intenção deste trabalho analisar 

toda a produção legislativa e muito menos fazer uma História da legislação do património 

em Portugal. Foram apresentadas algumas das produções que nos pareceram mais 

representativas ou da época ou da mudança que a lei reflecte ou introduz. Em jeito de 

conclusão podemos afirmar que a lei inicial atribuía especial importância aos elementos 

arqueológicos e aos do passado, ligados à fundação da nacionalidade ou testemunho das 

civilizações e povos que marcaram presença nesta zona da Europa. De uma atitude 

passiva de mera defesa dos bens patrimoniais e culturais, a lei passa a encarar o 

património como elemento educativo e que deve ser valorizado. Da protecção de um 

elemento isolado, passa-se para uma protecção do local e do que ele representa. Dos 

valores de carácter histórico e nacional, a lei passa a incluir e a ter em conta as referências 

europeias e mundiais. Da mesma forma que a lei reconhece a existência de mais 

património que o histórico, também consagra o direito de protecção a outras 

manifestações culturais. Se o conceito de património se alarga, o mesmo sucede com as 

identidades. De uma ideia de bens culturais ligados ao conhecimento e prova das épocas 

passadas passamos para uma concepção mais colectiva e democrática do património em 

que este deve ser fruído e protegido por todos. O património pode não pertencer 

juridicamente a todos, mas o seu direito de fruição sim. A protecção cabe também a 

todos, seja pela sua conservação activa, seja por uma postura de não agressão aos bens 

patrimoniais. O estado dilui por todos a obrigação de proteger o património. Um outro 

ponto a destacar é a coincidência entre o reconhecimento da importância do património e 

a maior produção legislativa a nível internacional.  

 Acerca da questão das identidades e do que a lei reflecte, diga-se que em Portugal 

não se verificam os conflitos identitários de carácter regionalista e nacionalista como 

sucede em Espanha.  
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4 – ENTRE A HISTÓRIA E A ANTROPOLOGIA: DIÁLOGOS 
INTERDISCIPLINARES E INTERMETODOLÓGICOS  
 

 A ciência é uma das vias para alcançar o conhecimento e nas sociedades actuais 

ela é valorizada como garante de verdade. Se é vista por uns como garantia de verdade e 

de certeza, não é menos verdade que também é usada como meio de controlo político, 

social e até ideológico. Seguindo o pensamento de Solomon (citado por Nunes, 1993, 29), 

“uma ciência é um corpo de conhecimentos e resultados que, por se basearem nos 

métodos de experimentação e verificação, se encontram submetidos a um reconhecimento 

em teoria universal “. Contudo, a produção científica, a investigação é sempre um relato, 

uma experiência individual em ligação e diálogo com a teoria.  

 Quando se usa a palavra “ciência”, devemos pensar nela no plural, pois se há uma 

ciência – características, métodos e objectivos comuns a qualquer ciência – não podemos 

esquecer as ciências. A ciência nasce de uma procura e necessidade de apropriação do 

real (Almeida e Pinto, 1995, 15). Esta apropriação tem por objectivo a explicação racional 

e ordenada dos fenómenos para transformar o assunto estudado num produto final 

(ibidem). Cada ciência constituída sustenta a sua autonomia relativa (Almeida e Pinto, 

1995, 19), bem como o seu quadro teórico. Uma disciplina passa a ciência quando 

constrói e possui o seu próprio objecto (Silva e Pinto, 2007, 12) e o seu quadro teórico.  

 O presente trabalho enquadra-se na área das ciências sociais. De acordo com 

Nunes (1993,19), os objectos de estudo das ciências sociais não existem antes destas, pois 

as ciências trazem um tema para a realidade científica. Neste sentido, o património e o 

turismo não existiam como objectos de estudo antes de as ciências sociais se interessarem 

por eles como tal.    

 Cada ciência social constrói; produz activamente o seu próprio objecto científico e 

é produzindo-o metodicamente ao longo do tempo que se configura e se destrinça das 

demais (ibidem, 19). As ciências distinguem-se entre si pelo método, finalidade e objecto 

de estudo. Se há distinções entre as várias ciências, não podemos negligenciar os pontos 

de contacto e as pontes que várias ciências estabelecem entre as sociais e entre estas e as 

naturais e as exactas, como é o caso da Geografia. O estudo do turismo é uma 

oportunidade para se estabelecerem pontos de contacto entre várias ciências. Cada 

ciência cria o seu próprio código de leitura do real, delimita o seu campo de estudo e 

concebe um corpo teórico. Quando se delimita um território de estudo, é preciso verificar 

se o imaginado corresponde ao real (Demo, 1995,31). A ciência apenas reproduz o real, 
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explicando-o e este é sempre mais vasto do que o analisado. A matéria-prima de um 

processo de investigação é constituída pelas informações sobre o real e estas serão 

ordenadas de acordo com o quadro de referência da própria disciplina. Seguindo a linha 

de pensamento de Weber (citado por Nunes (op cit, 93), a ciência abrange apenas uma 

parte do real; só um fragmento limitado desta realidade é compreendido pela ciência. As 

ciências sociais não estudam/ lidam com fenómenos que podem ser repetidos 

infinitamente em laboratório, tal como o faz um químico. Nas ciências sociais é difícil 

falar em leis, tal como se fala delas na Física. É preferível falar em regularidades sociais 

e em modelos de análise como forma de abordagem e de estudo de um fenómeno (ex: 

dizer que uma revolução é semelhante à Revolução Francesa de 1789). O que uma 

ciência é depende de quem são os investigadores (interesses e motivações); meios de 

produção (métodos); quais são as organizações em que se encontram, quem financia 

(Nunes, op. cit, 30). Outros pensam que o investigador deve sempre esforçar-se por 

reencontrar a realidade total e concreta, mesmo quando sabe que só lá pode chegar de 

uma maneira limitada e parcial (ibidem, 39). Por aqui se deduz que as ciências sociais 

estão sujeitas a vários condicionalismos. As ciências sociais quebram muitos dos dogmas 

vigentes, enfrentam e derrubam preconceitos e pré conceitos e possibilitam uma 

intervenção nos problemas sociais. As ciências sociais nascem de uma procura e 

necessidade de apropriação do real (Almeida e Pinto; 1995; 15) e neste sentido, estas 

respondem a inúmeras questões sobre o funcionamento das sociedades e seus 

mecanismos internos, procurando sempre estabelecer uma relação de causalidade entre 

os fenómenos. O objecto de estudo é o real, não no seu conjunto, mas subdividido por 

questões de análise. O objecto que existe é aquilo que nós somos capazes de reconhecer e 

identificar, trazendo à luz da análise e do conhecimento um assunto que parecia banal ou 

de pouco interesse. As ciências sociais dão vida aos temas de estudo na medida em que 

os criam, fazendo incidir teorias sobre factos até então inexplorados, ou recolhendo 

dados sobre um tema ou comportamento comum a muitos indivíduos que até então não 

tinha merecido a atenção do investigador, seja por ser um tema novo ou por estar 

afastado das comuns preocupações académicas. Um dado não fala nem existe por ele, 

mas pela teoria ou pelo cientista (Demo, op cit, 133), tal como o património precisa de 

quem o interprete. Para além deste combate, as ciências sociais rompem com a 

especulação com que se abordam muitas questões (Giddens, op. cit, 636). As relações 

entre as ciências sociais e as de outras áreas, não são estanques, pois é frequente uma 

ciência estudar, explicar e desenvolver teorias e estudos a partir de conceitos e teorias de 
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outra. As ciências sociais têm de compreender os fenómenos a partir das atitudes mentais 

e do sentido que os agentes conferem às suas acções (Santos, op. cit, 22); é um “pôr-se 

no lugar do outro”. Em qualquer processo de investigação qualitativa devemos ter em 

conta duas perspectivas: a “Emic” – explicações do investigado e a “Etic” – interpretação 

do investigador (Santana, 1997,134).  

 As ciências sociais procuram conhecer a realidade (Silva e Pinto, 2007, 9) e esse 

conhecimento é dinâmico e feito com regras e métodos específicos. De acordo com 

Durkheim (2007,67), “nunca devemos tomar como objecto de investigação senão um 

grupo de fenómenos previamente definidos por certas características exteriores que lhes 

sejam comuns e incluir na mesma investigação todos os que correspondam a esta 

definição “. Quando se fala em conhecimento científico, pensamos em conhecimento 

universal, mas nas ciências sociais isso nem sempre é fácil devido à relatividade (Nagel, 

citado por Santos, op. cit., 20). Para conhecer é necessário investigar, pois a investigação 

melhora o nosso conhecimento e responde a uma questão (Giddens, op. cit, 637). O 

objectivo de qualquer pesquisa/investigação é descobrir respostas para as perguntas. A 

investigação aumenta a probabilidade de a informação obtida ser significativa para a 

pergunta inicialmente formulada, para além de aumentar a precisão da resposta (Sellitz et 

al, 1967, 5). A pesquisa começa com uma pergunta, uma dúvida ou uma observação 

espontânea que faz o cientista pensar. Esta deve ter uma primeira resposta ou clarificação 

e definição dos limites através da revisão bibliográfica (Giddens, op cit, 638). Qualquer 

investigação deve acrescentar algo novo ao conhecimento já existente e consolidado, não 

se limitando a resumir os anteriores (Durkheim, 2007,108).  

 Como já foi referido, este trabalho enquadra-se no campo das ciências sociais. 

Estas não estudam realidades diferentes, mas ângulos e perspectivas diferentes da mesma 

realidade, pois esta é una e indivisível, excepto por questões analíticas e metodológicas. 

Seguindo o pensamento de Althusser (citado por Nunes, op cit, 56), uma ciência nova 

começa algures num determinado universo de conceitos e de palavras existentes, histórica 

e teoricamente determinados. 

 Antes de iniciar uma exposição de alguns pontos sobre a História e a 

Antropologia, importa contextualizar a formação base do investigador. Esta é na área da 

História e Ciências Sociais, direccionada para o ensino e não para a investigação ou 

outras áreas como o trabalho em museus, arquivos ou bibliotecas. Este facto explica 

também algumas debilidades na conceptualização de alguns aspectos e a lacuna em 

termos de práticas de investigação académica. A formação base do orientador tem em 
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comum a História, embora em universidades de países diferentes. O percurso deste 

voltou-se para a Antropologia e uma ou outra vez sentimos que este nos tentava cativar a 

seguir um percurso de antropólogo. Esta dúvida instala-se, pois ainda não sabemos qual a 

ciência em que nos devemos “filiar” num provável futuro caminho de investigação. A 

escolha do orientador teve também em conta o facto de este se dedicar ao estudo do 

património e das imagens turísticas. As nossas formações de base (a nossa e a do 

orientador) apresentam algumas semelhanças, mas dúvidas quanto à semelhança no 

futuro. A escolha desta universidade baseia-se numa intenção de “não fazer escola” 

naquela em que foi feita a formação ao nível da licenciatura. O presente trabalho 

contribuiu para relembrar o que é cada uma das ciências e perceber quais as suas relações. 

Se depois de completada a licenciatura não nos considerávamos um cientista, embora com 

essa mentalidade, agora ainda menos quando comprovámos que o turismo não é uma 

ciência. No entanto, este trabalho serviu para nos iluminar um pouco sobre como e onde 

podem conduzir os caminhos de cada uma das duas ciências. Em termos metodológicos, 

foi seguido um caminho que reúne contributos de ambas. O debate sobre os conceitos de 

património histórico e património cultural pode ser revelador das perspectivas de cada 

uma das ciências e não de objectos ou assuntos diferentes. Em alguns casos há objectos e 

formas de investigação que podem ser reivindicadas por ambas ou até por mais ciências 

sociais, o que nos leva a pensar que as ciências sociais são o terreno para uma reposição – 

utópica – do ideal de homem renascentista.   

  A História é a ciência que estuda o comportamento dos homens no tempo e a sua 

evolução. O objecto de estudo é o colectivo e não o individual; quando o enfoque é dado 

a este último, o que interessa é o seu papel na acção colectiva e na estrutura social. A 

História dá aos indivíduos a consciência de si, respondendo a questões de ordem 

filosófica como a origem e papel dos povos no tempo, desvanecendo mitos ou podendo 

alimentá-los. Se no início houve turbulência entre ambas, como se pode ver nas palavras 

de Maitland (citado por Evans – Pritchard)  “a Antropologia deve escolher entre ser 

histórica ou nada; outros dizem que a História deve escolher entre ser antropológica ou 

nada” (Evans Pritchard, 1974 ou 1962,67), o certo é que nos dias de hoje a relação é mais 

pacífica e disso beneficia a ciência e cada um dos cientistas em particular, pois com o 

empréstimo de métodos, técnicas e visões, a ciência avança. Seguindo o mesmo autor, a 

História e a Antropologia estudam de perspectivas diferentes. Quais são então as 

principais diferenças entre História e Antropologia? Ambas traduzem um conjunto de 

ideias em outros termos. O facto de o antropólogo fazer um estudo de primeira-mão e o 
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historiador através de documentos é uma diferença técnica, mas não metodológica 

(ibidem, 59). Tradicionalmente, a História chegava ao conhecimento através de 

documentos escritos ou registo arqueológico, descurando as tradições orais e 

perspectivas, acreditando-se, por vezes, de uma maneira cega, no que os documentos 

mostravam. Em História estamos perante o irrepetível. A Antropologia trouxe à História a 

importância do contexto, dos significados e a ideia de tendência, fazendo com que a 

História de batalhas, cronística, factual e pouco interpretativa, perdesse protagonismo em 

favor da História social. Também a Antropologia aprendeu com a História a valorizar o 

documento escrito (ibidem, 49). Assim, da junção selectiva de uma e de outra podemos 

obter melhores resultados no que se refere à extensão, dimensão e profundidade dos 

estudos. Interpretar o presente à luz do que aprendemos no passado é sem dúvida um 

poderoso meio de compreensão da realidade. As duas ciências enfrentam dificuldades não 

só de escassez de fontes de informação, acesso a elas, mas também de aproveitamento do 

conteúdo dessas fontes. Levi – Strauss (citado por Prat e Martinez), refere que “o 

interesse do etnólogo recai sobre tudo no que não está escrito, não porque os povos que 

estuda sejam incapazes de escrever, mas porque o seu objecto de interesse difere de tudo 

aquilo que habitualmente os homens pensam em fixar na pedra ou no papel. Marx (citado 

por Prat e Martinez) afirmou que “os homens fazem a sua própria história, mas não sabem 

que a fazem – justifica a história e em segundo lugar a etnologia” (ibidem, 71). A 

principal dificuldade nas duas ciências estará, porventura, relacionada com a sua especial 

vocação para se relacionarem com o outro: o outro cultural e o outro temporal. Não só o 

“outro” é distinto, mas também o “nós” é diferente em Antropologia e História. Ambas as 

disciplinas tratam, fundamentalmente, do mesmo: traduzir um conjunto de ideias em 

termos da sua linguagem, de maneira que pareça inteligível e ambas empregam meios 

similares para lograr esse objectivo (Ibidem, 71). Quer uma quer outra ciência entraram 

no campo que aparentemente estava reservado a outras. Qualquer conhecimento em 

ciência deve ser complementar e não concorrente de outro. Cada ciência social observa e 

estuda um fenómeno do seu ponto de vista e a partir do seu quadro conceptual e teórico. 

Uma produção científica é uma abstracção; é o resultado do código de leitura elaborado 

por essa ciência sobre o objecto que delimitou (Nunes, 1993, 40). No percurso de 

formação das várias ciências sociais, cada uma escolheu determinados métodos, objectos 

e práticas. De acordo com Nunes (op cit, 77), as ciências sociais que estão orientadas para 

a resolução de um problema, restringem o seu campo de análise.  
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 É também importante referir que as fronteiras entre as várias ciências sociais são 

precárias, imprecisas e flutuantes (Silva e Pinto, op. cit, 17). Realizar um trabalho de 

investigação nas margens ou nos cruzamentos de várias ciências sociais traz benefícios 

como a junção de variados contributos, mas obriga a redefinir as fronteiras entre os 

saberes (Pires, 2003, 10). Este trabalho nas margens e cruzamentos de várias ciências 

poderá levar-nos a questionar os limites territoriais de cada uma delas. Trabalhar no limite 

de várias ciências sociais pode ter vantagens de recolher diversos pontos de vista e 

recolher o maior número de análises sobre a realidade, mas também levanta obstáculos de 

definição conceptual e de filiação do trabalho. Tarefa difícil em ciências sociais é a da 

demarcação de fronteiras, pois tal atitude pode levar à fragmentação artificial, uma 

feudalização do saber (Almeida e Pinto, op cit, 60). As ciências sociais marcam a sua 

posição com a afirmação e explicação do social determinado por homens e não por 

vontade ou intervenção divina (Silva, 2007, 29). O trabalho científico é cada vez mais 

sistemático e racionalmente controlado (Almeida e Pinto, 2007, 57). Para as ciências 

sociais, os factos sociais devem ser explicados por outros factos sociais (Silva, op. cit, 

50). Se as ciências sociais procuram uma explicação não superficial e causal, é preciso 

não esquecer que elas são permeáveis - e às vezes próximas, pois dele partem – ao senso 

comum , ao preconceito e ao etnocentrismo (Silva, op cit, 47).  

 Não devemos esquecer que as ciências sociais são um grupo heterogéneo e 

fracturado, cuja configuração global é um resultado de uma história dinâmica e em aberto 

(Silva e Pinto, op cit, 13). Estas ciências são o resultado da complexificação social, a qual 

exigiu outros estudos para além dos clássicos em História e Filosofia. A diversidade das 

ciências sociais obriga também à pluri e interdisciplinaridade (Silva e Pinto, op cit, 25). 

De acordo com Nunes (op. cit, 18), nenhuma das ciências sociais desempenha (nem 

desempenhou) o papel de ciência fundamental a que as demais se ligariam como outros 

tantos ramos especializados. Cada uma tem centros de interesse e investigação diferentes. 

A diversidade dos saberes e de perspectivas leva a esta fragmentação, a que não é 

estranha a quantidade de informação que se produz sobre o social. A existência de várias 

ciências sociais pode desencadear conflitos, mas estes também existem dentro de cada 

ciência social e são o resultado de contradições de âmbito mais vasto (Nunes, op.cit, 64). 

A contradição é difícil de eliminar, porque esta faz parte da sociedade. Uma dessas 

contradições reside nos códigos de leitura do real que não podem limitar-se aos quadros 

de visão do mundo de que são portadores grupos e classes a que pertence o investigador 

(ibidem, 70). Se é certo que não existe nenhum pensamento sem marca de classe, isso não 
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significa a impossibilidade de uma prática teórica relativamente autónoma perante 

interesses em luta (ibidem, 75). Este é um dos grandes objectivos que qualquer cientista 

social deverá ter em conta: a objectividade.  

 Tal como atrás se referiu, a ciência é uma das vias para alcançar o conhecimento e 

esta tem um carácter contínuo e processual. Ela é dinâmica e feita de construções e 

desconstruções. A ciência moderna está - e deve estar – marcada pelo rigor, pois do grau 

deste depende o rigor das medições (Santos, 2007, 15). O rigor do conhecimento está 

também ligado à extensão do objecto de estudo; quanto mais restrito este for, maior será o 

rigor (ibidem; 46). Paradoxalmente, a especialização e parcelização do saber e do objecto 

estudado podem fazer do cientista um ignorante nas outras matérias e incapaz de 

projectar, construir e manter diálogos e pontes com outros cientistas e áreas do saber, o 

que pode encerrar não só o cientista, mas o próprio saber. O diálogo de surdos a ninguém 

interessa. 

 Nos dias de hoje, o conhecimento tende para a personalização (ibidem, 50), para a 

construção de reinterpretações e criação de estudos híbridos, pois quem cria é um 

cientista em concreto, levado pelas suas preocupações, mas também inserido num 

contexto social, económico, político, cultural e religioso, ao qual não é fácil escapar, mas 

esta escapatória é necessária para o investigador poder trilhar o caminho da objectividade. 

No seu labor de investigação, o cientista está sujeito a uma série de armadilhas como a 

aparência de familiaridade, evidência e transparência do objecto. Contudo, o cientista 

deve desconfiar, ter uma dúvida metódica, sobre as evidências imediatas e reduzir os 

factos (sociais ou de outra natureza) às suas dimensões externas, observáveis e 

mensuráveis (ibidem, 20). Outro dos obstáculos à cientificidade das ciências sociais é a 

presença de mitos, pois segundo Parsons (citado por Nunes, op cit, 102), no interior de 

toda a visão da realidade social encontram – se mitos, profunda mas invisivelmente 

entrelaçados. Se esta e outras realidades podem existir nas formações científicas sociais, o 

cientista social deve seguir o conselho de Weber (citado por Nunes, op cit, 97) e procurar 

a neutralidade axiológica.    

 As ciências sociais têm muito de ideológico (Almeida e Pinto, 1995, 35) e por 

isso, os cuidados devem ser redobrados para que a ciência não seja indevidamente usada. 

As ideologias podem também ser necessárias às ciências sociais, pois é nas leituras 

ideológicas que as relações sociais adquirem significações que lhe conferem sentido 

(Nunes, op cit, 107). Por “ideologia” entende-se muitas vezes “falsa consciência”; “ilusão 

social “; “reflexo invertido da realidade”; “mistificação” (ibidem, 80). Já para Daniel 
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Vidal (citado por Nunes, ibidem, 87), a ideologia é o sentido que adquirem as relações 

sociais na sua relação com o conjunto de instâncias constitutivas da formação social. Por 

vezes as ideologias servem para justificar determinadas posições sociais vantajosas. No 

processo de afirmação das ciências sociais, estas recusam as explicações baseadas na 

biologia (ibidem, 33). Os “biologismos” pressupõem que é possível extrapolar os modelos 

de comportamento animal e natural para o Homem, esquecendo a cultura. Apesar da 

separação entre o social e o natural, não podemos esquecer que o segundo pode 

influenciar o primeiro. Não obstante, quando se limitam objectos específicos para a 

investigação, a pluridisciplinaridade torna-se inevitável (Silva e Pinto, op cit, 25). A 

especialização científica deve servir para aprofundar conhecimentos e não para os 

fragmentar de forma artificial. As ciências sociais são o resultado de um longo processo 

de evolução.   

 Este trabalho não se enquadra totalmente na História nem na Antropologia, pois o 

turismo não é uma ciência, mas um campo de estudos para o qual várias ciências 

contribuem e simultaneamente se encontram. O estudo é híbrido, feito nos cruzamentos e 

nos limites de várias disciplinas, tal como há estudos híbridos sobre muitas outras áreas e 

fenómenos. Esta situação limite, recolhe os contributos de várias ciências, mas dificulta a 

sua filiação teórica e pode gerar conflitos na definição teórica de conceitos.  

 Uma investigação começa por uma fase exploratória em que o investigador se 

confronta com o estado da questão. A investigação deve ter sempre em atenção as 

condições da sua realização e a relação com a teoria. Algumas das ferramentas que nos 

acompanharam foram um caderno para registo de informações que nos pareceram 

importantes tal como os resultados das observações, a máquina fotográfica e obviamente 

o material informático. A fotografia permite conhecer aos que não conhecem 

directamente. Das leituras, foram feitos registos informáticos para melhor organizar o 

trabalho. A quantidade de informação aumenta com a sociedade mediática, embora muita 

da informação seja repetida. Por vezes ficámos com a sensação que o trabalho de 

investigação não mudou assim tanto da imagem do monge medieval. Um trabalho de 

pesquisa é sempre um projecto pessoal e em casos como este, bastante absorvente em 

termos temporais, a ponto de em algumas situações nos termos questionado sobre o que 

estava em primeiro lugar: o trabalho ou a pessoa do investigador. Não houve trabalho em 

equipa nem a pedido de nenhuma instituição, embora um ou outro responsável autárquico 

tenha mostrado algum interesse - esperemos que genuíno e sincero. 
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 O carácter histórico do tema deve-se ao gosto pela História e ao facto de a 

formação académica se situar nessa área, sem esquecer os contributos enriquecedores de 

outras importantes ciências sociais. A escolha da cidade de Chaves deve-se ao facto de ser 

este o concelho de trabalho e residência. Deste modo, podemos afirmar que não 

investigámos o exótico ou o desconhecido nem o encontro com o objecto de estudo foi 

casual. A perspectiva qualitativa - ponto de vista a partir de dentro – permite mais 

informações e melhor compreensão, que porventura escapa à delimitação matemática. 

Esta perspectiva “ de dentro” sobre o fenómeno, enriquece o estudo, embora possa 

colocar problemas de objectividade/subjectividade. A procura de objectividade obrigou a 

algum distanciamento do tema, como se nada soubéssemos da cidade e do seu 

património; obrigou a uma “revisitação”. Procurámos contornar a hipotética 

subjectividade, fazendo de conta que pouco ou nada conhecíamos, perguntando e 

procurando os factos que já eram conhecidos, para os confirmar ou infirmar, mas desta 

vez com uma perspectiva académica. O objectivo da realização deste trabalho ao nível de 

mestrado prende-se com o já atrás mencionado contributo para o conhecimento da 

realidade da cidade e à satisfação pessoal ligada à curiosidade pelo tema do turismo e 

dentro deste, a área do património. Esta (inicial) curiosidade reforçou-se e tornou-se mais 

“académica” e sistemática no decurso das aulas, das leituras e da investigação. Desta 

forma, há também um contributo para o conhecimento da realidade social que vem ao 

encontro do nosso gosto por conhecer mais e mais assuntos. O tema parece – nos 

relevante, pois um dos produtos estratégicos que o PENT (Plano Estratégico Nacional do 

Turismo) apresenta é o Touring Cultural e Paisagístico e o património, nomeadamente o 

histórico, cabe dentro dessa designação. 

 Este trabalho começou, como qualquer outro, pelas leituras que permitem ao 

investigador situar-se no debate e no contexto do tema. Das variadas leituras que 

efectuámos, muitas delas concordam no mesmo assunto, mas a quantidade também nos 

permitiu perceber regularidades de pensamento, embora também sirvam para procurar 

pontos de vista diferentes ou até dissonantes da maioria. Grande parte do material 

apresentado na bibliografia trata de casos de património em Espanha ou na América 

Latina. A este facto poderá não ser estranha a nacionalidade do orientador, bem como a 

grande quantidade de estudos sobre estas áreas geográficas. Apesar de termos procurado 

estudos sobre o património em Portugal, foram poucos os que encontrámos. De qualquer 

forma, consideramos que tal situação não prejudica este trabalho, pois a universidade é 

também universalidade e um local de aprendizagem com outros. Enquanto as leituras 



 95 

eram efectuadas também se recolheu material que nos permitiu redigir o capítulo 

referente à análise de dados. Em paralelo definimos uma grelha de análise do material 

recolhido e redigimos as questões que serviram de base às entrevistas. Seguidamente, 

estas foram efectuadas e a respectiva análise de conteúdo. As leituras nunca foram 

interrompidas, pois uma parte do material consultado não estava facilmente acessível e a 

espera, por vezes, foi longa. Depois de todo o material recolhido, leituras efectuadas, 

começámos a redacção do texto, com muitas reformulações. A dificuldade de acesso a 

algumas obras levou-nos a desenvolver em paralelo outras tarefas como as entrevistas. A 

ideia de uma sequência de fases de investigação nem sempre pode ser rigorosamente 

seguida.  

 Quando se começa um estudo em ciências sociais, normalmente, não se começa 

do nada, pois já existe uma série de publicações ou teorias sobre o assunto. A ciência vai 

explicar, mas também ordenar o que antes não estava; vai elaborar um produto final. O 

processo do conhecimento é sempre um trabalho de construção de objectos (Almeida, op 

cit, 17). A ciência é uma construção, uma interpretação que o cientista faz sobre 

fenómenos é o que ele pensa, deduz, interpreta, estabelece relações entre fenómenos. 

Essas relações, interpretações e sentidos, nem sempre são como o cientista diz; podem ser 

diferentes na realidade. Na investigação, o diálogo é iniciado pela teoria e nem sempre 

esta chega ao fim inalterada, pois a investigação pode confirmá-la ou não, havendo nestes 

casos uma redefinição. Podem aparecer problemas que suscitem conceitos que não se 

enquadrem na matriz existente – crise teórica e reestruturação da matriz (ibidem, 20).  

 A investigação começa, normalmente, com um problema, uma pergunta. No 

projecto inicial deste trabalho existia uma pergunta, embora vaga e de difícil resposta por 

exigir recursos e conhecimentos que escapam ao nosso alcance. A investigação é a parte 

central de um trabalho; permite perceber de que modo a teoria e a prática se relacionam. 

No trabalho que agora se apresenta não existe uma questão objectivamente formulada, 

mas uma procura de conhecimento, uma tentativa de encontrar algo sobre o problema que 

se estuda. Após a apresentação do pré projecto de tese incluído na disciplina de 

“Seminário”, ouvir as sugestões, críticas e recomendações dos vários intervenientes na 

assistência, falar com o orientador e ouvir atentamente as suas observações e hipóteses de 

trabalho, optámos pelo tema que agora se apresenta: “discursos e imagens do património 

histórico de Chaves” por parecer mais concreto e realizável do que o inicialmente 

pensado. A delimitação do tema é um imperativo que evita dispersões temporais e 

temáticas, embora qualquer trabalho conheça uma construção e reconstrução em virtude 
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da sua natureza dinâmica. No ponto aqui referido, devemos manifestar a nossa 

inexperiência: as leituras e a escrita iniciais englobavam muitos mais assuntos do que 

aqueles directamente relacionados com o tema central deste trabalho. No entanto, 

pensamos que em investigação e em ciência até o que pode ser óbvio merece ser dito. A 

delimitação contraria muitas das vontades de querer abarcar mais assuntos. A produção de 

conhecimento é também desconhecimento, pois centramo-nos num ponto e esquecemos o 

resto. Neste primeiro trabalho de investigação de fundo, muitas foram as dúvidas e 

incertezas que nos surgiram: o que incluir no texto, qual a linha de rumo; como distinguir 

o essencial do acessório? Um problema surge por um conjunto complexo de relações 

entre conceitos, conceitos e objectos, campos disciplinares (ibidem, 18). Na produção de 

conhecimento e na investigação, o cientista social deve ter em atenção as condições 

sociais de produção, a ideologia e os possíveis aproveitamentos ideológicos do seu 

trabalho. O investigador não deve ceder a ideologias, mas também não as pode ignorar. A 

ideologia é obstáculo à produção de conhecimento científico e este implica uma 

demarcação relativa ao campo ideológico de partida (ibidem, 23). O trabalho científico 

exige um certo afastamento do quotidiano e uma ruptura com uma linguagem igualmente 

rotineira. No que diz respeito à linguagem, a ciência deve afastar-se do senso comum, 

mas é inevitável que cada uma construa o seu “calão” (ibidem, 37). Outro afastamento 

que implicou uma demarcação foi a residência e trabalho no concelho. Com o intuito de 

procurar alguma objectividade e distanciamento do tema, fizemos um trabalho de 

“revisitação”, como se não conhecêssemos a cidade e o seu património. 

 O controlo metodológico permite a selecção e adaptação das técnicas e 

procedimentos no desenrolar da investigação. Este verificou-se essencialmente nos rumos 

da investigação e nos que poderia ter seguido. Foram algumas as vezes em que pensamos 

se o caminho traçado estava a ser seguido ou se enveredávamos por outro. Num trabalho 

científico, o investigador apropria-se do real, enquadrando-o nos conceitos pré definidos 

pela ciência. Para que se chegue a um resultado na investigação, é necessário empregar 

técnicas. Os métodos devem organizar criticamente as práticas de investigação (ibidem, 

88). As técnicas de investigação são procedimentos definidos destinados a produzir 

resultados na recolha e tratamento da informação (ibidem, 85). Métodos e técnicas estão 

directamente relacionados. O investigador não deve servir aos métodos e técnicas, mas 

servir-se deles e para o conhecimento. Cabe à teoria accionar métodos e técnicas 

disponíveis com vista à obtenção de produtos – conhecimentos (ibidem, 89). Dentro de 

um método há várias técnicas. De acordo com Lakatos (1999, 33) há vários métodos e as 
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ciências sociais têm os seus. A título de exemplo, referimos alguns: método indutivo (do 

particular para o geral); método dedutivo (do geral para o particular); método hipotético 

dedutivo (inicia-se com a consciência de uma lacuna nos conhecimentos; formula 

hipóteses e testa-as); método histórico (pesquisar raízes do fenómeno para o 

compreender) (ibidem, 34). Neste trabalho seguimos um enfoque hipotético dedutivo, 

embora não tenhamos formulado hipóteses. Há também uma perspectiva histórica, na 

medida em que se procura traçar uma evolução do fenómeno ao longo do século XX, 

embora as acções do presente tenham merecido mais espaço do que outras épocas 

individualmente consideradas. A primeira situação de que nos apercebemos sobre a 

metodologia, técnicas e métodos de investigação, foi que todas as palavras lidas sobre o 

assunto parecem vazias, abstractas e até etéreas antes de a investigação lhe dar corpo, 

conteúdo e significado. 

 Sobre as técnicas usadas, estas foram essencialmente a pesquisa documental, a 

análise de conteúdo, a entrevista e a observação participante. De uma forma ou de outra, 

todas as investigações têm algo de observação. Procurámos adequar as técnicas à natureza 

do objecto de estudo, à formação e experiência do investigador e pensamos que a 

adequação foi conseguida. A pesquisa documental permite enquadrar o tema, situando-o 

numa perspectiva que pode dar ao investigador um ponto de partida, permite-lhe também 

replicar, verificar eventuais semelhanças com outros casos, para que desta forma se possa 

confirmar, confirmar parcialmente ou invalidar uma teoria. Estas pesquisas incidiram 

sobre obras de carácter geral, especializadas, de âmbito local e regional. Uma referência 

para os locais onde consultámos muita da documentação aqui citada: para além da que foi 

recolhida no Posto de Turismo de Chaves, também a Biblioteca Municipal da cidade 

serviu de apoio a muitas pesquisas, nomeadamente no que se refere a materiais como 

jornais locais e outras publicações de âmbito local e regional bem como diversos 

materiais recolhidos de forma não sistemática durante o tempo anterior a esta 

investigação. Para além das pesquisas efectuadas em Chaves, também a Biblioteca 

Pública da Universidade do Minho – Braga nos disponibilizou parte do material, 

nomeadamente publicações periódicas. Não podemos deixar de incluir nesta breve lista a 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 As técnicas podem ser documentais e não documentais. A pesquisa documental é 

sempre necessária ao enquadramento da questão. As técnicas devem ser complementares; 

devemos usar aquelas que nos parecerem mais adequadas e mais eficazes na recolha de 

informação. Como atrás ficou expresso, o uso de várias fontes de informação e técnicas 
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de pesquisa deve-se à sua imperfeição; daí a necessidade de usar várias para que umas 

suprimam as debilidades das outras, mas também confrontar as informações de umas e de 

outras. As fontes usadas foram primárias e secundárias. O uso de fontes secundárias deve-

se à natureza histórica do tema e à natural impossibilidade de não presenciarmos, nem 

termos acesso à informação do passado de outra forma. Alguns documentos citados e 

usados como as Convenções Internacionais chegaram até nós por via secundária e não 

primária e daí em alguns casos não existirem algumas referências como os números de 

páginas. A delimitação obedeceu a critérios temporais (século XX até ao presente), 

espaciais (cidade de Chaves) e temáticas (património e turismo). O processo de 

investigação, bem como a escolha das técnicas para a sua recolha devem ter em conta as 

características do investigador e a adequação ao objecto. Se as técnicas qualitativas 

levantam mais dificuldades no tratamento de alguns dados, o certo é que a riqueza e 

quantidade da informação é superior. Para um trabalho deste tipo, pareceu-nos mais 

indicado o uso de uma perspectiva qualitativa em virtude da área de formação e da 

natureza do tema. A perspectiva qualitativa é mais flexível, adequa-se melhor ao jovem 

investigador e permite reorientar o trabalho, mas também é mais fácil a dispersão. A 

perspectiva qualitativa foi usada, porque se estudaram opiniões e percepções. Devemos 

também referir que não somos nem um antropólogo nem historiador - daí algumas 

lacunas de investigação e análise, bem como de enfoque teórico. Não devemos esquecer 

que as práticas quantitativas se apresentam como mais rigorosas, mas levantam 

dificuldades na conceptualização de factos ou práticas sociais, podendo dois 

investigadores atingir conclusões díspares com os mesmos dados, tratados de maneira 

diferente. Mesmo em investigações quantitativas é sempre necessário o investigador para 

dar voz aos dados, procurar relações de causa efeito. Esta perspectiva poderá não ser 

assim tão objectiva como os seus defensores apregoam. Não se diz tudo o que se faz, nem 

se diz tudo o que se diz; o investigador tem que observar e comprovar as informações 

(Iturra, 2007,156). É neste particular que se revela útil o uso de várias técnicas de 

investigação para que se reúna o maior número possível de informações e se possam 

confrontar. Em ciências sociais há técnicas como a experimentação que não recolhem o 

consenso de todos os investigadores.  

 Ao longo deste trabalho, usámos essencialmente quatro técnicas: a pesquisa 

documental, a análise de conteúdo, a entrevista e a observação participante. Estas 

pareceram-nos apropriadas por permitirem um confronto e complementaridade de 

informações, pela natureza da investigação e do material analisado. Foram também as que 
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se mostraram mais adequadas à experiência do investigador e ao objectivo. A observação 

participante é o envolvimento directo que o investigador tem com um grupo social que 

estuda (ibidem, 149). Serve um objectivo formulado de pesquisa; é sistematicamente 

planificada; registada e está ligada a propósitos mais gerais em vez de ser apresentada 

como um conjunto de curiosidades; é submetida a controlo e verificação (Sellitz et al, op 

cit, 225). A observação é uma maneira de conseguirmos informação sobre o que nos 

rodeia. Como exemplo podemos apontar as observações sobre o número e o percurso de 

muitos turistas. As observações permitiram ver como os guias influenciam os turistas, 

pois mostraram que o maior número de turistas se dirige aos locais mais publicitados, mas 

também como aqueles outros são feitos de acordo com os lugares mais visitados. Quem 

influencia quem?   

  A observação pode em alguns casos ser confundida com o “voyeurismo”, embora 

não tenhamos procurado esse papel. As fotos e as observações do comportamento dos 

turistas deixaram, ainda que por momentos, a sensação de espiar a vida alheia e a 

privacidade, embora não tenhamos feito nenhum registo visual sobre alguma actividade 

que não directamente relacionada com a presença dos turistas em espaço público e 

relacionada com os edifícios que apreciavam. As observações foram feitas sempre em 

locais públicos e sobre actividades rotineiras no centro de uma cidade. A grande 

vantagem das técnicas de observação é o facto de permitirem o registo do comportamento 

tal como este ocorre (ibidem, 226). Naturalmente que o investigador não observa toda a 

realidade, mas aquela que foi pré definida como sendo importante para o seu estudo. No 

decorrer da observação, outros elementos não previstos podem revelar-se dignos e 

reveladores de atenção, o que aumenta a importância desta técnica. Os métodos de 

observação são menos eficientes para dar informações sobre percepções, sentimentos, 

crenças, motivações, previsões ou planos da pessoa (ibidem, 265). A observação também 

é um instrumento básico da pesquisa científica cujos dados devem ser confrontados com 

outros obtidos por outros meios. Por vezes é preciso comparar o que se diz e o que se faz 

e neste aspecto a observação revela-se muito útil (ibidem, 227). A observação permite 

ainda recolher informações que de outra forma não poderiam ser obtidas ou só com 

métodos muito mais demorados (ibidem, 267). A grande vantagem das técnicas de 

observação é o facto de permitirem o registo do comportamento tal como este ocorre. Por 

vezes o elemento externo à comunidade descreve e apercebe-se de factos que os locais 

nem ousam descrever (ibidem, 227). Um indivíduo que desconhecesse o terreno onde e 
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sobre o qual investigámos, certamente produziria outras interpretações e faria outras 

conclusões.  

 A entrevista é um procedimento de recolha de informação baseada na 

comunicação verbal (ibidem, 109). Permite comparar o que as pessoas dizem ou 

escrevem com o que disseram, escreveram ou fizeram com o que fazem. O uso de várias 

técnicas foi útil em situações como o confronto dos discursos produzidos na entrevista e o 

que a mesma instituição produzira antes em meios de divulgação como os folhetos ou 

outro material. No fundo, permitiu comparar o que se diz com o que se faz. A análise 

atenta dos jornais locais e as observações também permitiram ver algumas diferenças no 

discurso político, como por exemplo sobre os prazos de realização de algumas 

intervenções nos edifícios. 

 A entrevista pode ser especialmente útil para aclarar mensagens ou perceber algo 

mais do que a simples mensagem escrita. A entrevista só pode obter material que a pessoa 

possa relatar e esteja disposta a fazê-lo (ibidem, 265). De acordo com Quivy e 

Campenhoudt (op cit, 74), as entrevistas têm sempre algo de directivas, pois nunca há 

uma total liberdade; o tema é escolhido pelo entrevistador e é realizada a pedido deste. Se 

esta técnica é eficaz na recolha de informação é preciso ter em consideração as condições 

em que ela se realiza. A forma da pergunta, da investigação, condiciona as respostas que 

se obtêm (Almeida e Pinto, op cit, 62). Também Vala (2007, 107) alerta para a 

eventualidade dos constrangimentos do entrevistado; este pode limitar-se a dizer factos já 

conhecidos, não os aprofundar ou dizer o que o entrevistador quer ou espera. Em algumas 

situações constatámos isto: alguns entrevistados pareciam ter lido previamente os guias 

turísticos da cidade e relataram as informações já escritas, evitando assim eventuais 

confrontos e explicações da sua opinião com o relato aceite como verdadeiro. Também 

Costa (2007, 137) adverte para o facto de a entrevista ser uma imposição da presença do 

investigador num local. O entrevistador pode observar não apenas o que diz o 

entrevistado, mas também como o diz (Sellitz et al, op cit, 272). No processo de 

entrevista, também é necessário ter em conta que as características do investigador 

(classe, género, profissão e a presença do investigador) condicionam o processo de 

recolha de informações (ibidem, 145). O entrevistador deve aceitar naturalmente todas as 

opiniões e nunca demonstrar surpresa ou desaprovação diante das opiniões de quem 

responde; nunca apresentar as suas opiniões pessoais (ibidem, 646). Nas entrevistas, as 

perguntas abertas destinam-se a permitir uma resposta livre e não limitada por alternativas 

apresentadas. Este tipo de questões adequa-se a assuntos mais complexos. Uma pergunta 
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fechada pode aumentar a segurança de que as respostas são dadas num quadro de 

referência significativo para o objectivo da pesquisa e sob a forma utilizável na análise 

(ibidem, 289), mas diminuir a quantidade de informação. Nem sempre se pode perguntar 

o mesmo da mesma forma a todos os entrevistados, pois eles podem entender a mesma 

pergunta de modo diferente uns dos outros e do investigador. Durante a entrevista, o 

entrevistador não deve fazer de juiz; deve evitar juízos de valor ou confrontos abertos 

com as opiniões do entrevistado. Se não o fizer, corre o risco de não recolher qualquer 

informação. O investigador deve estar interessado em descobrir e não em julgar. A forma 

de apresentação das questões deve ser o mais clara possível. Não obstante o que ficou 

dito, devem ser evitadas muitas explicações acessórias da questão, sob pena de estas 

mudarem o quadro de referência ou enviesarem a resposta (ibidem, 646). Frequentemente 

as pessoas limitam ou enfeitam as suas opiniões; respondem: “não sei” a fim de evitar 

pensar a respeito da pergunta; interpretam erradamente o sentido da pergunta (ibidem, 

647). Se a riqueza das informações que podem resultar de uma entrevista é grande, o certo 

é que nem sempre isso acontece, pois podem surtir efeitos indesejados, como a obtenção 

de pouca informação até aos experientes investigadores. Uma outra dúvida que sempre 

nos acompanhou durante o processo de realização e registo das entrevistas foi aquela 

referente à distinção entre o essencial e o acessório. Antes da realização das entrevistas, 

procurámos informação sobre o tema – património histórico e turismo em Chaves - que a 

instituição já havia produzido e divulgado em folhetos, Internet, jornais ou outro material 

de divulgação. Desta forma foi possível obter mais informação e simultaneamente 

confrontar e esclarecer alguns dos assuntos ou pontos de vista já publicitados pela 

instituição. Os entrevistados foram escolhidos em função da representatividade e os que 

melhor nos podiam informar. Estes representam técnicos (arqueólogo e director do Museu 

da Região Flaviense), decisão política (Câmara Municipal), empresários (director de uma 

unidade hoteleira), oposição política e responsáveis pela promoção turística (RTATB). As 

entrevistas tiveram um carácter semi fechado, na medida em que o guião previamente 

definido foi quase sempre seguido. As questões formuladas eram geralmente abertas para 

permitir ao entrevistador a exposição das suas opiniões e pontos de vista. A entrevista 

permite perceber ou aclarar factos que são publicitados de outra forma; permite ouvir de 

viva voz os intervenientes. Esta é a principal razão de ser da entrevista neste trabalho: 

auscultar outras opiniões, justificações e esclarecer o que os documentos escritos não 

referem. O que se procurou foi auscultar diferentes sensibilidades e opiniões dos vários 

actores sociais envolvidos. Evitámos a entrevista colectiva pela dificuldade de reunir os 
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entrevistados, mas também pela hipótese de censura cruzada ou pelos silêncios. A 

entrevista semi fechada foi escolhida para recolher a informação pretendida, evitar 

dispersões, mas também para permitir que o entrevistado falasse e aproveitar um ou outro 

tema abordado para recolher mais informação. Este tipo de entrevista caracteriza-se pela 

sua flexibilidade. A razão de ser das mesmas perguntas para vários entrevistados, tem a 

ver com a necessidade de comparar discursos, bem como a atitude e opinião de cada um. 

Embora algumas das questões não variassem, o espaço de realização da entrevista variou. 

Como introdução à entrevista foram explicados os propósitos meramente académicos 

desta, bem como os objectivos e o objecto do trabalho a desenvolver. Na entrevista 

procurámos questões claras e objectivas, respeitando opiniões e tentando não encaminhar 

o entrevistado para uma ou outra resposta. Antes de começar o questionário propriamente 

dito, mostrámos a lista de questões para saber se o entrevistado não queria responder a 

alguma, facto que nunca se verificou. Foi aqui que se revelou mais a inexperiência do 

investigador: por onde e como começar? Como perguntar? Aspectos que nenhum manual 

ensina cabalmente. Outro aspecto que causou alguma incomodidade foi o facto de em 

algumas entrevistas nos parecer que estávamos a ser incómodos, não pelas perguntas, mas 

pelo “roubo” de tempo que fazíamos aos entrevistados, visível em respostas rápidas e a 

olhar para o relógio. O observado/entrevistado tende sempre a mudar quando sabe que é 

observado. Da mesma forma, é impossível eliminar a presença do investigador no local.  

 As solicitações de entrevistas foram realizadas com um carácter formal, 

recorrendo ao estatuto de estudante/investigador, o que de certa forma facilitou o 

processo. A entrevista foi precedia de uma marcação, de acordo com as disponibilidades 

do entrevistado. Durante o processo de entrevista oral, aos entrevistados foi dada 

completa liberdade de resposta e de expressão. O local escolhido foi, normalmente, o de 

trabalho dos inquiridos. Como já foi mencionado, o objectivo foi auscultar os actores do 

património. O facto de um investigador se identificar como tal pode aumentar a 

informação recebida e que de outro modo não a conseguiria (Selliz et al. op cit, 244). 

Neste caso podemos situar o acesso a alguns documentos ou informações fornecidas por 

agentes políticos durante as entrevistas. Em alguns casos, estes optaram por conceder a 

entrevista por escrito (correio electrónico) em virtude da dificuldade de encontrar um 

horário da conveniência do investigador e do entrevistado. Esta hipótese de entrevista 

permite também ao entrevistado pensar melhor, resguardar-se de eventuais palavras 

erradamente pronunciadas ou interpretadas. Noutras foi a gravação áudio autorizada que 

serviu de base. Em muitas delas, a resposta foi algo coloquial, parecia previamente 
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encenada, tal como: “qual é o património de Chaves?”, a que vários entrevistados 

responderam de forma quase “ de cor”, principalmente os políticos. Os entrevistados terão 

sentido algum elogio por terem sido incluídos numa singela investigação académica, por 

Chaves ser objecto de estudo numa tese; serviria esta investigação para mostrar a 

importância que apregoam? Ou, nas afirmações que alguns produziram nas entrevistas 

procurariam uma legitimação académica do discurso? Queremos ainda acrescentar o facto 

de três das entidades contactadas não terem respondido. A responsável da Pró -  centro 

acedeu a responder por escrito em Setembro de 2008, mas na data em que estamos a 

redigir este texto (Junho de 2009) ainda não o fez, invocando sucessivas, absorventes e 

exigente tarefas profissionais. As outras duas instituições contactadas (o Partido Socialista 

e o Partido Popular) foram contactadas por correio electrónico, mas não responderam. 

Seria de todo pertinente ouvir o responsável local do PS, em virtude das questões que 

suscitou na comunicação social local sobre o património, em particular sobre a Ponte 

Romana. Apesar de termos enviado por duas vezes mensagens de correio electrónico e 

haver resposta do servidor de correio que comprovou a leitura de uma delas, não 

obtivemos resposta. Fica a sensação de que conceder uma entrevista de aproximadamente 

uma hora para uma tese de mestrado representa pouco para um líder político e que 

provavelmente o património foi um meio de conseguir visibilidade na comunicação 

social, tanto mais que o líder partidário em causa é candidato à Câmara Municipal. A 

ausência de resposta a este pedido de entrevista levou-nos a optar por um outro partido da 

oposição no intuito de esta obter visibilidade e não apenas o poder autárquico. Esta 

ausência de resposta do PS causou alguma espera no que se refere à realização das 

entrevistas. A investigação lida sempre com o imprevisto.  

 A entrada no terreno foi sempre de forma institucional, excepto no que se refere às 

observações, pois aí, o observador deve passar o mais despercebido possível. Não houve” 

informante”, porque se trabalhou com documentos escritos e oficiais. A questão da 

autorização (exemplo – estudar uma instituição por inteiro) não se colocou. O conceito 

antropológico do “porteiro” aqui não se aplica do mesmo modo que em outras 

investigações. Contudo, poderemos considerar que o orientador foi um deles na medida 

em que deu as primeiras indicações de assuntos e de bibliografia a usar e nos abriu as 

portas das lides de investigação académica. Noutras instituições e situações o uso de 

documentos identificativos da universidade facilitou o acesso a entrevistados e a algum 

material de arquivo nas bibliotecas. Podemos afirmar que o estatuto de investigador 

visível pela posse do documento que o comprova, abriu portas que de outra forma 
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demoraria a abrir. Acrescentamos também que o conhecimento pessoal com o presidente 

da ex RTATB agilizou a marcação da data de entrevista, embora não a tenha 

determinado, pois o contacto institucional inicial com a secretária deste permitiu a 

concessão da entrevista, embora sem data definida.  

  A investigação assumiu duas vertentes: uma manifesta e outra “encoberta” não só 

nas observações, mas também na ausência da necessidade de identificação ou estatuto 

especial no acesso a bibliotecas. Não foi necessário aprender códigos culturais ou sociais 

do local investigado como o idioma. A atitude de estranho, do exotismo que encontrámos 

em algumas trabalhos antropológicos, aqui não se verifica - o trabalho versou sobre um 

meio em grande parte conhecido. As primeiras dúvidas sobre o que se pretendia 

investigar foram desvanecidas com o contributo do autor da obra “Lisboa Turística”. Este 

trabalho foi a “ tempo parcial” devido às imposições profissionais e sem recurso a bolsa 

ou qualquer outro financiamento, o que permite maior liberdade temporal, mas também a 

crítica mais aberta. O investigador não se encontra sujeito a qualquer poder ou 

compromisso que não a sua própria vontade e satisfação dos objectivos a que se propôs. 

Também não há qualquer compromisso ou comprometimento político ou ideológico. O 

tema não está dentro de nenhum debate como o património de minorias étnicas. No 

entanto, há a tentativa de trazer o património histórico para o turismo e para o quotidiano. 

Cremos também que a questão da nacionalidade, género ou idade em nada influenciaram 

a recolha de material, a marcação das entrevistas ou o acesso às bibliotecas. O ideal 

vigente de igualdade de género e o facto de não estudarmos comportamentos ou 

instituições fortemente marcadas por questões de género levam-nos a pensar o que atrás 

se escreveu sobre a não interferência do género nesta investigação.  

 A ausência de candidatura a bolsas de estudo encontra fundamento na antevisão 

das dificuldades de cumprimento de prazos. Neste trabalho as observações e recolhas de 

dados decorriam em paralelo com as leituras e as entrevistas. A redacção final foi ainda 

acompanhada de algumas leituras suplementares para perceber ou colmatar algumas 

lacunas. O percurso de investigação e da escrita não foi linear em virtude das suas 

construções e desconstruções. O contexto temporal da investigação está compreendido 

entre o início de 2008 e o final de 2009, embora a recolha de materiais tenha cessado no 

início deste último ano. Procura-se uma descrição ao longo do tempo, com maior 

incidência no presente porque há mais dados e permite uma observação directa. 

 Por fim, deixámos algumas reflexões pessoais: uma primeira prende-se com a 

necessidade/dificuldade de seguir sempre uma única linha de rumo na investigação, pois 
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num trabalho pluridisciplinar e num tema de igual dimensão, é fácil começar num tema e 

terminar noutro sem que nos apercebamos onde acaba um e começa o outro. A existência 

de um índice provisório demasiado simples dificultou, pois há assuntos que agora se 

revelam acessórios e não têm importância para o tema central do trabalho. O que 

significou um enriquecimento de conhecimentos, também representou algum desvio do 

rumo desejado e de tempo. Diversos rumos de investigação poderiam ter sido seguidos 

durante o processo. O tempo costuma ser um obstáculo à conclusão de muitas tarefas e 

esta não foi excepção. Para além da natural limitação temporal ditada por motivos 

profissionais, acresce o facto de a formação de base (licenciatura) não ser na área do 

turismo, facto já mencionado. A pesquisa em que estas linhas se enquadram representa 

não só uma actualização dos conhecimentos, como uma diversificação a nível científico, 

mas também pedagógico. Para um professor, é importante e talvez necessário, algumas 

vezes na vida, voltar a ser aluno para não esquecer o outro e também para actualizar 

métodos e práticas; ver o que os outros fazem e como fazem. Outro ponto a registar sobre 

este trabalho, ou sobre outros, é o da relação professor/orientador – aluno. Nesta, uma das 

partes conhece e tem mais experiência que a outra e, por vezes, uma pretende sempre 

mais do que a outra alcança e daí as reformulações e pesquisas acessórias. Esta pesquisa 

responde também a um objectivo de aprendizagem e de alargamento das opções 

profissionais e quem sabe, um estágio para outras investigações num futuro a médio 

prazo. A investigação representou também a descoberta de assuntos da História local e o 

aprofundamento/ colocação em prática de muitas técnicas e métodos de investigação que 

só conhecíamos das aulas.  

 Neste trabalho não há questão de partida; fomos à procura de algo que é a prática 

mais comum para o investigador neófito. As amplas descrições servem para que outros 

possam saber qual o conteúdo e ajuizar por eles. Este trabalho baseia-se essencialmente 

em discursos e documentos escritos. A selecção dos factos, elaboração de conceitos, 

relações causais, depende das orientações que o investigador dá; dos seus interesses e 

curiosidades.  

 Uma outra dificuldade e talvez motivo de reflexão prende-se com as regras de 

citação bibliográfica. Regras diversas, dispersas e incompletas; o que obrigou por vezes a 

recriar e adaptar para alguns materiais. Parece-nos que seria oportuno e talvez necessário 

acabar com o excesso de regras. O que é aceite e é norma numa universidade, editora, 

revista, não é noutra, o que pode deixar o investigador algo perdido.   
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 As unidades de análise aqui referidas (livros, jornais e revistas, fotos, postais, 

blogs e páginas web, bem como os guias turísticos) foram escolhidas por serem as que 

contém mais informações sobre o tema. Os guias e folhetos são formas de interpretação e 

produção de significados. Os guias orientam os turistas (tal como se comprovou pelas 

nossas observações sobre o percurso de alguns turistas), seleccionam e criam imagens e 

discursos, e estes são muitas vezes interiorizados pelo local, num processo de espelho. 

Cada um destes elementos revela o que é seleccionado e um discurso diferente. Se um 

folheto, guia, jornal é de âmbito local ou nacional, o enfoque é diferente e isso ficou 

demonstrado pela comparação efectuada. As publicações dirigem a atenção para uns 

elementos ou para outros conforme a sua dimensão nacional ou local. Desta forma 

preterimos o trabalho com as imagens que os turistas possuem na sua mente antes e 

depois da sua experiência turística, o que implicaria a mobilização de conhecimentos e 

técnicas que escapam ao nosso domínio e tempo disponível e porventura um trabalho de 

equipa e com uma abrangência temporal maior. Os livros, guias, jornais, postais e 

publicações on line foram escolhidas por serem aquelas em que melhor se verifica o 

discurso e imagens turísticas e os temas que num determinado momento captam a atenção 

de uma comunidade. A análise de conteúdo foi efectuada para perceber discursos dos 

guias e documentos, bem como os discursos que resultaram das entrevistas.  

 Um lamento que queremos registar é o facto de não nos ter sido possível uma 

deslocação a uma universidade, biblioteca ou centro de investigação no estrangeiro que 

nos permitiria ampliar o leque de perspectivas. Em todas as bibliotecas a recepção e o 

apoio concedido foram importantes para a realização de pesquisas. Durante o processo de 

pesquisa alguns dos interlocutores com os quais falámos mostraram interesse pelo 

trabalho, incluindo alguns técnicos da autarquia. Outros interlocutores tentaram ensinar, 

ou pelo menos assim o pensavam, o que já é do nosso conhecimento há muito tempo, 

procurando demonstrar uma posição de superioridade, mas cometendo alguns erros 

graves no discurso. Uma situação nem sempre fácil de lidar, pois uma eventual correcção 

da nossa parte poderia inviabilizar uma entrevista ou o acesso a uma determinada 

informação.  

 Por fim resta - nos uma outra reflexão, embora fora de tempo e talvez de local: o 

curso via ensino não estimulou nem propiciou muitas oportunidades para trabalhos de 

investigação do género do que aqui se apresenta, talvez porque o objectivo de tais 

licenciaturas não seja a investigação, mas o ensino e a transmissão de saberes. O treino 

em trabalhos de investigação não foi muito durante a licenciatura e o ensino também não 
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estimula suficientemente os professores a desenvolverem este tipo de trabalho, preferindo 

encerrá-los em burocracias e trabalhos de pouca utilidade científica ou pedagógica. 

Estudar o turismo como campo de estudo, de intervenção de vários saberes das ciências 

sociais (por exemplo os impactos, as relações culturais e sociais) permitiu – nos perceber 

melhor outros fenómenos sociais.  

 Queremos também mostrar que é possível fazer investigação em pequenos centros 

urbanos, questionando a afirmação apregoada pelo senso comum, segundo a qual só nos 

grandes centros tal é possível.   

 Não queremos terminar sem manifestar o descontentamento – mais uma vez fora 

de local, mas talvez o único permitido – sobre a inexistência de qualquer tipo de redução 

de horário lectivo para quem se encontra em mestrado ou doutoramento no ensino 

profissional particular, à semelhança do que se passa no ensino estatal; o país trata os 

cidadãos nas mesmas condições de maneira diferente. Tal redução ou qualquer outra 

forma de licença subsidiada teria permitido a frequência, ainda que breve, numa 

universidade, biblioteca ou centro de investigação para aprofundar e diversificar 

conhecimentos, bem como aceder a outros materiais bibliográficos. O tempo de pausas 

lectivas foi aquele em que mais se escreveu e pesquisou para o texto que agora se 

apresenta. 
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5 – OS DISCURSOS E IMAGENS. A INDECISÃO ENTRE TERMAS E 
HISTÓRIA (SÉCULO XX – XXI) 
 

 Neste capítulo passaremos a descrever e analisar uma série de documentos 

variados que nos serviram de base ao texto aqui apresentado. Desde já queremos 

esclarecer eventuais confusões que possam surgir a quem não estiver familiarizado com a 

cidade de Chaves. Quando se tocar nos nomes ”Ponte de Trajano” e “Ponte Romana”, é 

do mesmo que se fala; a mesma situação se aplica à Igreja de S. João de Deus, que é 

também é conhecida por Igreja da Madalena, por se situar nesse bairro. Quando se fala do 

Castelo de Chaves, estamos a referir-nos apenas à Torre de Menagem do dito castelo, mas 

é assim que ela é descrita por muitos flavienses – como se fosse todo o castelo, evocando 

o que aí existiu. A torre é assim uma metonímia, mas também uma metáfora do que aí 

existiu ou da vontade de querer dizer que ainda se tem castelo, trazendo o passado ao 

presente. O castelo marca a paisagem da cidade e não só: orienta a construção civil 

através do limite da altura dos edifícios novos - o poder político usa o passado para 

regular o presente. A designação de vila e cidade de Chaves também é usada 

indistintamente, pois em vários documentos refere-se Chaves quando era vila como 

cidade, transportando a classificação presente para o passado. Entre os documentos em 

análise, contam-se livros, guias de viagem, folhetos recolhidos no posto de turismo, 

postais, jornais locais do século XX e do presente, bem como livros e artigos de revistas 

como a “Panorama” nos quais se menciona “património” e “Chaves”. As páginas Web de 

algumas instituições são também objecto de análise com o objectivo de perceber qual o 

discurso e selecção patrimonial, mas também comparar o discurso oral como o escrito. 

Esta escolha justifica-se pela quantidade de informações, pelo seu carácter diacrónico e 

porque são uma forma de interpretação e produção de significados. Do presente foram 

seleccionados vários suportes de informação que permitem constatar a diversidade de 

discursos e até alguns conflitos.   
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5.1 - OS DISCURSOS E IMAGENS ESCRITAS 

 

5.1.1 - OS DISCURSOS E IMAGENS ESCRITAS -PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 
LOCAIS ATÉ À DEMOCRACIA 

 

Imagem 1 – Ponte de Trajano 

 

 

 A estratégia seguida de ora em diante será a descrição cronológica (começando 

pelos jornais locais e em seguida analisar outros meios de divulgação da informação), 

pois é disso que se trata nesta tese: perceber qual a imagem e discursos produzidos desde 

o início do século XX. Assim sendo, debruçar-nos-emos sobre alguns artigos de jornais 

locais consultados na Biblioteca Municipal de Chaves durante Agosto de 2008. O 

periódico “ O Intransigente” 41 dá conta da construção do Jardim Público, salientando que 

o Sr. Cândido Sotto Mayor o custeia para o oferecer aos flavienses. O jornalista que 

assina o artigo classifica a obra como um importante melhoramento para a vila e um acto 

extraordinário de um benemérito. Não deixa de ser curioso verificar que o artigo aparece 

no meio de uma querela entre regeneradores e progressistas que então dominava a política 

portuguesa. Refira-se que o jornal citado trata essencialmente de questões políticas, de 

instrução pública, de doenças e saúde pública e do caminho-de-ferro. Do mesmo jornal, 

mas num outro número42, é possível detectar uma série de questões referidas como sendo 

impactos negativos do turismo. A notícia em relevo é a Feira dos Santos. Por entre 

expectativas de animação (também política – com a “chegada do famoso escroc da capital 

do reino”), o artigo refere a construção de barracas e a expectativa de que o tempo 

continue de feição para a feira. O impacto negativo anunciado é o alerta contra os actos 

                                            
41  “O Intransigente”, Ano I, nº 5, 30/01/1899. 
42 Nº 43, ano I, 29/10/1899. 
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dos carteiristas. O jornal em causa possui bastantes artigos sobre Vidago e Chaves, com 

referências às respectivas termas, sinal da importância do termalismo nesta época pré 

medicina química. A título de curiosidade refira-se também a inclusão de uma lista de 

classificação dos alunos de uma escola da vila.   

 

Imagem 2 – Foto de artigo de um jornal local sobre o Largo do Anjo 

  

 

 Um outro número do mesmo jornal43 dá conta do lastimável e vergonhoso estado 

do Largo do Anjo, classificando esta situação como “desleixo “ por parte das autoridades 

incumbidas do largo. As preocupações com o arranjo urbanístico são já evidentes. O texto 

                                            
43 Nº 7, ano V, 22/02/1903.  
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refere que “este notável monumento está completamente abandonado, recebendo a visita 

dos suínos”, com a consequente deposição de “estrume e muita porcaria”, o que segundo 

o jornalista, demonstra o desinteresse da vereação. O arranjo do dito espaço configura 

uma forma de “higienização“ social e espacial. Neste periódico também podemos 

constatar algo que não costuma ser mencionado na divulgação turística e que a maioria 

dos flavienses provavelmente desconhece: um violento incêndio no castelo (na altura 

aquartelamento militar), ao qual a corporação de bombeiros acorreu de imediato. O 

incêndio alastrou rapidamente pelo edifício, pois a madeira da construção assim o 

propiciou. No entanto, a notícia em questão apenas dá conta do incêndio, mas nada mais 

acrescenta sobre o castelo.  

 Num outro número do mesmo jornal44, o castelo é referido, mas por algo positivo. 

O acontecimento em causa é o festejo do aniversário do Regimento de Infantaria 19, 

marcado pela iluminação e embandeiramento exterior do castelo. Podemos constatar a 

ideia de embelezar o edifício, se bem que o turismo não fosse o motivo. A iluminação 

eléctrica volta a ser notícia45, mas desta vez sobre a Feira dos Santos, a qual também 

promete animação com espectáculos cinematográficos e música nos intervalos. O turismo 

não está afastado desta publicação46, pois publica uma “Carta de uma viagem d’uma 

excursão aos Andes” e anuncia que o próximo número versará sobre o istmo do Panamá. 

 A escrita de um flaviense bastante conhecido - António Granjo – pode ser 

apreciada num outro jornal local ainda no tempo da Monarquia. N’“O Semanário47”, o 

autor (que também dirigiu o jornal) dá conta de um artigo intitulado “Os padrões da 

ponte”. Neste texto, o jornalista dá conta da retirada (chama-lhe “limpeza”) dos 

acrescentos com que alguns (mãos sacrílegas nas palavras do escritor) borraram os ditos 

padrões. Também dá conta da sua demorada duração, pois só por incúria da vereação 

estes acrescentos foram conservados. O político – que também escreve – elogia a Câmara 

pela atitude. Os acrescentos que a notícia em análise descreve são, provavelmente, as 

armas reais que se encontravam no topo das duas colunas da Ponte de Trajano e que 

foram colocadas muito depois da sua construção. Saliente-se a posição do político 

republicano em não querer as armas da monarquia nas colunas da ponte pode ser um 

prenúncio da queda da Monarquia, mas também podemos constatar a preocupação pelo 

                                            
44 Ano V, nº40, 24/11/1903. 
45 Ano VI, nº 4, 26/10/1904.  
46 Nº 49, 2ª série, 27/03/1910.  
47 Nº 29, 06/09/1910.  
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restauro, devolvendo ao bem em causa o aspecto que ele deveria ter na origem, 

desprezando assim as marcas do tempo e os acrescentos que a História lhe deu.  

 

Imagem 3 – Foto de um artigo de um jornal local sobre a Ponte de Trajano 

 

 Algum tempo depois48 no mesmo jornal, mas já na República, confirma-se a 

retirada dos mencionados acrescentos, classificando de ignorância e selvajaria a 

manutenção dos apêndices. O jornalista mostra o seu regozijo pela retirada dos 

acrescentos que toldavam a arte romana. Classifica a intervenção como de bom senso 

histórico, não colocando em causa a origem romana dos mesmos padrões da ponte. 

Domina a preocupação com o aspecto original. Haverá alguma ligação entre a apregoada 
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e pública moral política romana e o que se pretendia para o novo regime? Foi por isso que 

não se colocou em causa a origem romana das colunas? O património da cidade 

continuou a ser alvo da atenção do jornalista republicano. Desta vez49 foi o pelourinho. 

Da leitura desta notícia ficámos a saber das movimentações que o monumento teve, pois 

nela dá-se conta da sua restituição ao largo principal, “que é o lugar que lhe compete”, 

depois de estar abandonado, deslocado e esquecido (selvaticamente nas palavras do autor) 

num recanto do Santo Amaro. O mesmo jornal dá conta, num anúncio, de uma colecção 

de postais ilustrados sobre Chaves que classifica como “primorosa colecção, 

compreendendo 30 vistas diferentes de costumes e aspectos da vila”. O turismo já fazia 

parte da vida da vila.  

 O assunto “pelourinho” volta a ser notícia50. O autor (AC?) acusa a vereação 

anterior de querer destruir o monumento e desta forma, apear a opressão do passado. 

Julgou-se que os pelourinhos eram locais de castigo. Hoje sabe-se que significavam a 

autonomia municipal; baluarte das liberdades populares; tradição romana, de acordo com 

as palavras do autor. O Decreto – lei nº 23121 de 11 de Outubro de 1933 nada refere 

sobre o passado romano, mas português. A produção legislativa data do início do Estado 

Novo. Reconstruir pelourinhos é reconstruir padrões de autonomia e afirmar a soberania 

popular – de acordo com a notícia citada. O autor louva a vereação por reerguer o 

pelourinho e o dar a conhecer aos flavienses. Também nestas linhas podemos olhar para o 

uso político e propagandístico do património. O autor invoca a origem romana dos 

pelourinhos, bem como a sua construção ditada por foral. De acordo com o autor, o 

pelourinho revela duas épocas: gótico e renascimento. D Manuel reformou os forais e 

quiçá isso se note na estética dos pelourinhos. O escritor invoca ainda duas notáveis 

épocas: a de D. Dinis e a de D. Manuel devido às descobertas. Também aqui, como 

noutros casos que veremos mais adiante, predominam as grandes narrativas.  

 Numa outra publicação jornalística local51, podemos confirmar o que atrás se 

mencionava sobre o incêndio no castelo, da mesma forma que também o incapacitou para 

o “belveder da nossa veiga; ponto de vista de primeira ordem; muito frequentado pelos 

forasteiros”. Podemos concluir que já havia turismo em Chaves, com interesses 

patrimoniais, mas também paisagísticos e termais, pois os forasteiros estão – no descrever 

do jornal – privados da esplêndida vista sobre a veiga de Chaves, os aquistas estão 

privados do espectáculo e desta forma, o que há de melhor – a veiga – não podia ser 
                                            
49 Nº 46, 01/01/1911. 
50 Nº 48, 15/01/1911.  
51 “O flaviense”, 2º ano, Nº 53,12/07/1904.  
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devidamente apreciado. Não obstante o interesse patrimonial e turístico do edifício, ele 

era usado mais como miradouro do que pelo seu valor intrínseco. A não percepção como 

património histórico deve-se, talvez, à continuidade funcional do edifício pelos militares, 

ou seja, não houve uma quebra temporal nem funcional que permita perceber o bem como 

património e algo do passado. Da notícia fazem parte as observações à urgência da 

reparação das construções antigas. O jornalista chama a atenção para a necessidade de 

reparação com material não combustível de modo a evitar acontecimentos como o do ano 

anterior, manifestando a sua preocupação com a salvaguarda do bem.  

 A sensibilidade pelo património e pelo passado também está expressa num outro 

número52 do jornal aqui analisado, uma vez que se dá conta da colagem de um cartaz nas 

colunas da ponte. O acto foi classificado como “ofensa aos antepassados; ignorância e 

incompreensão; atentado a um notabilíssimo monumento epigráfico ” que revela, no 

entender do jornalista, o atraso da população de Chaves.  

 A Feira dos Santos volta a ser notícia53, pois desta vez a Câmara fixou lugares 

para os vendedores. No ano seguinte, o jornal54 sob a direcção de José Mesquita, dá conta 

de um outro local da cidade: “museu de arte e arqueologia”. A notícia preocupa-se com o 

descalabro em que se encontra a biblioteca municipal, a qual contém “verdadeiros valores 

literários”. Dá conta da tentativa de criação de um museu de arte e arqueologia, 

numismática, quadros e talha por parte de fervorosos amigos da terra. Contudo, lamenta 

que a iniciativa tenha sido vítima do desinteresse pelas coisas antigas, sem que uma mão 

carinhosa proteja o património. Nesta escrita, o autor adivinha que “como estância de 

águas, há-de ser um centro de turismo”. É necessário desenvolver atractivos e confortos 

para se tornar mais rica (seria este museu um atractivo mais? O património histórico é um 

complemento à oferta turística termal?). Para o dito museu sugere a Igreja de S. 

Francisco, anexa ao hospital militar (no Forte de S. Francisco), invocando ser um crime 

profanar um monumento utilizando-o para um papel secundário.   

 O “Guia Álbum de Chaves e o seu concelho” de 191555 oferece-nos na sub - capa 

uma fotografia do brasão de Chaves com a inscrição “à muito antiga e sempre leal vila de 

Chaves”. Não se percebe muito bem o que se pretende dizer com esta referência, pois 

antiga a cidade é, mas sempre leal, a quem? À coroa portuguesa? Não parece que assim 

seja, dados os acontecimentos de 1383/85 e as lutas com Castela em que a Casa de 

                                            
52 2º Ano, Nº 65, 04/10/1904.  
53 Nº 34, 24/10/1915. 
54 2º Ano, nº 66, 25/06/1916. 
55 Livro fotocopiado – 66 pág. 
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Bragança tomou o partido deste último reino. Esta obra dá-nos um resumo corográfico da 

região ao longo de duas páginas, acompanhado por fotografias a preto e branco da Torre 

de Menagem do Castelo, com dois militares e ainda com a construção anexa que lá 

existiu. Os adjectivos usados para classificar a vila são: orgulhosa, linda e sorridente. 

Sobre o passado da cidade, o autor destaca ao longo de 23 páginas o castelo, a Ponte de 

Trajano e respectivas colunas, as vistas da cidade, o Arrabalde e a Igreja de S. Francisco. 

As águas termais e o uso que delas os romanos faziam também merecem palavras do 

autor. Outro tema que é descrito nestas páginas é a evolução do nome de “Chaves” desde 

o “Aquae Flaviae”, embrenhando-se o autor numa série de hipóteses sobre o tema. Sobre 

o castelo, constam no livro referências ao seu estado de conservação classificado como 

“em perfeito estado” e que é digno da visita do “touriste”. Sobre o edifício, o autor refere 

a data da reforma estrutural (1446) e o “ surpreendente panorama que se avista da torre de 

menagem”. Outros edifícios de carácter “ histórico” que prendem a atenção deste autor 

são a zona da Madalena, da qual destaca a igreja que é “notável pela sua arquitectura”. 

Outro edifício religioso que capta a atenção é a Matriz que aparece classificada como 

“notável e antiquíssima”, a ponto de também ela merecer a visita do “touriste inteligente”. 

Para além dos atractivos já escritos, o autor destaca ainda o facto de lá estar sepultada 

Maria Mantela.  Em seguida o texto volta-se para um edifício próximo deste último que é 

os dos Paços do Concelho. Ficámos a saber que na altura lá funcionavam a Câmara, uma 

esquadra, o tribunal e as finanças. O edifício é classificado como “belo e elegante”. Ao 

lado destes dois últimos, fica a Igreja da Misericórdia que o autor não esqueceu. O 

edifício é referido com dono de “apreciável valor artístico”. Esta obra apresenta uma série 

de locais que são considerados dignos da visita do turista, chegando a afirmar que um dos 

locais é digno da visita do turista inteligente, se bem que não tenhamos percebido a que se 

referia: à erudição do visitante? Ou ao facto de ter percebido o valor do edifício? Não 

serão inteligentes todos aqueles que antes de lá irem, tiverem lido o guia? Seria uma 

forma de distinção social? Os locais aqui apresentados, mais uma vez, recordam a 

presença dos romanos, a formação da nacionalidade – o castelo – e alguns dos edifícios 

religiosos que se destacam por valores artísticos e estéticos.  

 Um outro jornal56dos anos 30 do século passado versa essencialmente sobre temas 

de política e ideologia, com uma clara adesão aos valores do Estado Novo. Para além 

destes, há outros como a reflorestação, resultados dos exames escolares, concurso aldeia 

mais portuguesa e comemorações do duplo centenário da nacionalidade. Dentro do 

                                            
56 “Era Nova” 
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espírito nacionalista e propagandístico que caracteriza a publicação57, encontramos 

referências a Santo Estêvão e ao seu castelo, mencionando que é das cidades mais antigas 

da Europa. O artigo escrito pelo legionário (João Rico) lembra que a edificação é 

Monumento Nacional e que assim contribui para a glória e tradições de Portugal. Lembra 

também as suas ligações à origem e fundação da nacionalidade que nos livrou do jugo de 

Castela. Neste artigo é notória a tónica propagandística, usando o património como 

elemento de afirmação da nacionalidade, mas também nos leva a pensar que o património 

representa a alteridade – face a Castela. A ideia de Monumento Nacional mostra a 

importância que a nação atribui a um local pelos elevados feitos na sua construção. Surge-

nos aqui uma concepção do património como poder.  

 Outra publicação que foi alvo das nossas leituras foi “O Comércio de Chaves” 

dirigida por Júlio Xavier Júnior. Num dos seus números58 dá conta da necessidade de 

descongestionar a ponte (de Trajano). Os argumentos usados para esta necessidade são 

vários: movimento sempre crescente; necessidade de outra ponte; a idade da Ponte de 

Trajano; a impossibilidade de escoar todo o trânsito; desde 1880 que a ponte não foi 

alargada; a ponte é a única passagem; animais à mistura com pessoas e viaturas. Podemos 

constatar que a idade do monumento é argumento para lhe retirar parte da carga 

respeitando o passado, ou então a idade é factor de exclusão e de alívio de trabalhos, 

como se idade fosse sinónimo de incapacidade. Certo é que se procura adaptar o antigo a 

novas funções, integrando-o na vida quotidiana, ao invés de o preservar “mumificado” 

como se de algo imutável se tratasse. No texto podemos ver uma sugestão; construir nas 

poldras um pontão para veículos de tracção animal e gado para o Tabolado onde se 

realizava a respectiva feira, reservando a Ponte de Trajano para outros fins, porventura 

mais “limpos”. No mesmo jornal também existe um anúncio à “Pensão Rito” na rua das 

Longras, entretanto desactivada. No mesmo jornal, mas num outro número59a Feira dos 

Santos reaparece. 

 Para além destes factos mencionados atrás, também ficámos a saber que o turismo 

era uma preocupação da altura60. Um grupo excursionista de Chaves mandou editar um 

álbum ilustrado na “Tipografia Mesquita” no qual são focadas as principais belezas da 

cidade. A razão deste guia aparece e é: “Chaves precisa ser bem conhecida”. Os autores 

referem que Chaves tem muito que apreciar, principalmente para quem é do centro e sul, 

                                            
57 “Era Nova”, Ano 12, nº 564, 04/06/1939. 
58 “Era Nova”, Ano 1, nº 5, 02/11/1933. 
59Ano 2, nº 48, 06/09/1934. 
60 Ano 3, nº 100, 05/09/1935.  
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mas também tem defeitos, “mas esses ficam entre nós” (não refere quais). A ideia de um 

olhar turístico seleccionador aparece com claridade nestas palavras, pois a publicação 

destina-se a quem é do centro e sul do país. Os autores seleccionam o que querem que os 

outros conheçam, numa tentativa de construir e mostrar uma identidade.  

 Encontrámos um livro que nos pareceu merecedor da nossa atenção que é 

“Portugal económico monumental e artístico”61 que é anunciada como “obra oficialmente 

recomendada pelo conselho nacional de turismo e classificada de interessante e útil para a 

expansão turística do país”. Lembramos que a data em que esta publicação vê a luz do dia 

é anterior a 1938, pois num texto em que são mencionados vários edifícios como a ponte 

e o castelo ainda não aparecem como monumentos nacionais, classificação que só ocorreu 

na data supracitada. Na capa do livro aparece a imagem de D. Afonso Henriques, com 

escudo de Portugal e as respectivas quinas, a evocar todas as glórias associadas ao rei. O 

uso da figura do monarca terá algo a ver com a formação do Estado Novo que então se 

fazia sob a liderança de um único homem? Pretende-se mostrar que no passado, como na 

época, a unificação do país se deveu a um único líder? Por estes indícios podemos 

concluir que o património foi usado como elemento de unificação política.  

 O livro aqui em causa tem 32 páginas com imagens. No que se refere a Chaves, 

aparecem imagens do edifício da Câmara, da Ponte de Trajano, da escultura de Santa 

Maria na ábside da igreja; do pelourinho, do túmulo do Duque de Bragança; da entrada do 

Forte do Rosário – Forte de S. Francisco; Castelo visto ao longe; da Escola Dr. Júlio 

Martins (o antigo edifício), da Capela de Santa Catarina com as paredes revestidas; da 

Quinta de Samaiões; do Jardim Púbico; uma vista geral da cidade; outra do castelo; da 

Capela da Granjinha; do edifício do Museu Regional (parece ser na actual Escola 

Secundária Fernão de Magalhães), da Igreja de Nossa Senhora da Azinheira; da fachada 

da Igreja de S. João de Deus; da fresta da ábside da Igreja de Santa Leocádia; uma 

exposição de trabalhos alunos/sala aula física; do exterior do liceu (no Largo do Anjo), 

das caldas ainda com a antiga buvete; do Hotel Vidago Palace, da fachada da Igreja da 

Misericórdia; do interior do Forte de S. Francisco com a respectiva igreja. A maioria das 

fotos representam o património passado (16) e só oito se referem ao presente.  

 Pelos locais indicados, podemos concluir mais uma vez que os edifícios religiosos 

e militares estão em maioria, sendo seleccionados e apresentados aqueles ligados aos 

feitos construtores da nacionalidade. Destaque não só para os locais de Chaves – cidade, 

mas também para alguns locais que o autor considerou dignos de entrarem nesta lista 
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como o Hotel Vidago Palace e a Igreja de Santa Leocádia que se situa fora do perímetro 

da cidade, tal como a Capela da Granjinha e a Igreja de Nossa Senhora da Azinheira. De 

realçar a preocupação do autor pela inclusão de elementos que atestam a modernidade 

como o Liceu e a Escola Dr. Júlio Martins.  

 

Imagem 4  - Pelourinho 

 

 

 O texto que acompanha as fotos é da autoria do presidente da Comissão 

Administrativa do Município62 e intitula-se simplesmente “Chaves”. O texto discorre 

pelas incursões que os romanos fizeram na região e os vestígios que deixaram, ao ponto 

de o autor considerar que o passado é “história que muito enobrece”. O texto está dirigido 

ao forasteiro, pois começa por alertar que a cidade “não apresenta - à primeira vista  - um 

aspecto alegre, porque assenta nas antigas muralhas, mas depois de a percorrer, a má 

impressão desaparece”. O autor lamenta também que o “afastamento do Terreiro do Paço 

traga um desenvolvimento material mais lento”. De seguida o autor enumera uma série de 

elementos de carácter natural como o rio, o vale fértil, o solo rico e bendito. Alude 

também ao desenvolvimento comercial que a proximidade com a fronteira, a fertilidade 

das terras e a linha de comboio propiciam. Não deixa de elogiar as águas termais que são 

fonte de riqueza, o Jardim Público, para além de escolas, caminho-de-ferro e a presença 

de guarnições militares. No que diz respeito aos monumentos, o autor cita a extensa Ponte 

Romana, a Torre de Menagem, o túmulo do Duque de Bragança, a Igreja Matriz, a da 

Misericórdia e a da Madalena. Um aspecto curioso e invulgar nas nossas pesquisas é a 
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referência a edifícios de linhas modernas, facto raro, pois a promoção turística e 

patrimonial presente assenta em grande parte em edifícios do passado e não nos do 

presente. Mais uma vez se pode verificar que os discursos são construídos com base em 

elementos passados, ligados à construção da nacionalidade, à religião e ao Império 

Romano.   

 Na mesma obra surge um outro artigo intitulado “Chaves – antiga e heróica”, da 

autoria de Francisco de Barros Teixeira Homem na qualidade de membro da associação 

de arqueólogos. Este começa por referir que a origem de Chaves se perde no nevoeiro dos 

tempos, contrariamente ao que outros afirmam. Esta linguagem de inspiração romântica 

parece ser contrariada por informações que o próprio escreve a seguir como a existência 

de um castro no local do castelo (Torre de Menagem) e que o vale é fértil e por isso, 

povoado desde a pré-história. O passado romano continua a fascinar os que escrevem 

sobre Chaves e isso pode ser visto na citação de uma frase dita a um general romano pelos 

povos da região: “os nossos antepassados deram-nos ferro para defendermos a nossa 

liberdade e não ouro para a comprar a um general avarento”. Ao contrário de outros que 

parecem fascinados e agradecidos pela ocupação romana, este prefere destacar a 

resistência ao invasor, elogiando a bravura dos povos, mas também os contrastes: uns 

tinham ouro mas compravam a liberdade, outros apenas ferro, mas lutavam por ela. De 

qualquer forma, o autor refere a romanização da península, os inúmeros vestígios que 

Roma deixou (como a ponte e as colunas) e o interesse que possuem do ponto de vista 

arqueológico. A cidade é referida como das mais florescentes do Império Romano, em 

parte devido às vias e à localização. Depois desta etapa, o autor ocupa-se da referência às 

invasões bárbaras e às destruições por elas provocadas, bem como às crónicas do Bispo 

Idácio. Cita também a ocupação árabe em 712 e a expulsão destes em 742 – 744 por 

Afonso I das Astúrias. De seguida, o repovoamento por Afonso III em 866 – 910 é citado, 

tal como as várias escaramuças ocorridas na região. Esta é uma época pouco mencionada 

nos guias turísticos mais tardios. Os nomes dos irmãos Rui e Garcia Lopes também 

surgem na pena deste escritor. Das muitas vicissitudes militares, é referenciada a tomada 

de Chaves em 1212 por Afonso IX de Leão e restituída em 1231. São também 

mencionados factos como o casamento de D. Afonso III em 1253, a fortificação da Torre 

Menagem por D. Dinis e a crise de 1383/85, durante a qual o alcaide toma o partido de 

Castela. Seguidamente, é referida a conquista de D. João I e a entrega a Nuno Álvares 

Pereira. Merece ainda referência o facto de o Duque de Bragança ter fundado uma das 

primeiras bibliotecas do reino em Chaves e o primeiro museu de Portugal.   
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 A cidade parece ter passado por um período de letargia, a avaliar por este relato. 

Só voltamos a ter referências de 1640 e da construção de fortificações, pois, segundo o 

autor, da posse de Chaves dependia grande parte do norte de Portugal. Os acontecimentos 

de datas posteriores voltam a ser destacados: a segunda Invasão Francesa (1809) e a 

fortificação da praça. Alguns anos mais tarde, os acontecimentos de 1820 (Revolução 

Liberal) são novamente citados, para nos dar conta de que a cidade aderiu ao liberalismo, 

apesar de o comandante – o General Silveira se mater fiel ao rei.  

 Depois do passado, o autor debruça-se sobre o presente, destacando a Escola Dr. 

Júlio Martins, dando conta de que esta foi criada para responder às necessidades 

comerciais e industriais da região.  

 O mesmo autor surge também na qualidade de director da biblioteca e museu, 

assinando um texto com o título “Monumentos e obras de arte no concelho”. Durante 

quatro páginas dá especial realce à Ponte Romana, considerando-a o “ mais assombroso 

monumento que Roma deixou”, pois é um monumento tipicamente romano e uma 

construção formidável. Além destes adjectivos, o autor usa um outro que é “grandioso”. 

Para além do passado romano, o autor evidencia também os acontecimentos bélicos, 

classificando Chaves como uma praça-forte de primeira classe e a principal defesa da 

fronteira norte. O passado militar da cidade volta às páginas deste artigo, para lembrar 

que durante séculos foi comando de armas da província de Trás-os-Montes. As obras 

militares são rotuladas de “ notáveis”. Entre estas destaca a “elegantíssima” e “obra 

sólida” da torre altaneira, ligando-lhe D. Dinis. Os acontecimentos militares que se 

seguem na lista do autor são as Guerras da Restauração e a elas se liga a construção do 

Forte do Rosário (S. Francisco) e de Santo Eleutério (S. Neutel), bem como a do baluarte 

da Madalena que o vandalismo destruiu (palavras do autor).  

 Como é hábito nos textos analisados, os edifícios de carácter militar acompanham 

os religiosos e o autor não escapa a esse costume. A Igreja de Santa Maria Maior surge 

com a indicação de estilo arquitectónico, tal como o vandalismo que sofreu. A porta 

renascentista (reconstruída) é classificada de “belo exemplar”. Da época medieval é 

citado o casamento de D. Afonso III. Ao lado deste edifício surge a Igreja da Misericórdia 

que o autor descreve. A localização dada é a proximidade ao Paço dos Duques de 

Bragança (edifício original demolido para construção do novo quartel do Batalhão de 

Caçadores nº 3). A igreja é destacada pelos “lindos painéis” e pelo tecto que ostenta uma 

“ pintura riquíssima”.  
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 Continuando a sequência dos edifícios religiosos, a Capela de Santa Catarina do 

século XVII recebe umas palavras que nos indicam que pertenceu à família dos irmãos 

Rui e Garcia Lopes. Também a Capela da Senhora do Loreto (Santa Cabeça) nos surge 

com a indicação da data de construção (século XVII) e que, segundo o autor, pertenceu à 

família Madureiras Lobo e tinha esplêndidos quadros no apainelamento do tecto. Outra 

capela que prendeu a atenção do autor é a da Senhora do Pópulo que pertenceu aos 

morgados de Santa Catarina e nela prestaram juramento os conjurados de 1808. A Igreja 

de S. João de Deus aparece com a lembrança de que ali existiu um hospital. Este edifício 

é descrito como tendo um “notabilíssimo trabalho em pedra”. Outra igreja citada é a de 

Nossa Senhora da Conceição que segundo o autor tinha formosos azulejos do século 

XVIII (desconhecemos a localização deste edifício, mas supomos que será no local da 

actual Escola Secundária Fernão de Magalhães).  

 O autor destaca também o Pelourinho que considera um dos mais belos do país e 

tem uma elegante coluna torcida.  

 Merecem ainda referência o Museu Regional (na actual Escola Secundária Fernão 

de Magalhães). As termas são também citadas pelo autor a propósito da destruição destas 

na altura das Guerras da Restauração. O texto termina com um elogio ao poder político 

central por ter promovido a vila a cidade, o que é “ um acto de justiça”. Este artigo cita 

vários nomes; pretende dar um rosto aos acontecimentos. 

 Outro jornal63dirigido por Soares Pinto debruça-se sobre “Turismo e 

mendicidade”, refendido que o “turismo é panaceia que nos livra das misérias” e 

“preparem-se para encantar o turista e apanhar o que mais puderem ao forasteiro”; “não 

se preocupem com a impressão com que os turistas ficam, mas apenas com o dinheiro”. 

Nesta óptica mercantilista do turismo o autor denuncia o alojamento sem qualidade nem 

asseio e os poucos restaurantes com especialidades regionais, bem como os vadios nas 

estações da CP.  

 O jornal também dá voz ao termalismo64 e num outro número65 está presente uma 

perspectiva diferente daquela economicista atrás referida. Refere-se que o turismo é a 

expressão da cultura, dinamismo, necessidade de seleccionar imagens exóticas, não 

importa conhecer muito, mas bem, devagar e  in loco. Estarão as ideias de António Ferro 

a influenciar este artigo? O texto denota preocupações com o turismo, pois segundo o 

                                            
63 “Notícias de Chaves”, ano VIII, nº 370, 10/08/1957. 
64 Ano XXI, nº 1051, 29/08/1970.  
65 Ano XXI,  nº 1052, 05/09/1970. 
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autor, apregoa-se o turismo onde não há condições hoteleiras e denuncia a tentativa de 

ganhar dinheiro explorando o turista.   

 Nos anos seguintes – pós revolução – as preocupações do jornal centram-se nas 

urbanizações novas, problemas de qualidade de vida e eleições.                   

5.1.2 – O DISCURSO NACIONAL SOBRE O LOCAL - PUBLICAÇÕES 
PERIÓDICAS  

 

 Ainda sobre publicações periódicas há a referir uma outra que é a “Revista 

Latina”. O acesso a esta publicação foi feito na Biblioteca Pública de Braga – 

Universidade do Minho. Alguns exemplares estavam em mau estado de conservação e 

outros já não eram as páginas originais, mas cópias destas. A revista tinha um âmbito 

nacional e neste sentido, importa ver quais os discursos que se produzem sobre a região a 

partir do país. Desta revista foram analisados os números disponíveis - desde 1930 a 

1957. Os temas tratados são vários e seria fastidioso descrevê-los a todos e por isso, 

limitar-nos-emos a mencionar apenas aqueles que possam ter algumas referências sobre 

Chaves. Os assuntos abordados por esta publicação são essencialmente locais de zonas 

litorais como Porto e arredores; Coimbra, Viana do Castelo e as festas da Senhora da 

Agonia. A revista centra-se no que parece ser um turismo de sol e mar, bem como numa 

série de referências às tradições festivas, religiosas e agrárias da população. As imagens 

escolhidas para a capa reflectem isso mesmo: carros de bois, centenário da nacionalidade. 

Num dos números desta publicação66tratam-se temas como a rede rodoviária nacional e as 

respectivas ligações de autocarro. É neste número que aparecem as primeiras referências a 

Chaves num mapa sobre os percursos de uma empresa de transportes67, embora nada 

apareça sobre a cidade ou os seus atractivos. A maioria dos artigos desta revista tem por 

tema as zonas de litoral ou próximo deste: Braga; Ponte de Lima; Santo Tirso; Coimbra. 

Saliente-se que uma das referências que aparece na revista é o patrocínio do governo 

português de então. O número de 1940 da revista é dedicado ao centenário da 

nacionalidade, em virtude do carácter propagandístico e nacionalista do poder de então, 

mostrando-se mais uma vez que o turismo pode ser um instrumento de poder. Noutros 

números da revista68 aparecem as “figuras notáveis da História de Portugal”. Os temas 

versam sobre algumas localidades do país e seus encantos como a arte das suas igrejas, ou 

as belezas naturais do Gerês. Para além do território europeu continental, aparecem 
                                            
66 Nº 3, Agosto de 1934.  
67 Empresa Automotora de Braga 
68 Nº 2, IIª série, Outubro de 1946. 
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também artigos sobre as colónias69, numa tentativa de lembrar que, apesar da distância, 

havia territórios portugueses além-mar. A região de Trás-os-Montes fica algo esquecida 

nestes artigos, pois além dos mapas rodoviários, só aparece mais uma referência a 

Miranda do Douro70 . Outros temas passam por Macau (lembrar o Portugal 

pluricontinental) e ilhas das Berlengas. 

 Outra revista por nós analisada é a “Panorama – Revista Portuguesa de Arte e 

Turismo “, da responsabilidade do Secretariado Nacional de Informação /Sociedade de 

Propaganda Nacional, a qual começou por ser dirigida por António Ferro. A sua 

publicação iniciou-se em 1941 e findou em 1973, a julgar pelos números disponíveis na 

Biblioteca Pública de Braga. O intuito da revista é claro: divulgar o que o regime de então 

considerava as belezas naturais do país, elogiar a ruralidade e o pitoresco de então, mas 

também a montanha, os regionalismos da gastronomia e do artesanato, bem como 

desenvolver campanhas de educação e doutrinamento sobre o acolhimento aos turistas e a 

montra que se lhe deveria preparar. No que se refere a esta publicação adoptaremos o 

mesmo procedimento da anterior: enumerar apenas os números que tenham algo a ver 

com o tema desta tese. As imagens escolhidas para as capas dos vários números da revista 

deixam transparecer o elogio à ruralidade, à montanha e à história nacionalista. No 

primeiro número71 aparece um mapa de Portugal inserido no artigo “Paisagem e 

Monumentos de Portugal”, mas não aparece nenhum monumento para Chaves. Para 

Bragança e outros locais aparece a “Domus Munucipalis”; para Montalegre aparece o 

castelo. Durante os vários números aparecem artigos com referências ao que a nação 

considera serem os monumentos mais importantes: Batalha; Alcobaça; Tomar e outros 

locais considerados centrais da nacionalidade e das suas belezas turísticas. Na assinatura 

de alguns artigos aparece o nome de historiadores, numa tentativa de emprestar 

credibilidade e legitimidade científica à mensagem difundida. O objectivo de alguns 

destes artigos com a assinatura de académicos é “despertar curiosidade para o 

conhecimento da paisagem portuguesa”. Na revista são frequentes os artigos sobre os 

territórios coloniais, presença de grupos folclóricos ou bandas militares no Brasil. São 

também presença assídua os calendários de festas e romarias, bem como tabelas 

indicativas das distâncias entre localidades, o que pode ser visto como uma tentativa de 

dar a conhecer o país às suas gentes. A campanha de educação dirigida aos portugueses 

                                            
69 Nº 8, II série, Outubro de 1952. 
70 Nº 13, Outubro de 1944. 
71 Ano 1, nº 1, 1941. 
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também pode ser vista na “Campanha do Bom Gosto” 72. A exaltação de certos locais 

considerados icónicos da nacionalidade também está presente nos vários artigos sobre 

Monsanto e culinária regional. No mesmo número73 aparece um artigo sobre termas, mas 

Chaves não é referida. Outros assuntos tratados são as ilhas atlânticas dos Açores e 

Madeira, bem como o vinho. Se num dos números aparece um artigo sobre termas, mas as 

de Chaves não aparecem, a situação foi corrigida num outro74, em que já figuram, bem 

como as respectivas indicações terapêuticas e o preço de hotéis e comboios. Num artigo 

especial dedicado ao norte, aparecem Braga, Porto, Guimarães, Lamego, Vila Real, Viana 

do Castelo, Bragança, Guarda e Viseu. Sobre Vila Real, destaca-se com direito a imagem, 

os solares, a Serra do Marão e suas belezas. Não deixa de ser estranho que todas as 

cidades referidas sejam capitais de distrito, à, excepção de Lamego que é diocese. A 

associação do regime de então com a Igreja Católica é conhecida. A revista enfatiza locais 

com importância política ou significado religioso; tudo o resto é esquecido. A cidade de 

Chaves aparece num mapa com distâncias a partir do Porto, tal como Vidago e Pedras 

Salgadas. O motivo do aparecimento destas três localidades talvez seja as termas, pois é o 

elemento comum às três. A centralidade da região norte é atribuída ao Porto, pois a partir 

desta cidade se medem as distâncias para os outros locais. A serra, as tradições, mas 

também a modernidade (por exemplo o Instituto Superior Técnico) são os temas 

predilectos, sem esquecer as colónias. A cidade de Chaves aparece num artigo sobre 

campismo75, tendo o nome inscrito num mapa dos parques nacionais.  

 O vinho continua a marcar presença em vários números. O desenvolvimento 

turístico também é alvo de atenção nesta revista76através da referência às facilidades de 

deslocação criadas pela auto-estrada Porto – Lisboa. As referências a Trás-os-Montes 

continuam a ser vagas e em menor número comparativamente a outros assuntos. Outro 

tema abordado77 é “as Janeiras” em Trás-os-Montes. Esta zona do país aparece como um 

depósito da alma intocada do país face às mudanças introduzidas pela modernização.  

 A revista descreve locais escolhidos como representativos da nação, mas também 

dá sugestões de roteiros78. Sugere sete roteiros: Porto, Braga, Bom Jesus, Póvoa de 

Lanhoso, Gerês, Chaves, Vinhais, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Torre de Moncorvo, 

                                            
72 Ano 1, nº 2, 1941. 
73 Ibidem 
74 Ano 1, nº 3, 1941. 
75 Ano 1, nº 9, 1942. 
76 Ano 2, nº 15/16, Julho de 1943. 
77 Ano 2, nº 12, Dezembro de 1942. 
78 Ano 2, nº 15/16, Julho de 1943.  
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V. N. Foz Côa, S. João da Pesqueira, Lamego, Régua, Vila Real, Pedras Salgadas e 

Vidago, mas é curioso que não refere o que visitar.  

 Uma breve referência a Chaves aparece num artigo sobre Bragança79, aparecendo 

como a “antiga Aquae Flaviae “. No que se refere a Chaves, de notar um pequeno erro, 

talvez motivado pelo desconhecimento: no mapa de distâncias, Verin (Galiza – Espanha), 

aparece próximo de Bragança e não de Chaves.  

 O lugar que o país reserva para Trás os Montes está bem presente nas palavras 

usadas para classificar a região80: associado a serras, religiosidade, por oposição à 

campina rasa do Alentejo. O intuito doutrinário da revista pode observar-se numa outra 

iniciativa: conheça a sua terra81; o nacional vem dizer ao local como eles se devem pensar 

e saber sobre a terra habitada por eles. Esta situação está também presente na actualidade 

(lembre-se o artigo de Paulo Peixoto – “Porto Feliz”).  

 A região de Trás-os-Montes é contemplada com duas páginas82 em que se usam 

palavras como “serras majestáticas; menos conhecida e visitada; famoso e riquíssimo 

recanto (não exemplifica); ambiente histórico e tradicional (sem exemplos); beleza 

regional portuguesa; contrastes soberbos de pitoresco; majestade e beleza, fazendo 

referências à agricultura, às culturas autóctones e árvores. O Douro e a sua paisagem 

merecem referência pelos socalcos e vinho. Sobre os aspectos imateriais refere as usanças 

e tradições - é a província que mantém a pureza dos costumes(não exemplifica) ; gente 

hospitaleira; mergulha as raízes no patriotismo e nas recordações afastadas da história e 

nos heróis antigos. É de estranhar que refira a hospitalidade da gente (supõe-se que quem 

escreveu a conhece por experiência), mas não refira exemplos de costumes ou do 

ambiente histórico e tradicional. Outro aspecto curioso num estado que se pretendia 

central é a afirmação “Para cá do Marão, mandam os que cá estão”, como se sempre 

tivesse sido uma região autónoma, diferente, separada do resto do país, dando ao 

leitor/visitante a ideia de estar e entrar num local diferente do resto do país. Mas se 

mandam, também parece que o poder central se esqueceu deles. Como é que o Estado 

Novo permitia que fossem outros a mandar? Miranda do Douro e os seus pauliteiros 

também merecem menção no artigo. Esta escrita centra-se na parte relativa a Bragança e 

Douro e esquece o resto.  

                                            
79 Ano 3, nº 18, Dezembro de 1943. 
80 Ano 3, nº 20, Abril de 1944. (está riscado e aparece nº 4 a lápis) 
81 Nº 23,  Vol IV, 1945.  
82 Nº 31, Vol VI, 1947. 
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 O discurso construído assenta numa imagem bucólica, num passado eterno cheio 

de tradições e costumes diferentes guardados para o visitante e o consumo turístico.   

 Para além dos temas de carácter e enfoque turístico, também se percebe a vontade 

de mudança induzida pela revista, por exemplo, nas regras sobre higiene na habitação 

rural83. Guimarães – mítica capital fundadora do reino – recebe vários artigos em vários 

números.  

 A zona de Trás os Montes aparece novamente referenciada84e desta vez Chaves 

também aparece, mas apenas com informações gerais sobre hotéis e pensões. A província 

de Trás-os-Montes é reconhecida pelas culturas agrícolas, capa de honras, vinho do 

Douro, como uma província simples e unitária e pela veiga de Chaves. Mais uma vez se 

percebe que a esta região ficaram reservados os atributos bucólicos e campestres.  

 Uns números mais adiante85, já sob a direcção de Ramiro Valadão, aparecem 

referências às termas de Vidago e de Pedras Salgadas. 

 As termas de Chaves aparecem novamente num outro número da revista86, cujo 

texto aparece acompanhado por uma foto a preto e branco do rio e do castelo; campos de 

cultivo na zona da ponte Marechal Carmona. Não aparece mais nenhuma referência a não 

ser a de que Chaves tem termas. A revista dedica outro artigo 87a Trás-os-Montes, mas 

centra-se, mais uma vez, na parte de Bragança “desde os altos de Chaves ao vale da 

Vilariça” – a referência a Chaves é apenas uma linha de texto. A cidade de Chaves é 

novamente alvo da atenção da revista88 num artigo sobre o românico e romano. Aparecem 

as cidades de Évora, Mértola, Lisboa, Beja, Viseu, Coimbra, Chaves. Acerca desta última 

aparecem nove linhas de texto, com menções à Ponte Romana e uma imagem da torre de 

menagem. As termas de Chaves voltam a ser alvo da atenção da revista89 quando as 

compara com outras da Europa. 

 

 

 

 

 

 

                                            
83 Nº 31, Vol. VI, 1947. 
84 Nº 39, 1949 – número dedicado à província 
85 Nº 10, Junho de 1958. 
86 Nº 22, Junho de 1961.  
87 Nº 24, Dezembro de 1961. 
88 Nº 9, Março de 1964. 
89 Nº 18, Junho de 1966.  
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Imagem 5 – Torre de Menagem 

 
 

Imagem 6 – Foto de um artigo sobre Chaves da revista “Panorama”  

 

   

  A revista dedica-se a acontecimentos considerados relevantes para a ideologia 

política da nação, bem como a uma série de locais considerados emblemáticos. O turismo 

e os desenvolvimentos nesta área como a aviação, o campismo, as estradas, pousadas são 
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assuntos mencionados por diversas vezes. As referências às colónias são constantes, bem 

como aquelas que dizem respeito à herança artística portuguesa desde os tempos da 

expansão marítima. Estas referências lembram o imperialismo português no mundo. Os 

museus são tratados em vários artigos, bem como alguns nomes da literatura portuguesa, 

tal como merecem destaque os navegadores que a história consagrou como descobridores.  

 Depois de analisar esta revista, podemos concluir que as referências ao património 

histórico da cidade de Chaves se ficam por breves linhas sobre a Ponte de Trajano e uma 

imagem da Torre de Menagem. O país prefere destacar os monumentos consagrados pela 

história como palco ou representação dos grandes acontecimentos ligados às meta - 

narrativas sobre a construção da nacionalidade: Tomar, Batalha, Alcobaça, Óbidos, 

Guimarães, Porto, Lisboa, Évora e aqueles que possuem os bens considerados mais 

representativos de um período da História ou movimento artístico. Chaves é mencionada 

pelas suas termas – elemento natural – que coincide com as outras referências a Trás-os-

Montes: um local distante, bucólico, rural, campestre, calmo, sem conflitos e por isso 

contrário ao progresso sentido noutras zonas do país. A imagem que se pretendia 

transmitir era a de um país pequeno, mas organizado e com variados elementos naturais e 

patrimoniais; uma espécie de divisão do trabalho: para cada região, sua especialidade e 

vocação turística.                

  

5.1.3 – PUBLICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS  

 

 Na Biblioteca Municipal de Chaves encontrámos outro livro90 que define Chaves 

como “terra boa”. Uma das fotos de início da obra é a do castelo visto ao longe. O autor 

ressalta a antiguidade histórica como o atesta a mítica e multisecular ponte sobre o 

poético Tâmega. Em seguida escreve sobre heróicos feitos guerreiros, – mas não refere 

quais. Para além destas referências gerais sobre a história da cidade e da região, o autor 

destaca a esplêndida situação geográfica e que este pedaço de território foi abençoado e 

beneficiado pela natureza. A natureza deu também – no entender do autor - excelentes 

águas das caldas com grandes virtudes terapêuticas e uma formosa veiga. Em seguida, 

este discurso paradisíaco é marcado por palavras mais ásperas para os seus habitantes que 

são classificados pelo autor (que é padre) como autores de uma “atitude quase criminosa 

de apatia e censurável desmazelo”, sem a qual Chaves podia ser melhor. Sobre os 

                                            
90 Almanaque de Comércio de Chaves, nº 2, 1937, s/n,  Livro fotocopiado, 189 pág. 
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edifícios da cidade, são referidos, o Castelo, a Ponte de Trajano, o Forte de S. Neutel e a 

Igreja da Madalena. Ao castelo dedica meia página para escrever que outrora foi praça-

forte e que actualmente é Quartel de Caçadores nº 3. Descreve a torre, a data de 

construção por ordem de D. Dinis 1446 (provavelmente gralha, pois nesta data o rei já 

havia falecido). Aparece uma imagem da torre com um anexo militar (entretanto 

desaparecido). A imagem é a preto e branco e nela surgem dois militares, o que reforça o 

sentido da edificação e do uso que tinha à época. 

 Outro assunto de que o autor se ocupou foi a Ponte de Trajano e a ela dedica-lhe 

duas páginas com duas imagens a preto e branco das colunas com as armas reais e a ponte 

vista ao longe. O monumento é classificado como “grandioso legado da civilização 

romana” e que já completou dezoito séculos. De acordo com o autor, a ponte é uma 

descrição dos tempos romanos e da riqueza da região. Destaca ainda a arte e solidez da 

construção. A qualidade da obra – é no entender do autor – atestada pelas referências que 

aparecem à ponte em vários livros. O autor concorda com um escrito já citado sobre os 

apêndices colocados nas colunas da ponte com as armas reais, classificando-o de “notável 

disparate cronológico”.   

 O Forte de S. Neutel merece uma página com imagem da entrada com um militar, 

o que reforça o seu carácter bélico. A imagem é também a preto e branco. No texto que 

acompanha a imagem, são mencionados dados sobre a data e autoria da construção 

(1664). O motivo da sua construção também é referido: a necessidade de proteger a praça 

dos espanhóis. Fica implicitamente mencionada a Guerra da Restauração e o contributo 

da região nas lutas pós União Ibérica. De seguida descreve os avanços e recuos das obras 

de construção e justifica o seu estado incompleto: a paz com Espanha tornou 

desnecessária a conclusão.  
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Imagem 7 – Vista da entrada do Forte de S. Neutel 

 

 

 

Imagem 8 – Fachada da Igreja de S. João de Deus/Madalena 

 

 

 A Igreja da Madalena merece uma página de texto que aparece acompanhado de 

uma imagem a preto e branco, de perfil da fachada da igreja. O autor (não nos 

esqueçamos que é padre) classifica a igreja como “a melhor obra de arquitectura sacra 

que possuímos”. Nisto discorda de outros que atribuem este título à Igreja da 

Misericórdia. Sinal dessa importância é o facto de ser admirada por nacionais e 

estrangeiros. Também descreve a data de construção e a autoria (mandada construir por 

D. João V  - 1720/1721 até 1750).  
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 Também este edifício, à semelhança do Forte de S. Neutel ficou por concluir. Para 

além da descrição do edifício, procura-se fazer a sua história e mostrar que o que ali está 

nem sempre serviu ao culto religioso. São referidas outras utilizações como armazém de 

feno, madeira e outros objectos devido à extinção das ordens religiosas na sequência das 

revoluções liberais do século XIX. O autor refere outros aspectos sobre Chaves como a 

gastronomia, poemas e aspectos comerciais.   

 Outro livro que descreve Chaves e os seus elementos é o “Almanaque de 

Chaves”91 que desta vez se apresenta em formato livro. Na capa apresenta imagens da 

Ponte de Trajano, da torre do castelo e de duas chaves cruzadas. O autor discorre sobre a 

“nobre Chaves” ao longo de três páginas, oferecendo imagens da Ponte de Trajano, vistas 

panorâmicas da cidade e da antiga Escola Dr. Júlio Martins (fotos a preto e branco). As 

referências que aparecem sobre a cidade classificam-na como antiga e nobre, princesa do 

Tâmega, centro urbano muito importante, população laboriosa, honesta, sincera, capaz de 

grandes esforços e com águas esplêndidas. Destaca ainda a escola industrial e comercial 

de Júlio Martins, bem como a veiga e o seu contributo para o abastecimento do país de 

maneira notável. O autor indica também o que ele considera locais dignos de visita: vista 

panorâmica da cidade, Forte de S. Neutel, Igreja da Senhora da Azinheira; Forte S. 

Francisco e Museu da Região Flaviense, Castelo, Igreja Matriz e a da Misericórdia, o 

Pelourinho, as Caldas, as casas de aspecto pouco atraente para olhos habituados ao 

cimento armado, a Ponte Nova, a Ponte Romana, bem como outros elementos como o seu 

passado que merece uma visita – nas palavras do autor. As memórias e os feitos 

(atribuídos a) Rui e Garcia Lopes, bem como as referências às Invasões Francesas 

contam-se entre os feitos pelos quais Chaves merece uma visita. Curiosa é a menção à 

Estação da CP, ainda em funcionamento na época. Esta obra destaca elementos de ordem 

natural e histórica. Entre os primeiros contam-se as termas e a veiga, mais concretamente 

as suas vistas, propondo ao visitante uma contemplação paisagística em contraste com as 

serras que ladeiam o vale. Sobre os elementos de carácter histórico são mencionados os 

locais e edifícios ligados aos grandes acontecimentos; aquilo que a História selecciona 

como fazendo parte dos momentos cruciais da evolução e da formação do presente. Para 

além dos elementos do passado, aparecem também referências ao presente de então: a 

Ponte Nova, a importância da Escola Dr. Júlio Martins e um outro elemento ligado ao 

quotidiano: as casas que ferem a vista a quem está habituado ao betão. Predominam as 

referências aos séculos passados e poucas ao presente.  

                                            
91 Pereira, H. A., (coord), 1949, Almanaque de Chaves, s/n; s/l. 
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 Noutras páginas da obra, aparece uma série de considerações sobre as ruas e a sua 

história. Ao longo de três páginas, Carlos Palmeira apresenta-nos uma perspectiva sobre a 

rua, não só como elemento de ligação e circulação, mas também sobre a sociabilidade 

desta. Apresenta uma imagem de uma rua – não identificada - , com passadiço entre os 

dois lados. O texto é um debate sobre conservação ou derrube de casas para alinhar as 

ruas. O autor confronta a necessidade das habitações para os seus moradores e a vontade 

do poder político que discorda do derrube e posterior reconstrução, com os que defendem 

o derrube de casas para alinhar as ruas, alegando aqueles que o alinhamento de ruas deve 

ficar para a cidade nova. Desta forma, procura-se respeitar a história e evitar tocar nas 

pedras lendárias (pensamento influenciado por Ruskin – “não temos o direito de tocar nos 

edifícios do passado, porque não nos pertencem”).  

 Deixamos agora um pouco de lado os jornais e publicações periódicas para nos 

debruçarmos sobre um guia turístico de âmbito nacional que é o “Guia de Portugal”92 . Na 

capa ostenta o escudo de Portugal – castelos, quinas e chagas; na contra capa, a esfera 

armilar e a Cruz de Cristo. As referências de carácter nacional e histórico dominam, numa 

tentativa de lembrar aos leitores do guia que estão num país milenar e de grandes 

epopeias passadas. Esta publicação tem um mapa de Portugal continental, as cidades, 

províncias, principais vias, rios, cabos, praias e altitudes com nome das serras. O índice 

está organizado por introdução geográfica, arte, história, épocas de viagem, hotéis, 

usanças, pitéus, acessos e percursos. Sobre cada concelho/região/paisagem sugere 

bibliografia e pontos de interesse. O facto de indicar a bibliografia usada nos textos 

sugere que se trata de uma obra dedicada não só ao turista, mas também àqueles que 

pretenderem saber um pouco mais da região. Colaboram académicos como Orlando 

Ribeiro, Jorge Dias, para além de Miguel Torga. Talvez esta seja uma obra mais que 

turística. Esta, apesar de poder não ser apenas turística, está voltada para o turista, pois 

contém cartas, mapas e plantas. No prefácio da obra pode ler-se a data de início da mesma 

– 20 anos antes da sua publicação. O autor deste prefácio descreve a obra e o seu carácter 

indefinido e eclético – “a obra nem é história, nem ciência, nem literatura, nem filosofia, 

nem poesia, nem arqueologia, nem erudição, nem religião, mas tem uma porção de cada”.  

 O guia refere-se a Trás-os-Montes, começando pela localização geográfica, 

afirmando que é um local ao lado da “vizinha e fraterna Galiza”. É curioso verificar que 

                                            
92 Guia de Portugal - 5º vol.  – Trás-os-Montes e Alto Douro – I – Vila Real, Chaves e Bragança – 3ª ed.; 
Fundação Calouste Gulbenkian – 1995; Original - prefácio de 1969.  
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se refere ao território além fronteira não como Espanha, mas pelo nome da região, o que 

não deixa de ser estranho numa altura em que os regimes políticos de Portugal e Espanha 

eram adeptos de uma centralização política. O texto descreve a região de Trás-os-Montes 

como uma terra pedregosa, magra e ascética; matizada pela frescura das veigas. Para além 

dos aspectos geográficos e naturais, são dadas a conhecer ao leitor informações como: é 

uma terra de lastro milenar de costumes (provérbios, canções de trabalho). O lado natural 

parece recolher a admiração dos autores que definem a região como “um el dorado para 

os apreciadores de paisagens”. Não deixa de ser curioso verificar que, mais uma vez, a 

região de Trás-os-Montes aparece destacada pelos seus atributos naturais e paisagísticos. 

O país reservava para algumas zonas do interior a tarefa de fornecer paisagens, enquanto 

às outras cabia o fornecimento de património histórico e sol e mar, tal como referido 

sobre outras publicações. De Chaves ficámos a saber que tem uma “formosa veiga”.  

 A imagem seleccionada para acompanhar o texto sobre a região é uma do Douro 

em Miranda do Douro (foto a preto e branco, sem gente, só paisagem). Foi também 

escolhida uma outra do castelo de Montalegre. Ao longo do texto aparecem referências à 

história da região, aos seus limites geográficos e às suas gentes que são caracterizadas 

como tendo “uma autoridade que emana da força interior que cada qual traz do berço”. 

De Chaves ficámos a saber que tem termas famosas. Também ficámos a saber que os 

homens “são de uma só peça, inteiriços, altos e espadaúdos, que olham de frente”. Aqui o 

autor destaca o carácter das pessoas por analogia às características da região, como se esta 

moldasse os seus habitantes ou como se essas características psicológicas e de carácter 

fossem intrínsecas e de origem natural.  

  O guia refere-se a Chaves com uma imagem conhecida da fortaleza medieval – 

um desenho de Duarte de Armas. Também descreve o relevo, os rios, os vales e o coberto 

vegetal. As actividades agrárias e pastoris são também mencionadas. O passado de 

Chaves começa a ser tratado com referências à antiga via romana entre a actual Braga e 

Lugo que passava por Chaves. As continuidades temporais são destacadas através do 

percurso que algumas vias ainda hoje seguem. Outras cidades a que o guia alude são Vila 

Real, Bragança, Miranda do Douro e Lamego e também nos informa que são pouco 

povoadas. No que se refere a arte, arqueologia e história, o autor realça a existência de 

peças em Chaves destinadas a um museu regional de arte e arqueologia. Ainda sobre o 

passado da vila medieval de Chaves, ficámos a saber que esta teve importância na 

Reconquista, mas também esteve em poder dos mouros até 1129. A zona era palco de 

fossadas e razias. Os acontecimentos da crise dinástica de 1383/85 são também 
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destacados, bem como as divisões entre os locais, pois alguns eram fiéis a Castela. No 

seguimento de ditas divisões, a vila, tal como outras rebeldes foram submetidas por D. 

João I. O período que medeia entre esta época e 1640 não é referido, à semelhança de 

muitas outras publicações. O ano de 1640 e seguintes aparecem mencionados a propósito 

das Guerras da Restauração. É neste contexto que é referido o Forte de S. Francisco. De 

seguida aparecem as Invasões Francesas e a Monarquia do Norte. Desta descrição e 

selecção de acontecimentos podemos verificar que aparecem aqueles que são 

considerados cruciais para a afirmação da nacionalidade.  

 

Imagem 9 – Entrada do Forte de S. Francisco 

 

 

 

 Mais adiante o guia refere quais as épocas mais indicadas para viajar, bem como 

hotéis e pousadas, aeródromos e vias de acesso terrestre. Nas páginas 405 a 438, o guia dá 

uma série de informações sobre Chaves, nomeadamente, comboios, gastronomia, hotéis e 

termas. A cidade é classificada como “ pequena e airosa”, com 13.000 almas; situando-se 

a 12 km da raia, com uma fecundíssima e plana veiga. Do passado é destacada a segunda 

invasão francesa, bem como os 18 arcos da ponte imperial e as virtudes das águas. No 

capítulo dedicado à história aparece uma imagem do castelo e da vila. A imagem contém, 

para além da torre, as muralhas seiscentistas. Para além disto, contém um desdobrável 

com mapa: fortes, castelo, Ponte de Trajano, Igreja da Misericórdia e Igreja Matriz, 

informações diversas, Igreja da Madalena. Outros locais que o guia considera merecerem 
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uma visita são os da antiga escola de cirurgia e o revelim da Madalena. Os locais 

escolhidos são aqueles de carácter religioso, militar, e a ponte da época romana. Os locais 

considerados “de menor importância” como capelas ou ruas não aparecem. O que aparece 

é aquilo a partir do qual se constroem os discursos dos feitos considerados de maior 

relevo histórico. O guia particulariza algumas informações sobre os locais destacados. 

Assim, sobre a Igreja da Madalena refere o seu estilo ambíguo e fachada interessante. A 

contrastar com este interesse, o interior é classificado como “discreto”. O texto é 

acompanhado por uma fotografia a preto e branco da fachada em plano picado. Esta 

perspectiva aparece em muitas outras fotografias da actualidade, talvez devido ao facto de 

a rua ser estreita e não permitir muitas outras opções ao fotógrafo. Perto desta igreja, 

aparece a Ponte de Trajano. Esta tem honras de monumento nacional, talvez devido aos 

seus “arcos que são monumento de maior valor arqueológico”. Para além da descrição da 

ponte, o texto refere a destruição das guardas de pedra (“lamentavelmente apeadas”) e a 

sua substituição pelas grades de ferro. As colunas também são objecto de descrição. A 

figura do Bispo Idácio e as suas crónicas também merecem palavras.  

 Continuando a sequência geográfica do nosso autor, de seguida, aparece o Largo 

do Arrabalde, embora a Ponte Romana continue na mente do escritor, pois este lamenta 

que a ponte tenha sido desfigurada e abafada pelo casario vulgar que se acumulou. A 

mentalidade romântica de gosto por um passado intacto e imóvel parece marcar o espírito 

deste autor, pois esquece que no passado também houve evolução e que qualquer facto ou 

edifício passado é um somatório de passados. No presente, como se poderá comprovar 

por algo dito numa entrevista, considera-se a grade de ferro como normal e histórica.   

 Seguindo pela Rua de Santo António surge-nos o Terreiro de Cavalaria que 

merece uma referência. Um pouco ao lado (no espaço) surge a Igreja Matriz. O guia 

descreve-a como de raiz românica, tendo conhecido obras no século XVI em estilo 

renascentista. As características arquitectónicas do edifício são descritas. A acompanhar 

esta descrição surge uma foto do interior (da nave central). 
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Imagem 10 - Fachada da Igreja de Santa Maria Maior/Igreja Matriz  

 

 

 Um pouco ao lado no espaço e no texto, surge a Igreja da Misericórdia. Esta é 

caracterizada como um “interessante exemplar da arquitectura barroca, com uma fachada 

graciosa”. O autor descreve o edifício do ponto de vista arquitectónico, elogiando as suas 

qualidades plásticas. A acompanhar o texto surge uma foto da fachada, a preto e branco, 

sem pessoas, anunciando a fachada preparada para o consumo turístico. Uma vez que os 

edifícios referidos anteriormente se situam na Praça de Camões, o autor escreveu sobre 

ela. Refere que é de dimensões modestas, sendo os edifícios igualmente modestos no 

valor arquitectónico, o que contraria o que foi dito sobre a fachada da Igreja da 

Misericórdia. Outro edifício que merece as palavras do nosso autor, é o da Câmara 

Municipal, que foi solar de um morgado de Vilar de Perdizes. Um dos outros edifícios é o 

da biblioteca, mas nada é dito sobre este, a não ser constatar a sua existência. Em frente 

ao edifício da biblioteca fica a capela de Santa Cabeça, que é o único que é referido para 

além do castelo, fortes e igrejas. O autor descreve esta capela como tendo tido em tempos 

um interior encantador, mas que está arruinado.  

 Um dos edifícios mais destacados em todas as referências sobre Chaves é o 

castelo, ou o que resta dele. Este tem direito à classificação de monumento nacional, 

apesar de hoje só existir a Torre de Menagem, que é classificada como “possante e 

graciosa relíquia medieva”. A propósito desta torre, o guia sugere as vistas da cidade a 

partir do topo da mesma, mencionando que é um “miradouro da veiga” e que é o 

testemunho da importância que a praça-forte teve em tempos idos. Descendo da torre, a 

descrição do autor versa sobre o Tabolado. Este lugar que já foi feira de gado, encontrava-
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se ajardinado na época, o que parece ser do agrado do escritor. Também aqui se nota a 

“higienização “ do espaço. A propósito deste lugar, uma palavra mais para as termas.  

 Para terminar o percurso, o guia ocupa-se dos dois fortes seiscentistas. Começa 

pelo de S. Francisco, referindo o seu título de monumento nacional, a importância que 

teve no passado, bem como a capela franciscana que lá existe. Uma palavra também para 

um passado mais distante para anunciar a descoberta de peças de ourivesaria pré histórica 

em escavações arqueológicas ocorridas em 1944. O Forte de S. Neutel segue-se à 

descrição do de S. Francisco. Também este ostenta a classificação de monumento 

nacional, tendo proporções análogas às do de S. Francisco. A acompanhar o texto sobre 

estes dois fortes surge uma fotografia a preto e branco, sem pessoas, talvez para 

evidenciar a imponência dos mesmos. O texto faz ainda referência ao açude para irrigar a 

veiga e às colunas da Ponte de Trajano.  

 Nesta obra de carácter nacional, verificamos que a nação constrói um discurso 

sobre os locais e monumentos que considera mais emblemáticos; aqueles que representam 

ou são marca de tempos como o império romano, mas também as lutas de construção da 

nacionalidade: Reconquista; lutas com Castela durante a crise dinástica de 1383/85; 

Guerras da Restauração, Invasões Francesas e implantação de um regime republicano. Os 

edifícios de carácter religioso e militar dominam o panorama deste guia. No que toca aos 

edifícios religiosos, o guia destaca os de concepção medieval (Igreja de Nossa Senhora da 

Azinheira, Igreja Matriz) e os barrocos (fachada da Igreja da Misericórdia), destacando 

também a Capela de Santa Cabeça que possui elementos maneiristas e barrocos.  

5.2 – PUBLICAÇÕES PÓS 25 DE ABRIL  

 

 Voltamos às publicações periódicas, mas desta vez do período pós 25 de Abril. No 

período em que se procurava consolidar o regime democrático surge uma revista dedicada 

ao turismo93. Esta foi consultada na Biblioteca Pública de Braga – Universidade do 

Minho em Julho de 2008. O primeiro número data de 1977 e aborda o turismo numa 

perspectiva de desenvolvimento económico. Os temas abordados são vários, embora a 

área hoteleira e o turismo de sol e mar sejam os mais destacados. Os artigos da revista 

centram-se na zona de Lisboa, Estoril, Douro e Algarve. As ilhas das regiões autónomas 

também merecem destaque, lembrando que ainda existe território ultramarino. A área 

relativa aos produtos de turismo cultural com carácter histórico aparece no número sete 

                                            
93 Revista “ O País Turístico”,  Director – José Vacondeus,  Propriedade – Imprelivro – SARl 
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(Maio de 1978) num artigo sobre os castelos, mas apenas refere os de Almourol e 

Guimarães. Nos números seguintes dá atenção a outros castelos como os de Marvão, 

Porto de Mós, Vila da Feira. Ourém, Sintra, Penela, Sesimbra, Belmonte, Lousã e 

Lisboa94. A cidade de Chaves ganha vida neste texto devido às alheiras e aos pastéis95. O 

património histórico do país fica-se pelos locais ligados a acontecimentos históricos que 

alguém considera de maior relevância, ou aqueles que possuem maior interesse 

arquitectónico, ou que recebem mais turistas. Ao contrário de outros escritos que 

reservam para Chaves e Trás-os-Montes a paisagem e as termas, este texto atribui-lhe a 

gastronomia de produtos regionais. O país turístico é constituído por alguns pontos da 

zona litoral, alguns das ilhas e da Serra da Estrela, bem como outros pontos de interesse 

no interior como Marvão. 

 Para além dos materiais de carácter local e nacional, há também aqueles regionais 

como o “Guia do distrito de Vila Real”96. Neste livro podemos encontrar várias imagens 

de edifícios e praças na capa, numa tentativa de agradar a todos os concelhos para 

evidenciar a pluralidade e diversidade do distrito. Para além de informações úteis como 

mapas da região e números de telefone de algumas instituições, sobre Chaves pouco é 

escrito. O texto descreve algumas passagens da história da cidade, nomeadamente a 

presença dos romanos, dos suevos e a atribuição de foral no século XIII. A obra sugere 

locais a visitar como a Ponte de Trajano, o Museu da Região Flaviense, o Castelo, o Forte 

de S. Francisco e o de S. Neutel, a Igreja Matriz, a da Misericórdia e a de S. João de 

Deus. Os locais a visitar incluem ainda referências à gastronomia a ao artesanato. O texto 

que acompanha a descrição dos locais a visitar pouco mais tem do que a indicação do 

nome. O guia está escrito em várias línguas – castelhano, português, francês e inglês, o 

que demonstra a sua clara vocação de difusão transnacional e não apenas local.  

 Um outro material de dimensão local dos anos 80 do século XX97 descreve uma 

série de lugares que o autor considera serem dignos de menção, em virtude da sua riqueza 

cultural. O autor começa por se referir à Senhora da Conceição e ao Forte de S. Francisco, 

mencionado que no século XVII  duas imagens religiosas foram transportadas da igreja 

para casa de um particular, o que certamente empobreceu o público em favor do privado. 

A seguir, o autor escreve sobre a construção do forte (começou a ser construído em 1664 

                                            
94 Nºs: 7 a 16, Maio de 1978 a Abril de 1979. 
95 Nº 13, Dezembro de 1978. 
96 Guia do distrito de Vila Real - 1985 – 1986. A obra não refere que é o editor. Consultado na Biblioteca 
Municipal de Chaves em Agosto de 2008. 
97 Martins, J. B. , 1985, Riqueza cultural de Chaves,  Chaves. (Fotocópias de artigos do jornal “Notícias de 
Chaves”66 pág.).  
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– embora as obras do convento são anteriores – 1635). Sobre as imagens a que o autor se 

refere, caracteriza-as como tendo um olhar doce e soberano e que eram feitas de madeira. 

O lamento do autor por esta privatização das imagens continua, pois ele cita “pessoas de 

reconhecido mérito” que lhe atribuíam um valor artístico incalculável. O mesmo escritor 

dá conta de uma campanha nacional para a defesa do património98 a cargo de uma 

secretaria de estado. De acordo com este autor, os objectivos da campanha visam a 

salvaguarda dos conjuntos históricos, das criações culturais, religiosas e sociais. 

  Este artigo mostra também o pesar do autor pela destruição do património 

sob a “pouco elegante capa do modernismo”. A posição do autor fica também vincada 

quando afirma que o património merece atenção e chama ainda a atenção dos governantes 

para a protecção do património, regulamentando as construções e as intervenções. Faz 

referências ao valor educativo do património e deixa ainda uma sugestão aos leitores para 

assistirem ao programa “Património o que é?” no dia 22/06/1980 , às 21H30 na RTP. 

 

Imagem 11 - Fachada da Igreja da Misericórdia 

 

  

 Em artigo seguinte99, dá-nos conta do envio de uma circular às juntas de freguesia 

por parte do responsável do pelouro dos museus da Câmara Municipal de Chaves, a dar 

conta da proibição de vandalizar o património e informar dos danos. Mais uma vez fica 

patente a preocupação que este autor tem com a preservação do património. Esta 

preocupação acompanha as ideias de democratizar o património, bem patentes na 

legislação sobre o assunto desta época do início da democracia. 

                                            
98 30/05/1980 
99 04/07/1980 
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 Num outro artigo100, somos informados de escavações arqueológicas na Praça de 

Camões, bem como da existência de inúmeros vestígios de valor na região.  

 Em artigos seguintes101 dá conta de algumas informações de carácter histórico 

sobre a Capela de Santa Catarina. Depois de lermos este texto, ficámos a saber que se 

situa na Rua 1º de Dezembro, mas que foi transferida para o local em que agora está por 

ser obstáculo à fortificação militar da praça-forte. A hipótese da primitiva localização é a 

zona do Toural – Praça de Camões. O altar é classificado como “de boa talha 

renascentista”. Outros detalhes artísticos que merecem destaque são a abóbada de canhão, 

em estuque e não em pedra, o que é uma pena, nas palavras do autor. Outra notícia já 

abordada pelo autor é a possibilidade de uma necrópole na Praça de Camões. Refere a 

descoberta de pias, ossos de bovídeos, instrumentos de ferro, bronze e cerâmicas, bem 

como de dois restos humanos. Segundo o autor, estes foram levados para a Unidade de 

Arqueologia da Universidade do Minho em 02/04/1982 e a cerâmica foi estudada em 

Conímbriga. A existência destes vestígios e o facto de não serem mencionados nos 

roteiros turísticos, é exemplo da selecção patrimonial para o turismo; selecciona-se o que 

é visível. Ao longo destas linhas, o autor dá conta da história do património – Capela de 

Santa Catarina - , mostrando que esta também sofreu uma evolução, contrariando os 

discursos “estáticos” que afirmam que o património sempre esteve no local onde está, 

fazendo prevalecer o discurso oficial que se situa por trás dos factos históricos. As 

preocupações do autor centram-se também na defesa do património e também tenta 

mostrar mais do que o património visível; também o invisível – arqueológico e o imóvel – 

imagens das santas. Desta forma, procura-se trazer à memória mais do que o que o 

presente tem.  

 Desta mesma data (anos 80 do século XX) há uns folhetos de divulgação turística 

da autoria da extinta Região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso (RTATB) que 

também foram analisados. Estes existem em várias línguas e com fotos a cores. Entre 

estas existem cinco (Ponte de Trajano, Buvete das termas, dois homens a jogarem golfe, 

um homem de cabelos brancos a beber água das termas, as piscinas com várias pessoas). 

Por esta amostra, fica clara a prevalência de Chaves como cidade termal e um termalismo 

dirigido ao segmento populacional/etário mais elevado; o termalismo de bem-estar ainda 

não tinha despontado em Chaves. O folheto disponibiliza um mapa da região do Alto 

Tâmega na Europa e informações úteis como números de telefone. Num total de oito 

                                            
100 12/09/1980 
101 28/08/1981 e 26/11/1982 
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páginas e dezanove fotografias dedicadas a seis concelhos, Chaves merece fotografias dos 

jardins do castelo, da Ponte de Trajano, das termas e da respectiva buvete, das varandas 

da Rua Direita e da entrada do Forte de S. Francisco. Todas as fotos são de dia e com 

pessoas. As fotos sobre natureza estão em maior número – oito. O texto começa por aludir 

às águas termais e seus benefícios, às barragens, aos menires, às pontes romanas, aos 

miliários, aos castelos, às igrejas de todos os estilos, aos jardins, mas também a hábitos e 

costumes das populações. Desta forma, o texto procura mostrar a possibilidade de 

desporto, de natureza, mas também de património histórico e claro, das termas. Sobre 

Chaves, o guia descreve-a como “tranquila e de bela paisagem”, sendo a capital do eixo 

termal do Alto Tâmega. Do presente parte para o passado para nos lembrar que era Aquae 

Flaviae para os romanos. Do passado destaca ainda o original e colorido das varandas da 

Rua Direita (em vários textos chamadas “medievais”). O texto não acaba sem nos 

informar que a cidade tem rico e interessante património (castelo, fortes, bastiões da 

nacionalidade). Mais uma vez prevalece a escolha do património em função do discurso 

nacional e histórico: mostra-se o que se considera ter sido importante para a formação da 

nacionalidade. Para além do património de carácter militar, o texto sugere a Igreja Matriz, 

e o estilo barroco da Igreja de S. João de Deus. O Museu da Região Flaviense – antigo 

Paço dos Duques de Bragança também é posto no leque de sugestões do turista. O texto 

não termina sem sugestões gastronómicas, indicações terapêuticas das águas e artesanato. 

Mais uma vez se pode confirmar que a escolha do património obedece a critérios de 

visibilidade: mostra-se o de maior dimensão, o que foi importante na construção da 

nacionalidade, a herança romana.  
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Imagem 12 – Rua Direita (foto obtida a partir do Largo do Anjo)  

 

  

 Outra obra analisada102é uma colectânea de textos e sugestões de roteiros 

turísticos. Do que foi possível consultar, retirámos as informações relativas àqueles 

roteiros em que se inclui ou faz menção ao património histórico. O autor começa por 

destacar a Capela do Pópulo. Surgem várias informações como a data de construção 

(1516), bem como à passagem de peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela 

por esta capela. Talvez em homenagem a este local, o padroeiro é Santiago. De acordo 

com o autor, no seu interior estão sepultadas figuras ilustres, mas não refere quem. Outro 

ponto que o autor considerou de interesse é o Campo da Madalena. Os pontos que aqui 

prenderam a atenção do escritor são a fonte com uma concha de vieira, a Capela do 

Senhor do Bom Caminho e uma outra do tempo de D. Sancho I (já desaparecida). As 

peregrinações a Santiago de Compostela também são mencionadas. Depois, em vários 

artigos, há um conjunto de percursos: de Chaves a Alturas de Barroso, em que a paisagem 

é descrita, com referência a cruzeiros, altitude e outros elementos de carácter geográfico. 

                                            
102 Martins, J. B., Roteiros turísticos, s/d; s/l; s/n. (João Baptista Martins foi vereador da câmara com 
responsabilidades nos museus. A obra é uma colectânea de textos do próprio, fotocopiados, escritos no 
jornal “Notícias de Chaves”. Datação relativa - posterior a 1990 por referência a um outro artigo com esta 
data. Livro; 130 pág. no total; só textos.  
Consultado na Biblioteca Municipal Chaves; Agosto de 2008).  
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Outro percurso é de Chaves à Bolideira, com referências à pedra que mexe. São também 

propostos outros como Boticas, Barroso, Curalha, Casas de Monforte. 

 O autor dedica pouca atenção a Chaves; parece que a sua intenção é dar a 

conhecer os arredores e as vilas /lugares de destino, tendo Chaves como ponto de partida 

para os locais ou para os que nos visitam. Destaque ainda para o facto de aqui se 

incluírem locais que noutros textos não aparecem como a capela já desaparecida e outros 

como fontes em forma de vieira, destacando a sua ligação com o caminho de Santiago.  

 O mesmo autor sugere ainda um roteiro de Chaves a Vilar de Nantes em 1994. 

Vilar de Nantes é classificada como a terra de Camões. A afirmação tem por base a 

tradição, segundo a qual os seus avós paternos e pai seriam desse lugar. O texto começa 

por indicar ao interessado que o roteiro deve começar no Largo General Silveira 

(conhecido como Largo das Freiras) e de seguida aparece o Arrabalde que o autor 

classifica como “de larga tradição”, apelando às memórias – aí uma mulher vendia 

bonecas de trapos – figura típica apelidada de “manca do Arrabalde”. Logo a seguir surge 

a Ponte de Trajano que representa a grandeza de Aquae Flaviae e que foi um nó 

rodoviário, importante nos tempos em que a civilização do Lácio por aqui dominava. Os 

padrões merecem destaque, a ponto de serem classificados como “falantes a recordar os 

povos”. Continuando o percurso, aparece a seguir, o Bairro da Madalena que se vai 

modernizando com o Jardim Público com linda entrada (palavras do autor). O redactor do 

texto a que nos referimos lembra ainda a figura de Cândido Sotto Mayor que foi benfeitor 

da terra. Na continuação do percurso, o roteiro sugere que se “conheça a freguesia da 

Madalena”. A quem se dirige esta afirmação? Aos forâneos ou aos autóctones? Estará o 

autor a querer mostrar aos residentes o que estes não conhecem ou a mostrar qual deve ser 

a imagem que devem ter do seu local? Da leitura destas páginas, ficámos a saber que a 

freguesia foi recentemente criada, que existiu a Capela de Santa Maria Madalena junto à 

Ponte Romana mandada construir por D. Mafalda, nora de D. Sancho I ; que tinha anexo 

um albergue para peregrinos; que a Igreja da Madalena data do século XVIII. No mesmo 

texto alude-se também ao fundador que era Conde de Alvor – de acordo com Manuel José 

Leitão de Sousa no manuscrito “ Cirurgia militar ou tratado cirúrgico das enfermidades do 

exército de 1794”. Sobre a freguesia, o escritor relata ainda outras memórias e edificações 

que o tempo ou o progresso, ajudados pela vontade dos homens fizeram desaparecer. 

Refere-se o autor ao revelim da Madalena, construído em meados do século XVII para 

defesa da Ponte de Trajano. A obra já desaparecida é classificada como “obra perfeita de 

defesa da ponte romana”. Há também referência ao hospital real de S. João de Deus onde 
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no fim do século XVIII funcionou a escola de cirurgia – o primeiro professor foi Frei 

António de S. Francisco. Para além dos edifícios existentes e já desaparecidos, merecem 

destaque o Largo do Chafariz , onde esteve  implantado o pelourinho de Chaves que 

servia  de apoio a um cataventos.  Nesta obra não surgem aqueles locais que outros 

divulgam, mas o autor parece que teve vontade de mostrar que há mais do que o que é 

conhecido pela maioria dos habitantes. Nota-se uma vontade de mostrar os numerosos 

exemplos do passado (os existentes e os desaparecidos). Para além dos monumentos mais 

citados, surgem os largos, uma fonte, mas sobretudo capelas, percursos de peregrinos e o 

passado já desaparecido como a escola de anatomia e cirurgia. Outros locais citados com 

frequência noutras publicações como o castelo, os fortes não aparecem.  

 Outro material103 que nos surgiu na Biblioteca Municipal de Chaves, versa sobre a 

Ponte Romana. A obra possui fotos a cores, de dia e de noite. Aparecem as colunas e uma 

série de outras vistas gerais e de detalhes. A ponte aparece sem trânsito, numa tentativa de 

evocar os tempos da sua construção em que o trânsito automóvel era inexistente. Nas 

fotos, apesar do carácter evocativo, não há uma tentativa de disfarçar imperfeições do 

monumento, pois aparecem alguns detalhes como a vegetação que por lá cresceu. As 

fotos foram captadas no Outono e Inverno (perceptível pela folhagem das árvores). A 

obra é ocupada por grande número de fotos, como se estas bastassem para descrever a 

ponte e o que ela representa. Ao longo do texto que acompanha as fotos, os autores 

lembram a organização territorial romana, bem como a organização económica, rede 

viária e portuária complexa. Fazem também uma ligação passado -  presente, mostrando o 

que se pode chamar um eterno presente, quando afirmam que o mapa rodoviário actual 

assenta, em grande parte, no traçado romano. A ponte – que é das mais conhecidas do 

país -  é vista como um meio de ultrapassar obstáculos. O texto refere que a classificação 

da ponte como monumento nacional atesta a magnificência das obras romanas e a 

importância de Aquae Flaviae. O presente reconheceu a importância do passado. Neste 

texto elogia-se o trabalho dos construtores, mas não se fica por aqui. Descreve a história 

do monumento, dando como exemplos o assoreamento do rio e as casas que foram 

crescendo nas margens. A obra é classificada como “a mais notável ponte romana 

construída em território português”. Para além das alterações de carácter natural como o 

assoreamento, há também algumas linhas dedicadas ao alargamento da ponte no século 

XIX . Apesar destas alterações, os autores consideram que a beleza da ponte não ficou 

                                            
103 CÉSAR, J. B. e SANTOS, A., 2004, Ponte romana de Chaves – 1900 anos, Semanário Transmontano, 
Chaves.  
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afectada, pois os arcos e as marcas de forfex atestam a sua origem romana. Aqui, a beleza 

deriva da antiguidade. Para além disto, os autores não esquecem as alterações da estrutura 

da ponte como os arcos mais largos que são o resultado de uma possível remodelação 

posterior, eventualmente provocada por uma cheia (a cheia de 1550 - relatada por Távora 

e Abreu). A outra hipótese adiantada para a remodelação é um ataque militar. Os autores 

também desmistificam o que outros pretendem fazer crer: as colunas originariamente não 

estavam ali. Sobre as colunas, o texto introduz também o debate sobre a construção da 

ponte ter sido obra exclusiva dos aquiflavienses ou não. Há também menção aos ataques 

às colunas, às armas reais, às letras avivadas a pico, ao corte às colunas para se ajustarem 

ao novo gradeamento. Esta obra faz alguns elogios ao monumento, mas também procura 

mostrar que nem sempre foi assim como agora se apresenta. Os autores procuram 

descrever as alterações por que uma edificação passou, sobretudo para se ajustar às novas 

necessidade sociais, mas também aquelas modificações que ocorrem devido à guerra e às 

condições naturais.  

 Outra obra que foi analisada tem por título “Chaves de Trás-os-Montes”.104Na 

capa surge uma foto de uma mulher a lavar roupa no rio Tâmega (foto de 1918). O autor 

descreve as origens pré e proto-históricas do povoamento da região, bem como o processo 

de romanização, que, tal como as épocas anteriores nos legaram castros, moedas, calçadas 

e menires. Não deixa de ser curioso o título: há outra vila, cidade, aldeia ou lugar que se 

chame Chaves? Ou o autor procura marcar no mapa onde fica Chaves, reforçando a sua 

ligação a um território mais vasto? O autor começa por destacar a Ponte Romana. Dedica-

lhe texto e foto. O monumento é encarado como algo que resistiu a tudo e todos, mas está 

modificado. As modificações ocorreram por imposição das Guerras da Restauração 

quando foi construída na margem esquerda do rio (Madalena) uma torre fortificada à 

entrada da mesma ponte. Outras modificações foram ditadas por motivos não militares 

como os passeios alargados, guardas da ponte em ferro e a substituição do piso. No livro 

também se faz referência às obras que a Câmara tem previstas, com o objectivo de 

requalificar e repor dignidade a este centro histórico, que - na opinião do autor – é um ex. 

libris da cidade. Outro local que o autor destaca é a Torre de Menagem. Este local aparece 

associado à história medieval, ao foral, à construção de fortificações antes da construção 

da torre e do castelo que existiu; às guerras com Castela ditadas pela crise dinástica de 

1383/85 em que Chaves tomou o partido de Castela e depois foi dada como dote a Nuno 

                                            
104 PINTO DA SILVA, J. B., 1999, Chaves de Trás-os-montes ,  Anégia Editores, Paços de Ferreira. Fotos 
de Armando Maia et al.  
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Álvares Pereira e este por sua vez deu-a a sua filha D. Beatriz e genro D. João I. Sobre o 

castelo, o livro aqui em análise apresenta algumas fotos, gerais e de detalhes, sendo a 

fortaleza classificada como “castelo altaneiro e robusto; hoje reduzido a simples e curioso 

perfil; sóbrio conjunto fortificado”. Há também referências a uma continuidade temporal 

– pedras romanas nos alicerces. A afirmação de”hoje reduzido a simples perfil” parece 

um lamento do autor pela perda de algo que era considerado importante e um elogio aos 

tempos passados. Também se elogia a localização estratégica de Chaves que levou a 

erguer as novas fortificações por alturas das Guerras da Restauração. São também 

revelados alguns detalhes da História da vila: D. Afonso III – rei de Portugal – deu grande 

atenção a Chaves, pois um filho seu foi nomeado tenente de Chaves e o facto de ter sido 

couto de homiziados – declarada por D. João I com o objectivo de povoar a zona. No 

livro surgem também outros locais que não os ligados ao passado romano e à fundação da 

nacionalidade como as capelas de Santa Catarina e a de Santa Cabeça – Senhora do 

Loreto – a cores. Há também referências ao Largo de Camões e ao Museu da Região 

Flaviense. No que se refere à história bélica de Portugal, há uma outra referência: em 

1580 – Filipe I de Portugal perdoou a muitos seguidores de D. António Prior do Crato, 

mas não a 18 moradores de Chaves que foram severamente punidos. A obra dá conta de 

que, pela mesma altura, o Conde de Monterrey ocupou Chaves; prendeu o juiz, 

vereadores e outros que resistiram ao ataque. Justificou o conde de Monterrey que as 

populações davam apoio a D. António Prior do Crato. Para além destes episódios ligados 

aos momentos da fundação da nacionalidade, o autor destaca o mercado do gado – 1939 -  

(na zona das actuais termas)  através de uma foto a preto e branco. Uma outra foto mostra 

a Ponte Romana ainda com o trânsito automóvel nos dois sentidos. Outros locais já 

referidos noutras obras anteriormente citadas são a Aula de Anatomia e Cirurgia que 

existiu na cidade até 1811 e as Invasões Francesas. Ao lado do local onde supostamente 

era a dita aula, o autor classifica a Igreja de S. João de Deus como “ magnífico edifício 

barroco”. Um pouco ao lado, o autor aproveita para mencionar a Ponte Romana que 

“desafia as águas do Tâmega numa eloquente receita de elegância e solidez”. 

 O autor da obra em análise refere que a cidade tem “um vasto reportório de 

objectos fascinantes a que se dá o nome de património “, constituído por casas, igrejas, 

ruas, monumentos, ferramentas, utensílios domésticos, túmulos e ruínas e que tudo isso 

traz a marca humana dos seus criadores já desaparecidos. O conceito de património é 

abrangente e aparece com o valor de testemunho. Sobre o património, o autor menciona 

que “o gosto pelo passado vem do dinamismo da modernidade”, mas simultaneamente a 
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“modernidade provoca a obsolescência dos objectos”. Termina com referências ao 

presente e à interioridade, bem como às novas obras que estão projectadas – IP3; 

Biblioteca Municipal... 

 Outro discurso de nível local que analisámos é o de um grupo cultural da cidade105 

que se debruça sobre vários pontos da urbe. Na obra, os seus autores descrevem a Ponte 

Romana, lembrando que os padrões aí colocados “lembram orgulhosamente que a ponte 

foi feita pelos aquiflavienses”. Aludem a um sentimento de quase independência ou pelo 

menos autonomia face ao poder romano que aqui se instalou e que nada teria a ver com a 

rede viária de então. De outra época, salientam a Igreja Matriz que, para além da 

descrição arquitectónica lembram não o seu aspecto românico como outros, mas o seu 

interior barroco.  

 Uma outra rubrica que faz lembrar as revistas do Estado Novo no ponto “conheça 

a sua terra”, é o capítulo intitulado “Conhecer Chaves”. Aqui destacam a veiga, a 

presença dos romanos, a qualidade das suas águas e o esplendor dos monumentos e 

riquezas que souberam construir. Depois desta época, mas esquecendo a própria 

decadência do império romano, aparecem os muçulmanos e a sua “inclemência”. No 

entanto, os autores da obra escrevem que a cidade tem um historial de que se pode 

orgulhar, patente em marcos como as pontes, o Tribunal, o Arrabalde, a Rua Direita, o 

Largo do Anjo, o Pelourinho, a Igreja Matriz, a da Misericórdia (exterior e azulejos), a 

Praça de Camões, o Castelo, as casas da Rua Direita, a Capela de S. Francisco, o Largo 

das Freiras, a Capela da Lapa (antes das últimas obras), a Capela de S. Bento (ao pé da 

Adega Cooperativa) e Campo da Fonte, a Capela de S. Roque, o Jardim Público, a Igreja 

da Madalena, o Monumento aos mortos da I Guerra Mundial, a Estação da CP, o Estádio, 

o Forte de S. neutel, o Hospital, a Escola Francisco Carneiro e as termas. Estes locais são 

lembrados com texto e com fotos a cores sem qualquer preocupação estética. 

Seguidamente, os autores debruçam-se sobre alguns dos locais que consideram 

emblemáticos como a Praça de Camões, para escreverem que ao seu redor foram 

construídos edifícios de várias épocas para governo da terra, testemunhando a evolução 

da própria cidade. Tomando um critério de localização geográfica, descreve a Igreja 

Matriz, mas sem grandes adjectivos, optando por uma objectividade. Sobre igrejas, a da 

Misericórdia é alvo de elogios e destaque, pois consideram-na de um “género mais rico e 

saliente que a Matriz”, “elegante” e com “rica talha”. Ao lado da igreja está o antigo 

Hospital da Misericórdia que é descrito como dono de linhas harmoniosas e imponentes. 

                                            
105 Viçoso, I. e Machado, J. M. (coord), 1998, Roteiros de Chaves, Grupo cultural Aquae Flaviae, Chaves.  
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Por trás da dita igreja e antigo hospital situa-se a Torre de Menagem que os nossos 

autores descrevem como “elegante”. A torre é descrita, mas curiosamente nada aparece 

sobre o museu militar que aí se encontra. A torre atesta a importância do antigo burgo 

medieval -  segundo as palavras dos autores. Sobre este espaço da cidade, os autores 

consideram o centro histórico “notável, em recuperação, exaltante de carácter e nobreza”.  

 Depois destas linhas, deslocam-se para uma outra zona da cidade que é o Forte de 

S. Francisco. Este merece o destaque, porque assinala a vitória militar sobre espanhóis e 

franceses, embora em épocas diferentes. Contrariamente ao interior da Torre de Menagem 

que não foi descrito, o interior deste forte é. O hotel que aí se encontra aparece no texto 

como respeitador da traça da edificação militar. A unidade hoteleira é classificada como 

uma “excelente pousada”. Os adjectivos positivos também são extensivos ao primitivo 

forte que é considerado uma “obra de vulto”.  

 Um pouco abaixo do forte está o actual edifício da Escola Secundária de Fernão 

Magalhães – conhecido como liceu. Este edifício não merece presença noutros textos 

sobre a cidade ou o seu património, excepto em citações como “aí esteve situado o 

museu”. Sobre o edifício refere-se a sua função inicial de convento para donzelas nobres, 

o que ainda permanece na toponímia popular de “Largo das Freiras”.  

 Um pouco abaixo no espaço e depois do rio, aparece a Madalena. Os autores 

chamam a atenção para o facto de que para quem vem da Galiza ou de Vila Real é aqui 

que a cidade começa (lembremos que a A24 ainda só existia no mapa). Seguidamente, 

atravessam a Ponte Romana para descrever a “história antiquíssima do Arrabalde”. 

Segundo os escritores, o nome vem de uma capela que existiu. Também lembram que a 

praça teve revelim de defesa.  

 Oscilando entre uma e outra margem do rio, a seguir a Capela de S. Roque é 

contemplada com algumas palavras que a descrevem como “modesta e bucólica”. Quase 

ao lado e a contrastar com esta simplicidade, os autores dão visibilidade ao estilo barroco 

brilhante; exuberante da Igreja de S. João de Deus que já teve um hospital anexo.  

 Noutro ponto da cidade, os autores narram um pouco da histórica Capela de Santa 

Catarina e em seguida ocupam-se do “Terreiro de Cavalaria” que foi a sede dos 

“memoráveis dragões de Chaves”. Continuando o percurso que os nossos autores traçam, 

seguimos para a Rotunda do Monumento que evoca os mortos na I Guerra Mundial. A 

partir deste ponto da cidade, as vias são descritas como “novas”, “amplas” e “modernas”.  

 Invertendo o percurso, as termas são o que agora preocupa os autores que as 

consideram “a razão mais forte da sua firme crença no futuro e uma das mais válidas 
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apostas na valorização da cidade”. Os balneários são descritos como “excelentes”. 

Terminam o percurso pela cidade, afirmando que esta é progressiva, com grande 

capacidade comercial e industrial e ocupa um lugar proeminente na região, em que as 

belezas naturais se conjugam com a alegria de viver da sua gente e a excelente 

gastronomia. Não percebemos qual é o fio condutor deste trajecto; geográfico/espacial ou 

histórico e cronológico. Esta parece ser uma obra de carácter votivo, que procura elogiar 

tudo o que forma a cidade: termas, história, natureza, gentes e gastronomia. Mesmo do 

que se duvida como a grande capacidade comercial e industrial, os autores fazem questão 

de elogiar. Sobre o património histórico que aparece no texto, mais uma vez o discurso se 

repete; Ponte Romana, edificações militares ligadas à fundação da nacionalidade ou aos 

momentos em que esta esteve em perigo e edifícios religiosos, com destaque para as 

igrejas. Sobre o título “conhecer Chaves” e tendo em atenção os locais descritos, importa 

perguntar se a obra é para consumo local, haverá alguém que não os conheça? Se for para 

consumo exterior, por que motivo divulgar estes locais e não outros?  

 Uma outra publicação dedicada a Chaves, mas desta vez com carácter académico e 

que passou pela mesa de trabalho é da autoria do arqueólogo Rodriguéz Colmenero106. A 

obra não tem vocação turística nem patrimonial, mas académica. A análise e a citação 

desta obra servem para confrontar o que diz a academia e um cientista como o que 

anunciam os guias e outras obras turísticas. Neste livro, o arqueólogo descreve uma série 

de achados de escavações tais como cerâmicas e aras. O autor chama a atenção para o 

reaproveitamento de pedras do império romano nas construções medievais e modernas. 

Como provas do passado romano aponta canalizações, colunas com inscrições, ponte e 

calçadas. Não obstante estas evidências, o autor levanta interrogações sobre os tubos e a 

época da ponte Ribelas – medieval ou romana? Da comparação desta obra com o discurso 

turístico, fica a ideia de que é lícito (à luz da ciência) anunciar um passado romano, mas o 

turismo anuncia um ícone que é facilmente transaccionável e de consumo gratuito, 

contrariamente a outros achados arqueológicos que provavelmente se encontram em 

museus (quiçá alguns fora de Chaves). O que o turismo promove não é necessariamente o 

que mais constrói o discurso científico. A promoção turística é seleccionada pelos 

académicos e pelos gestores turísticos (relembre-se a obra de Duke já citada). A Ponte de 

Trajano aparece como uma metonímia; não é preciso mostrar outra prova, pois ela serve 

para atestar toda a presença e herança romana. Não podemos esquecer outro ponto que 

                                            
106 Rodriguéz Colmenero, A. ,1997, Aquae flaviae – o tecido urbanístico da cidade romana, Câmara 
Municipal de Chaves, Chaves.   
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está relacionado com os níveis de instrução dos visitantes: todos percebem o que é a ponte 

e todos acreditam na data sem a questionar, mas nem todos compreendem inscrições ou 

valorizam objectos arqueológicos fora de contexto ou dentro deste ainda em escavação e 

musealização in situ.   

 Dos anos noventa do século passado chega-nos uma publicação em francês107 da 

autoria da Região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso. A razão de ser desta análise 

prende-se com a construção de um discurso local para fora. A publicação já não é 

entregue aos turistas. Esta obra é um guia e tem na capa a foto de um cortiço, associando-

o não só a um produto tradicional e regional, mas também ao mundo rural e impoluto, 

traçando uma imagem de cenário idílico para o visitante. O guia está organizado por 

circuitos. Sugere gastronomia, tem informações sobre alojamento e um mapa da região. 

Os circuitos sugeridos são: circuito super natural – Barroso e Gerês; das vistas mágicas; 

do ouro; da Padrela a Valpaços; grande rota das barragens; da arte rupestre e das termas. 

Chaves aparece em três rotas temáticas: vistas mágicas, termas e arte rupestre e dedica-

lhe quatro páginas num total de vinte e sete. Sobre o património histórico da cidade 

mostra fotos do castelo e jardins (esta foto aparece nas rotas de vistas mágicas e arte 

rupestre – fotos de dia, a cores e com pessoas) e da fachada da Igreja da Misericórdia. Na 

rota das termas aparece uma foto da ponte romana, numa alusão ao passado termal dos 

romanos e à presença destes na região. O guia atribui a Chaves os títulos de “ nobre e 

histórica cidade termal”. No que se refere ao património histórico, o guia cita ainda a arte 

rupestre (fora do núcleo urbano), o Museu da Região Flaviense e o seu interior onde se 

encontra pedra polida, machados, bronze, pontas de seta e cerâmica. Ao lado do museu, 

sugere o castelo, dando indicações da data de construção, aludindo também a um antigo 

castro no local. Quem ler este guia, fica ainda a saber que deve apreciar as varandas da 

Rua Direita e também que o Duque de Bragança aqui fundou a primeira biblioteca da 

Europa e o primeiro museu de Portugal no século XV. O texto dá-nos a indicação de que 

a Igreja Matriz é de traça românica (esquece os acrescentos barrocos e renascentistas), 

que a da Misericórdia é da época do barroco, que na Capela de Santa Cabeça (Senhora do 

Loreto) se encontra uma relíquia de S. Bonifácio que é protector contra a raiva e que a 

Ponte de Trajano é uma das mais belas da Península Ibérica. Esta publicação repete, em 

francês tudo aquilo que é usual promover para o turismo: edifícios ligados à fundação da 

nacionalidade; edifícios religiosos, com destaque para as igrejas e a ponte romana que é o 
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testemunho da passagem do Império por Chaves.  O que se promove para o país é o que 

se promove para o estrangeiro.  

 Na mesma época surgiu no mercado uma colecção de livros sobre o património de 

Portugal, organizados em cidades, castelos, rios, parques e igrejas. Por questões que se 

prendem com a natureza deste trabalho, analisámos apenas alguns deles108. Estas obras 

são de carácter nacional e alguma informação que está num dos livros repete-se noutros 

(exemplo: o que se encontra sobre castelos e igrejas também se encontra sobre cidades). 

No livro sobre castelos, o editor faz referência à colaboração da Direcção Geral de 

Edifícios e Monumentos Nacionais e do Instituto Geográfico e Cadastral. A obra conta 

com a colaboração de um historiador que assina um texto introdutório (Veríssimo Serrão). 

Na capa podemos ver uma imagem do castelo de Almourol. Ao longo das 305 páginas, os 

autores consideram todos os castelos aqui incluídos belos, pois se assim não fosse, não 

estariam no livro. A Chaves, o livro dedica duas páginas de texto e fotos (por comparação 

mencionamos as quatro para Bragança e outras tantas para Almeida). As fotos que se 

referem a Chaves foram captadas de dia e sem pessoas; o local está preparado para ser 

contemplado por quem o visitar e só por ele. As fotos são anteriores ao ajardinamento do 

espaço junto à torre de menagem e retratam a muralha e a porta de entrada, bem como a 

própria torre. O texto descreve os tempos da Reconquista e da guerra por conta própria, 

inserindo aí a história (lenda?) dos irmãos Rui e Garcia Lopes. Faz também referência a 

D. Afonso Henriques, bem como à longa história de Chaves no que se refere a assédios e 

tomadas – romanos, suevos, árabes, leoneses, Reconquista e nova tomada árabe. Sobre o 

castelo, anuncia-se a reconstrução por iniciativa de D. Dinis que mandou fazer uma 

“monumental torre de menagem”. No texto lê-se também uma referência ao casamento de 

D. Afonso III e à crise de 1383/85, aos desenvolvimentos e interesses em jogo nesta data, 

bem como à tomada da cidade pela linha portuguesa, sendo a vila entregue a D. Nuno 

Álvares Pereira. A figura do Duque de Bragança também é referida pela construção de 

um paço. A cidade parece ficar em segundo plano na época manuelina e dos 

descobrimentos marítimos. As referências seguintes são da época das Guerras da 

Restauração em que Chaves era uma das principais praças-fortes. Os autores lembram que 

o revelim da Madalena, os dois fortes e castelo eram o sistema defensivo. Na linha dos 

acontecimentos militares de então, referem a transformação que as muralhas medievais 
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sofreram pela construção das seiscentistas. Segundo estes autores, a expansão urbana 

demoliu grandes troços de fortificações.  

 Numa outra publicação sobre as igrejas, os autores escolheram para a capa um 

detalhe de um altar barroco (a Árvore de Jessé). Sobre Chaves dão destaque às Igrejas 

Matriz e da Misericórdia (cada uma com uma página; a de S. Francisco no Porto tem 

direito a duas. O livro tem 268 páginas). Da Igreja Matriz surge texto e fotos. Estas são da 

fachada e do interior, ambas sem pessoas. Sobre o edifício refere-se que possui uma 

escultura de Santa Maria e que é uma das mais antigas. A escultura é trabalhada em rude 

granito e classificada como “ de ingénua simplicidade; possui uma beleza que enternece”. 

Menciona os dados históricos já atrás referidos na obra anterior. Outros dados históricos 

mencionados são a antiga sede de bispado em Chaves e que era das mais importantes do 

convento jurídico de Braga durante o domínio suevo. A figura do Bispo Idácio – autor das 

crónicas sobre as Invasões Bárbaras na península – também surge. A data apontada para a 

edificação da igreja é o século XII. No texto faz-se referência à sepultura dos irmãos Rui 

e Garcia Lopes na igreja. Depois de ser sede de bispado, Chaves passou a fazer parte do 

de Miranda do Douro em 1545; voltou depois para o de Braga e em 1922 foi integrada na 

diocese de Vila Real. Apesar de considerar a igreja românica, o texto não esquece a 

remodelação renascentista da igreja, elogiando os seus capitéis e o “belo exemplar de 

portal renascentista” e com “admiráveis efeitos plásticos”. Apesar disto, os autores 

consideram que “conserva o interior e o ambiente primitivo” que classificam de 

“simples”. Não deixa de ser estranho que, tal como mencionado neste texto, se considere 

românico o interior que tem um órgão de tubos do barroco, azulejos e arcos góticos.  

 Sobre a vizinha Igreja da Misericórdia, o livro reserva-lhe pouco mais de uma 

página de texto. As fotos foram captadas de dia e novamente sem pessoas. O que aparece 

nas fotos é a fachada, o altar-mor e um painel de azulejos. Sobre a igreja, diz-se que está 

no centro histórico de Chaves, que é dona de distinta beleza barroca e que em conjunto 

com os restantes edifícios formam um “monumental conjunto”. Da igreja destacam a 

fachada que consideram “original e elegante, uma festa para os olhos”. Os autores 

descrevem a fachada do ponto de vista arquitectónico, incluindo adjectivos como 

“poderosas pilastras”; “esbeltas colunas”; “ formosura da nave central”; “esplendor dos 

azulejos da autoria de Oliveira Bernardes”; “grandiosidade do altar-mor e dos retábulos”. 

Da igreja, o autor menciona também as pinturas da sacristia e a instituição das 

misericórdias pela rainha D. Leonor. Destaca ainda a construção do hospital no século 

XIX com ajuda da Baronesa de Alverca.  
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 Sobre o livro reservado às cidades, os autores tecem uma série de elogios a todas 

as incluídas no texto. A foto da capa é de Lisboa. No entanto, a atenção dedicada a cada 

uma das cidades é diferente, a julgar pelo número de páginas (Chaves – 4 páginas; 

Bragança – 6; Vila Real – 6; Porto – 12). As fotos que aparecem a acompanhar o texto 

sobre Chaves são todas elas de património histórico: castelo, igreja/pelourinho, ponte e 

duas varandas. Aqui as fotos já incluem pessoas, talvez para dar a ideia de que a cidade 

está viva e não é um museu. Mais uma vez e à semelhança das edições anteriormente 

analisadas, elogiam o que descrevem. Trazem ao leitor informações sobre a veiga, sobre a 

história, monumentos, termas, jardins e gastronomia. Escrevem que Chaves é uma cidade 

para caminhar sem pressas para não perder pormenor das velhas ruas, chegando a 

considerar a cidade um verdadeiro prazer estético e uma festa para os olhos. A 

antiguidade da cidade é mencionada através das “respeitáveis muralhas” e da “clássica, 

antiga, belíssima, e apertada Ponte Romana”. A Igreja da Madalena também passa pelo 

texto dos nossos autores, bem como as colunas da Ponte Romana (chama-lhe cilindros 

com inscrições latinas). O texto também traz à memória o Terreiro de Cavalaria, local de 

treino militar de outros tempos.  

 Outras construções e memórias militares que os autores resgatam do passado são o 

Forte de S. Francisco – associado às Guerras da Restauração e que os autores classificam 

como “poderosa fortificação”. Sobre o Forte de S. Neutel, limitam-se a escrever que é 

semelhante ao de S. Francisco. Os autores consideram a Torre de Menagem “imponente”, 

mas não esquecem a beleza do casario. Acerca do castelo descrevem o jardim e as peças 

do museu de arqueologia que aí se encontram. Desta vez, as referências englobam 

também o quotidiano e anónimo: o casario. Sobre as igrejas, repetem o que já foi escrito 

anteriormente (Matriz e Misericórdia). Recordam ainda que o actual edifício do Museu da 

Região Flaviense era a antiga residência dos Duques de Bragança e que o edifício da 

Câmara era uma casa apalaçada. Sobre o passado da vila, escrevem que o documento 

mais antigo é o cilindro da ponte romana; evocam as memórias romanas e as do Bispo 

Idácio, bem como a provável libertação dos árabes em 1160 por obra dos irmãos Rui e 

Garcia Lopes que depois a ofereceram a D. Afonso Henriques. A vila passou a cidade em 

1929, tal como o texto cita. Uma palavra ainda para a situação fronteiriça e para a praça 

de indiscutível importância, palco de actos de bravura e tragédias (não há exemplos). Para 

terminar, escrevem sobre a defunta Escola de Anatomia e Cirurgia que existiu na 

Madalena. 
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 As obras citadas reproduzem uma série de pontos já conhecidos; o que se destaca 

são os edifícios ligados ao passado romano, fundação da nacionalidade e alguns exemplos 

de edifícios religiosos. No entanto, eles são referidos de forma desigual; sobre os fortes, 

um é mais enfatizado  que  outro; nem todas as igrejas são mencionadas; capelas, só uma 

e por conter relíquias de um santo; os edifícios que ficam longe da Praça de Camões são 

os que menos aparecem. Os que aparecem são de um passado longínquo; do século XX 

nada é referido. Será que a cidade não fez nada de belo neste século? Os combates 

republicanos ficam esquecidos. O texto procura criar uma imagem idílica do que 

descreve, levando o leitor para uma cidade ou para um lugar que pode ser algo diferente 

da realidade descrita, tal como se pode ler noutros guias e trabalhos já citados. As fotos 

não mostram danos ou incúrias ao património; retratam uma realidade pretensamente 

conservada intacta e com poucas modificações. Criam também uma visão do pitoresco 

como as varandas da Rua Direita.  

 Nos anos 90 do século passado surgiu uma revista109 cuja publicação teve um 

carácter efémero e interrompida por mais do que uma vez. A publicação tinha uma 

dimensão nacional e tratava sobretudo de temas ligados ao património e à História. O 

discurso que aí se fazia, tinha um carácter quase cronístico e repleto de elogios, à maneira 

de uma sociedade que se vangloria do seu passado, mesmo que este não seja motivo para 

tal; era um carácter apologético dos valores patrimoniais, históricos e da tradição 

nacionalista. No primeiro número da publicação, surge um artigo dedicado a Chaves, com 

o título “em português Vichy quer dizer Chaves “. O enfoque é dado às termas, 

manifestando algo diferente do que apregoa na capa: revista de património. Este tipo de 

títulos manifesta, a nosso ver, uma certa pequenez intelectual e tentativa de cópia, uma 

falta de auto estima e vontade de pertencer a um outro grupo ou prática social; quase uma 

vontade de querer ter tudo o que os outros têm. Então Vichy e Chaves são a mesma 

palavra, mas em línguas diferentes? A identidade de algo é subalternizada em nome de 

outra procurada? À parte estas considerações, a revista dedica 12 páginas ao património 

de Chaves, embora tenha mais fotos que texto. Das 27 fotografias, 23, são património do 

concelho; 10, são do da cidade; quatro das termas e não aparece nenhuma de natureza. 

Sobre as fotos que representam o património histórico, estas registam os vitrais da Igreja 

Matriz, o Castelo e jardins anexos, a fachada do Museu da Região Flaviense, uma ara 

romana, o altar da Igreja da Misericórdia, a Ponte de Trajano, os azulejos da Igreja da 
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Misericórdia e os altares da Igreja Matriz. Mais uma vez, o artigo dá realce às termas e à 

sua modernização como factor de desenvolvimento do concelho. Para além das termas, o 

artigo refere a presença romana, a origem do nome da cidade, a (putativa) acção dos 

irmãos Rui e Garcia Lopes; a presença dos árabes em 712, a inclusão de Chaves no reino 

suevo e as guerras constantes até ao século XII, com a ocupação por Afonso IX de Leão 

até 1212. Estes acontecimentos são pouco destacados nos guias. A crise dinástica do 

século XIV é também citada, com referência à posição de Chaves ao lado de Castela, bem 

como a sua conquista por parte da linha portuguesa e a entrega da vila a D. Nuno Álvares 

Pereira e posteriormente ao Duque de Bragança. Tal como noutras referências históricas, 

o tempo até às Guerras da Restauração parece que fica esquecido ou que Chaves nada 

teve de relevante nessa época, ou que de facto, não teve. O texto elogia Chaves, pois 

afirma que “da sua posse dependia todo o norte”. Posteriormente, Chaves aparece com 

papel de destaque noutra situação militar e na qual se jogava a independência: as invasões 

francesas. O nome de Chaves aparece com outro regime político, desta vez para dar conta 

das incursões monárquicas de Paiva Couceiro em 1912 (também pouco referido nos 

guias). Após estas considerações e descrições diacrónicas, o artigo volta atrás no tempo 

para elogiar a “bela Torre de Menagem de D. Dinis”. Um pouco mais abaixo no texto, 

volta ainda mais atrás para nos dizer que os romanos legaram à cidade duas pontes. 

Recordemos a referência a uma obra de um arqueólogo na qual questiona a época de uma 

delas, não tendo dúvidas sobre a outra. No artigo aqui em análise são também citadas as 

várias igrejas românicas do concelho, bem como a arte rupestre. Esta publicação, tal 

como muitas outras já referidas, centra-se em três vertentes: passado romano, fundação da 

nacionalidade e momentos que lhe estão associados e património religioso. Do século XX 

destaca as lutas pelo novo regime político republicano então havidas por todo o norte do 

país, facto que muitos outros parecem ignorar ou querer ignorar. Por último, fica registada 

a opinião do carácter “romântico e nacionalista” da revista, a qual apela ao passado e às 

suas supostas glórias.  

 Em seguida, folheamos uma publicação local sobre o local110. Esta é constituída 

por seis pequenos fascículos sobre o concelho de Chaves e não apenas sobre o 

património. Na publicação é feita referência ao apoio do INTERREG, para marcar a 

importância dos dinheiros da União Europeia nas regiões do interior e de fronteira. Os 

fascículos versam sobre: herança céltica e romana (com imagem de capa da Ponte de 

Trajano); na rota dos castelos (como imagem de capa o Castelo de Chaves à noite); as 
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águas de Flávio (com imagem de capa o interior da buvete das termas); o património 

arquitectónico urbano (como imagem de capa uma varanda); uma cidade no campo (como 

imagem de capa umas ameias e o luar) e a alma de um povo (como imagem de capa uma 

igreja de portal românico). No que se refere à herança céltica e romana, o autor destaca a 

imagem da Ponte de Trajano (à noite, de dia, vistas gerais e dos arcos). Mais uma vez, é à 

semelhança do discurso de outros já citados, este monumento aparece como “notável - o 

mais notável legado de Roma”. O autor faz menção a um balneário romano que existia 

perto da ponte e que foi destruído nas Guerras da Restauração. Não sabemos qual a fonte, 

mas que é uma informação certa, é, pois a Arqueologia confirmou esse facto. Em seguida, 

o autor descreve a ponte, as datas de construção, bem como a captura de escravos para 

nela trabalharem. A importância da ponte na rede viária romana é também aflorada neste 

texto, contrariamente a outros discursos locais acima referidos que mencionavam uma 

certa autonomia da ponte face à estrutura viária romana. As obras de restauro e as de 

modificação da estrutura original são também motivo de escrita do nosso autor, pois este 

alude ao alargamento do tabuleiro da ponte e colocação de grades de ferro como “obra 

historicamente inconsequente”. No presente, tal obra foi já assimilada e até integrada na 

estética e na imagem mental da ponte. A presença de um revelim na zona da Madalena é 

também referida. Aqui, o autor manifesta predilecção não só pela preservação do passado 

e das memórias deste, mas sobretudo pela manutenção desta estrutura viária como ela 

teria sido no tempo da construção, ignorando as necessidades que levaram ao alargamento 

da ponte no final do século XIX. Também aqui o passado parece sobrepor-se ao presente.  

 Num outro fascículo, sobre a alma do povo, o nosso autor insere aí igrejas e 

capelas. Será a alma constituída apenas pela religião cristã? As outras manifestações não 

serão dignas de aqui constar? Sobre este ponto, o autor destacou a Igreja Matriz, a Capela 

da Lapa, a Igreja da Madalena, a da Misericórdia, a Capela de Santa Cabeça, a de Santa 

Catarina e a do Senhor do Calvário. As fotos que aparecem retratam o dia e a noite, locais 

com e sem pessoas. Sobre a Igreja Matriz, esta é descrita como tendo sido um notável 

centro religioso no tempo do Bispo Idácio (também pouco referido nos guias) e que 

provavelmente foi edificada sobre um templo romano. A origem românica do edifício é 

referida, tal como os restauros da época renascentista. Também esta publicação cita o 

ambiente escuro e românico no interior, esquecendo os azulejos, a talha barroca e os arcos 

góticos. A Igreja de S. João de Deus merece destaque pela presença das armas reais, o que 

testemunha a ligação régia a Chaves. Também são trazidas à memória as edificações já 

desaparecidas de um Hospital Militar e da Aula de Anatomia e Cirurgia. Também aqui se 
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mostra que o edifício tem elementos barrocos e neoclássicos. A beleza e altivez da 

fachada são elogiadas. Acerca da Igreja da Misericórdia, o autor situa-a em pleno centro 

histórico. A importância desta é de tal ordem que considera obrigatória uma visita a este 

templo, com destaque para os azulejos. Também se refere a intervenção de restauro 

durante o domínio filipino.  

 Sobre capelas, o autor começa por citar a de Santa Catarina que classifica como 

“modesta”, embora “altiva e airosa”. Também aqui se mostra a história do edifício, ao 

invés de pretender mostrar que sempre foi assim como se encontra no presente, qual 

descoberta conservada miraculosamente para consumo turístico. Sobre a história do 

edifício, o autor cita a sua complexidade; deslocação do local inicial por ser obstáculo à 

fortificação e provavelmente aos disparos das Guerras da Restauração. Outra capela que 

foi alvo da atenção do autor é a de Santa Cabeça/Senhora do Loreto. Acerca desta, o autor 

menciona o seu estilo bramantino, merecendo a classificação de “bonita igreja” que 

contém os restos mortais de S. Bonifácio. Num outro local da cidade está a Capela da 

Lapa, sobre a qual se cita a data de construção e se critica as paredes “ impropriamente 

nuas” (na época de edição do livro, a capela encontrava-se com a pedra à mostra, ao 

contrário do que se verifica agora). Em seguida, é a Capela do Pópulo que prende a 

atenção do autor. Este indica-nos a localização e a passagem de uma rota de peregrinos 

para Santiago de Compostela por este templo. Um pouco mais ao lado surge a Capela do 

Senhor do Calvário, que, segundo o livro aqui em análise, foi construída em 1672 como 

capela votiva. Para além destas, outras são mencionadas, mas sem direitos de 

personalidade como as que aparecem aqui; essas outras merecem apenas umas linhas de 

texto, ficando pelo nome: Senhora das Brotas; Senhor do Caminho e São Roque.  

 Numa outra parte desta publicação dedicada aos castelos, encontramos para além 

destes, os fortes. O autor reservou seis fotos para o castelo de Chaves e quatro para os 

fortes. O texto apresentado é igual ao que o autor publicou noutro local. Sobre os fortes, 

ambos são contemplados no texto. Os monumentos são apresentados com fotos a cores, 

de dia e com pessoas, bem como vistas gerais e nocturnas. Sobre as edificações militares, 

o autor cita a necessidade de construir novas muralhas por imposição da Guerra da 

Restauração, pois as medievais revelavam-se desadequadas e Chaves era – nas palavras 

do autor – uma importante posição estratégica. Da construção do Forte de S. Francisco, o 

livro recorda-nos a data e o antigo convento franciscano que aí existiu. O enfoque militar 

domina o texto sobre os edifícios em análise, pois o autor lembra-nos que a ligação destas 

novas muralhas com as medievais existiu. Os fortes são, nas palavras do autor, isso 
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mesmo: fortes; estão para durar, tal é o seu estado de conservação. Sobre o Forte de S. 

Francisco, o autor refere que foi aquartelamento militar e albergue de ex – colonos após 

1974. Para além destas funções, a reconversão para unidade hoteleira e complexo turístico 

é referida. Sobre o seu congénere de S. Neutel, a publicação lembra a sua posição 

estratégica de protecção à vila na época da construção, bem como o diferente sistema 

defensivo. Sobre o sistema defensivo da vila, o texto menciona o revelim da Madalena.  

 Para além deste património urbano, o autor refere ainda outros edifícios do século 

XX e outros mais antigos. Destaca o edifício da Câmara, o Bairro da Madalena, o antigo 

Liceu, o Tribunal (construção do Estado Novo), o Museu da Região Flaviense, um 

edifício agora algo esquecido que é o Solar do Jardim do Bacalhau, as varandas da Rua 

Direita e o Museu Ferroviário. Sobre o património urbano, o autor salienta que a 

expansão urbana provoca a destruição do antigo. Esta visão de destruição construtora nem 

sempre é referida nos documentos turísticos, pois muitas vezes dá-se a ideia de que 

sempre foi assim, esquecendo o devir dos tempos e as novas necessidades. Sobre o actual 

edifício da presidência da Câmara, o autor classifica-o como “o mais bonito palacete de 

Chaves”. Neste breve relance sobre o edifício, o texto informa-nos -  à semelhança de 

outros documentos citados -  que aí já funcionou uma série de outros serviços. As 

fachadas deste antigo palacete são descritas como “graciosas e elegantes”. Ao lado deste, 

situa-se o antigo Paço dos Duques de Bragança que o autor descreve como sendo um 

“edifício sóbrio, quiçá pobre”; pobreza essa atenuada ou até contrariada pelo seu recheio. 

O texto lembra-nos, tal como outros, que onde agora está o museu já estiveram tropas 

aquarteladas desde, pelo menos, o século XVIII. Continuando o percurso pelos edifícios 

que ladeiam a Praça de Camões, o autor sugere-nos que olhemos para o Hospital da 

Misericórdia que é, na sua opinião, um edifício “altivo e nobre do século XIX e com uma 

fachada elegante”. Descendo uma rua em direcção ao “Largo das Freiras”, o autor 

conduz-nos ao edifício da actual Escola Secundária Fernão Magalhães (popularmente 

conhecida como Liceu), para nos recordar que aí já funcionou um antigo liceu, num 

edifício que já foi convento de freiras. O edifício é descrito como possuidor de “fachadas 

sóbrias, mas dignas”. Descendo a Rua de Santo António em direcção ao Arrabalde, o 

livro sugere-nos que olhemos para o tribunal que, segundo o autor, é um edifício “ 

solene”, como era característico de um estado ditatorial que usava a arquitectura para 

transmitir os seus valores e princípios. Ficámos também a saber que o Arrabalde já foi 

ligar de feira. Sobre o passado que já não tem qualquer marca, o texto refere ainda o 

“Hotel de Chaves” que foi “um luxuoso hotel”. 
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 Do que constitui o que habitualmente se encaixa na estante do património 

histórico, a publicação em análise dá destaque às varandas da Rua Direita como uma 

marca da Idade Média e um sinal do aproveitamento do espaço desde então. 

Curiosamente, o autor refere ainda o traçado urbano romano que existiria desde essa 

altura até ao presente e que passou pela Idade Média. A Rua Direita é descrita como 

“típica e pitoresca” e merece uma visita, a ponto de se ler no texto que “é 

imprescindível”. De facto, aqui confirmamos uma outra situação que lemos em estudos 

sobre turismo urbano; promove-se o que está arranjado, organizado e asseado, 

classificando-o de pitoresco e singular, mesmo que não o seja. Outros pontos que 

aparecem no texto são os museus, concretamente; o da Região Flaviense, com destaque 

para a arqueologia e obras de Nadir Afonso, o Militar, que o autor diz que é pequeno e 

modesto, mas vale a visita, pelo espólio e pela vista que se alcança do cimo da torre. Para 

além deste, o autor considera também o Museu Ferroviário (“modesto, mas interessante”), 

acerca do qual traz à memória a extinta Linha do Corgo. O texto termina com 

considerações genéricas e elogiosas sobre o concelho, destacando a sua heterogeneidade, 

os valores ambientais e de natureza, água pouco poluída e bosques. O concelho é descrito 

como orgulhoso da sua história, passado e património que abrange todas as épocas. Para 

além desta presença do passado no presente, este não fica esquecido, pois na opinião do 

autor, tem quase tudo o que a vida moderna exige. As últimas palavras têm como destino 

a proximidade da fronteira e a gastronomia (folar, enchidos, trutas e presunto e pastéis). O 

remate do texto cabe a elogios como cidade jardim de charme e beleza. O material cuja 

análise agora terminámos, dá-nos mais uma vez um conjunto de adjectivos positivos que 

são usados para descrever a cidade e o concelho como lugares aprazíveis, com o que a 

vida moderna exige e valoriza; tem tudo o que a vida moderna exige (embora o autor não 

entre em detalhes), calma, tranquila, pitoresca, belos jardins, ambiente pouco poluído. 

Conjuga tradições com elementos modernos, passado e presente, não esquecendo o futuro 

como o desenvolvimento hoteleiro. Esta publicação, não sendo um instrumento de 

divulgação turística na sua essência, mostra os edifícios que o passado construiu, mas 

também os mais recentes (século XX) e não apenas os de índole religiosa, militar ou do 

passado romano. Dá destaque a escolas, tribunais, não esquecendo as varandas de 

edifícios anónimos, mas que pelo seu conjunto constituem motivo de singularidade e 

atracção.  

 De uma data algo imprecisa (embora possamos situá-la no final dos anos 90 do 

século passado e o início deste), chega-nos um mapa turístico de um agente oficial que é a 
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agora extinta Região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso. O documento de divulgação 

turística encontra-se em duas línguas: português e inglês, o que mostra a vontade de 

abranger públicos diversos. Para além de um conjunto de informações úteis ao turista, 

assinala estradas, engloba um mapa com uma parte de Espanha, do Minho e do distrito de 

Bragança. Dá também indicações sobre a localização de mosteiros, castelos, igrejas, 

golfe, termas, barragens e hotéis. Neste documento são sugeridas rotas turísticas: vistas 

mágicas; ouro; barragens e arte rupestre. Para além destas informações, há outras que são 

consideradas úteis ao turista como um mapa detalhado do centro da cidade, com 

indicação dos locais a visitar e que são: Castelo, Ponte de Trajano, termas, Museu da 

Região Flaviense, fortes, jardins, Igreja Matriz, Igreja da Misericórdia, Igreja da 

Madalena, Jardim do Tabolado, ruas medievais, muralhas, Capela Medieval do Pópulo, 

Jardim Público, Rua de Santo António, Museu Ferroviário e o rio. No mapa podemos ver 

seis fotos que representam os seis concelhos da região. O de Chaves aparece representado 

pela Ponte de Trajano. No mapa também se faz referência ao europeu através de uma 

menção ao apoio financeiro.  

 Resolvemos comparar este mapa com o que ultimamente se entregava aos turistas 

para percebermos se houve alguma mudança a assinalar, nomeadamente ao nível do 

discurso ou do que se promove. O mapa mais recente está em mais línguas: português, 

castelhano, francês e inglês, o que demonstra uma maior diversificação de mercados, mas 

também uma tentativa de chegar a mais turistas. O slogan utilizado é “um mundo para 

descobrir”, dando a entender que o turista deve construir o seu próprio percurso, embora 

dentro das sugestões das entidades oficiais. Para imagem do documento foi escolhida a de 

um grupo de caminheiros/montanhistas (cinco) na serra, durante o dia. Para além desta 

que está em linha com o slogan, a imagem do aventureiro e descobridor num mundo 

controlado e que já alguém descobriu para o explorador, há mais seis pequenas fotos – 

uma para cada concelho. Para representar Chaves, foi escolhida a das varandas da Rua 

Direita. O que identifica a cidade já não é a ponte da época romana, mas as varandas de 

uma rua. Também queremos assinalar que se anuncia todo um concelho através de um 

elemento urbano como a ponte ou, neste caso, as varandas. Para além das varandas 

sugeridas por uma foto, o mapa recomenda ainda a visita aos seguintes locais: fortes, 

Capela da Lapa, termas, Castelo, Igreja Matriz, Igreja da Misericórdia, Igreja da 

Madalena, Capela de S. Roque, Ponte Romana e Jardim Público. Se o visitante preferir 

outros percursos, tem ainda a indicação de rotas temáticas como a do ouro, a das vistas 

mágicas, a das barragens e a da arte rupestre, já sugeridas em roteiros anteriores da 
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mesma instituição. No mapa repete-se uma informação que já constava no anterior: um 

mapa dos seis concelhos, mais a zona de fronteira de Espanha, distrito de Bragança e uma 

parte do Minho. Para além destas referências, há ainda indicações sobre estradas, números 

de telefone de empresas turísticas e de algumas unidades hoteleiras, bem como a 

referência ao financiamento do programa “Leader +”. Um dos outros slogans que se lêem 

neste mapa é um trocadilho que faz referência às novas auto – estradas da região e 

facilidade de deslocação : “A7 dias por semana; A24 horas por dia ... para sentir. 

Algumas letras das palavras que formam a frase, nomeadamente “para” e “ti” estão a 

vermelho; as letras “sen” estão a azul. A7 e A24 para ti, ou toda a região para ti? Num 

outro mapa publicado por alguns comerciantes da cidade em 2008, podemos ver a 

repetição de tudo aquilo que os anteriores têm. Nestas publicações da RTATB, podemos 

verificar, mais uma vez que se promovem os edifícios que atestam a presença romana, 

aqueles ligados à formação da nacionalidade ou os ligados a combates por ela, o 

património religioso, com destaque para as igrejas, mas também outros locais ligados ao 

lazer como os jardins. As termas são presença obrigatória, tal como as varandas da Rua 

Direita. Do século XX, os documentos indicam pouco; apenas o Museu Ferroviário que 

evoca o tempo em que a linha ferroviária funcionava e o Jardim Público. A imagem que 

se transmite é a de um encontro da história com a natureza em perfeita harmonia.  

 Uma obra de um autor já citado111 sobre os castelos da região também faz parte da 

nossa análise. O livro tem uma dimensão regional e numa das cinco fotos da contracapa 

podemos ver a torre do Castelo de Chaves. Será este um sinal da importância da fortaleza 

ou a escolha tem a ver com questões afectivas? Para além do castelo da cidade de Chaves, 

os outros referenciados são: Aguiar, Algoso, Ansiães, Bragança, Freixo de Espada à 

Cinta, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Monforte, Montalegre, Outeiro, Penas 

Róias, Quintela, Santo Estêvão, Torre de Moncorvo, Vila Flor e Vinhais. Apesar da 

publicação em 2000, o autor adverte-nos para a redacção anterior do texto (entre 1984 e 

1987). Ao castelo de Chaves o livro dedica cinco páginas - das cerca de 100 - (por 

comparação, a Bragança dedica apenas mais uma). Sobre o castelo de Chaves, o autor 

apresenta uma série de fotografias, de dia e de noite, ressaltando a iluminação que dá vida 

a um edifício que fica apagado por não ter luz no seu interior, contrariamente a outros 

edifícios modernos. A iluminação nocturna é uma forma de chamar a atenção do 

espectador, criando um espectáculo cénico e simultaneamente mantendo a edificação 

“acordada”. As fotos mostram vistas gerais, mas também detalhes das varandas e guaritas 

                                            
111 VERDELHO, P., 2000, Roteiro dos castelos de Trás-os-Montes, Câmara Municipal de Chaves, Chaves. 
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da torre. No texto, o autor cita um académico quando faz referência ao passado medieval 

da vila. Este texto faz as seguintes referências cronológicas: romanos, bárbaros, ocupação 

moura, Idade Média, parte do Condado Portucalense, reconstrução do castelo por D. 

Dinis, a entrega do foral, a crise de 1383/85, e a formação do Museu Militar em 1978. 

Esquece as Guerras da Restauração, as Invasões Francesas, bem como outros momentos 

da História como a Monarquia do Norte. Sobre o castelo propriamente dito, o autor 

escreve que ele domina a paisagem urbana; o passado continua a marcar o presente, 

dizemos nós. Para além da imponência que o texto lhe dá, igualmente imponente é a vista 

sobre o vale que se alcança do cimo da torre, que o autor classifica de “airosa e bonita”. O 

autor relembra-nos que o castelo, o centro político e militar – era a residência do alcaide 

durante a Idade Média. Lembra também que a violência das vicissitudes históricas 

fizeram sucumbir as muralhas; algumas absorvidas pela construção dos tempos modernos. 

Sobre a época medieval, o autor cita um académico (o historiador Nuno Pizarro) que 

desmonta uma história comum na cidade: a dos irmãos Rui e Garcia Lopes que durante a 

Reconquista teriam vencido a ocupação moura e doaram a vila a D. Afonso Henriques 

que lhe concedeu o privilégio de usarem cinco chaves no escudo de armas que 

representariam as cinco portas da cidade. Nuno Pizarro – citado pelo nosso autor – 

desmonta esta história dos dois irmãos: os factos são do tempo de D. Fernando e não 

havia muçulmanos nessa data nesta zona, mas apenas rivalidades entre os nobres. Da 

época medieval, embora mais recuada, o texto lembra-nos que provavelmente houve no 

local uma fortificação romana e um castro, das quais poucos vestígios os bárbaros 

deixaram. A destruição da fortificação não se verificou apenas nessa época, pois a 

deslocação de D. Afonso III foi a Santo Estêvão e não a Chaves. O castelo que se 

encontra do lado espanhol não é esquecido; o texto afirma que a torre do Castelo de 

Chaves é réplica da de Monterrey, mostrando que na Idade Média não havia medos e se 

lutava de igual para igual de um e outro lado da fronteira ainda indefinida. Do mesmo 

período chega-nos a recordação dos enfrentamentos por causa da crise dinástica de 

1383/85, bem como o facto de a vila ter tomado o partido de Castela, posteriormente 

reconquistada pela linha portuguesa e entregue a D. Nuno Álvares Pereira. Na época 

medieval foi também entregue foral à vila, facto que o autor também recorda. O autor 

recorda-nos que o castelo, tal como os fortes são Monumento Nacional desde 1938, mas 

sobre estes nada diz, nem sobre a época em que estes foram construídos; o texto centra-se 

no tempo medieval, descurando o papel que a edificação poderá ter tido nas Guerras da 

Restauração e durante as Invasões Francesas. Esquece também a permanência de uma 
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guarnição militar até ao início do século XX. O autor remata as considerações sobre o 

castelo com uma crítica ao restauro que, na sua opinião, “foi pouco criterioso pelo uso de 

materiais modernos”. Neste texto de enfoque local e regional, podemos ler o elogio ao 

tempo medieval, ao papel que a fortaleza teve, esquecendo as outras épocas posteriores e 

que medeiam entre estas e o presente. O presente é condenado pelo restauro pouco 

criterioso que, depreendendo das palavras do autor, se deveria preocupar em empregar 

materiais ao gosto da época, dando uma imagem de monumento parado no tempo. As 

ideias de Viollet  - Le  - Duc deixaram herdeiros e um deles será, porventura, este autor. 

Por outro lado, o autor esquece também que para ser coerente, o restauro também deveria 

retirar uma placa que lá se colocou em homenagem aos mortos da Primeira Guerra 

Mundial. Outro ponto que ficou esquecido pelo autor é o facto de o edifício ter sofrido 

modificações ao longo do tempo. Qual o material que se deveria usar? Apenas um antigo 

ou de uma época específica?  

 A unidade hoteleira anunciada para o Forte de S. Francisco numa das leituras 

efectuada é notícia numa revista de âmbito nacional112. A revista dedica cinco páginas à 

unidade hoteleira numa leitura breve e de divulgação quase publicitária. A acompanhar o 

texto surge um conjunto de fotos do exterior e do interior, do restaurante e outras 

dependências da unidade hoteleira para consumo turístico. Todas as fotos retratam apenas 

objectos ou partes do edifício; em nenhuma há pessoas a trabalhar ou hóspedes e todas 

dão uma imagem de impecável arrumação; como se o tempo tivesse parado e tudo 

estivesse pronto a ser desfrutado e consumido pelo leitor. Sobre o hotel, a reportagem 

classifica-o de “moderno e agradável” e que “recebe o visitante que procura tranquilidade 

“, numa das “mais belas regiões do país”. Trata-se aqui de dar uma ideia de espaço 

idílico, apesar de se situar em plena cidade; como se as muralhas do passado protegessem 

o visitante do presente. Na verdade, o título do artigo reflecte isso mesmo: “o último 

reduto além dos montes”. Não sabemos se a alusão é pela positiva ou pela negativa. O 

último reduto que o turismo ainda não conquistou; o último reduto de tranquilidade numa 

sociedade apressada? Ou o último reduto para lá dos montes que ainda não tem auto – 

estrada? Este artigo, contrariamente a outros documentos aqui já analisados, dá uma 

imagem de Chaves como cidade tranquila (paisagem verde e aninhada entre os montes), 

enquanto outros fazem referência à vida nocturna animada a aos desportos de aventura ou 

de natureza. O acesso a Chaves e à unidade hoteleira é descrito a partir do Porto e de 

                                            
112 Coutinho, R. S., 2000, O último reduto para lá dos montes, Notícias Magazine, nº 411. Fotos de Josef 
Kotowicz. 
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Lisboa. Então no Minho, em Bragança, na zona da Guarda não há leitores, ou esses sabem 

o caminho? Ou não vêm a Chaves? Para além disto, descreve Chaves como terra de 

tradições antigas (não diz quais – será um convite à descoberta?) e um burgo animado e 

vivo, contrariando a tranquilidade a que se referiu anteriormente, ou mostrando que 

quando o visitante se cansar da tranquilidade pode regressar à animação citadina sem sair 

do local onde está, como se a cidade conjugasse o melhor dos dois mundos.  

 Depois destas considerações sobre a cidade e o hotel, o artigo relata algo sobre o 

forte propriamente dito. Descreve as muralhas de granito que marcam a entrada no “reino 

do silêncio”. As muralhas evocam outros tempos como as Guerras da Restauração e as 

Invasões Francesas, bem como a necessidade de construção do Forte de S. Neutel. O facto 

de aqui se situar um convento também não foi esquecido. Para além destes factos, o texto 

não esquece a história do edifício como o facto de ter sido aquartelamento durante os 

séculos XIX e XX. Nada refere sobre as suas utilizações mais recentes e anteriores ao 

hotel como ter sido escola e albergue de ex – colonos. Aqui o turismo aparece como feliz 

saída para o património. O estatuto de monumento nacional é referido no texto, bem 

como as condições acústicas da igreja, as boas condições de conforto do hotel e da sala do 

restaurante (que é um espaço novo), as condições de tranquilidade que se podem 

encontrar nos sofás acolhedores (palavras da autora). Por último, o texto classifica o 

espaço como “com conforto, simplicidade, espaços caseiros e acolhedores”. Por estas 

palavras vê-se que se dá uma imagem de conforto para o turista, bem como de segurança: 

não só a das muralhas, mas também o espaço supostamente caseiro. O artigo que aqui 

analisámos tem, como se disse, um carácter quase publicitário; dá uma imagem de bolha 

turística, cria a sensação de perfeição e de tudo ter sido preparado para receber o visitante. 

Durante a leitura do texto não aparecem referências aos combates sangrentos; esses 

detalhes turvam o conforto do visitante. Os adjectivos usados para descrever a cidade e o 

local hoteleiro são todos positivos; uma imagem de bucólico, tranquilidade e acima de 

tudo, o prazer de estar num espaço monumental a descansar. Em entrevista, o 

administrador da unidade hoteleira também destacou o “estatuto especial “ que o forte dá 

ao hotel.  

 O discurso anterior é um daqueles que se criam de fora para dentro. Seguidamente 

veremos um discurso local criado para o local. A publicação em análise é da 

responsabilidade da autarquia113. Nesta publicação, a edilidade refere a sua vontade de 

apostar no turismo como factor de desenvolvimento. Essa vontade pode ser vista num dos 

                                            
113 Revista “Panorama”, Abril de 2001, Boletim da Câmara Municipal de Chaves.  
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títulos de um artigo que é: “ Chaves aposta no turismo aproveitando as potencialidades 

locais”. Como principais produtos turísticos são apontadas as termas e o património 

arquitectónico. No mesmo texto lê-se a vontade de melhorar a qualidade de vida das 

populações e melhorar a atractividade turística. Neste sentido, a autarquia refere a sua 

aposta na recuperação do património urbano (embora sem dados concretos). A aposta no 

turismo como motor de desenvolvimento justifica-se, no entender da edilidade, com 

números: Chaves tem 60% da capacidade hoteleira da região transmontana e tem recursos 

termais e património arquitectónico. Para além disto, é feita uma relação entre o turismo e 

a qualidade de vida dos habitantes: o arranjo de espaços urbanos e de lazer a todos 

beneficia, uma vez que se refere que o lazer contribui para o arranjo das cidades. A 

acompanhar o texto está uma foto da Ponte de Trajano e de parte do Bairro da Madalena. 

Nesta publicação, as entidades políticas locais mostram a sua vontade de ligar a 

recuperação urbana ao turismo: se este falhar, a culpa de não recuperar a cidade não pode 

ser atribuída aos dirigentes, mas à falta de recursos que os de fora não trazem. Aqui 

vemos também os dois principais pontos que formam a oferta turística da cidade, embora 

promovidos de maneira diferente pelas várias entidades; as termas e o património 

histórico.  

 Há pouco descrevemos mapas produzidos na região para consumo externo. Agora 

descreveremos um exemplo de um mapa turístico produzido a nível nacional sobre as 

várias regiões do país114. No que diz respeito a Trás-os-Montes, o ícone escolhido é um 

espigueiro de granito (poderá causar confusões com outras zonas do país para quem não 

conhecer a região?). Para além disto, tem um conjunto de informações comuns nos mapas 

turísticos. Há também sugestões sobre gastronomia, que o texto considera “rica e 

variada”, embora sugira alguns pratos, que, sinceramente, desconhecíamos como típicos 

da região: presunto, enchidos (alheiras), folar, pastéis, borrego assado, rojões, petiscos 

originais e apetitosos como miolos de porco e coxas de rã; sobremesas como creme 

princesa, creme de tapioca, doce dourado ou doce de gemada. Sobre a oferta turística da 

cidade, esta é organizada em três áreas: termas, património histórico e natureza. No que se 

refere às termas, estas são descritas como “paraíso termal, milagrosas águas, apesar de as 

termas serem vetustas”. A propósito da idade das termas, o texto evoca a seguir o passado 

romano atestado pela Ponte de Trajano (fornece imagens da ponte ainda com 

automóveis); lembra também que a cidade é rica em monumentos, mas refere poucos: 

para além da Ponte Romana, destaca a beleza da Torre de Menagem, o Museu Militar, a 

                                            
114 Mapa /suplemento da Revista “FOCUS” (- anterior a 2002 – preços em escudos). 
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Capela de Santa Cabeça, o Museu da Região Flaviense, os fortes de S. Neutel e S. 

Francisco (que já foi convento), as coloridas varandas e a “bela Igreja Matriz” que 

recorda que a cidade foi um importante centro religioso. Apesar desta riqueza, o texto 

limita-se a repetir um conjunto de propostas que outros documentos fazem e mesmo 

assim, não refere algumas das mais divulgadas como a Igreja da Misericórdia ou a de S. 

João de Deus. Sobre as construções do passado, o texto salienta também o Jardim 

Público. No texto há considerações que parecem algo desadequadas como a que 

transcrevemos: “é rica em monumentos; bairros típicos como o do castelo que lembra a 

Alfama lisboeta”. Esta associação será legítima? Serão comparáveis as situações? Quem 

visitar um sem conhecer o outro ficará com a ideia de ter conhecido os dois? Quais as 

consequências que esta afirmação terá para a percepção do turista? A expectativa será 

defraudada?  

 Uma obra diferente da anterior, mas também ela suplemento de publicações 

periódicas, é a que analisamos a seguir115. Esta tem uma dimensão nacional e embora não 

sendo de carácter turístico, mereceu a nossa atenção pelo enfoque patrimonial. Sobre 

Chaves, refere apenas dois elementos: o Castelo e o Forte de S. Francisco. Sobre o 

primeiro, dedica-lhe duas páginas (uma dela é fotografia – sem pessoas, em vários planos 

e de vários detalhes da torre). Associa o castelo às funções militares de outrora e à função 

museológica ligada a essas outras. Sobre o castelo, conta-se a história da sua entrega a D. 

Nuno Álvares Pereira depois dos confrontos de 1383/85; ganhou elegância no tempo de 

D. Dinis e teve acrescentos por causa da Guerra da Restauração. Associado ao castelo 

está a construção do outro elemento patrimonial referido nesta obra que é o Forte de S. 

Francisco. O motivo da construção dos fortes (embora a obra literária se refira apenas ao 

nome de um) foi a Guerra da Restauração. Acontecimentos posteriores como as Invasões 

Francesas também são invocados. Ao forte dedica duas páginas (texto e fotos de dia e 

sem pessoas). Alguns dos outros usos que teve também não ficam esquecidos, 

mencionado o facto de ter sido alojamento militar, residência de ex – colonos e escola, tal 

como as memórias de um antigo convento. Por último e numa ordem cronológica, refere a 

transformação em hotel “um luxuoso hotel que lhe preservou a traça”. Este livro de 

carácter nacional selecciona elementos que dizem respeito à nação no seu conjunto: a 

formação da nacionalidade e as várias épocas em que se lutou por ela contra castelhanos, 

espanhóis e franceses. Os outros períodos da história, outros edifícios de carácter civil, 

                                            
115 “Portugal eterno” – tesouros do nosso património arquitectónico, Público, 2002, Textos -  Quid Novi,  
foto: Carlos Cardoso.  
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religioso ou de simples quotidiano ficam esquecidos. À nação só interessa a sua 

formação.   

 Uma outra publicação de âmbito nacional e também ela distribuída com um jornal 

é a que a seguir aparece116. O suplemento tem o título “Descobrir Portugal”, mas parece 

que só descobre o que já está descoberto; divulga o que é mais conhecido, deixando de 

lado os locais menos falados e menos frequentados. A publicação destaca Porto e Norte 

de Portugal (parece adivinhar a nova organização territorial do turismo). Na imagem de 

capa surge uma praia com pessoas, aludindo ao turismo de sol e mar. Dedica páginas a 

várias zonas do país como Algarve, Évora e Sintra. Ao Porto e norte de Portugal dedica 

nove páginas, repartidas por várias regiões de turismo ainda existentes. A Trás-os-Montes 

dedica duas páginas: uma ao Alto Tâmega e Barroso e a outra ao Nordeste Transmontano. 

Sobre o Alto Tâmega e Barroso, mostra fotos de desportos de natureza e radicais, quedas 

de água e uma foto da fachada da Igreja da Misericórdia de Chaves, com pessoas e uma 

exposição de carros antigos – sem legenda. Refere a proximidade com Espanha, sugere 

visitas às termas de Chaves e à feira de velharias, às festas e romarias da dita cidade. Dá 

também uma indicação ao turista: “converse com as nossas gentes e ouça as nossas 

estórias”. Excepto a foto da Igreja da Misericórdia, não há referências ao património 

histórico de Chaves. O nacional olha para esta zona como um refúgio natural, reservando 

os atractivos patrimoniais para outras áreas, quiçá mais apelativas para este tipo de 

turismo, ou com maior relevância histórica.  

 Na sequência que estamos a seguir, surge-nos agora um conjunto de folhetos 

editados pela Região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso em 2003. Nestes pode ver-se 

na capa um rio com rochas. O slogan está de acordo com a imagem: “ponto de encontro 

com a natureza”. Apresenta seis fotos: uma de cada concelho. A imagem que foi 

escolhida para representar Chaves é, mais uma vez, a das varandas. O elemento é de 

carácter urbano e mostra um detalhe específico de um local da cidade, tal como noutros já 

anteriormente referidos neste texto acerca de material de divulgação turística da mesma 

entidade. O documento encontra-se em duas línguas: português e castelhano; está 

organizado por concelho, dedicando a cada um dos seis da região uma página. Conta 

também com um conjunto de informações úteis como os números de telefone de várias 

entidades da cidade.  

                                            
116 Suplemento “Descobrir Portugal”, Nº 5, Julho 2003, distribuição gratuita com um jornal. Propriedade – 
ANARET.   
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 Sobre a região, o texto elogia – a como sendo um local de “encontro com a cultura 

popular, com o património natural e um reencontro com o passado”. Sobre Chaves, a 

publicação apresenta fotos da Igreja da Misericórdia, da Ponte de Trajano e uma outra que 

inclui três elementos da cidade: a ponte que se situa ao lado das termas; as termas e o 

castelo. A foto foi captada de baixo para cima em plano picado; será que representa uma 

escala de importância? Primeiro, as termas, mas no topo o castelo. A imagem poderá 

também ser pura e simplesmente uma descrição do espaço; o castelo está no topo de uma 

colina. As fotos foram captadas de dia e com pessoas, mostrando que é uma cidade viva e 

não apenas um local deserto para consumo turístico. No que se refere aos atractivos 

turísticos da cidade de Chaves, o guia turístico destaca a importância das termas como 

pilar de desenvolvimento. Menciona também que a Ponte de Trajano, o Museu da Região 

Flaviense e o centro histórico de Chaves são um importante destino de turismo cultural. A 

mensagem que se pretende transmitir com esta última afirmação poderá ser a de que se o 

leitor for um adepto do turismo cultural, então terá que visitar os locais assinalados. Outro 

ponto de interesse é formado pelas igrejas, com destaque para o passado em que Chaves 

foi sede de bispado. Para além dos locais da cidade, o texto refere também outros como o 

Castelo de Monforte e outros locais de importância militar como os fortes da cidade. Para 

além destes aspectos, promove também a gastronomia e o artesanato. Podemos concluir 

por uma alteração dos argumentos turísticos: das termas e património histórico, passamos 

para outros produtos turísticos como a gastronomia e a natureza. Este facto não estará 

alheado da viragem em termos turísticos que se verifica a nível mais vasto: a redescoberta 

da natureza e da gastronomia como produtos turísticos, mas também como atractivos para 

uma civilização urbana cada vez mais igual a outras. Estes produtos de natureza e 

gastronomia aparecem como diferenciadores e, portanto, factores que podem atrair. O que 

se promove em termos de património histórico, não é diferente do que se promove 

noutros documentos; património da época da romanização, da formação da nacionalidade 

e o património religioso, com destaque para as igrejas, esquecendo as capelas. No entanto, 

não podemos deixar de reparar que este guia não refere as Guerras da Restauração nem as 

Invasões Francesas. O facto de estar em castelhano será motivo para não mostrar que no 

passado as regiões vizinhas estiveram desavindas? Procura-se mostrar um mundo de 

tranquilidade e esconder os aspectos belicistas que poderiam turvar esta imagem de 

quietude, paz e tranquilidade.  

 A mesma entidade que editou o documento anterior edita também um outro sobre 

alojamento no Alto Tâmega na mesma data (2003). Este guia usa o slogan “um mundo de 
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sonho” e tal como o anterior, está organizado por concelho. A imagem das varandas da 

Rua Direita serve, mais uma vez, para representar Chaves. Na publicação aparecem os 

telefones úteis, um mapa da Europa e de Portugal, onde aparece destacada a Região de 

Turismo do Alto Tâmega. Na contracapa há referências claras à União Europeia. Neste 

guia interessou-nos sobretudo o que se escreve sobre o Forte de S. Francisco. Para além 

das informações de carácter hoteleiro, apresenta imagens dos claustros, dos jardins e das 

muralhas. As fotos foram captadas de dia e não há pessoas representadas, dando uma 

imagem de tranquilidade e de que os locais estão à espera do visitante. Diz-se ainda que o 

hotel/forte domina a graciosa e antiga cidade de Chaves; que é um luxuoso hotel com 

magníficos jardins, com lindas vistas sobre a cidade velha, sobre o castelo, o vale e serras. 

Para além dos atributos e elogios ao hotel, nada se refere sobre o monumento em si; sobre 

a sua histórica ou edificação.    

 O ano de 2003 parece ter sido de intensa actividade editorial para a RTATB. Da 

mesma data é uma publicação sobre património natural da região117. O material a que nos 

referimos foi entregue em 2008 no posto de turismo da cidade e trata apenas do 

património natural. Nele se pode ler que a região é rica em patrimónios propiciadores de 

rara beleza e majorados pela gastronomia, artesanato, cultura, etnografia, riqueza histórica 

e memória dos povos. Não pomos em causa estes atributos, mas por que não um livro do 

mesmo género para o património cultural ou património histórico? Para estes ficou um 

desdobrável (fotocópia) que é dado aos turistas. Concluímos que se dá mais importância 

ao natural do que ao histórico e cultural, na sequência do que se atrás se escreveu.  

 Um outro agente local editou no ano seguinte uma publicação periódica118 em que 

se pode encontrar um artigo de um arqueólogo também ele já citado. O artigo versa sobre 

a ponte romana e descreve a presença da imagem da ponte no selo concelhio de 1308. O 

artigo faz também uma descrição histórica sobre a romanização, apresentando uma 

imagem que já se apagou da memória de muitos flavienses que é a da ponte com guardas 

em pedra e colunas com armas reais – século XIX119. Ao lado apresenta também uma 

outra imagem da ponte com guardas em ferro; colunas sem as armas reais. Cavalos, 

carroças e pessoas são o trânsito. Há uma outra foto que mostra a ponte no verão, com 

mulheres a lavarem roupa no rio numa data em que ainda não existe a elevação do passeio 

na margem direita do rio.   

                                            
117 ÁLVARES, F. e FACHADA, M., 2003, Património natural da região do Alto Tâmega e Barroso, 
RTATB, Chaves. 
118 Rodriguéz Colmenero, A., 2004, A ponte romana de Chaves, Aquae Flaviae, nº 31, pp. 11- 33.   
119 Página 19. 
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  O autor faz menção às termas, bem como à Damnatio memoriae de Domiciano 

nas colunas da ponte. O autor remata o seu escrito afirmando que quem fez a coluna quis 

comemorar uma grande obra pública. O artigo que aqui nos é mostrado tem um carácter 

histórico, não tendo preocupações turísticas nem políticas, nem de regeneração urbana. O 

que aqui se diz é parte da história da ponte através de escrita e de imagens. Mais uma vez 

vemos o discurso diferente do turismo; de um lado, os políticos e do outro os cientistas; 

estes últimos mais neutros e despreocupados quanto aos usos do património, 

preocupando-se em mostrar o que foi o monumento. No entanto, os adjectivos não estão 

de parte: atente-se na maneira como o autor remata o texto: grande obra pública. É esta 

grandeza que é explorada pelo turismo. 

 Uma publicação com características académicas que também foi objecto da nossa 

atenção é uma sobre arquitectura contemporânea120. O título pode indicar-nos que se trata 

de um guia turístico, embora não seja essa a sua preocupação, tem indicações sobre ”onde 

ficar”. No fim, aparece também um mapa da região norte de Portugal e Galiza com a 

localização das obras dos arquitectos mencionados. Esta publicação tem uma dimensão 

nacional e internacional, usa textos de académicos que “certificam” a qualidade do que é 

descrito na obra. Sobre Chaves, o livro menciona obras que não surgem nos roteiros 

turísticos tradicionais como a esquadra da PSP, uma oficina e stand de automóveis, o 

edifício “golfinho”, o da administração florestal e um outro designado “estrada da 

muralha” na zona das caldas. O livro dedica seis páginas a Chaves (das 85 totais) e 

centra-se na contemporaneidade. É, aliás, um dos poucos materiais recolhidos que tem 

este enfoque, se exceptuarmos os postais. As imagens que acompanham os textos foram 

captadas de dia e têm um carácter realista; descrevem os edifícios com as suas 

imperfeições, com as marcas do tempo, mesmo que desagradáveis. Mostra que os 

edifícios também têm uma história e não vivem o eterno presente do dia da inauguração. 

A autora do texto descreve as ideias dos arquitectos que imaginaram os edifícios e os 

projectaram; procura mostrar o que se escondia na cabeça de cada criador e que o comum 

dos transeuntes não vê. A autora escreve também que “Chaves, como cidade marginal aos 

grandes centros urbanos nos anos 70 e 80 do século passado, propiciou um universo pós 

moderno, contaminado e híbrido, mas amável no contacto com a realidade”. Para além 

disso, a cidade foi o epicentro que possibilitou os primeiros ensaios a alguns arquitectos. 

No que se refere ao edifício “golfinho”, a autora salienta o cruzamento do vernáculo e o 

                                            
120 Milheiro, A. V., (coord), 2004, Arquitectos portugueses contemporâneos – obras comentadas e 

itinerários para a sua visita, Público.  
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cosmopolita, em que a curva do edifício se opõe à dureza monolítica do hotel que lhe está 

em frente. Procura-se mostrar os contrastes espaciais e os motivos que presidiram à 

concepção de um edifício; a sua razão de ser, adaptando-se ao espaço de uma rotunda, 

acompanhado esta e o transeunte que por aí passa. A cidade de Chaves nos anos 80 do 

século passado foi também motivo de intervenção dos arquitectos em que estes procuram 

corrigir visões deformadas do que deve ser uma cidade. De facto, a classificação dada a 

estes edifícios é “a arquitectura não é portuguesa nem europeia; é a de uma cidade 

imaginada, cinematográfica, cosmopolita”. O edifício em causa também merece elogios 

como “obra emblemática” e um retorno nostálgico à cidade tradicional na qual o piso 

térreo é destinado ao comércio e a rua para circulação. Este texto centra-se mais no 

percurso /ideias do arquitecto do que na cidade. Apesar de não se centrar na cidade, é um 

convite a visitar as obras de alguns arquitectos. Este livro – no que ele poderá ter de guia 

turístico – está destinado a um público específico do turismo cultural: aqueles que se 

interessam pela arquitectura contemporânea.  

 Os materiais que temos analisado são essencialmente de carácter e dimensão 

nacional. De seguida apresentamos um guia de carácter transnacional121 sobre a região 

norte de Portugal / Galiza. O texto apresenta-se em duas línguas: português e castelhano, 

ao longo de 61 páginas. Tem informações sobre o Xacobeo e o Euro 2004 (programação 

cultural e calendário dos jogos de futebol). Numa coluna das páginas surge a informação 

em português e na outra em castelhano. A capa pretende representar a região através das 

imagens da Catedral de Santiago, da Torre do Clérigos, das muralhas de Lugo, da Domus 

Municipalis de Bragança e de uma praia. Para além destas referências de carácter 

histórico e natural, tem informações sobre gastronomia e alojamento, explica o que é o 

Eixo Atlântico, tem mapa da euro – região e uma breve descrição geográfica. Para além 

disto, apresenta uma breve história da região, salientando a época pré-histórica, a dos 

castrejos, e a dos romanos que criaram a Callaecia. Sobre a Idade Média são 

mencionados factos como a Reconquista, os caminhos de Santiago – centro de 

peregrinação e desenvolvimento de rotas. Na Época Moderna surge um facto que nos 

deixou intrigados: anuncia-se o nascimento de Portugal. Desta época são também 

mencionados os confrontos da Galiza com Madrid, a expansão ibérica ultramarina, o 

estilo barroco, as lutas internas na Espanha e invasões napoleónicas, bem como as 

migrações. Da época contemporânea surge a referência às ditaduras que isolaram a região 
                                            
121 Silva, J. F. e Vanez, R., 2004, Guia turístico “eixo atlântico do noroeste peninsular, Cooperação 
transfronteiriça INTERREG/FEDER.   
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e em contraponto, a integração na União Europeia que trouxe novo alento graças aos 

laços de colaboração. De salientar que a construção histórica e também turística que aqui 

aparece, ressalta o que uniu os dois lados da fronteira, destacando semelhanças e a 

partilha de um passado comum pré nacionalidade espanhola e portuguesa. O que interessa 

agora é promover o que nos une e não o que nos separa e separou como as Guerras da 

Restauração ou mais cedo, as que levaram D. Afonso Henriques a proclamar-se como rei, 

tornando-se independente face ao primo Afonso VIII. Para Chaves, o guia destaca os 

museus da Região Flaviense e o Militar. A esta cidade dedica duas páginas, contendo 

informações diversas como a data da Feira dos Santos e o feriado municipal. Para 

representar a cidade, foram escolhidas cinco fotos, todas elas captadas de dia e com 

pessoas, o que mostra uma cidade viva e não apenas um sítio parado no tempo e deserto à 

espera da visita. As imagens retratam o edifício da Câmara, a Torre de Menagem e os 

jardins, a Ponte de Trajano e o concurso de pesca nas margens do Tâmega. Sobre Chaves, 

o guia indica que se situa perto da fronteira (velha fronteira – aludindo à abolição faz crer 

que agora não há fronteiras), que tem águas termais, muitos vestígios históricos como 

castros e uma belíssima Ponte Romana. Destaca ainda o castelo por ter uma torre “airosa 

e bonita” e os fortes para protecção da cidade. Sobre o castelo, o texto situa aí o Museu 

Militar e recomenda a visita ao cimo da torre dada a “vista magnífica”. Para além destes 

pontos, o guia refere também as igrejas. Dá-nos indicação da Igreja Matriz que classifica 

como estando no centro da original cidade. Descreve ainda as épocas que esta igreja 

mostra, nomeadamente o facto de a torre ser românica e o resto ser renascentista. 

Queremos salientar que o autor do texto esquece os elementos barrocos e góticos do 

edifício. Para além desta igreja, menciona também a da Misericórdia a dá-lhe o título de “ 

a mais bela de Chaves”, devido ao seu estilo barroco e com azulejos no interior. Do 

passado, o texto não esquece as varandas, embora nada indique que justifique estas 

construções. Do património religioso, dizem os autores que existem belas igrejas 

românicas como a da Granjinha. Os autores do texto não passaram ao lado de sugestões 

gastronómicas como o presunto. Sobre a cidade no seu conjunto, referem que tem uma 

vida nocturna e cultural animada, que é florida devido aos jardins cuidados, onde se pode 

passear tranquilamente. Tal como já atrás escrevemos, este guia não refere as Guerras da 

Restauração, mas as Invasões Francesas e ditaduras. Não refere o que separa os dois lados 

da fronteira, mas o que nos une. Em castelhano e em português a informação é a mesma. 

Para além da selecção do património e dos acontecimentos históricos ser aquela que não 

causa pruridos a nenhum dos lados da fronteira, omitindo as guerras, o património 
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destacado obedece às mesmas lógicas já referidas várias vezes: o que é divulgado é o 

passado romano, os locais ligados à fundação da nacionalidade ou à defesa desta e o 

património religioso, com destaque para as igrejas, mas desta vez omitindo a de S. João 

de Deus. Em termos de espaço, centra-se na Praça de Camões, na Ponte de Trajano e nos 

fortes. Sobre a cidade, obviamente que não se tece uma imagem negativa, mas exaltam-se 

os valores de tranquilidade e alegria através dos jardins floridos.  

 Outro material de divulgação turística lançado a nível nacional e construído pelo 

Instituto do Turismo de Portugal é um conjunto de folhetos com sugestões de percursos, 

intitulado “escapadinha122”. Os temas que orientam esta pequena publicação são; “um 

fim-de-semana para relaxar”; “fim-de-semana em família”; “fim-de-semana em cheio”; 

“fim-de-semana para a história”; “fim-de-semana romântico”; “fim-de-semana em festa”. 

Estas são sugestões de percursos breves do género “short breaks”; “touring cultural e 

paisagístico” e “city breaks”. O slogan que está em todos estes folhetos é um que também 

é usado pela RTATB: “um mundo para descobrir”, mostrando que as várias entidades de 

vários níveis trabalham em linha. Todos os folhetos têm um mapa com um percurso. 

Chaves aparece nos seguintes percursos: fim-de-semana em cheio; um fim-de-semana 

para relaxar; fim-de-semana em família. No que diz respeito a “fim-de-semana para a 

história”, esperávamos encontrar algo sobre a cidade que se analisa nesta tese, mas em 

vão. Os locais referenciados são: um claustro gótico (provavelmente do Mosteiro de Santa 

Maria da Vitória – Batalha - ou do de Alcobaça); o centro de Angra Heroísmo; os 

Jerónimos e a Torre de Belém; o Mosteiro da Batalha; o Convento de Cristo; o centro 

histórico de Évora; o Mosteiro de Alcobaça; Sintra; centro histórico do Porto; a arte 

rupestre e pré histórica do Vale do Côa; o centro histórico de Guimarães; a floresta 

Laurissilva da Madeira; o Alto Douro vinhateiro e a paisagem da ilha do Pico nos Açores. 

Todos os lugares são património da humanidade; os que não são ficam na penumbra e não 

são sugeridos. O guia sugere os locais associados às grandes narrativas da História e 

aqueles que já recebem grande número de turistas e que já são conhecidos. Afinal qual é o 

mundo a descobrir? O que é mais conhecido? O guia sugere outros locais à volta destes 

mais destacados: os que o texto salienta são um ponto âncora da região a visitar, mas não 

especificam nada em concreto, apenas a região. No que se refere a “fim-de-semana para 

relaxar”, aí Chaves aparece com destaque para as termas: “se prefere águas termais, siga 

para Chaves”. A região é classificada como “pura, paraíso termal”. Para além de Chaves, 

                                            
122 Seis folhetos editados pela ANARET e pelo ITP e distribuídos ao domingo com os jornais “Público” e 
“Diário de Notícias”.  
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refere Vidago, Carvalhelhos e Pedras Salgadas. Apesar dos elogios às águas e termas de 

Chaves, não apresenta nenhuma foto destas. No roteiro “fim-de-semana em família”, o 

guia sugere que façamos o percurso Vila Real – Chaves – Bragança e paremos em Chaves 

para um passeio por uma ponte com 1900 anos – a Ponte de Trajano. Para além da idade e 

da época, nada mais se refere sobre o monumento, excepto uma pequena foto. No outro 

percurso em que Chaves aparece (“fim-de-semana em cheio”), sugere um percurso pelo 

Alto Minho e Alto Tâmega e Barroso. Indica-nos que rumemos a terras do Alto Tâmega e 

Barroso, visitemos Chaves que é uma cidade milenar. Também nos sugerem a grande rota 

das barragens para actividades aquáticas, a rota do castanheiro ou a grande rota das vistas 

mágicas. Com o objectivo de repousar e dormir, o guia recomenda solares com séculos de 

história. Para além da selecção patrimonial ter sido feita a nível nacional, escolhendo os 

monumentos que representam a nação e a sua identidade, os factos mais conhecidos do 

passado ou os grandes conjuntos artísticos, salienta-se que para Chaves, o todo nacional 

reserva dois produtos: natureza e bem-estar através das termas. Um outro detalhe que nos 

pareceu interessante sobre o público-alvo a que se destinam estas sugestões é aquele que 

o verbo “rumar” deixa transparecer: o percurso não é para ser feito para os “de cá”, mas 

para os “de fora”. Outro ponto semelhante no percurso Vila Real – Chaves – Bragança, 

quando sugere uma paragem em Chaves para apreciar a Ponte Romana. Chaves não terá 

mais nada para o turista apreciar e é apenas um local de paragem e não para ficar? No que 

se refere ao património histórico, reserva para Chaves um lugar marginal, tal como a 

outros locais do país que certamente têm tanto ou mais valor histórico do que aqueles que 

surgem (ex: a raia beirã).   

 De seguida passamos aos documentos relativos aos anos de 2007 e 2008 que 

parecem ter sido generosos na produção e divulgação turística e patrimonial por diversas 

entidade nacionais, locais, do sector do turismo, de editoras de livros e revistas e até de 

superfícies comerciais. Numa publicação da responsabilidade da Associação de 

Municípios do Alto Tâmega123, podemos ver uma edição de âmbito regional dedicada aos 

seis concelhos. Embora seja editado por um agente de âmbito regional, a sua dimensão 

pode ser considerada nacional e internacional. No que se refere a Chaves, a foto escolhida 

para representar o concelho foi a das poldras do rio Tâmega na zona das termas. Mais 

uma vez o elemento que é escolhido para representar o concelho é de carácter urbano. O 

guia apresenta ao longo de 154 páginas um conjunto de mapas, bem como sugestões de 

rotas temáticas (algumas entram em Espanha) e acessibilidades com indicação das 
                                            
123 Alto Tâmega – Atlas Guia; AMAT;  Chaves; 2007.  
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distâncias do Alto Tâmega relativamente à Península Ibérica. Este último ponto pode 

indicar-nos que o guia foi pensado para quem vem de fora e não é um mero guia de lazer 

para os da região. No que diz respeito aos atractivos turísticos que foram seleccionados 

para publicitar Chaves, são apresentados os seguintes: igrejas, monumentos pré históricos, 

pontes, um pelourinho, solares, museus, castelos, campismo, termas, pesca, praia e 

artesanato. Para além destes elementos referidos nos mapas, são também sugeridos 

através de fotos da neve e do pôr-do-sol, os rios e os espaços “rede natura”, apelando aos 

sentidos e destacando a natureza. A região é promovida através de excertos de obras de 

escritores como Aquilino Ribeiro, dos produtos florestais e gastronómicos e das tradições. 

Dentro do capítulo “história” podemos ler algumas informações sobre as diversas épocas: 

megalitismo e castros; romanização; época medieval e arquitectura religiosa. No que se 

refere à romanização, apresenta-se uma imagem das colunas da Ponte de Trajano, 

destacando Chaves em relação às outras localidades. Sobre a época romana também 

somos informados da mineração que houve nesta região, contribuindo assim para o 

enriquecimento de Roma. Acerca da época medieval, apresentam-se fotos dos castelos do 

concelho, dando algumas informações sobre a construção do de Chaves que formava um 

sistema defensivo juntamente com os fortes. Não deixa de ser curioso que num texto 

breve se enquadre uma fortificação seiscentista na época medieval, oferecendo ao turista 

menos prevenido na História uma falsa imagem quanto à data da construção dos fortes. 

Sobre outras épocas mais recentes nada é dito. Em seguida o guia dedica-se à arquitectura 

religiosa, apresentando algumas fotos de igrejas. Apesar de indicar com maior destaque as 

igrejas, num pequeno texto refere-se a existência de capelas, e outros elementos do 

património religioso como mosteiros, igrejas, retábulos, pintura, azulejos, imagens, 

cruzeiros e alminhas e toda a infinidade de objectos da actividade litúrgica. Apesar da 

lista aqui apresentada, o autor destaca a Igreja Matriz, indicando que é românica, mas 

com uma capela gótica, facto que alguns outros textos esquecem. As outras igrejas da 

cidade (Misericórdia e S. João de Deus) são apenas mencionadas. O guia, como já 

dissemos, está organizado por rotas e debruçámo-nos sobre aquelas em que aparece a 

cidade de Chaves. Numa delas – de Chaves a Valpaços – apresentam-se ao longo de 12 

páginas vários elementos comuns a vários guias e roteiros. A apresentação desta rota cabe 

à Ponte de Trajano, com destaque para uma coluna. Apresenta outros pontos de interesse 

como o castelo, o Museu da Região Flaviense, o altar da Igreja da Misericórdia, a Rua 

Direita, as termas, os pastéis e o Forte de S. Francisco. Nestas sugestões feitas através de 

fotografias captadas de dia, surgem em muitas delas pessoas, o que dá uma imagem de 
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uma cidade viva. A época romana aparece mais uma vez no percurso aqui sugerido 

através da menção às termas e ao ouro explorado na época. O período até à construção da 

Torre de Menagem quase desaparece desta narrativa, nada se diz sobre ele. A sequência 

cronológica aqui seguida também esquece as Guerras da Restauração, pois escreve o guia 

que nas Invasões Francesas os atacantes tiveram aqui o seu primeiro obstáculo, 

esquecendo que o vale do Tâmega foi uma solução de recurso para chegar ao Porto, pois 

as águas bravas e revoltas do rio Minho entre Portugal e Espanha dificultaram a passagem 

até à cidade do Porto. Numa descrição que segue e recua na história, o texto sugere-nos a 

contemplação da veiga e do casario tradicional, bem como o Museu da Região Flaviense 

e ao lado não podemos deixar de ver a Igreja da Misericórdia (agora surge com elogios) 

que o guia descreve como “excelente exemplar do barroco”. Ao lado desta, o texto 

encaminha-nos para a Igreja Matriz, referindo que nela “o visitante mergulha num 

ambiente místico que o transporta no tempo”, sem indicar qual o destino temporal; é 

apenas uma fuga ao presente. O guia continua a dar-nos indicações de percurso e desta 

vez sugere que nos percamos na Rua do Poço, apreciando as varandas com cores vivas e 

alegres, rendilhados de extrema beleza. Do passado, o texto encaminha-nos directamente 

para o presente através da sugestão de um passeio pela Ponte de Trajano, pelo espaço 

ajardinado das termas, seguido de um banho retemperante no - agora – “SPA do 

imperador”. Depois de retemperadas as forças, outro ponto da cidade surge no horizonte e 

desta vez é o “reencontro com a cultura na biblioteca municipal no conhecido como 

Largo das Freiras”. Não podemos deixar de assinalar a visão de senso comum subjacente 

ao conceito de cultura aqui presente: a cultura como erudição e conhecimento livresco. O 

percurso segue para o Forte de S. Francisco que o texto classifica como “ exemplar 

magnífico da arquitectura militar”. O texto indica-nos ainda que no seu interior está uma 

excelente unidade hoteleira que tem sabido manter o forte cuidado e livre do vandalismo 

das grandes cidades – usa o facto de ser pequena cidade a seu favor. Sobre o hotel, o texto 

recomenda-o a quem quiser encontrar o que ainda não está poluído; o único, o autêntico e 

o sossego. Aos apreciadores de arte sacra também se sugere uma visita. O texto remata as 

considerações sobre o forte, afirmando que é um belo exemplo de recuperação do nosso 

património. Igual sorte sobre a recuperação patrimonial tem o seu congénere de S. Neutel, 

mas apenas é referido. No percurso que é sugerido, somos ainda confrontados com a 

Igreja de S. João de Deus que aparece elogiada graças à paz que reina no seu interior. O 

texto traz-nos à memória a ligação régia a este templo, bem como o hospital militar que 

existiu nas proximidades. Se preferirmos outros percursos podemos optar pelas termas 
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(destaque para Chaves, Vidago, Carvalhelhos e Pedras Salgadas); pela rota do 

contrabando (com ligação a Espanha) ou pelo circuito urbano de Chaves (os outros 

circuitos são de natureza). Sobre este, são propostos pontos como a Igreja Matriz, o Forte 

de S. Neutel, as ruas e varandas, o Jardim Público e a Igreja da Misericórdia. O texto não 

deixa de elogiar Chaves pelo “inegável valor arquitectónico e patrimonial de muitos dos 

monumentos”. Garante ainda que é certo que o visitante fica embriagado pelos mais 

importantes marcos da história e da cultura da região. Para além do percurso sugerido, há 

um outro que passa por: Forte de S. Neutel; Forte de S. Francisco; Castelo; Paço dos 

Duques de Bragança; Igreja Matriz; Igreja da Misericórdia; Bairro Medieval; Ponte de 

Trajano; Igreja de S. João de Deus; Termas, Museu de Arte Sacra e Jardim Público 

(referência a Cândido Sotto Mayor). Não deixa de ser estranho que o percurso sugerido 

não siga um percurso, isto é, se o visitante fizer este tal e qual como descrito, terá que 

caminhar para um lado e para o outro, voltando a pontos onde já esteve. Não obstante o 

percurso sugerido, ficámos também a saber que há mais património classificado como o 

Pelourinho, a Capela da Senhora do Loreto, a da Lapa, a de Santa Catarina, a de S. Bento 

e o respectivo cruzeiro, a Capela de São Geraldo, a do Senhor do Caminho, a da Senhora 

da Azinheira e a Ponte Rivelas. Estes circuitos estão pré definidos para conhecer a cidade 

a pé. Sobre o património mostrado, temos a escrever que não deixa de ser surpresa o que 

aqui se propõe. O autor do texto – associação de municípios – faz um largo elogio ao seu 

património, descrevendo-o pela positiva, não se cansando de lhe exaltar as qualidades. 

Quanto ao que é mostrado, repete-se a história: marcas da presença romana, locais 

relacionados com a formação da nacionalidade como as edificações militares e o 

património religioso, com destaque para as igrejas, mostrando as capelas, mas de uma 

forma muito breve. As ruas e varandas são outro elemento que ganha vida nos últimos 

tempos nos guias turísticos. A cidade é também descrita como termal e de tranquilidade. 

À semelhança de outro documento analisado, as Guerras da Restauração passam ao lado 

do texto; prefere-se enfatizar a rota de contrabando; aquilo que uniu os dois lados da 

fronteira e não o que os separou. A história faz-se e refaz-se de acordo com os interesses e 

valores dominantes em cada época.  

 Também uma cadeia de lojas editou em 2007 um guia turístico que passamos a 

analisar124. Apesar de ser uma iniciativa de uma rede de distribuição privada, este guia 

ostenta o patrocínio do Ministério da Cultura e do IPPAR, talvez para dar um aspecto de 

seriedade cultural e garantia filantrópica e não de mera publicação comercial. Este guia 

                                            
124 Ramalho, M., 2007, Guia das Maravilhas de Portugal, Modelo.  
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tem uma dimensão nacional, embora esqueça as ilhas. Na capa apresenta sete imagens: 

uma praia, o Douro, barcos de pesca, mariscos, a Torre Belém, o Galo de Barcelos e uma 

piscina. Por estas imagens somos levados a pensar que se trata de um guia orientado para 

o lazer e o ócio e não para um interesse educacional e cultural. Ao longo de 258 páginas, 

esta publicação estrutura o país em “ 30 grandes cidades e seus arredores“, provavelmente 

aquelas em que está implantada uma loja dessa rede comercial. O guia segue uma 

estrutura regional semelhante àquela que é usada em muitas outras divisões 

administrativas: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve. Para além de 

um vasto conjunto de sugestões, indica-nos as 21 maravilhas candidatas ao concurso “7 

maravilhas de Portugal”, gizado na sequência de um outro concurso de nível mundial 

sobre as “7 maravilhas do mundo moderno”. Para além destas indicações, temos também 

sugestões gastronómicas de um conhecido chefe de cozinha português125. Sobre a região 

norte que é aquela em que se situa Chaves, o guia escolheu uma foto de um espigueiro do 

Soajo para ilustrar o capítulo. Para além das localizações das várias cidades, indica 

também as principais vias de acesso rodoviário. À zona de Chaves dedica este guia 10 

páginas, embora algumas sejam sobre os arredores -  nomeadamente Barroso e Vidago. 

No que se refere à cidade de Chaves, é uma foto da Ponte de Trajano (captada à noite e 

foto embelezada) que apela aos sentidos e nos indica que estamos noutra cidade. Para 

além da ponte, através de fotos, o guia sugere ainda os seguintes locais: Museu da Região 

Flaviense com a Torre de Menagem (legenda – centro histórico de Chaves); as termas, a 

Torre de Menagem, a Estação da CP, as muralhas do castelo, a Rua Direita, o presunto, as 

poldras do Tâmega (legenda – dique do rio Tâmega); o hotel Vidago Palace, as termas de 

Vidago, o Mosteiro de Pitões das Júnias, a sala do restaurante Vidago Palace. Por estas 

referências, bem como pelas legendas de algumas fotos, podemos afirmar que o autor 

parece não conhecer, ou não conhecer suficientemente bem, Chaves. O texto começa por 

fazer referência às novas acessibilidades, tal como outros materiais da RTATB, que 

segundo o guia, “quebram o isolamento secular”. Parece que as novas vias de acesso 

rodoviário trouxeram Chaves para o turismo ou o turismo a Chaves; é mais uma região ao 

alcance dos turistas, tal como muitas outras que ele já explorou e precisa de novidade para 

manter o mercado. Depois de fazer referência à modernidade, imediatamente nos 

transporta para os vestígios medievais, para a ponte romana e para a cidade termal que 

sempre teve vocação turística e que os novos acessos potenciam. Para além da cidade, o 

guia mostra as incursões que o turista pode fazer até Barroso, nomeadamente, 

                                            
125 Hélio Loureiro 
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Carvalhelhos. Para quem não souber onde fica a região, sempre se pode orientar por uma 

outra referência: “Verín é a porta de entrada da fraternal e animada Galiza”. Aqui, o outro 

é a referência para construir a localização da cidade. Para além da referência, dizem os 

autores do guia que do lado de lá da fronteira podemos encontrar animação e fraternidade; 

poderemos concluir que se lá encontramos, cá não? Para além da referência ao estrangeiro 

fraternal, também outro estrangeiro é mencionado, mas agora por motivos bélicos: a 

segunda invasão francesa e a derrota do general francês que a comandou. Sobre os 

atractivos turísticos que o guia entendeu seleccionar, começa pelas termas. Acerca destas, 

alude aos romanos, à temperatura da água e ao desenvolvimento que a linha do comboio 

trouxe, juntamente com milhares de aquistas durante os anos 20 do século passado. A 

seguir a este esplendor, o texto faz referência à decadência da época de 1940/50, para hoje 

em dia voltarem à moda sob nome de SPA. A seguir, a sugestão de visita vai para a Torre 

de Menagem que é classificada como “majestosa” e considerada um esplêndido 

miradouro sobre a cidade e arredores até Espanha. A presença de um Museu Militar no 

interior da torre também é mencionada. Depois desta passagem por uma parte da cidade, 

o guia encaminha-nos para a antiga Estação da CP que agora é um centro cultural após a 

desactivação da Linha do Corgo em 1990. No seu interior – refere o guia – constam salas 

de exposições e espectáculos e um pequeno museu ferroviário. Na lista “património” 

publicitada por este guia, podemos encontrar a Capela da Senhora do Loreto (refere a 

localização e descrição arquitectónica, bem como a data da construção); a Igreja da 

Misericórdia (descrita como a “mais bonita e central da cidade”, dando indicações sobre 

data de construção e detalhes arquitectónicos); a Igreja Matriz (um templo românico 

alterado no séc. XVI e que assenta provavelmente num templo romano); a Igreja de S. 

João de Deus (que ostenta as armas reais e é do século XVIII e que tem uma planta 

octogonal e uma grande cúpula). De volta a um local por onde o guia já passou, 

recomenda uma visita ao Museu da Região Flaviense que o guia situa no “antigo Paço dos 

Duques de Aveiro” (não sabemos quem fala verdade; os que dizem Duques de Bragança, 

Duques de Aveiro, ou se ambos os títulos pertenciam à mesma família, ou se em épocas 

diferentes o edifício pertenceu a duas famílias diferentes). Sobre o museu, o guia 

recomenda-nos que apreciemos a vasta colecção de arqueologia romana e etnografia da 

região. Desconhecemos que conteúdo pretende atribuir à palavra “etnografia”. Outro 

monumento já mencionado que o guia destaca novamente é a Ponte de Trajano. O texto 

lembra-nos que esta é Monumento Nacional, a data de construção, bem como o 

significado das colunas. De volta à Praça de Camões, desta vez para nos descrever algo 
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sobre o castelo. Segundo informações que o guia dá, esta praça-forte foi conquistada aos 

mouros por D. Afonso Henriques, enquanto outros falam da sua tomada pelos irmãos Rui 

e Garcia Lopes. De qualquer modo, concordam na reconstrução por ordem de D. Dinis, 

tendo chegado bem conservado aos nossos dias. Para além do estado de conservação, 

mostra-nos ainda o jardim “onde estão instaladas peças do museu militar que está na 

torre”. A existência de um aquartelamento, bem como a presença desta torre nas Guerras 

da Restauração e Invasões Francesas não aparece; o sangrento desaparece do olhar do 

turista. Sobre outros monumentos de origem militar (os fortes), também pouco mais se 

adianta do que as datas de construção, a existência de plantas quadradas, a sua 

classificação como Monumento Nacional, a existência de uma unidade hoteleira num 

deles, e a existência de templos cristãos em ambos. O Forte de S. Neutel ganha 

individualidade pelo seu papel de reforço da vila de Chaves durante as Guerras da 

Restauração, bem como pela planta e sistema defensivo particulares por não se encontrar 

ligado às restantes muralhas. Para completar a visita por Chaves, o guia sugere ainda os 

jardins, as ruas e praças, com destaque para a “medieval Rua Direita” que tem um 

“ambiente castiço de uma rua pedonal”. Recomenda também a Praça da República que o 

texto situa perto da “antiga ponte” (desconhecemos a que antiga ponte se refere). Sobre o 

património histórico, o guia nada mais refere; em seguida ocupa-se de gastronomia.  

 O património que este guia selecciona e mostra não é nada de novo: repete-se o 

passado romano, a época da fundação da nacionalidade e os momentos de luta por essa 

independência. O património que aparece, para além do já referido é de natureza militar e 

religiosa (com destaque para as igrejas e referindo apenas algumas capelas). Do século 

XX surge a transformação de instalações “industriais” como a Estação da CP em salas de 

espectáculos, relembrando que a cultura tem um papel na regeneração urbana. Para além 

disto, não se percebe o fio cronológico, uma vez que a lista não obedece nem a esse 

critério de apresentação dos locais nem a localização espacial. Dá a entender que a cidade 

se manteve viva durante longos períodos de tempos, aludindo a uma continuidade - 

templo romano deu lugar à  Igreja Matriz. Sobre a cidade dá uma imagem de pitoresco, 

calma e lugar aprazível pela presença de jardins. Dá também uma outra imagem de 

tradição pelas sugestões gastronómicas; dá a entender que aqui se pode encontrar algo de 

singular, de genuíno, preparado com base em saberes ancestrais. A visão que o nacional 

tem do local é a de um sítio para lazer, partilhando os prazeres que não se podem 

encontrar na “grande cidade”. A alusão às novas vias de acesso pode querer dizer isto 
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mesmo; elas foram construídas para quem? Para a região ser descoberta pelos novos 

turistas ou para a coesão nacional e territorial?  

 Um outro guia turístico, mas desta vez com um enfoque diferente é o que se segue 

nesta análise126. Este guia destinado aos turistas interessados na ciência está escrito em 

inglês, o que demonstra que o público prioritário não é o nacional; é uma construção do 

global sobre o nacional e sobre os locais que o compõem. Ao longo de 172 páginas, 

sugere vários locais de interesse científico e técnico como o edifício “ciência viva” em 

Lisboa. Esta alusão a Portugal com uma foto de Lisboa poderá induzir os mais incautos 

em erros de identificação de Portugal com a sua capital. Este pequeno livro está dividido 

por zonas: Lisboa e Vale do Tejo; Norte; Centro; Alentejo; Algarve; Madeira e Açores. 

Neste guia são promovidos diversos atractivos e de áreas diferentes da ciência como 

mosteiros, navios, caldas, museus, centros de ciência, grutas e formações geológicas, 

caminhos-de-ferro e parques naturais e arqueológicos. A Chaves, o guia dá duas páginas 

(por comparação dá 22 a Lisboa), durante as quais promove o Museu Ferroviário, o 

Museu Militar e as termas. Para além dos locais de interesse turístico, fornece informação 

como o contacto telefónico de cada local. Este guia, tal como os outros, serve-se de fotos 

para ilustrar o que publicita. Para ilustrar o Museu Ferroviário, usa uma do interior do 

museu ferroviário/locomotiva sem pessoas; para se referir ao Museu Militar, usa uma foto 

da torre /jardins, de dia e sem pessoas e para as termas mostra uma imagem do 

rio/poldras, novamente sem pessoas e de dia. As fotos sem pessoas dão uma sensação de 

calma, tranquilidade, mostrando todo o atractivo na sua plenitude e sem pessoas ou outros 

obstáculos que possam turvar a visão do espectador. Como o guia tem pretensões de 

divulgação do turismo científico, não é relevante se tem muitas ou poucas pessoas nem o 

seu interesse estético; o alvo deste guia é o turista que vai ao local pelo puro interesse 

científico e não por ser moda ou pelas qualidades estéticas do lugar. No que diz respeito 

ao Museu Ferroviário, este guia lembra as obras de construção da Linha do Corgo e de 

outras na zona do Douro. Refere também a data da sua desactivação e o tão falado 

projecto de a transformar numa ciclo via. Sobre o conteúdo do museu, destaca a 

locomotiva de fabrico alemão de 1906. Destaca ainda a ocupação da antiga estação por 

vários departamentos municipais. Sobre outro dos três pontos mencionados – o castelo – 

o guia situa-o na cidadela medieval e indica as colecções de armas que existem no seu 

interior. Por último, as termas são descritas como um hábito de origem romana. Deste 

período vem também o nome de Aquae Flaviae.  São as suas águas que merecem mais 
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atenção, pois delas se refere a composição química e o facto de serem das mais quentes da 

Europa, bem como os seus usos medicinais. O guia aqui analisado centra-se no turismo 

científico e usa uma linguagem que – tal como a ciência deseja – é objectiva. As suas 

preocupações não são os atractivos que mais gentes recebem nem tão pouco a beleza dos 

locais; não procura construir nenhuma imagem de lugar para consumo turístico. A sua 

vertente de análise é científica e é este interesse que deve motivar os leitores deste guia a 

visitar os locais. As áreas que o guia destaca são a natureza (ciências como a Geologia, a 

Química ou a Medicina) e aquelas ligadas à engenharia (construção do caminho de ferro e 

da locomotiva, bem como a área ligada à engenharia militar de construção de 

fortificações e de engenhos de guerra).  

 Do mesmo ano de edição deste guia científico, também surgiu um outro livro127 

com tónica bastante diferente. Esta não é um guia turístico, mas dada a sua vertente 

patrimonial foi analisado. Ao longo de 652 páginas, a autora descreve a história da 

instituição e ocupa-se especialmente da igreja. Sobre ela é dito que se trata de “ancestral 

património” e que é um “belo edifício”. A obra parece ter um carácter votivo sobre a 

própria instituição e sobre a igreja. A ideia que aqui se procura transmitir é a de um local 

antigo e de beleza que merece ser conservado e admirado pela sua função religiosa, mas 

também patrimonial e estética.  

 Se a obra acima descrita tem uma dimensão local sobre o local, a que a seguir se 

descreve tem uma dimensão nacional128. Esta é constituída por 10 volumes organizados 

por distritos. O terceiro é dedicado aos distritos de Vila Real e Bragança. Na obra também 

podemos constatar o apoio de várias entidades nacionais e estatais como o Turismo de 

Portugal e a colaboração do Instituto Geográfico do Exército; IPPAR e Ministério da 

Cultura. Para além de ostentar estes apoios oficiais que dão uma imagem de aprovação 

pelas entidades públicas, na obra há também textos de académicos como José Mattoso e 

Paulo Pereira. O uso de textos académicos dá às publicações um aspecto de garantia de 

verdade e rigor do que ali é escrito. Para ilustrar a capa deste volume, os autores 

seleccionaram uma imagem do Douro e outras algo anónimas que mostram megalitismo, 

uma igreja, palácios e uma muralha medieval. O concelho de Chaves ocupa 16 das 376 

páginas deste volume. As fotografias sobre a cidade promovem as termas, o rio, a Praça 

Camões, a Ponte de Trajano, o Forte de S. Neutel, a Estação da CP, o Pelourinho, o Forte 

                                            
127 VIÇOSO, M. I., 2007, História da Misericórdia de Chaves – 500 anos de vida, Santa Casa da 
Misericórdia de Chaves, Chaves.  
128 DUARTE de ALMEIDA, A. e BELO, D., 2007, Portugal património - vol II, Círculo de Leitores, 
Lisboa.  
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de S. Francisco, a Capela de Santa Cabeça, a Torre de Menagem, o Museu da Região 

Flaviense, a Igreja Matriz, a da Misericórdia e a de S. João de Deus. Todas as fotos foram 

captadas de dia e com pessoas para dar uma imagem de cidade viva e não de um museu a 

céu aberto. Ao longo destas páginas, o texto apresenta-nos aspectos históricos sobre cada 

um dos locais descritos. Sobre a cidade, o texto refere a abundância de recursos termais, a 

fertilidade do solo, bem como as origens romanas do aglomerado urbano, citando a 

presença de evidências que podem comprovar a existência do cardo e da decumana. De 

tempos romanos data a ponte e a ligação de Bracara Augusta a Asturica. Para além da 

origem romana, o texto salienta a refundação medieval, nada escrevendo sobre a 

destruição bárbara ou presença dos muçulmanos nesta área. Sobre o aglomerado urbano, 

o texto destaca a fundação romana, o povoamento por Afonso IX de Leão, a construção 

da actual Torre de Menagem por D. Dinis, a entrega do foral em 1258 e a sua reforma por 

D. Manuel em 1514, a elevação a cidade em 1929, bem como a importante posição 

estratégica de Chaves na defesa da fronteira e a excelência do termalismo. O texto 

também particulariza cada um dos locais considerados património. O Forte de S. 

Neutel/Capela da Senhora das Brotas é o primeiro a merecer a descrição. Sobre ele se 

escreve que é monumento nacional desde 1938 e que foi edificado em 1664 em apoio ao 

Forte de S. Francisco. As Guerras da Restauração obviamente surgem no texto, bem 

como as incursões de Paiva Couceiro. Esta última referência não é habitual nos textos 

sobre Chaves, da mesma forma que não é habitual lermos algo sobre a romaria que se 

celebra no interior do forte – Senhora das Brotas. Sobre outro local que agora se classifica 

como património, a Estação da CP, o texto lembra a presença do comboio e a sua retirada 

da cidade e da região. Do texto retirámos a informação que lá se encontra o “Museu do 

comboio” e desde 2003 aí se situa Centro Cultural de Chaves. Caminhando um pouco 

mais, encontramos o Forte de S. Francisco. Sobre este se refere a sua classificação de 

monumento nacional, as Guerras da Restauração (escreve o texto que em 1662 houve um 

encontro com 5000 espanhóis que foram repelidos), a data de construção, a presença de 

uma igreja no seu interior, bem como a guarda do túmulo do primeiro Duque de 

Bragança. Nada é dito sobre a presença do hotel ou sobre as Invasões Francesas. Um 

pouco mais ao lado no espaço e no texto, surge o edifício da Câmara e o do Museu da 

Região Flaviense. Sobre o segundo, diz-se que é um edifício mandado construir em 1739 

pelo governador militar para prisão e comando militar, mas nada refere sobre um primeiro 

edifício que aí terá existido em tempos anteriores ao que lá existe. Após estas funções, o 

edifício foi reconvertido e em 1929 foi criado o Museu da Região Flaviense, mas nada 
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indica sobre outros locais onde esteve o museu. Acerca deste edifício escreve o autor que 

é um “conjunto monumental imponente” e que aí estiveram os antigos Paços do 

Concelho. Se olharmos de relance para a foto que se publica, ficamos com a ideia de que 

a Câmara está no edifício do Museu Região Flaviense. Ao lado destes edifícios e no texto 

surge a Capela de Santa Cabeça. Sobre esta, o texto pouco mais indica do que a data de 

construção e a existência de relíquias de S. Bonifácio no seu interior. Continuando nas 

cercanias da Praça Camões, o texto encaminha-nos para o Castelo/Museu Militar. O texto 

refere o seu estatuto de monumento nacional e a reconstrução das muralhas por obra de 

D. Dinis, embora destas pouco reste. Do que resta, o autor do texto considera que está 

bem preservado e que a torre revela “beleza e graciosidade”. De tempos passados é 

referido que a vila de Chaves foi entregue a D. Nuno Álvares Pereira na sequência da 

crise dinástica de 1383/85. Deste período até às Guerras da Restauração nada mais refere. 

Sobre estas guerras, o texto informa-nos da construção de um novo sistema defensivo de 

apoio ao castelo (os fortes). Não queremos deixar de notar a centralidade que o castelo 

adquire com estas palavras: o centro não é constituído pelas novas construções, mas pelas 

antigas e as novas são um apoio ao que já existia, mantendo-se o novo subordinado ao 

antigo, o que reforça a ideia de centralidade já atrás aflorada. Sobre as construções que se 

encontram no que se poderá chamar centro histórico da cidade, o pelourinho também 

mereceu atenção. Para além da descrição arquitectónica e do facto de ser imóvel de 

interesse público, o texto informa-nos da data de construção – 1515 – e das várias 

deslocações de lugar entre 1870 e 1934, data em que foi reerguido no local actual e 

reconstituído. Esta situação relativa às várias mudanças de local pode ser confirmada em 

diversos artigos de jornais locais consultados e citados anteriormente. Ao lado do 

pelourinho encontra-se a Igreja Matriz que o texto também coloca ao lado do pelourinho. 

Sobre este templo, escreve o texto que “integra o núcleo monumental, juntamente com 

Torre de Menagem, Igreja da Misericórdia, Paços do Concelho, e Capela de Santa 

Cabeça”. Não podemos deixar de notar que esquece o Museu da Região Flaviense, o 

antigo Hospital da Misericórdia, o casario que se situa em frente ao museu e o pelourinho. 

A igreja é mencionada por ter sido local de casamento de D. Afonso III (outros situam-no 

em Santo Estêvão). Também se diz que em 1262 foi sede de colegiada e que aqui foi 

sepultado em 1462 em campa rasa o I Duque de Bragança. Não sabemos nem o texto o 

refere se ainda se conserva o corpo no seu interior, pois outros documentos situam o 

túmulo no Forte de S. Francisco. O texto também nos dá a informação de que houve obras 

na igreja no século XVI, mas a fachada continua “singela e harmoniosa”, com 
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“arquivoltas ricamente decoradas” e um “elegante portal renascentista”. O local que se 

segue na descrição é igualmente um templo. A Igreja da Misericórdia teve a sua 

construção – nas palavras do texto – entre 1532 e só terminou no século XVIII. 

Contrariamente a alguns textos que a classificam como belo exemplar do barroco, este 

texto destaca o seu “hibridismo de estilos”, destacando a “técnica e sensibilidade nos 

azulejos”. O edifício que há pouco não foi mencionado (Hospital da Misericórdia), surge 

agora: a rematar o capítulo sobre esta igreja, surge a informação de que em 1983 a 

construção do actual hospital da cidade remeteu o edifício para lar da Santa Casa da 

Misericórdia. Descendo um pouco no espaço, o texto guia-nos até à Ponte de Trajano. 

Refere a sua dupla classificação de monumento nacional em 1910 e 1938. Considera-a 

“um dos mais representativos exemplos da engenharia romana” que foi reformada em 

1880 (passeios alargados e grades de ferro). Contrariamente a outros textos mais 

literários, este não lamenta a transformação da estrutura romana da ponte; antes a aceita 

como facto consumado, sinal dos tempos e da sua evolução. Escreve-se também que as 

colunas comemorativas têm grande valor epigráfico e aponta para a “Damnatio 

memoriae” de Vespasiano. Também ficamos a saber que o original da (s) colunas se 

encontra no Museu da Região Flaviense. Por último, para rematar as referências a 

Chaves, o texto encaminha-nos para a Igreja da Madalena, construção do século XVIII 

que teve anexo um Hospital Militar e uma Aula de Anatomia - uma das poucas que havia 

em Portugal no reinado de D. Maria I. Sobre a arquitectura do edifício, o autor destaca a 

sua fachada elevada. O que esta publicação destaca não é novidade; época romana, 

evidenciando a posição estratégica da região face a dois importantes locais do Império. A 

ponte é vista como uma relevante obra de engenharia e para além do seu valor de 

testemunho vale por isso. A seguir a esta época, a Idade Média é a que se segue. Deste 

período surgem ao presente o Castelo e a Igreja Matriz, bem como os conflitos da crise de 

1383/85. Os fortes militares e as Guerras da Restauração são os acontecimentos que se 

seguem. Apesar de os fortes surgirem neste contexto e noutros documentos marcarem 

presença nas Invasões Francesas, nesta obra esse período do século XIX não surge. Para 

além destas edificações bélicas, surge também um conjunto de edifícios religiosos, com 

destaque para as igrejas. As capelas não são referidas, excepto uma que se situa perto do 

Museu da Região Flaviense e de outras igrejas. Este livro dá também atenção ao 

pelourinho e às suas várias localizações, facto que muitos outros esquecem, bem como as 

lutas no período pós 1910. O que o nacional destaca do local são os edifícios ligados à 

romanização, à formação da nacionalidade e os edifícios de carácter religioso. De notar 
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ainda que esta publicação não segue uma linha cronológica na apresentação dos locais, 

mas geográfica. Do século XX surge apenas a antiga Estação da CP e o Museu 

Ferroviário. A existência das estruturas”culturais” neste antigo espaço ferroviário mostra 

a ligação entre “cultura” e regeneração urbana.   

 Um guia turístico129 em francês sobre Portugal é o próximo da nossa lista. É 

importante verificar o que se mostra para o estrangeiro sobre o local e quais os locais que 

desta forma “ganham vida” na mente do turista. Este guia de 478 páginas apresenta-se 

com três mapas: Lisboa e arredores; regiões turísticas - cinco regiões – e Portugal 

continental, com auto - estradas e locais de interesse. Para a capa foi escolhida uma 

imagem de um pormenor de um painel de azulejos. Tal como qualquer guia turístico, 

possui as informações habituais. Um dos pontos que chamou a nossa atenção foi um 

dicionário de palavras e expressões correntes em francês e português em que se pode ler “ 

Pequeño almoço”. Se é certo que pode ser um lapso ou desconhecimento do tradutor, 

também pode indiciar uma confusão entre as duas línguas ou os dois países, o que não 

ajuda em nada ao esclarecimento do visitante. O guia dá bastante atenção à região de 

Lisboa e a Abrantes, Tomar, Óbidos, Mafra, pois dedica-lhe 109 páginas num capítulo 

denominado “Lisboa e a sua região”. Mais uma vez se pode perceber que o turismo se 

organiza por pontos de referência, mas dando uma falsa ideia de que há locais mais 

centrais e importantes do que outros. Por este título, o visitante que não conheça a divisão 

administrativa de Portugal poderá pensar que a regionalização existe. Chaves surge num 

percurso “Alto Cávado - Circuito da Descoberta – de Braga a Chaves”. Sobre Chaves, o 

guia escreve apenas duas páginas e meia. Para além das informações banais em qualquer 

guia (feridos, festas e romarias, telefones úteis), situa Chaves na província de Trás-os-

Montes no meio de uma veiga fértil. O guia aconselha uma subida à Torre de Menagem 

para ver as “pitorescas casas brancas à volta da torre”. Informa o visitante que esta é uma 

agradável estação termal com delicioso presunto. Do passado refere a sua posição 

estratégica desde a época romana e medieval. Do tempo do Império Romano, o visitante é 

convidado a visitar a Ponte de Trajano que se situa numa cidade que foi tomada aos 

mouros em 1160 e que fica perto de Verín. Para além do que já foi recomendado para 

visitar, o texto indica também os seguintes locais: jardim sobre o rio, o charme da ponte, 

as colunas miliárias da ponte (nem todos lhe chamam miliárias, pois estes marcos 

assinalavam distâncias), a Praça de Camões que é classificada como “elegante”, a Igreja 

da Misericórdia (“pequeno edifício barroco do século XVII), o Museu da Região 

                                            
129 Brabis, D., (dir), 2007,  Le Guide Verte Michelin – Portugal .  
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Flaviense; o antigo Paço dos Duques de Bragança (“belo edifício do século XVII”). Sobre 

o museu ficámos a saber alguns aspectos que desconhecíamos, apesar de termos visitado 

esse lugar várias vezes; tem uma colecção arqueológica e etnográfica; bilhete comum 

para três museus; podemos ver moedas, uma lanterna mágica e receptores de rádio. Sobre 

a Igreja Matriz também parece haver algumas confusões ou desconhecimento sobre 

estilos artísticos: lá se refere que “algumas partes são romanas” (românicas diremos nós). 

Não sabemos se o texto alude a um provável templo romano que aí existiu ou se 

pretendem dizer que algumas partes do edifício são românicas, pois as reconstruções e 

renovações acrescentaram-lhe outros marcos artísticos para além do românico. Sobre a 

igreja, o texto também os informa que foi reconstruída no Renascimento (esquece outras 

intervenções anteriores e posteriores); que tem uma estátua de Santa Maria, embora não 

nos informe onde. Do que diz respeito à Torre de Menagem, escreve o autor que é o único 

vestígio do castelo reformado por D. Dinis no século XIV. Do seu interior, destaca o 

Museu Militar e descreve o conteúdo. Outro lapso existe no texto: segundo o guia, as 

Caldas de Chaves ficam nos arredores e não dentro da cidade. Para representar Chaves foi 

escolhida uma imagem de uma malhada com uma malhadeira antiga alimentada por 

tractor e homens em trabalho. A legenda indica que é uma malhada perto de Chaves. Não 

sabemos se a imagem da malhadeira é uma homenagem discreta ao famoso “Júlio das 

malhadeiras”, seu inventor, ou se é uma tentativa de mostrar o rural já perdido. Se for esta 

última, é de assinalar que não se mostra o trabalho manual como se fosse uma imagem de 

promoção do turismo rural, mas uma agricultura já mecanizada. A outra hipótese para 

esta imagem está relacionada com querer mostrar uma região tecnicamente menos 

avançada do que aquela da qual provém o turista. Este guia divulga o que os outros 

fazem, mas com alguns lapsos: o passado romano, a luta contra os muçulmanos e o 

património religioso, com destaque para as igrejas. Contudo, nada se diz sobre os fortes e 

as Invasões Francesas ou a Guerra da Restauração, pois este é um guia escrito em francês 

e provavelmente para franceses e não seria agradável, publicitar um local onde sofreram 

uma derrota. Este texto parece encarar Chaves como local de passagem e parece ter sido 

elaborado para agradar aos locais – tais são os adjectivos e elogios – e não aos visitantes a 

não ser que o discurso seja: “caro turista: preparámos para si uma região idílica”.  

 O ano de 2008 também foi produtivo no que diz respeito à edição de guias de 

viagem e de lazer, sinónimo da sociedade do lazer em que vivemos e da importância que 

este aspecto tem nas sociedades actuais. Um dos guias que passou pela nossa análise foi 
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editado por uma conhecida revista semanal portuguesa130 de dimensão nacional. O guia 

tem também uma dimensão nacional e ao longo de 260 páginas oferece um vasto 

conjunto de propostas. A publicação está dividida em fascículos e para o relativo a Trás-

os-Montes, foi escolhida uma imagem do Douro e dos seus vinhedos para ilustrar a capa. 

Esta imagem já apareceu em outras publicações e poderá ser sinal da importância que o 

Douro vem adquirindo no panorama turístico nacional e internacional, se bem que haja o 

provável erro de identificar toda a zona com a do Douro. Curiosamente, na capa de toda a 

colecção, aparece um excerto de um mapa de Portugal do Minho e Trás-os-Montes ao 

lado de uma imagem de uma planície. O guia é um conjunto de sugestões como passeios, 

circuitos urbanos e rurais, arte contemporânea, gastronomia e está orientado 

essencialmente para o lazer. A parte dedicada a Trás-os-Montes e Alto Douro ocupa 40 

páginas de toda a colecção. Este guia está organizado por percursos; não trata de uma 

cidade ou região de uma vez só. O que os autores procuraram destacar são as paisagens, 

tradições e a natureza, orientando-se provavelmente para o leitor urbano que procura 

noutras zonas do país a ruralidade e a tradição que já não encontra na cidade. Sobre 

Chaves, o guia dedica-lhe apenas uma coluna de texto – aproximadamente um quarto de 

página. Começa por destacar o império romano, os restaurantes bons, o folar e o presunto. 

Sobre o centro histórico escreve que “é bonito; tem castelo, forte e igrejas e sobretudo 

uma ponte romana”. Há também referências às termas e ao casino. O texto é anónimo; 

parece que o autor não conhece Chaves e não esteve cá; Qual castelo? Quais fortes? Quais 

igrejas? Noutros casos dá nome aos locais como por exemplo, Senhora dos Remédios em 

Lamego. Sobre o Forte de S. Francisco, escreve que alberga um hotel de luxo e bem 

recuperado, lembrando a sua importância militar no século XVII. Outro aspecto que surge 

é a vertente de turismo termal e de bem-estar, se bem que enfatize os programas de lazer e 

não o termalismo terapêutico. O guia encara Chaves como lugar de passagem; promove 

termas, gastronomia e o casino. Sobre os monumentos, estes parecem ficar no anonimato; 

nem sequer têm direito a nome. Quem ler este guia e nada souber da cidade, também não 

ficará a saber da Feira dos Santos e pensará que não há museus. Sobre o património 

histórico, ele surge debaixo do anonimato e nada ou quase nada conta sobre a história dos 

locais; há um elogio – bonito -  que poderia ser aplicado a qualquer centro histórico. Nada 

se conta sobre a Idade Média, sobre as Invasões Francesas, sobre a Monarquia do Norte 

ou sobre o século XX. Refere um forte, mas o outro que lhe está intimamente ligado 

desaparece e o que é referido só o é por ter lá um hotel. Para além disso, esquece capelas, 
                                            
130 Guias “Visão”  - Portugal inesquecível , 2008. 
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museus e outras construções do século XX. Tal como dissemos acima, este guia está 

orientado para o lazer e não tanto para a educação ou o conhecimento das regiões. O leitor 

deste guia olhará para Chaves como um local de passagem e de algum bem-estar e 

divertimento. O papel que o nacional reserva para Chaves parece ser outro que não o de 

local de turismo cultural: destaca-se a gastronomia, as termas e o casino.  

 Neste texto temos analisado publicações das mais variadas proveniências e 

dimensões. A seguir apresentamos algum do material promocional que a (ex) RTATB 

entregava aos turistas que o solicitavam. O slogan usado repete-se - um mundo para 

descobrir. Na capa surgem fotos de um espigueiro/passadiço, mais 6 fotos pequenas – 

uma de cada concelho. A que corresponde a Chaves é, mais uma vez, a das varandas. 

Desta vez, a promoção é feita por produto e não por concelho, seguindo as orientações do 

PENT, prenunciando esta reorganização. Das 46 fotos, só seis são claramente de Chaves 

– três são de património (Ponte de Trajano, Igreja da Misericórdia e Castelo). Outras 

podem ser de qualquer lugar como uma de fumeiro que se apresenta, sugerindo as feiras 

desse produto que pululam por toda a região. Na verdade, a feira é um intermediário entre 

o comprador e a produção que, provavelmente o comprador e turista espera encontrar, 

mas não encontra. O tema “natureza” tem a maior parte das fotos – 16. Este ponto poderá 

indicar que também o local e regional interiorizaram que a sua função turística é a de 

oferecer um produto de natureza, reservando tudo o que se relaciona com património 

histórico para outras zonas do país. Sobre o Alto Tâmega e Barroso, escreve que é um 

ponto de encontro privilegiado com o património natural e cultura popular e para 

reencontrar o passado através de um vasto património histórico e arquitectónico, sem o 

especificar. Sobre Chaves diz que é uma cidade milenar desde o tempo dos romanos que 

entre outros legados nos deixaram as termas. No que se refere ao património histórico, 

destaca a presença dos romanos, o desenvolvimento do centro histórico em volta do 

castelo e muralhas. Para além desta referência algo vaga, também se lembram as varandas 

e as ruelas “tipicamente medievais”, embora não explique a função das varandas, nem lhe 

associe nenhuma actividade ou prática social. Depois de escrever sobre o tempo 

medieval, o guia orienta-nos para o passado anterior a essa época, mencionado que na 

região há “inúmeros vestígios dos povos que por aqui passaram: celtas, romanos, árabes”, 

mas sem lhes dar nome ou imagem. Dos atractivos seleccionados para os turistas, o guia 

começa por escrever que é obrigatório visitar os fortes e a Igreja da Misericórdia. Para 

além de dar nome a esta igreja, as outras são mencionados na frase” igrejas românicas e 

barrocas; casas apalaçadas e museus”. Dentro do capítulo dedicado ao património 
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monumental, surge a garantia de que todo ele tem elevado valor cultural e histórico: as 

igrejas; os fortes; castelos e muralhas; as pontes romanas e medievais; os lugares 

rupestres; o megalitismo; as minas e calçadas romanas e a arte sacra e solares. Atesta-se 

também que todo este património tem peso a nível nacional, mas não percebemos por que 

não lhe dá vida própria e nome, em vez de o deixar no conjunto dos castelos, fortes e 

outras denominações que nada dizem sobre o local, a sua história. Esta última publicação 

da ex RTATB distingue entre património monumental e património cultural, encaixando 

neste último o artesanato; a gastronomia; as serras, fauna e flora; o hipismo; caça e pesca; 

os jogos populares; as danças e cantares; os desportos aquáticos; feiras, festas e romarias. 

Para além destas informações algo vagas, oferece também um mapa com o percurso das 

novas auto estradas da região. O discurso que o local constrói sobre si para o nacional, 

parece encaixar-se na vontade do nacional (termas e natureza). A função que o 

local/regional se auto reserva é a de natureza, termas e cultura popular, se bem que não se 

defina claramente o que se entende por esse conceito. Sobre o património histórico, 

escreve-se de maneira vaga; excepto a Igreja da Misericórdia, nada é tratado pelo nome. 

Discretamente e através de fotos ou referências frugais e algo indirectas, anuncia-se o 

passado romano, medieval, templos religiosos e as Guerras da Restauração.  

 Se a ex RTATB publicou um livro sobre o património natural da região, sobre o 

património cultural e património histórico existe apenas uma simples fotocópia; um 

desdobrável que é entregue no posto de turismo da cidade. O material em causa não 

possui qualquer imagem e indica um percurso que se pode fazer, passando por alguns 

marcos do património histórico da cidade. O percurso contempla locais como os fortes; o 

Castelo/Museu Militar; o Paço dos Duques de Bragança/Museu da Região Flaviense; a 

Igreja Matriz; a Igreja da Misericórdia; o Bairro Medieval; a Rua Direita; a Ponte de 

Trajano; a Igreja de S. João de Deus e as termas. Para além de indicar estes locais ligados 

à presença romana, fundação da nacionalidade e igreja, este percurso incorpora ainda as 

termas que são, provavelmente, o elemento que mais dinheiro traz à cidade no sector 

turístico. Ressalve-se que se refere às actuais termas e não às romanas do Arrabalde, o 

que não deixa de ser curioso verificar a sua incorporação num roteiro de património 

histórico, a não ser que se considere que o edifício das termas é património histórico. 

Sobre o Forte de S. Neutel, surgem apenas referências à data de construção e à Capela da 

Senhora das Brotas no seu interior. Nada se refere sobre as Guerras da Restauração nem 

sobre as Invasões Francesas, contrariamente ao seu congénere de S. Francisco. Sobre este 

escreve apenas que teve importância na expulsão dos franceses no século XIX, mas nada 
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diz sobre o motivo da construção – as Guerras da Restauração. Este facto poderá parecer 

estranho, mas não o será, porque agora se procura manter boa vizinhança com a zona de 

fronteira espanhola e reviver um passado de separação poderia ser contrário a esses 

intentos mais amistosos da actualidade. Deste forte escreve que possui um hotel no seu 

interior e que já foi um convento. Seguindo o percurso, o guia leva-nos ao castelo, ou 

melhor, ao que dele resta, que é assim que é descrito, numa tónica romântica de culto à 

ruína. Evoca-se também a possível existência de um castro no local, bem como a 

reconstrução da torre por iniciativa de D. Dinis. Sobre esta edificação também escreve 

que possuiu um museu militar no seu interior e que do cimo se tem um “belo panorama da 

veiga”. Do anexo à torre – jardim – também refere que é “admirável” e que está 

“decorado com peças arqueológicas romanas e canhões”. Um pouco ao lado está o Paço 

dos Duques de Bragança. Para lá da descrição do edifício, o guia lembra-nos que foi 

construído no século XV, embora a traça actual date do século XVIII; que foi quartel, e 

que actualmente é museu e biblioteca. Sugerimos aos redactores dos materiais de 

divulgação que se actualizem, pois à data da distribuição, a biblioteca já não se situa ali. 

Na descrição, o guia lembra-nos que é um “edifício sóbrio, com um portão com trabalhos 

artísticos, ostentando as armas reais”. Sobre a Igreja Matriz, relembra a possível 

existência de um templo romano nesse local. Informa-nos que a data de construção é o 

século XII; que tem uma escultura de Santa Maria e que sofreu obras no século XV e 

posteriormente no XVIII. Escreve, tal como outros, que mantém um ambiente românico, 

escuro e recolhido. Mais uma vez, os escritores dos roteiros esquecem as intervenções de 

outras épocas; preferem destacar a antiguidade, fazendo crer ao visitante que a igreja 

conserva o primitivo aspecto, o que poderá induzir os menos informados nas questões de 

História de Arte que a talha que lá se encontra, bem como os arcos de ogiva são 

românicos. Ao lado desta situa-se a Igreja da Misericórdia que, segundo o nosso guia, é a 

mais bela da cidade. A acreditar nestas e noutras descrições, Chaves tem variedade no que 

se refere a igrejas: tem belas, românicas, exuberantes e altivas. Sobre a da Misericórdia, o 

texto classifica-a como “tipicamente barroca”. Contudo, esquece o edifício do antigo 

hospital, mesmo ali ao lado. Do Bairro Medieval (desconhecemos a qual se refere), 

lembra-se que a cidade cresceu intra muros devido às muralhas e o espaço existente tinha 

que ser aproveitado. As varandas avançadas sobre as ruas são uma dessas formas de 

aproveitar o espaço. No que se refere à Rua Direita, o texto informa o leitor que ela é 

pitoresca e de visita imprescindível. Descendo a rua, o guia encaminha-nos para a Ponte 

Romana que é”o mais importante legado de Aquae Flaviae”. Para além desta evocação do 
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passado romano, o guia considera que este é o mais característico ex. libris de Chaves, 

sendo uma “notável obra de engenharia”. Desconhecemos qual a classificação que se 

poderá atribuir a outras obras romanas como o Aqueduto de Segóvia ou outras pontes 

romanas, bem mais complexas do ponto de vista da sua execução. Na zona da Madalena, 

este roteiro destaca a Igreja de S. João de Deus. As indicações que temos resumem-se à 

data de construção; à associação com o poder real e à existência de um hospital militar; 

uma aula de anatomia e cirurgia nas proximidades que era “ uma das 4 ou 5 existentes em 

Portugal no reinado de D. Maria I”. Esta invocação poderá querer mostrar a importância 

que a cidade teve no passado. A sua fachada é classificada de “altiva”. Por fim, surgem as 

termas. Este percurso não segue a cronologia, mas o percurso espacial. Não refere o que 

separa Portugal e Espanha – Guerras da Restauração. O que se destaca é o que já foi dito 

várias vezes ao longo deste texto: época romana, fundação da nacionalidade e património 

religioso, com destaque para as igrejas. O guia parece feito só para mostrar que Chaves 

também tem património e não apenas termas. O que aqui se mostra é aquilo que, vezes 

sem conta, os outros também mostram.  

 Outro material promocional fornecido pelas termas, lembra-nos que estamos no “ 

SPA do imperador “. Não sabemos a quem se refere o título imperial; se ao visitante que é 

tratado como tal, elevando-o ao mais alto estatuto social, ou se vai buscar a antiga 

memória e glória de tempos romanos, salientando a continuidade entre o passado e o 

presente. Não deixa de ser algo paradoxal que as termas e o património histórico pareçam 

competir pela visibilidade turística e as primeiras tenham recolhido algo do segundo; a 

herança romana. Será isto uma assimilação que o vencedor fez do vencido ou uma 

publicidade “dois em um” em que se mostra de uma vez que há mais do que as termas? O 

texto está escrito em três línguas (português, castelhano e inglês) e apresenta um conjunto 

de pequenos textos sobre Chaves, bem como algumas fotos do património histórico, 

nomeadamente, a Ponte Romana, a Torre de Menagem e a Ponte de Rivelas. A cidade é 

apresentada como “moderna, actual e lúdica” e também com vestígios arqueológicos. Do 

passado, o texto lembra-nos a importância estratégica e que o centro histórico se 

desenvolveu em volta do castelo, do qual só resta a torre. Para além destes pontos, o guia 

escreve que as varandas são imagem de marca da cidade, tal como as “ruas e ruelas 

tipicamente medievais”, tal como faz a RTATB. Para além deste passado apresentado 

como medieval, o guia sugere também uma visita aos fortes que são “ baluartes de defesa 

contra as Invasões Francesas”. Curiosamente, nada escreve sobre as Guerras da 

Restauração; os países das três línguas que aparecem estiveram ligados às Invasões 
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Francesas e uma das línguas em que o texto não está escrito é em francês. Para além 

destes atractivos, a Ponte de Trajano é referida, tal como as igrejas românicas e as 

construções apalaçadas. Nesta pequena publicação, novamente o passado romano volta, 

mas desta vez sob outra óptica que é a das termas. Não se divulga toda a presença 

romana, mas um aspecto específico. O lado lúdico é destacado e não o seu lado 

conquistador ou dominador. Talvez o objectivo desta associação passado presente seja 

transportar mentalmente o visitante para uma prática ancestral, mas no presente. Também 

aqui não se refere o que separa os dois países vizinhos: as Guerras da Restauração, 

preferindo destacar o sofrimento face a um invasor comum que foi o exército 

napoleónico.  

 Se a publicação anterior não estava escrita em língua francesa, a seguinte é dessa 

nacionalidade, embora esteja escrita em castelhano131. Este guia turístico sobre Portugal, 

ao longo de 456 páginas, tem o que se espera de um destes guias: informações úteis, onde 

ficar, onde comer entre outras. Na capa mostra uma imagem de um barco tradicional. 

Este, tal como outros guias, está dividido em cinco regiões e destaca locais de interesse 

que ordena em: “imprescindível, muito interessante e interessante”. Para além  disto, 

sugere alguns percursos como por exemplo, “pelas Beiras”. Tudo o que se relaciona com 

o turismo cultural está centrado Lisboa, Évora, Porto e Coimbra. A publicação também 

mostra um conjunto de informações genéricas sobre Portugal como pratos típicos; festas e 

romarias; obras literárias portuguesas importantes; história; fauna e flora; descobrimentos 

com data das principais descobertas e nome dos navegadores; arte e arquitectura 

(edifícios emblemáticos como os Jerónimos ou Belém), bem como aspectos da 

organização política. A Chaves, o guia só dedica meia coluna de texto – 

aproximadamente um quarto de página no capítulo “Alto Cávado” (estranha esta 

reorganização da rede hidrográfica). O que o guia destaca sobre Chaves já é previsível ao 

leitor: a antiga cidade termal romana; a Ponte Romana; as varandas; a Torre de Menagem 

do século XIV com jardins floridos; a presença do Museu Militar na torre e que “está 

fechado nas manhãs dos fins-de-semana de Inverno”. Ficámos a saber que o redactor do 

texto considera a vista do cimo da torre “ impressionante”. Por fim, destaca a Praça de 

Camões pelas suas “elegantes fachadas” – não sabemos se são todas ou só as de alguns 

edifícios, mas destaca a Igreja da Misericórdia do século XVII, mas nada mais escreve 

sobre ela ou qualquer outro dos seus atractivos. As guerras, bem como algumas 

                                            
131 Brossellet , O., (dir), 2008, Guia Michelin – 2008.  (edição em castelhano sobre Portugal).  
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edificações religiosas que costumam surgir noutros materiais promocionais estão ausentes 

desta. Talvez Chaves seja um mero local de passagem, pois como já dissemos, o turismo 

cultural centra-se no Porto, Lisboa, Coimbra e Évora. Por comparação, refira-se que ao 

Porto dedica 26 páginas; a Lisboa 62 e a Évora 15.  

 Outro documento por nós analisado é um conjunto de materiais promocionais e de 

divulgação a cargo da “red de turismo cultural”. Os mesmos encontram-se em várias 

línguas, entre elas o castelhano e o inglês. Esta publicação está a cargo de uma série de 

associações de âmbito regional e local como a ADRAT, a Mancomunidade de municípios 

da comarca de Verín e a Mancomunidade do Salnés. O slogan escolhido para publicitar 

esta iniciativa é “a verdadeira identidade”, aludindo a que este é o local onde se pode 

encontrar esta identidade, quiçá intocada por outras e de outros locais. A publicação está 

organizada em mar e rios; mundo rural, revolução industrial, apresentação, pessoas 

ilustres e história. No capítulo “História”, em 18 aspectos seleccionados, Chaves aparece 

apenas uma vez - o  Museu de Arte Sacra e o da Região Flaviense. Sobre Chaves, esta 

publicação mostra unicamente os seus museus. Mais uma vez, parece existir no regional 

uma repartição de tarefas e funções no que ao turismo e em particular ao turismo cultural 

diz respeito; aliás, esta é das poucas referências ao Museu de Arte Sacra. De acordo com 

o slogan anunciado, parece ser no passado que se encontra a verdadeira identidade, pois 

nos museus referidos só se guardam objectos do passado.  

 Os suplementos das revistas de âmbito nacional ocupam-se cada vez mais do 

sector do turismo e do lazer. Um suplemento de uma revista “masculina”132 de âmbito 

nacional também foi analisado. O título do referido suplemento é “Portugal 100 

segredos”. Fica a dúvida em saber se o trocadilho quer dizer 100 segredos ou sem 

segredos, agora que a revista os desvendou. O volume em causa foi dedicado ao Norte e 

Centro do país e em 144 páginas, apenas uma é dedicada a Chaves, enquanto outras zonas 

do país como Bragança nem aparecem. A organização interna do guia obedece a um 

critério regional. Sobre Chaves, publica-se uma foto da entrada do Forte de S. Francisco 

sem pessoas, talvez para não perturbar a envolvente estética que se procura transmitir. 

Sobre a cidade, o guia escreve sobre a sua importância estratégica nas invasões de 

Espanha e nas Guerras da Restauração. Não sabemos o que cabe nas invasões de 

Espanha: apenas as Guerras da Restauração, ou todas as outras que daí vieram como as 

Invasões Francesas. Sobre o forte em causa, lembra a data de construção e o antigo 

convento que aí existiu. Acerca do edifício, escreve que “combina harmoniosamente 

                                            
132 Suplemento Revista “GQ”, Julho/ Agosto 2008. 
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conforto e modernidade” numa “atmosfera repousante” e num “ambiente cuidadosamente 

renovado”. As vistas que daí se têm para a cidade e o centro histórico também são 

descritas. Para além da referência ao forte, ao centro histórico, designação debaixo da 

qual tudo e nada pode caber ao mesmo tempo, a Ponte de Trajano é referida, mas nada se 

diz sobre ela. Sobre como chegar, a auto-estrada A24 é a indicação. Este guia parece feito 

para os urbanos e de médio/alto poder aquisitivo que procuram o conforto e o descanso. 

Não sugere actividades complementares nem as termas. Será um guia feito para partir à 

descoberta, relembrando os 100 segredos da capa?  

 Por último, um guia que também é de dimensão nacional133. Este tem um formato 

livro e mais uma vez são as paisagens do Douro que ilustram a capa. A contracapa é 

ilustrada por imagens do Douro, de um ouriço de castanha, do Castelo de Bragança e por 

umas termas. No texto escreve-se que na região de Trás-os-Montes há três parques 

naturais (aos quais devemos somar o Parque Nacional da Peneda – Gerês), gastronomia, 

natureza, fumeiros e festas. Este guia está organizado por percursos, parques, castelos e 

aldeias, termas, enoturismo, hotéis, restaurantes, festas e feiras. Nele se pode ler que as 

termas de Chaves estão no “top ten” . Das 165 páginas, o guia dedica seis a Chaves. A 

cidade surge no tema “passeios – Douro” e “percursos de carro – Terra Fria”. Sobre o 

concelho destaca a Ponte de Trajano, o Castelo de Monforte e em direcção a Bragança, a 

Pedra Bolideira. Num outro percurso “ de carro em direcção a Barroso”, o guia salienta os 

pastéis de Chaves, as termas, a Ponte de Trajano, o Castelo Medieval, enchidos, fortes – 

ligados às Invasões Francesas – e depois é só seguir em direcção a Boticas). Sobre a 

cidade, o guia oferece fotos de uma perspectiva algo diferente daquela que estamos 

habituados a ver: outros edifícios enquadram o destacado. Pelas imagens ficámos a saber 

da existência da Ponte de Trajano, do rio e das casas; de um brasão, mas não identifica o 

local; do edifício da Câmara Municipal e Capela de Nossa Senhora do Loreto; da Igreja 

Matriz; do Castelo; dos fortes de S. Neutel e de S. Francisco; das termas; do interior do 

Museu da Região Flaviense e do edifício da antiga Estação da CP. As igrejas da 

Misericórdia e de S. João de Deus que costumam marcar presença nos guias, desta vez 

não surgem. Sobre Chaves, o guia classifica-a como “cidade de águas quentes”. Por este 

ponto se vê que a publicação, à semelhança de outras tende a identificar a cidade com as 

termas. Para além das termas, o leitor fica a saber que a região tem povoamentos desde o 

Paleolítico, mas foram os romanos que lhe deram importância. Essa importância pode ser 

comprovada pela Ponte de Trajano. Depois dos romanos, segundo o guia, vieram os 

                                            
133 Guia turístico “Lifecooler”, 8 vol., Douro e Trás-os-Montes, Junho 2008, Edição Sítios SA, Lifecooler. 
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bárbaros, a reconquista em 1160 e desde então passa a formar parte de Portugal. Nada 

refere sobre a crise de 1383/85, talvez porque esses assuntos da História são do passado e 

a omissão de certos factos é também sinal do esquecimento e da pouca importância que se 

dá aos factos da História, relegando-os para o baú das curiosidades. Sobre a História da 

cidade, o guia reproduz uma série de frases que parecem ter sido retiradas de outros: o 

castelo foi reconstruído por D. Dinis; houve Invasões Francesas; o “valioso património 

histórico, arqueológico e paisagístico; a vida nocturna animada; os jardins e espaços 

verdes; o presunto e a gastronomia rica; a Rua Direita que conserva a estrutura medieval e 

as típicas varandas em madeira”; do castelo só resta a torre; os Paços do Concelho são um 

antigo solar de um morgado de Vilar de Perdizes”. Refere também a existência do Museu 

da Região Flaviense e da Capela da Senhora do Loreto. O guia está desactualizado, pois 

coloca a biblioteca junto ao museu. Quem ler este texto fica a saber que Chaves foi um 

importante centro religioso, testemunhado pelas capelas e igrejas, mas esquece uma série 

delas, entre as quais a da Misericórdia. Se este guia deixa de lado alguns pontos que são 

frequentes noutros, também refere algo que não marca presença em todos que é o 

pelourinho, que o texto classifica como sendo da época manuelina. O texto descreve 

alguns aspectos sobre alguns locais e edifícios do património histórico da cidade que a 

seguir descrevemos. Sobre a Ponte de Trajano, escreve apenas que tem 16 arcos, 

contrariamente aos 18 referidos noutros locais. Sobre a Igreja Matriz, refere a estátua de 

Santa Maria Maior, as remodelações do século XVI e a de 1968, mas apesar disso, este 

guia também partilha da ideia de que o ambiente é românico. Descreve também as duas 

fases de construção do castelo; a existência de dois fortes para defesa da fronteira (não 

para lutar contra os espanhóis). Sobre os fortes escreve que um foi feito para reforçar o 

outro e que o do centro da cidade é agora um hotel, mas já foi quartel e hospital militar. 

Da leitura deste texto também se descreve a formação do Museu da Região Flaviense em 

1929, mas nada se relata do seu processo de sucessivas mudanças de local. Escrevem os 

autores do texto que no museu há colecções de arqueologia e etnografia e que “estão 

expostos artefactos e utensílios artesanais que desapareceram do quotidiano”. Esta parece 

ser uma frase feita, mas a que utensílios se referem? Aos romanos? Ou a hipotéticos 

artefactos pré industriais ou de actividades agrícolas do passado mais próximo? 

Sinceramente, pensamos que os autores não foram a Chaves verificar. Do século XX, o 

guia traz-nos o Museu Ferroviário que é classificado como “interessante”, talvez por ter 

locomotivas a vapor. No calendário de festas, curiosamente, não aparece a Feira dos 

Santos. Outro ponto que nos pareceu digno de nota é a referência à abertura do renovado 
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Palace Hotel de Vidago no final de 2008. Este texto está a ser redigido a meio de 2009 e 

da abertura nem sinal; parece que o guia se orienta por frases feitas e por opiniões não 

comprovadas. Parece destinado a uma classe económica média alta pelos locais indicados 

e portuguesa – não está noutras línguas. É um guia criado para quem é de fora da região, 

pois tem vários mapas. O nacional constrói um discurso sobre o local que reforça os 

aspectos já salientados: passado romano, termas, gastronomia, natureza. O nacional vê 

nesta zona a natureza e a gastronomia que já não encontra noutros locais. Sobre o 

património histórico destacado, mais uma vez se dá a ideia do passado romano, de alguns 

momentos da construção da nacionalidade e de algumas igrejas. Do século XX, tal como 

noutros, surge o Museu Ferroviário, sinal do desaparecimento do comboio destas áreas e 

da nostalgia do vapor, agora que ele só é usado no turismo e em alguns pontos do país.  

  

5.3 - O DISCURSO E O DEBATE NOS JORNAIS ACTUAIS  

 

 Para além das pesquisas nos materiais acima descritos, outros artigos de jornais 

locais e regionais também foram objecto das nossas pesquisas. Os assuntos que 

prenderam a nossa atenção foram aqueles em que algo sobre o tema da cultura, 

património ou turismo apareciam, de forma a perceber o que cada interveniente pensa; 

qual a posição e discurso. Esta via de investigação versa essencialmente sobre o presente 

e projectos para o futuro. 

 Um dos temas a que a comunicação social deu lugar foi o das termas romanas do 

Arrabalde. Num artigo publicado num periódico regional134 anuncia-se a intenção da 

Câmara Municipal de candidatar o balneário romano, descoberto na zona, a Património 

Mundial. Os argumentos invocados prendem-se com o bom estado de conservação (“o 

melhor de toda a Península Ibérica”). O estado de conservação invocado, tal como o de 

outros locais dá fulgor para que a autarquia candidate a cidade a Património Mundial. No 

mesmo artigo, pode ler-se que os investigadores ibéricos já visitaram o local e atestaram o 

seu interesse científico. O uso da academia para a certificação de locais é frequente; esta é 

encarada como entidade certificadora que permite a utilização da ciência como garante do 

interesse científico, mas também das aplicações que daí podem resultar: reconstrução ou 

reafirmação de identidades, usos turísticos e patrimoniais. O mesmo artigo anuncia 

também a intenção de musealizar o local, mantendo a anterior praça à superfície, 

                                            
134 “Semanário Transmontano”, ano 13, nº 703,14/11/2008. 
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podendo, a partir desta, apreciar-se todo o interior do local, naquilo a que o autarca chama 

a “ democratização da visão”. Num outro artigo135 podemos ler o que antes já 

constatámos: as condições óptimas de conservação do local em toda a Península Ibérica, a 

importância das termas na antiga urbe romana, ressalvando que em Chaves se está perante 

algo único, seja pelo seu estado de conservação, seja pela tipologia terapêutica (o artigo 

refere que há poucas desta época). O carácter educacional deste local também fica 

vincado quando se afirma que é uma verdadeira aula de história viva. Destaque-se que o 

jornal acentua o carácter único do achado, pretendendo afirmar que este “é nosso” e não 

como “os outros”; pretendendo ver neste local um símbolo de identidade que não se 

confunde com os outros existentes, sendo uma marca distintiva de afirmação e de 

individualidade. No entanto, nem todas as opiniões sobre o tema das termas do Arrabalde 

são unânimes: num artigo de opinião136, podemos ler que o património daquele local está 

votado à “incúria e desídia”, dado o longo tempo de escavação e os frequentes e 

demorados intervalos na escavação do local. O autor do artigo pergunta se não será 

melhor fechar o “buraco” em nome da segurança ou dar andamento às escavações 

arqueológicas. Por certo este opinador não é arqueólogo, pois se assim fosse, saberia que 

uma escavação arqueológica não é comparável a uma obra de engenharia civil. No 

mesmo texto, o autor divaga sobre o Museu de Arte Sacra que considera um “armazém de 

coisas velhas”, sem serviço educativo ou promoção do diálogo entre sectores da 

sociedade.  

 No que se refere ao tema do património e da sua candidatura a Património 

Mundial, há a mencionar um outro artigo de um jornal 137 em que se pode contactar com 

as intenções da autarquia em candidatar a cidade a Património Mundial. Os argumentos 

usados estão relacionados com o balneário romano descoberto no Arrabalde e a 

valorização de que foram alvo vários monumentos da cidade graças à intervenção do 

programa “Polis”. No jornal também se pode ler sobre um assunto que foi o mote de 

várias conversas na cidade: a Ponte de Trajano e o seu eventual encerramento ao trânsito 

automóvel. Sobre este tema, o autarca refere que a ponte ficará exclusivamente para peões 

e que a decisão tem como fundamento um parecer técnico que apontava a falta de 

segurança no monumento. A reforçar esta posição está a do Ministério da Cultura que 

emitiu um parecer (mencionado no artigo) no qual se defende o usufruto da ponte pela 

população a pé e de automóvel, mas neste último caso, com condicionalismos ao nível de 
                                            
135  “Voz de Chaves”,  ano XII, nº 659, 31/10/2008. 
136  “A Voz de Chaves”, ano XII, nº 661, 14/11/2008. 
137 “ A Voz de Chaves”, ano XII, 22/08/2008.  
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horários e tipo de tráfego. Este assunto movimentou forças políticas e comerciais. Entre 

estas estava a oposição (principalmente o Partido Socialista) que defendeu o total 

encerramento da ponte ao trânsito, no meio de críticas às obras de remodelação do 

tabuleiro da ponte, alegando que o tipo de pavimento (lajes de granito polido) 

descaracteriza o monumento. Em vez deste material, defendem o uso de”calçada 

romana”138 (já não há nenhum romano vivo que a possa fazer), bem como a adopção de 

sinalética turística e explicativa sobre a história da ponte, os achados do balneário 

romano. Esta sinalética deveria, no entender do PS, estender-se à auto-estrada A24. 

Importa perguntar porquê a este e não aos outros monumentos nacionais da cidade. O 

processo a que assistimos tem a ver com a redefinição de imagens e identidades locais, 

bem como promoção turística. Enquanto a autarquia prefere uma decisão técnica, a 

oposição opta por uma decisão política de pedonalização da ponte. Os argumentos usados 

pela oposição baseiam-se nas práticas a nível nacional e mundial de encerrar este tipo de 

ponte o trânsito automóvel, bem como o uso turístico do monumento, afirmando que este 

é um produto cultural que movimenta centenas de milhares de euros por ano. Gostaríamos 

de saber a origem deste dado invocado pelo líder do PS, uma vez que em entrevista ao 

Presidente da Região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso, este nos informou da 

impossibilidade de quantificar o que vale o turismo cultural da cidade em função da 

inexistência de um observatório turístico na cidade e na região. Na comunicação social 

também se pode ler a proposta do partido da oposição para a realização de um referendo 

local sobre o encerramento da ponte aos automóveis. O mesmo assunto do eventual 

encerramento da ponte aos automóveis também preencheu as páginas de jornais on 

line
139. Neste dá-se conta da discussão em volta do futuro da ponte, bem como da decisão 

da autarquia flaviense em candidatar a cidade a Património Mundial. Noutros artigos de 

jornais on line140 vê-se aquilo que poderá ser uma tentativa da Câmara de agradar aos 

comerciantes do Bairro da Madalena que é a proposta do enceramento parcial da ponte, 

seguindo alguns condicionalismos. No mesmo artigo pode ler-se uma opinião do líder 

socialista que afirma que o encerramento da ponte beneficiará o comércio local, 

manifestando uma opinião contrária à dos comerciantes. Da leitura do artigo fica também 

uma dúvida sobre a autoria da candidatura da ponte a Património da Humanidade. A 

posição dos habitantes também se pode ler nesta notícia, quando um desses habitantes 

                                            
138 “Notícias de Chaves”, ano LXII, nº 2974, 23/05/2008. 
139 “Mensageiro de Notícias”, acedido a 21/08/2008; “Marão on line” acedido a 21/08/2008 e “Espigueiro. 
pt”, acedido a 21/08/2008. 
140 “Marão on line”, acedido a 22/05/2008.  
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afirma que é favorável à opção inteiramente pedonal, pois o trânsito automóvel produz 

ruídos incomodativos durante a noite. Outros defendem a continuação do tráfego, pois 

sempre assim foi e sem pareceres técnicos afirmam que o trânsito não vai estragar o 

monumento. A tentativa de evitar o isolamento dos comerciantes suporta esta opinião. 

Fica também explícita a decisão da autarquia assente em pareceres técnicos e não 

vontades políticas, uma vez que o projecto inicial da Câmara previa o uso parcelar da 

ponte pelos veículos motorizados nos dias úteis entre as 08H00 e as 20H00. Sobre a 

candidatura de Chaves a Património Mundial, o autarca indica que para além da ponte e 

do balneário romanos, a cidade tem outros locais de interesse como as actuais termas, os 

fortes e o castelo, bem como as muralhas medievais. O património destacado pelo autarca 

é de certa forma aquele que está ligado ao passado romano e à fundação da nacionalidade. 

O poder divulga o poder. O objectivo da eventual classificação como Património da 

Humanidade permite – nas palavras do presidente do município flaviense – o 

reconhecimento internacional e atingir um desenvolvimento sustentável. Tal como em 

outras ocasiões, o património e a distinção de património da humanidade são meios para 

atingir outros fins que não apenas os ligados ao reconhecimento do valor intrínseco do 

património.  

 Se a nível político houve discussão, a decisão contou com outros contributos. Os 

comerciantes e alguns moradores do Bairro da Madalena defendem a continuação da 

circulação automóvel na ponte como forma de garantir a viabilidade comercial dessa 

zona. Mesmo depois do encerramento ao trânsito automóvel, a decisão não foi pacífica 

nem aceite de bom grado por todos141. Os comerciantes da zona manifestam-se contra a 

falta de alternativas de circulação automóvel e o artigo atrás citado dá conta da retirada 

das barreiras à circulação automóvel (durante a noite e por alguém que não a Câmara ou a 

Polícia) aí colocadas temporariamente.  

 Outros para além dos comerciantes e políticos se manifestaram sobre o assunto. 

Surgiu na altura do debate um movimento: o “Pont’a Pé”, que defende a utilização 

pedonal da ponte142. O nome é sugestivo e parece apelar a duas situações: a ponte a pé e 

simultaneamente “ põe-te a pé” procurando acordar e estimular os cidadãos para a causa 

pública. Os argumentos usados por este movimento prendem-se com razões técnicas e de 

segurança do monumento, e solicitam à autarquia o corte definitivo do trânsito. À 

                                            
141 “ A Voz de Chaves”, ano XII, nº 652, 12/09/2008.  
142  “A Voz de Chaves”, ano XII, nº 637, 30/05/2008.  
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semelhança do que acontece noutras cidades143, este movimento de cidadãos defende a 

preservação do centro histórico de acordo com regras existentes. Também na mesma 

página do jornal aparecem dois artigos de opinião defendendo a utilização exclusivamente 

pedonal da ponte. Um é assinado pelo artista local Eurico Borges e o outro apenas com 

OTM. O artista refere que os flavienses estão descontentes com o rumo que o caso da 

ponte está a tomar, mas não refere que flavienses; quer fazer da sua opinião a de todos? 

Esqueceu os comerciantes? No mesmo artigo defende a construção de uma ponte 

rodoviária (num local que já existe!) em vez de mais uma pedonal nas caldas. Outro 

interveniente na discussão e cujo pensamento ficou exarado num outro artigo da 

comunicação social local144 é a Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro. A instituição 

assume-se como defensora dos valores intemporais e das preocupações ditadas pela 

modernidade. Neste sentido, apela a que o rio seja um factor de união e não de separação 

das pessoas e que as cidades devem ser desfrutadas a pé, de modo a que os seus 

habitantes interajam. Chama a atenção para a sustentabilidade ambiental das deslocações 

pedonais. No entender desta instituição, a ponte é uma “jóia” incentivadora de iniciativas 

turísticas que podem gerar receitas económicas.  

 Se uns defendem a ponte como espaço turístico, identitário, ou para a travessia 

automóvel, outros há que fazem dela cenário de desfiles de moda145. A iniciativa ficou a 

cargo de uma associação de artistas locais e estes pretendem uma valorização do 

património histórico através deste tipo de iniciativas. Referem que só sem carros estas 

iniciativas são possíveis, o que vem ao encontro da opinião do seu presidente, expressa 

em artigo já referenciado.  

 Também outra opinião expressa na comunicação social local146 alude à 

importância da manutenção de certos valores estéticos, manifestando-se contra a alteração 

urbanística do “Largo das Freiras” e da alteração de que foi alvo a ponte romana. Neste 

artigo defende-se o usufruto da ponte de uma forma pedonal, invocando outros valores 

que não os patrimoniais (motivos de carácter ambiental) para justificar o encerramento da 

ponte aos automóveis.  

 Da leitura e análise de artigos de jornais locais, regionais e também nacionais147, 

ressalta uma outra semelhança com outras cidades que se pretendem afirmar como 

                                            
143  “A Voz de Chaves”, ano XII, nº 638, 06/06/2008. 
144  “ A Voz de Chaves”, ano XII, nº 637, 30/05/2008.  
145  “ A Voz de Chaves”, ano XII, nº 655, 03/10/2008. 
146 José Luís Castor, in  “ A Voz de Chaves”, ano XII, nº 637, 30/05/2008.  
147 Por serem vários, referimos a título de exemplo: “Notícias de Vila Real”, de 30/12/2008.  



 202 

destino de turismo cultural: a construção de equipamentos de uso “cultural” como 

museus, teatros ou centros de congressos. Esta construção pretende afirmar ou reafirmar 

as cidades como destinos “históricos”, mas também modernos, numa tentativa de alargar 

as possibilidades e o leque de turistas. Neste caso, referimo-nos à construção da sede da 

“Fundação Nadir Afonso” em Chaves, obra cujo projecto foi entregue ao conhecido 

arquitecto Siza Vieira. O uso de obras de arquitectos famosos é um chamariz para o 

turismo cultural. Nestes casos de construção de equipamentos culturais, o moderno e o 

antigo convivem lado a lado. Noutros artigos148, é mencionada a estrutura da Fundação 

Nadir Afonso como sendo um espaço de usos múltiplos: a localização do edifício permite 

a requalificação urbana; para além das funções de pinacoteca, o local será também centro 

de lazer (cafetaria) e de entretenimento, bem como de animação infantil. Nesta situação a 

cultura assume-se como motor de dinamismo económico. Um outro artigo149 dá conta de 

declarações do presidente da Câmara de Chaves a propósito do assunto. Segundo o 

autarca, a fundação garante a requalificação urbana da zona ribeirinha do Tâmega e 

transformará Chaves num ponto de atracção arquitectónica. O autarca sublinha ainda que 

Nadir Afonso é um símbolo vivo da cultura flaviense e a construção da sede é uma forma 

de homenagem ao artista. Aqui, contrariamente a outras situações, o presente é 

considerado património a preservar e a legar para o futuro; é o presente a marcar o futuro. 

   

5.4 - ANÁLISE DA REVISTA “INÉDIA”   

 

 A revista é uma produção da autarquia e é de distribuição nacional com um jornal 

diário. Neste caso, é a construção que um agente local faz de si, não para si, mas para o 

nacional; é aquilo que o local quer que o nacional pense daquele outro. Na publicação 

datada de 2007, surgem fotos de vários edifícios considerados património histórico e 

classificados como monumento nacional (embora em posição subalterna face aos 

restantes elementos), imagens de concertos musicais, obras do POLIS nas margens do rio, 

a nova biblioteca, obras e inauguração das termas. No capítulo dedicado ao turismo, 

surgem as termas. Refere-se também o novo centro cultural e a plataforma logística, tal 

como um falado parque tecnológico.  

 A publicação do ano seguinte realça Vidago e o projecto “Aquanatur”. As fotos 

apresentadas são várias; das termas, à auto-estrada A24, passando pelo projecto 
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eurocidade,  Castelo de Chaves e seus jardins, juntamente com a Casa do Concelho de 

Verín. As referências ao património histórico encontram-se dentro do tema “cultura”, 

juntamente com música e festivais de imagem. Estas menções são apenas imagens, pois 

apenas num texto sobre o POLIS há referências escritas ao Forte de S. Neutel e à sua 

recuperação. Numa outra rubrica designada “seis boas razões para visitar Chaves”, o 

município destaca as termas, a hotelaria de luxo, a gastronomia e os produtos regionais, a 

cultura, Vidago e o dinamismo económico. Dentro do tema cultura esperávamos 

encontrar algumas referências ao património histórico, mas não! Dentro deste ponto 

cabem as manifestações “do presente” como o novo centro cultural, espectáculos e 

eventos, mostras de arte contemporânea e as festas da cidade. A cidade, ou melhor, os 

órgãos autárquicos, pensam a cidade como uma cidade virada para o lazer, elogiando os 

novos investimentos em equipamentos, na eurocidade e nas termas. A imagem que 

representa a eurocidade é a da Casa do Concelho de Verín e do Castelo de Chaves. As 

outras referências ao património histórico são apenas as varandas, sem qualquer 

referência às actividades ou organização social, a Ponte Romana e o Forte de S. Neutel. 

 A publicação de 2009 ocupa-se do turismo e da candidatura a património mundial. 

O autarca salienta que estão reunidas as condições para Chaves receber este título. 

Mostra-se convicto no sucesso. As termas têm grande destaque; aparecem imagens das 

muralhas dos fortes e da Igreja Matriz, mas são as termas e a nova ponte pedonal o foco 

da atenção. Refere-se que o património é um elemento importante na candidatura a 

património mundial, mas parece mais uma vez ser um elemento secundário no sector 

turístico. Aparece uma foto do forte de S. Neutel depois das obras POLIS – foto de noite 

– embelezada com iluminação e também uma projecção da Fundação Nadir Afonso. 

Sobre o projecto de requalificação do centro histórico, o autarca destaca a origem romana 

da cidade e neste sentido pretende construir em Chaves algo que demonstre a “expressão 

maior da romanização na Península Ibérica”.  

 Esta publicação é uma montra daquilo que a autarquia quer dar a conhecer sobre a 

cidade. O sector termal, os novos investimentos e a “cultura contemporânea” adquirem 

lugar de destaque, inversamente ao património histórico. Este é usado como argumento 

para a candidatura a património mundial, mas não é mostrado por si e pelos seus valores 

intrínsecos. 
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5.5 - DISCURSOS NO CIBERESPAÇO 

 

 Um agente local que mereceu a nossa atenção é a “Pró centro”. Esta associação é 

o resultado de um processo político e administrativo que junta duas entidades: a autarquia 

flaviense e a associação comercial regional. Os seus objectivos anunciados na página 

web
150 passam pela dinamização comercial da zona do centro histórico, embora não se 

anunciem os seus limites geográficos. Entre os objectivos anunciados, contam-se a 

criação de uma imagem de marca do centro histórico que englobe termas, património e 

cultura; encarar o centro histórico sob uma nova filosofia (não explica qual); acompanhar 

e aconselhar (não refere quem nem com que fins); dar vida ao centro urbano (qual; que 

actividades - não são referidas). Por esta análise dos objectivos, percebe-se a vocação 

comercial desta associação, não fosse uma das suas fundadoras a associação comercial. 

Numa das suas atribuições, pode ler-se que é “promover debates sobre matérias relevantes 

para a promoção do património e da actividade comercial”. Qual será a vertente 

privilegiada, pois muitas vezes estes interesses colidem. Qual é o que fica em segundo 

plano: o património ou a vocação comercial? A nós parece-nos que é o património. No 

historial da associação podemos constatar a vontade anunciada em parar o declínio 

populacional e comercial do centro urbano, a par da recuperação patrimonial e a 

manutenção da qualidade de vida dos seus habitantes. A vertente comercial desta 

associação está claramente definida quando afirma que “pretende valorizar a zona 

histórica da cidade, de forma a se estruturar a criação de um espaço urbano e comercial de 

qualidade”. A parte comercial fica destacada; talvez a Pró centro encare o património 

como um recurso que deve ser colocado ao serviço do comércio, como se de um 

argumento de marketing se tratasse, na senda de Mckersher e Du Cross. O património 

parece que fica subalternizado, não por aquilo que ele vale intrinsecamente, mas em 

função da adequação a tendências e estratégias comerciais. Não estará o património 

sujeito a alterações e até a um hipotético abandono, uma vez que poderá cair em desuso o 

centro comercial no centro histórico, ou se a área comercial se deslocar, procurando 

espaços mais amplos e com outras condições de circulação? Das actividades desta 

associação também dá conta uma notícia de um jornal local151que refere a aprovação de 

um projecto de modernização do centro histórico através da sua vertente comercial. É 
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também anunciada a vontade de criar um centro comercial a céu aberto (cópia do slogan 

do centro da cidade de Braga?). Aparece com clareza a vontade de usar o património 

como elemento de atracção e diferenciação comercial. Num artigo anterior do mesmo 

jornal152 também podemos ler que “os centros comerciais a céu aberto surgem 

recentemente como resposta à necessidade de novas técnicas de promoção e publicidade 

sobre o conjunto comercial”. Se houvesse alguma dúvida sobre o enfoque desta 

associação, ele fica esclarecido com esta citação.  

 Num artigo publicado num jornal on line153podemos ler a intenção de regenerar o 

centro histórico da cidade com um investimento superior a 10 milhões de euros. O autarca 

é citado, referindo que “ pretende transformar o centro histórico num espaço de 

oportunidades” através da modernização das estruturas existentes, dinamizar e aproveitar 

os edifícios já existentes e suprimir as barreiras arquitectónicas e urbanísticas no centro 

histórico. Nesta declaração pode ler-se a vontade de construir uma cidade para todos, 

eliminando as barreiras à circulação, mas podendo provocar alteração estética em alguns 

edifícios. Os edifícios em risco de ruína serão – nas palavras do autarca – alvo de 

intervenções. No mesmo texto pode ler-se uma tendência que diz respeito a muitas áreas 

urbanas ou não: a reconversão de áreas que já foram agrícolas nas margens do rio para o 

lazer e pesca desportiva. O mesmo jornal, mas numa outra edição154 dá conta dos 

investimentos já citados, acrescentando-lhe as palavras do autarca para se referir às ideias 

de sustentabilidade e de alteração estética através da eliminação de fios eléctricos e de 

comunicações que ocupam o espaço aéreo do centro histórico. A vontade de embelezar as 

cidades é também uma tendência frequente naquelas que se voltam para o lazer, tentando 

construir um espaço e um tempo diferentes do quotidiano.   

 A extinta Região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso sugeria na sua página 

web
155 um conjunto de percursos pela cidade. Dos dez pontos de interesse, nove estão 

relacionados com o património histórico. Destes, destaca os Fortes de S. Francisco e de S. 

Neutel, o Castelo de Chaves, o Paço dos Duques de Bragança, a Igreja de Santa Maria 

Maior, a da Misericórdia, a de S. João de Deus, o Bairro Medieval, a Ponte Romana e as 

termas. Os edifícios estão integrados num circuito turístico, embora também haja 

informação isolada sobre cada um deles. Neste roteiro, destacam-se os edifícios que 

testemunham o passado romano, os religiosos e aqueles de carácter bélico ligados à 
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fundação da nacionalidade ou à independência desta. Sobre os fortes e o que resta do 

castelo, associa-os às Guerras da Restauração e às Invasões Francesas. A propósito do 

castelo, menciona-se o “admirável jardim decorado com peças do Museu da Região 

Flaviense” descreve ainda parte da história do edifício Paço dos Duques de Bragança, 

embora não refira uma primitiva construção que outros textos referem. Sobre este edifício 

destaca as suas funções de aquartelamento e a actual de museu. No que toca aos edifícios 

religiosos, destaca apenas igrejas, não dando espaço às capelas. Sobre a de Santa Maria 

Maior, refere as várias fases de restauro e as várias intervenções que sofreu, embora 

“conserve o ambiente românico”. Na verdade, pouco resta do ambiente românico, uma 

vez que no interior existem marcas de outros tempos como atrás já escrevemos. Sobre a 

Igreja da Misericórdia classifica-a como “talvez a mais bela da cidade” em virtude dos 

seus azulejos e fachada barroca. Sobre a de S. João de Deus associa a esta a antiga Aula 

de Anatomia e Cirurgia de Chaves e a iniciativa da construção a D. João V. O texto não 

deixa de se debruçar sobre a Ponte Romana que surge mencionada como “o legado mais 

importante do império a Aquae Flaviae”, por ser uma “notável obra de engenharia”. Nada 

refere sobre as destruições e reconstruções da ponte ou sobre as intervenções como o 

alargamento do tabuleiro, procurando dar a imagem de algo que se conservou desde 

tempos do império romano até hoje quase intacto. No que se refere ao “Bairro Medieval”, 

este assunto só por si daria muitas páginas de investigação histórica, embora em poucas 

linhas se possa mostrar que ele já não é medieval. Poderá conservar alguns traços dessa 

época, mas dela pouco resta. Porque é que é medieval e não é moderno? Será que as 

varandas refeitas e reconstruídas são elemento suficiente para dar ao local o título de 

medieval? As ruas são indicadas como de visita obrigatória e as varandas que avançam 

sobre a rua descritas como uma necessidade dos tempos medievais em que as 

fortificações espartilhavam as cidades e as populações eram obrigadas a rentabilizar todo 

o espaço disponível.  

 A Região de Turismo destacava edifícios como o Forte de S. Francisco e a Ponte 

Romana. Sobre o forte, associa a sua construção à Guerra da Restauração (aqui chamada 

de independência), bem como a outras funções militares e religiosas que o edifício teve. 

Esquece outras como a escola que aqui esteve instalada nos anos 70 do século XX. Sobre 

a ponte, dá-lhe os dois nomes por que ela é conhecida: Romana e de Trajano. Mais uma 

vez é classificada como uma notável obra de engenharia e importante ponto do eixo viário 

romano. Para além do passado romano, o texto descreve as modificações que o 

monumento sofreu e aborda o tema das colunas que aí se encontram. A página da extinta 
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Região de Turismo propõe uma lista de locais de interesse turístico para o concelho de 

Chaves. Sugere capelas, igrejas, fortes, locais arqueológicos, pelourinhos, pontes romanas 

e a Torre de Menagem do Castelo de Chaves. Dos 35 locais sugeridos, quatro são 

destacados com uma estrela (Fortes de S. Francisco e de S. Neutel, Ponte de Trajano e 

Torre de Menagem do Castelo de Chaves). Estes, mais uma vez, são os locais associados 

ao passado romano e aos momentos de construção da nacionalidade. Em entrevista, o 

presidente da instituição esclareceu que o realce se deve à classificação de Monumento 

Nacional, mas também à disposição geográfica: quem quiser ver os assinalados, passa por 

outros não assinalados.  

 Sobre o Forte de S. Neutel, chamou-nos a atenção uma notícia156 em que se dá 

conta do espanto da autarquia flaviense pela possível venda de edifícios militares 

desactivados. No rol do que o estado pretende alienar, está, segundo o jornal, o Forte de 

S. Neutel. A autarquia manifesta a sua oposição à vontade do poder central em vender 

este edifício que as obras do POLIS requalificaram. A oposição da câmara baseia-se no 

facto de ser inadmissível vender símbolos da nossa história (falta saber se local ou 

nacional). Para além deste argumento, o autarca salienta o mau negócio para um 

hipotético comprador privado, pois no local nada se pode construir e as hipóteses de 

rentabilizar o investimento seriam poucas. O património também é motivo de conflitos, 

não só de consenso.   

 Numa página de um jornal local157, podemos ver um anúncio em que a Câmara 

Municipal de Chaves felicita o jornal pelo seu 13º aniversário. Na página podemos ver a 

mensagem de felicitações, bem como três imagens; a Ponte Romana, o rio e a Torre de 

Menagem. Por baixo destas imagens, lemos “História, Cultura, Património, Natureza”. 

Não deixa de ser curioso verificar que neste anúncio, a autarquia publicita a natureza e o 

património histórico, enquanto noutros faz publicidade às termas. Estará a autarquia a 

querer enumerar todos os seus atractivos nos vários anúncios? Mais uma vez repete-se a 

memória do passado romano e da fundação da nacionalidade, expressa nos monumentos 

publicitados. Salienta-se também a natureza no meio da cidade. Continuando a nossa 

ronda pelos jornais locais158, somos confrontados com um anúncio de abertura de uma 

conhecida loja de móveis e decoração em Chaves. No anúncio pode ver-se um camião da 

dita loja em cima da Ponte Romana (não sabemos se é fotomontagem ou se de facto ele lá 

esteve; esperemos que seja a primeira hipótese a bem da ponte). A mesma imagem da 
                                            
156  “A Voz de Chaves”, ano XII, nº 656, 10/10/2008.  
157  “A Voz de Chaves”, ano XII, nº 659, 31/10/2008.  
158 “Notícias de Chaves”, 23/05/2008. 
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ponte é utilizada nos folhetos de divulgação da Feira dos Santos (2008), bem como na de 

três anos antes. A imagem do castelo é também usada no folheto de divulgação de 2006. 

O evento está a cargo da autarquia e da associação de comércio local. Um folheto sobre 

violência doméstica em que se anuncia uma associação de apoio e informação às vítimas 

destes actos também usa a imagem da ponte na capa. A imagem da ponte é tão forte que 

de imediato se identifica com Chaves. O património é uma metonímia, tal é a força da sua 

representação.  

 A reconversão de antigas instalações “industriais” para a cultura é também notícia 

num jornal regional159. Desta vez estamos a falar do Museu Ferroviário de Chaves e o 

número de visitantes mais elevado do que o esperado. No jornal anuncia-se que está 

aberto desde Janeiro, mas parece esquecer que alguns anos antes já estava.  

 Na página web do município160 também podemos ler o discurso e as informações 

que há sobre alguns dos locais “património histórico da cidade”. Numa secção dedicada 

ao castelo, podemos ler que aqui era o centro político e militar da antiga cidade medieval. 

O texto recorda-nos as destruições que o edifício sofreu. No texto pode ler-se algo 

intrigante: “ a história deste castelo funde-se e confunde-se com a história de Chaves”. 

Ora, aqui estará o autor destas linhas a falar de Chaves, esquecendo a romanização, como 

se a cidade só existisse desde o tempo da construção do castelo, ou pretende recuar a 

história do castelo aos tempos anteriores quando mais abaixo refere edificações anteriores 

do tempo romano e até castrejo? O texto também salienta a importância que a edificação 

teve nas lutas e querelas medievais, bem como na Guerra da Restauração e nas Invasões 

Francesas. Por último, refere a existência de um museu militar no seu interior, tentando 

dar ao monumento um uso consonante com a sua anterior função bélica.  

 Na mesma página podemos informar-nos sobre os fortes de S. Francisco e de 

Neutel. O autor liga estes dois fortes às Guerras da Restauração e faz uma breve resenha 

histórica do que foi o de S. Francisco: hospital militar, aquartelamento, cadeia e depósito 

de pólvora. Nada diz sobre o hotel que lá se encontra.  

 A página da autarquia faz ainda referência às igrejas de Santa Maria Maior, S. 

João de Deus e da Misericórdia. Sobre a primeira, destaca o seu início românico, a 

imagem que está esculpida no topo da igreja, bem como as obras de restauro que sofreu. 

Apesar destas obras, o autor do texto refere que conserva o ambiente românico, o que 

deixa de lado arcos góticos e o órgão barroco, bem como talhas deste período. Sobre a 

                                            
159 www.noticiasdevilareal.com, acedido a 24/10/2008.  
160 www.cm-chaves.pt , acedido a 30/08/2008.  
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segunda mencionada, o texto faz alusão a um conjunto de fórmulas e frases feitas já lidas 

noutros locais: ligação ao poder régio, anexos de um antigo hospital militar e de uma aula 

de anatomia e cirurgia que houve em tempos. Sobre a Igreja da Misericórdia, também não 

há nada de relevante que não tenha sido escrito noutros sítios. O texto destaca também a 

Capela de Santa Catarina, mostrando a existência do seu altar de talha dourada que é 

classificado como “rico”. Lê-se também que a capela esteve noutro local e que foi 

transferida para o actual por motivos de ordem militar. O texto descreve ainda as capelas 

da Senhora da Lapa (texto desactualizado há vários anos, pois refere paredes de pedra 

nua); Senhor do Calvário, Senhora do Loreto e Senhora do Pópulo. Sobre as capelas, o 

texto refere o estilo arquitectónico, data de construção e associa-as a rotas de 

peregrinação ou práticas religiosas. O mesmo texto dá-nos a indicação dos monumentos 

que são monumento nacional.  

 Na mesma página são referidos: o Museu da Região Flaviense, a Ponte de Trajano, 

bem como outros pontos de interesse do concelho. Sobre o museu, o texto menciona o 

facto de a região de Chaves ser a continuidade de uma série de povos que por aqui 

passaram e se fixaram. O museu surge como o depositário dessa memória que “é 

imperioso preservar”. No entender do autor, o museu atesta a identidade cultural e recria 

os valores da memória. Destaca o imóvel onde se encontra o museu, ele próprio um 

testemunho histórico, bem como a história do edifício: paço, quartel, prisão. No mesmo 

texto, alude-se também à constituição de um museu desde o início do século XX, bem 

como às vicissitudes da sua criação e os edifícios por onde passou a colecção até ao local 

actual. No texto, refere-se que o museu é um vasto espólio, mas carece de um “autêntico 

discurso museológico”. No que se refere à ponte romana, o texto considera-a o “melhor 

contributo do império à antiga Aquae Flaviae”. As colunas que aí se encontram também 

são referidas. Mais uma vez a história repete-se: promove-se e valoriza-se o legado 

romano, o que está ligado à fundação da nacionalidade e o património religioso, com 

destaque para três locais: Igreja Matriz; Misericórdia e Madalena. As capelas e outros 

locais têm menor visibilidade, embora existam em maior número. Será que se promove o 

que é mais raro?  

 Um outro discurso de carácter nacional sobre o local também foi analisado. Este 

refere-se a uma iniciativa do Turismo de Portugal através do site “descubraportugal.com.” 

Das várias vezes que a página foi consultada, em nenhuma encontrámos a cidade de 

Chaves enquadrada no tópico “património”. Inversamente, encontrava-se sempre no 

tópico “termas”. O que aparece no ponto relativo ao património, são locais como Porto, 
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Bragança, Viana do Castelo, Valença, Melgaço, Guimarães, Braga e a raia seca de 

Chaves. Do local constava também a intenção da candidatura de Chaves a património 

mundial, destacando os achados arqueológicos do balneário romano. Se fizermos uma 

pesquisa mais prolongada, surgem locais patrimoniais de Chaves cidade e concelho, mas 

estes não estão acessíveis à primeira vista na página. Da cidade, o Turismo de Portugal 

publicita apenas os locais património nacional, nomeadamente, o Castelo, os dois fortes e 

os três museus.  

 Sobre os locais indicados, refere o que os outros referem: os locais são 

monumentos nacionais, tiveram importância na fundação da nacionalidade e nas Guerras 

da Restauração, o que albergam (espólio museológico, locomotivas, unidades hoteleiras). 

Também por aqui, os discursos se adequam a uma repartição geográfica: para Chaves as 

termas; o património histórico fica para outros locais.  

 Outros locais on line analisados são de âmbito local. Um deles é da 

responsabilidade de dois órgãos de comunicação locais161. Na página surge um conjunto 

de informações de carácter económico e empresarial, bem como sobre a cidade e o 

turismo. Sobre a história da cidade, começa por situar o seu início com a fixação das 

legiões romanas que aproveitaram algumas construções castrejas e construíram a Ponte de 

Trajano. Neste texto podemos encontrar referências ao declínio do Império Romano, às 

Invasões Bárbaras e à posterior ocupação muçulmana, bem como às lutas que então se 

desenvolviam. A Idade Média também referida a propósito da suposta reconquista da vila 

medieval pelos irmãos Rui e Garcia Lopes e a sua entrega a D. Afonso Henriques. A 

vulnerabilidade da fronteira terá levado D. Dinis a reforçar a fortificação medieval, de 

acordo com as palavras deste texto. As Guerras da Restauração não surgem tal como as 

Invasões Francesas; surge apenas um conjunto de informações vagas sobre 

movimentações militares pós Revolução Liberal e os combates republicanos de 1912. Na 

mesma página, mas num capítulo dedicado ao património, o que surge é um conjunto de 

informações vagas e até algo imprecisas que pouco mais adiantam do que a data da 

construção e um ou outro detalhe arquitectónico sobre os seguintes locais: Castelo de 

Chaves; Forte de S. Francisco; Igreja Matriz; Ponte Romana; Igreja da Misericórdia e 

Igreja de S. João de Deus. Locais como o Forte de S. Neutel, surgem mais abaixo num 

local designado como “outros pontos de interesse”. A selecção patrimonial não condiz 

com a selecção histórica: da História destaca-se a fundação romana, a Idade Média, o 

período pós Revolução Liberal e os combates republicanos do início do século XX. Da 

                                            
161 http://www.chaves-digital.com, acedido a 22/06/2009.  
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selecção patrimonial estão mencionados edifícios que para além do passado romano e 

medieval, trazem à memória o Barroco. Contudo, nenhum elemento patrimonial 

representa o século XX. Já a cidade é elogiada pelas suas “belezas naturais “ e “encanto 

medieval”. A cidade que se publicita é o modelo que é construído para consumo externo.  

 Numa outra publicação on line sobre Chaves162 pudemos ver a evolução 

urbanística e social de alguns locais da cidade, bem como o que o passado quis legar ao 

futuro e o que o presente aproveita do passado. Muitas das fotos têm um carácter de 

recordação pessoal sobre a frequência da escola ou de um clube desportivo. O blogue 

mostra um conjunto de práticas sociais ligadas ao campo e à sua ligação comercial à 

cidade. Dos monumentos referenciados nesta página, surgem os que habitualmente 

surgem no turismo: o comboio, ainda em andamento, o Forte de S. Neutel e o estádio, a 

Rua de Santo António, a feira de gado no Tabolado, a Ponte Romana, o Arrabalde, a 

Praça de Camões, o Largo do Anjo, a Torre de Menagem (1920) o antigo mercado, o 

Largo das Freiras (1950), o Jardim Público e o interior da Igreja Matriz. Este serviço on 

line mostra também outras informações já arredadas da memória de muitos flavienses: a 

queda de uma parte da muralha seiscentista em 1958 (ao pé do quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Salvação Pública); o facto de até 1950 a cadeia estar localizada no interior 

do Forte de S. Neutel e uma série de edifícios degradados no centro da cidade, provando 

que a degradação não é um exclusivo deste presente. A selecção de imagens que aqui se 

publica pode suscitar duas situações diversas: os locais mais publicitados para o turismo 

são também os que mais significados têm para os locais, ou, por outro lado, a selecção do 

passado foi feita para agradar ao presente. As imagens que aqui surgem correspondem em 

grande parte a locais publicitados pelos postais no presente. Uma outra análise que 

fizemos foi à TUREL – Turismo cultural e religioso163. Esta associação nascida em Braga 

e ligada à Igreja Católica, promove uma série de roteiros e monumentos de cariz 

religioso. Sobre a cidade de Chaves, a única construção promovida é a Igreja de Santa 

Maria Maior. No texto alusivo a este monumento, encontramos a descrição 

artística/arquitectónica do templo e não esconde as várias épocas em que a igreja foi 

intervencionada: destaca azulejos, arcos de ogiva, colunelos, arquivoltas românicas, 

frontão renascentista.  Não faz qualquer elogio nem destaca as belezas que outros 

glorificam. Também não há referência a outros edifícios próximos. O texto caracteriza-se 

                                            
162 Blog “chavesantiga” acedido a 24/06/2009.  
163 www.turismoreligioso.org , acedido a 24/06/2009.  
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por uma objectividade, estando voltado para um apreciador de arte e provavelmente para 

o turista com motivações de índole religiosa. 

 

5.6 - O DISCURSO PELA VOZ DO SEU RESPONSÁVEL 

 

 Um ponto comum às várias entrevistas é o facto de nenhum dos entrevistados ter 

perguntado o que é o património, como se fosse óbvio e um dado adquirido. A partilha de 

significados permite a comunicação e o entendimento. Das entrevistas realizadas em 

função das possibilidades e disponibilidades, tal como foi referido no capítulo anterior, 

resolvemos dividir em três grupos: a visão dos técnicos (arqueólogo e director do museu); 

a dos políticos (presidente da autarquia, um partido da oposição e a ex RTATB) e a dos 

empresários (representados pelo director do Forte de S. Francisco Hotel). As visões aqui 

apresentadas colidem e, em alguns casos com as dos guias turísticos e entre si, embora 

haja muitos pontos de contacto entre as várias entidades ouvidas. Um dos técnicos 

ouvidos, o arqueólogo, começa por referir que qualquer cidade é orgânica, não é estática e 

transforma-se. Salienta a visão de conjunto, mostrando que os pequenos locais também 

são importantes (mesmo aqueles que não são publicitados ou conhecidos). O património 

realçado por este interveniente centra-se nos aspectos menos visíveis, contrariamente aos 

guias, destacando a sua importância para o conjunto da cidade, para o seu conhecimento e 

entendimento. Não obstante realçar estes aspectos menos conhecidos, não deixou de 

seguir uma ordem cronológica na apresentação do património, quando lhe perguntámos 

qual o património da cidade. Destacou a diferença entre o património, património cultural 

e o património construído, salientando que o segundo é mais vasto do que o terceiro. Do 

período romano, destacou não só o que é visível (ponte e balneário), mas também os 

vestígios que se encontram tapados em nome da sua preservação. Acima de tudo, realça a 

importância de todos os elementos do passado na construção de um conhecimento 

científico. Destacou também que o património tem uma relação directa com a identidade 

dos locais, sendo esta construída e reconstruída. Continuando a ronda cronológica, o 

entrevistado destacou as muralhas, igrejas e capelas, bem como a arte sacra e a Torre de 

Menagem como marcas que ficaram do período medieval. De um outro período, o 

barroco, destacou o papel que a zona teve na defesa da fronteira norte, bem como a 

“arquitectura vernacular”, que são as varandas de Chaves, que o entrevistado classificou 

como “célebres”. O roteiro histórico terminou neste ponto, não destacando nenhum 

elemento do século XX. Sobre a importância do património da cidade, mais uma vez o 
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arqueólogo destacou a importância de construir um discurso que englobe uma visão de 

conjunto, estudos rigorosos sobre técnicas e métodos construtivos, também eles 

património. No que se refere a um assunto que causou alguma discussão na cidade (a 

pedonalização da Ponte Romana), este interlocutor manifestou-se a favor do 

encerramento à circulação automóvel, invocando motivos de salvaguarda do bem, uma 

vez que a carga estrutural que o tráfego provoca danifica o monumento. No que se refere 

ao turismo cultural e ao património como recurso para esta actividade, o entrevistado 

considerou que a cidade tem recursos comparáveis aos melhores locais da Europa, 

faltando-lhe uma devida promoção, uma vez que não há outros atractivos como o mar ou 

o esqui. De entre estes, realça o estado de conservação do balneário romano que, segundo 

as suas palavras está num estado tal e qual “àquele em que foi abandonado no século IV” 

e é fonte de muitas informações de carácter histórico. É aliás, este achado que possibilita 

a candidatura a património mundial, numa provável ligação com outros balneários da 

região da Galiza, fazendo renascer a antiga organização territorial romana e os seus 

hábitos. Esta designação de património mundial -  reconhece o entrevistado - é um bom 

argumento turístico e esta actividade foi tida em consideração na candidatura. Esta 

relação entre turismo e património mundial foi abordada em capítulos anteriores. 

Reconhece-se que a designação de um lugar como património mundial é um argumento 

turístico de peso. De uma forma geral, este actor patrimonial, realça a materialidade do 

passado na construção de um discurso histórico, bem como a visão de conjunto de uma 

cidade, não sendo possível cortá-la aos pedaços como parecem fazer alguns guias 

turísticos, seja em termos espaciais, seja em termos temporais.  

 Outro interveniente de uma área igualmente técnica – o Coordenador da Rede de 

Museus Municipais de Chaves – também considera a distinção entre património e 

património cultural. Este entrevistado, à semelhança do anterior, considera a importância 

de todos os elementos históricos que existem para compreender o passado, não sendo 

possível individualizar um que conte toda a história de um local. Esta afirmação sustenta-

se numa que o próprio escreveu e que citamos: “O Património da cidade de Chaves e da 

sua região é tudo. Todo o legado, tradições, usos e costumes, património construído, 

paisagístico, arqueológico e termal, fazem parte do património flaviense”. Para além de 

destacar o património de tempos romanos, medievais, barrocos, este é dos poucos que 

menciona o século XX, concretamente uma obra de Nadir Afonso (o edifício da 

Panificadora). Na visão deste técnico predomina também uma ideia de conjunto sobre a 

cidade e os seus elementos. No entanto, quando lhe foi perguntado qual o ícone que 
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escolheria para representar Chaves, a resposta centrou-se num do passado romano. Este 

passado, tal como os recursos termais devem ser aproveitados para o turismo cultural (o 

entrevistado tem formação académica na área do património cultural). Contudo, apesar do 

enfoque dado à vertente termal, a cidade não pode esquecer o seu passado, porque ele 

simplesmente existe. Sobre a circulação de trânsito na Ponte Romana, também este se 

mostrou favorável à sua remoção e novamente por motivos técnicos. Sobre a hipotética 

candidatura a património mundial, este técnico chama a atenção para os benefícios da 

eventual classificação, desde que isso seja acompanhado de uma mudança na política 

cultural da cidade. Sobre os museus, este entrevistado chama a atenção para a função de 

apresentação que estes exercem sobre uma cidade, as suas actividades e património. 

Contrariamente ao primeiro entrevistado, este diverge no estado de conservação do 

património, considerando-o num nível médio. Saliente-se no entanto que o primeiro se 

referiu apenas o património arqueológico.  

 O entrevistado que se segue é o director do Forte de S. Francisco Hotel. Este, 

contrariamente aos outros, não especifica nem distingue património de património 

cultural, ou de património histórico. Destaca os fortes, a ponte e de uma forma geral 

refere o “património monumental”, invocando, possivelmente, o estatuto de monumento 

nacional que alguns dos edifícios da cidade possuem. O discurso centra-se nas grandes 

narrativas da história, contrariamente à visão dos dois primeiros. Quando lhe perguntámos 

qual a opinião sobre a possível candidatura a património mundial, este considerou a ideia 

“excelente”, embora precise de ser trabalhada, manifestando o contentamento, talvez, 

pelo aumento de número de turistas na região e na cidade em particular. Ainda sobre o 

aparente discurso de promoção que alterna entre o património histórico e as termas, este 

interveniente considerou que Chaves não é só uma cidade termal, mas também histórica, 

mostrando não só os valores patrimoniais e históricos, mas quiçá, uma vontade de 

rentabilizar todos os atractivos que possam originar dividendos económicos. Afirmou que 

espera que Chaves seja um pólo turístico a breve prazo e que o património histórico tem 

um papel importante neste sector.  

 Dos actores políticos, começaremos por mostrar a visão da Câmara Municipal, 

através da voz do seu presidente. Mostrou a vastidão do património da cidade, destacando 

os novos espaços urbanos, o passado de várias épocas e o património natural, bem como 

as termas. Os elementos que foram mencionados têm um âmbito nacional, como seja o 

caso da Torre de Menagem e das Igreja Matriz e da Misericórdia que têm estatuto de 

monumento nacional. Apesar de destacar património de várias épocas, muito ficou por 



 215 

mostrar como as capelas, optando pelos locais associados às grandes narrativas históricas. 

Outro aspecto a retirar desta entrevista é o enfoque dado a acontecimentos ligados à vida 

política como a Guerra da Restauração e os combates republicanos de oito de Julho de 

1912. Contudo, a presença de Humberto Delgado na cidade ficou esquecida. Sobre a 

importância do património histórico na cidade, há vários aspectos a destacar: por um lado, 

as publicações da Câmara Municipal mostram uma cidade termal nos textos, mas uma 

cidade patrimonial nas imagens, o que o presidente justificou com o valor simbólico das 

imagens e com a representatividade da Ponte Romana. No entanto, sobre os aspectos do 

“turismo cultural” que se pretende para a cidade, este evidenciou as manifestações 

culturais mais ligadas ao presente (eventos como festivais musicais e exposições de arte), 

parecendo relegar o património histórico para um papel mais secundário. O património e 

algum do passado parecem ficar subalternizados não só pelas termas, pelo presente, mas 

por outro passado. Na entrevista, o autarca descreveu o projecto de musealização do 

balneário romano do Arrabalde, no qual será retirada pelo menos uma parte da muralha 

seiscentista que se situa por cima deste; é um passado que é escondido atrás doutro. Mais 

uma vez, o tempo das Guerras da Restauração parece ficar escondido, uma espécie de 

esquecimento activo, ainda mais na altura em que se fala da eurocidade. Retira-se o 

passado que está em cima do balneário romano no intuito de lhe devolver o aspecto 

supostamente original, invocando ou mostrando algo que permaneceu intacto desde então, 

mas as grades de ferro na Ponte Romana ficam. Apesar de reconhecer que Chaves não é 

só uma cidade termal, reconhece o importante papel que estas têm na cidade, afirmando 

que Chaves aposta no turismo e no termalismo. A prova da importância do termalismo na 

cidade é o estabelecimento da Delegação do produto “saúde e bem-estar” de toda a região 

norte em Chaves. A importância do termalismo parece sair reforçada pela continuidade 

que se quer mostrar entre o passado romano termal e o presente, sendo o balneário 

romano um forte argumento de candidatura a património mundial. Quando lhe 

perguntámos sobre os motivos desta eventual candidatura, este mencionou a visibilidade 

que o título confere, mostrando que se está a trabalhar na protecção do património através 

de um organismo que ele criou para a salvaguarda do património arquitectónico e 

arqueológico, bem como nas obras de requalificação do centro histórico que se anunciam 

para breve. Sobre outras questões polémicas relacionadas com o património, 

nomeadamente a pavimentação da ponte e o tipo de material escolhido para o acabamento 

do Forte de S. Neutel este escudou-se em visões e pareceres técnicos aprovados pelo 

IGESPAR, destacando a aprovação do nacional sobre o local. A mesma justificação 
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técnica se relaciona com a escolha de locais promovidos pela RTATB, referido que a 

escolha dos locais a promover são de carácter técnico e da escolha de outro organismo. 

Questionámos o autarca sobre a “Feira Medieval”. Referiu o entrevistado que os moldes 

da feira serão repensados. Uma outra justificação para a feira prende-se com as poucas 

citações na historiografia medieval que a a cidade tem. Será que a iniciativa é uma 

maneira de recentrar os estudos históricos sobre a região? No entanto, fica-nos uma 

dúvida: se não há muitas referências, porquê escolher esta época e não outra? 

Sinceramente, parece-nos mais uma moda do que outra intenção. Também foram feitas 

questões sobre a adesão do município à TUREL. A justificação está relacionada, segundo 

o autarca - com ganhos de dimensão no que se refere a estudos e divulgação. Esta 

iniciativa pretende, talvez, relembrar a existência de potencial de turismo religioso na 

cidade e no concelho; é uma forma de marcar o local no regional e nacional. Por referir a 

divulgação, o assunto da sinalização viária também foi abordado, salientando que as 

referências que existem na A24 não são da responsabilidade exclusiva da autarquia, mas 

que esta está a trabalhar no sentido de lá existir sinalética que indique alguns dos 

atractivos turísticos da cidade.  

 Continuando a linha de auscultação dos dirigentes políticos, damos agora voz a 

um elemento de um partido da oposição, na impossibilidade de ouvir os outros. Quando 

se pergunta sobre o património de Chaves, as respostas não diferem muitos das dos guias 

turísticos e de outros intervenientes, destacando a riqueza e as várias heranças dos povos 

que em diferentes momentos da história por aqui passaram. A tónica vai, no entanto, para 

outro ponto divergente: as pessoas como património. Apesar de tudo, na resposta parece 

haver alguma confusão entre património e património histórico. Sobre as épocas 

destacadas, esta dirigente mencionou aquelas que são habituais, nomeadamente o passado 

romano, a Idade Média, a época das Guerras da Restauração e o período barroco, 

destacando os fortes, a Ponte Romana, os edifícios mais divulgados da Praça Camões, as 

igrejas, varandas e algumas capelas, bem como a “medieval” Rua Direita. De uma forma 

ou de outra, salientou aqueles com importância para a nação. No entanto, quando se pede 

para hierarquizar alguns deste lugares, ficam de fora as fortificações militares e 

inversamente, o Pelourinho ganha um lugar. A História é, segundo a entrevistada, o 

grande atractivo da cidade. No que se refere a algumas intervenções patrimoniais, a nossa 

interlocutora referiu o eventual choque e desagrado estético que algumas delas provocam 

no espectador, provavelmente aquele com uma visão mais estética e romântica do 

património. Sobre outra intervenção patrimonial – a da ponte romana – mostrou-se 
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favorável ao encerramento ao trânsito, mas será necessário não esquecer os impactos que 

tal atitude provoca nos comerciantes e residentes. Contrariamente a outros entrevistados, 

esta manifestou o seu cepticismo sobre a candidatura de Chaves a património mundial, 

mas manifestando-se convicta de que tal concessão do título traria mais dinheiro e 

visibilidade ao património da cidade. Manifestou também algum desagrado pelo facto de 

muitos dos residentes não conhecerem bem a cidade, que, segundo a entrevistada “é uma 

cidade bonita na TV”. Tal como outras opiniões auscultadas, esta dirigente partidária 

discorda do facto de Chaves ser apenas uma cidade termal, esperando que, no futuro, o 

turismo seja mais dirigido e o mercado segmentado para o património. 

 Por último, as opiniões do presidente da extinta RTATB. Este considera que há 

três patrimónios: o termal, pois Chaves é importante centro termal; o construído, com 

destaque para as descobertas do legado romano e por último, o património cultural, ligado 

ao intangível, à gastronomia e à oralidade. Considerou que, comparativamente a outras 

regiões, o património etnográfico da cidade, concelho, região não é tão rico como o de 

outras. Sobre o património da cidade, este entrevistado é dos poucos que introduziram 

elementos do século XX na resposta, concretamente a obra arquitectónica de  Nadir 

Afonso. O entrevistado tem uma concepção alargada de património, distinguindo 

património construído de natural. Sobre a hierarquia dos lugares, preferiu não a fazer, 

dada a complexidade e hierarquia de significados que cada elemento tem para diversos 

públicos. No entanto, possui uma visão de conjunto sobre a cidade, não descurando que 

há elementos incontornáveis como a Ponte Romana, a Praça de Camões e hábitos como a 

ida à “Adega Faustino”. Os elementos destacados por este actor do turismo da região 

foram aqueles ligados à formação da nacionalidade, passado romano, termas e século XX. 

Curiosamente, o património religioso só mais à frente é referido e de forma breve. Sobre a 

dualidade termas – património histórico, o entrevistado considerou sem dúvidas ou 

hesitações que Chaves é uma cidade termal, em virtude do número de turistas que 

acorrem à cidade motivados pelas termas, mas também devido à existência de um recurso 

que não se pode descurar nem desperdiçar. Aqui, prevalece uma visão de carácter 

economicista. Contudo, admitiu que os turistas admiram o património, pois a motivação 

de um turista não é a mesma de um habitante local, admitindo também que o aumento de 

dormidas verificado na região se deve a todos os atractivos turísticos e não apenas às 

termas. Sobre turistas e residentes, manifestou também o desejo de que os habitantes da 

cidade a interiorizem como cidade turística, mudando alguns comportamentos que 

poderão causar situações menos agradáveis na óptica de embelezamento turístico como 
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alguns danos provocados no jardim e estatuária. Sobre o património e a sua relação com o 

turismo, considerou o entrevistado que a retirada da circulação automóvel da Ponte 

Romana é uma ideia óptima. Já sobre a hipotética candidatura da cidade a património 

mundial manifestou algumas reservas, sem se opor. As reservas prendem-se com a 

necessidade de estruturar devidamente a candidatura e analisar os benefícios, 

responsabilidades e inconvenientes da eventual classificação. Considerou também que, da 

candidatura, deve resultar mais do que o título, nomeadamente benefícios para a 

população e os monumentos. Por último, e em face da reorganização das estruturas 

turísticas que à data da entrevista já se afigurava, perguntámos qual o papel da cidade na 

nova estrutura turística. De acordo com o entrevistado, a cidade terá a seu cargo a 

delegação do produto “saúde e bem-estar” para toda a região norte, reforçando o seu 

papel de cidade termal. Esta atribuição deve-se ao facto de existirem várias termas na 

região, prevalecendo o aproveitamento dos recursos existentes. Também não deixamos de 

perguntar o porquê da inexistência de sinalética referente à cidade na A24. A justificação 

está relacionada com as negociações que decorriam com a concessionária da via, mas o 

certo é que cerca de um ano volvido sobre a entrevista, ainda nem sinais da sinalética.  

 Da comparação das entrevistas, resultam os seguintes pontos: os técnicos têm uma 

visão mais científica e distante dos roteiros turísticos, considerando a História como um 

todo, não se devendo enfatizar ou individualizar nenhuma época em detrimento de outra. 

Ambos chamaram a atenção para as continuidades históricas. Por seu lado, os políticos e 

o empresário auscultado, possuem uma visão centrada nas questões de difusão 

patrimonial mais frequentes, dizendo muito do que os guias dizem. Os actores políticos 

possuem/relatam uma visão da História mais fragmentada, factual, centrada em 

acontecimentos ou monumentos. A visão que predomina nestes também conta com 

aspectos que podem ser considerados economicistas, enfatizando os locais ou atractivos 

turísticos que mais rendimento trazem à cidade. Podemos dizer que se os técnicos 

fizessem um roteiro, certamente ele seria diferente dos actuais. Os políticos centram o seu 

discurso em quatro eixos; passado romano, património religioso e locais ou épocas 

ligadas à fundação da nacionalidade ou ao actual regime republicano e as termas. O que 

se promove do discurso dos agentes políticos são locais que já de si recebem atenção dos 

turistas; aqueles que têm um aspecto mais indicado para o consumo turístico, não se 

referiram a nenhum edifício em ruínas ou degradado, preferindo criar e divulgar uma 

imagem de uma cidade aprazível, virada para a cultura e bonita.  
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5.6.1 – OS POSTAIS  

 

 Outro meio de difusão de discursos, mas desta vez “não oficiais”, tal como já foi 

referido, são os postais. Da nossa ronda por pontos de venda que são os habituais (para 

um turista), seja pela natureza do estabelecimento, seja pela proximidade aos locais de 

maior afluxo de visitantes, nem todos tinham os ditos artigos à venda. Ao todo, foram 

analisados 196 postais, alguns deles com mais do que uma imagem. Em anexo (anexo nº 

1) apresentamos umas tabelas síntese em que se pode verificar o discurso.  

 A existência de postais de outras zonas poderá ser um atractivo para que o turista 

estrangeiro que só passe pela região se lance ao conhecimento de outras? Os postais têm 

escrito o nome da cidade, da região e do país, chegando a provocar algumas confusões 

como por exemplo “Barragem dos Pisões – Montalegre”; em baixo no postal – “Chaves – 

Portugal. Cerca de 15/20% são do final dos anos 80 século XX (indicação dos 

comerciantes). Poucos mostram as construções recentes. Um postal das cheias do Tâmega 

ao pé da Ponte Marechal Carmona (Ponte Nova) são os únicos que não têm uma visão pré 

preparada, embora este possa ser uma visão de “locus horrendus” à maneira romântica. 

Os postais confirmam e reforçam outros discursos: promove-se o romano, o que está 

ligado à fundação da nacionalidade, património religioso, vistas gerais e varandas; tudo 

organizado e embelezado; algumas das fotos de noite com iluminação nocturna e sem 

pessoas. As ruas têm pessoas. Da comparação com postais adquiridos por gosto 

pessoal/coleccionismo no fim dos anos 80 do século passado, não há diferenças de vulto a 

registar no que concerne aos locais promovidos nem à maneira como são apresentados; 

embelezados. Num estabelecimento da cidade, pudemos apreciar alguns postais antigos 

(do tempo em que defesa se escrevia com “Z”) e o que se promovia na primeira metade 

do século XX eram locais como o Castelo, Ponte Romana, e Igreja de Santa Maria Maior 

e a da Misericórdia.  

5.7 - EVENTOS E DISCURSOS 

 

 Também foram analisadas algumas acções que têm por trás um discurso. Entre 

estas, podemos citar a inauguração de uma estátua em homenagem ao General Silveira 

em frente ao Forte de S. Francisco, local onde existe há vários anos uma placa evocativa 

da acção militar que derrotou os franceses durante a segunda invasão. A estátua foi 

inaugurada no dia 25 de Março 2009 com a presença do Presidente da República e no dia 

do RI 19, simultaneamente comemoração dos 200 anos das invasões francesas. A estátua 
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evoca o comandante e não os soldados. Afinal, ainda se faz História dos grandes homens, 

narrativa, esquecendo as multidões. Para a estátua, foi criado um espaço livre e sem 

lugares de estacionamento, para que a obra seja admirada, colocando-a ao consumo 

turístico, permitindo visibilidade e admiração. O passado condiciona o presente; é mais 

importante o militar do que os lugares de estacionamento; sem o militar, provavelmente o 

presente não seria o que é hoje – talvez seja essa a mensagem subliminar. Criou-se assim 

mais um ponto de consumo turístico, evocando a história local. O Forte de S. Francisco 

também é um actor do património da cidade. Numa das entradas podemos ver archotes e 

uma placa de acrílico com o nome do hotel; cria-se a ilusão de um ambiente antigo, mas 

ao lado a modernidade e câmaras de segurança. Pretende-se criar um ambiente histórico, 

mas com a sensação de segurança do presente.  

 

Imagem 13 – Estátua do general Silveira em frente ao Forte de S. Francisco 

 

 

 Não quisemos deixar de incluir nesta descrição um programa da estação pública 

de televisão no dia 29/06/2009. No programa intitulado “Verão total”, a televisão 

percorreu o país, mostrando algo sobre os locais. O programa sobre Chaves instalou-se 

nos jardins do castelo e o que sugeriram para visita, para além da Torre de Menagem, foi 

apenas a Igreja Matriz e os fortes. As termas também tiveram destaque. Também foi 

entrevistado um responsável autárquico - a propósito da “Chaves Viva” – que referiu que 

a Câmara e a “Chaves Viva” todos os dias oferecem cultura aos visitantes e aos locais 

(exposições, Centro Cultural, actividades cénicas, musicais e de animação, mas não 

incluiu o património histórico que está disponível para “consumo” todos os dias).  

Predominou uma visão da cultura “contemporânea”, reforçada pela construção da 

“Fundação Nadir Afonso”. O programa de âmbito nacional e internacional mostrou a 
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gastronomia da cidade/concelho e algumas profissões artesanais ligadas ao ciclo agrícola 

“em desaparecimento” como algo autêntico, genuíno, ancestral e que em mais nenhum 

lado se pode encontrar. A mensagem é algo do género: “veja antes que desapareça”.  

 Outro assunto que mereceu a nossa atenção é a realização de uma “feira medieval” 

em Chaves. Esta é anunciada na página on line da autarquia164 como uma “recriação do 

passado”. O assunto mereceria uma série de considerações que foram escritas, mas 

posteriormente retiradas por escaparem um pouco ao tema central deste trabalho, embora 

o evento seja um discurso sobre o passado. Muitas críticas se poderiam tecer sobre o 

evento como a localização ou o facto de numa feira “medieval” se servirem batatas nas 

tasquinhas.  

 

5.8 - O QUE NÃO APARECE: PATRIMÓNIO? PATRIMÓNIO INCÓMODO OU 
DESACTIVADO?   

 

 Em seguida daremos conta de alguns locais e edifícios que não surgem nos 

roteiros nem nos discursos, apesar de terem alguns detalhes arquitectónicos que, pelo seu 

conjunto, poderiam ser interessantes do ponto de vista estético e artístico, bem como 

revelar algo sobre o passado e vivências da cidade. Estes não surgem, porque 

provavelmente os habitantes se habituaram a considerar património os edifícios do 

passado; como se os lugares onde se situam os edifícios falassem por si, esquecendo a 

renovação ou o acrescento dos bens patrimoniais. O estado de conservação ou a 

localização de alguns poderá obstaculizar a sua percepção como património. Há 

elementos patrimoniais que permanecem durante muito tempo na memória dos habitantes, 

ao passo que outros nunca entram no grupo do que se considera património. Os edifícios 

da Rua de Santo António que representam a arquitectura do século XX são esquecidos, o 

palacete na esquina do Jardim Bacalhau; os edifícios do “Largo das Freiras”, não surgem. 

Aqui só algumas referências para a Biblioteca (mas sem referências à sua anterior 

utilização de quartel da GNR e dos Bombeiros) e o do actual “Liceu” que surge 

brevemente como localização temporária do Museu da Região Flaviense. O Palacete 

Botelho, uma casa uni familiar na Rua 1º de Dezembro não figuram nos roteiros. O 

mesmo se pode dizer sobre o edifício da garagem da antiga VW /Audi no Campo da 

Fonte, mesmo ao lado do Jardim Público. Estes edifícios atrás mencionados, poderão ter 

lugar num outro roteiro que inclua locais esquecidos, mas que revelam algo mais do que 

                                            
164 www.cm-chaves.pt, consultada a 29/07/2008.  
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as visões oficiais, sendo alguns deles possuidores de elementos arquitectónicos 

relevantes. Mas não é só nesta zona da cidade que há locais que não figuram nos roteiros: 

na Madalena, o edifício que faz esquina com a Ponte Romana (loja de ferragens) também 

é esquecido, apesar de ser da mesma época dos outros como a Igreja de S. João de Deus. 

Do século XX, as casas do Bairro Aliança e as que se situam na saída para Braga também 

não surgem nos discursos, apesar do seu evidente interesse do ponto de vista da História 

da Arte do século XX. Estes edifícios não aparecem e não são percebidos como 

património por ainda serem usados para a função original e ainda não houve quebra na 

função que permita perceber o que foram e o que representam. São percebidas como 

presente e não como passado. A sua não turistificação ou patrimonialização poderá estar 

relacionada com esta questão funcional, a não percepção do presente como património, 

mas também não podem ser descurados eventuais impactos negativos na qualidade de 

vida dos residentes se essas áreas fossem objecto de consumo turístico permanente. 

 Do século XX, também o Centro Comercial Carlton é esquecido, tal como a 

construção do Centro Comercial Charlot na antiga praça – mercado da cidade. Sobre esta 

já desaparecida, só as memórias dos que por lá passaram. Perto do Centro Comercial 

Carlton, uma capela de estilo barroco, também não tem vida nos discursos sobre o 

património. O edifício da Panificadora (obra de Nadir Afonso também é esquecido, 

excepto umas breves referências orais do presidente da RTATB e do director do Museu 

da Região Flaviense).Os edifícios da Rua do Olival também não surgem, apesar de num 

deles constar uma data no portal de finais do século XIX. A “Adega do Faustino” surge 

pela gastronomia, mas não pelo edifício; as termas surgem, mas não se promove o 

edifício. Na zona do Arrabalde, mesmo à entrada da Ponte Romana, o edifício que ostenta 

um painel de azulejos que por certo interessaria aos turistas mais curiosos, também não 

surge em nenhuma publicação, tal como uma casa perto da rotunda do “Pingo Doce” com 

data de construção assinalada no local – 1933 – e com detalhes interessantes do ponto de 

vista da arte portuguesa da época. Nesta mesma zona, encontra-se parte da antiga muralha 

seiscentista, mas nos guias não. Perto do Forte de S. Francisco, os edifícios do antigo 

magistério (onde se localizou também uma escola) e o outro em frente não aparecem nos 

folhetos turísticos, apesar de o seu estilo arquitectónico parecer indicar uma data de 

construção que poderá ser o século XVIII. Sobre a Praça Camões, salienta-se a assimetria 

da sua divulgação; só um dos lados surge nos folhetos e material promocional (aquele 

onde se situa o edifício do Museu da Região Flaviense). A outra parte é constituída por 

edifícios de habitação, escritórios, comércio e restauração e pela Capela de Nossa 
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Senhora do Loreto. Nos roteiros é frequente surgir o edifício sede da Câmara Municipal, 

onde está o gabinete do Presidente, mas o outro ao lado, onde se localizam alguns 

serviços da autarquia e que tem grandes semelhanças arquitectónicas não surge. A 

promoção turística e patrimonial destaca o poder. As varandas da Rua Direita são 

anunciadas como “medievais” e a rua como “de ambiente medieval”. Na verdade, são 

reconstruídas e só o modelo e origem poderá ser medieval. Esta ideia de “medieval” não 

foi escrutinada por nenhum historiador ou arqueólogo. A Rua Direita não é só medieval; 

tem edifícios de outras épocas posteriores (barrocos ou neoclássicos), a avaliar pelo estilo 

arquitectónico, mas não são promovidos. É promovido o medieval devido às varandas. Os 

que anunciam a rua como medieval, não olham para outros aspectos, preferindo destacar 

uma suposta época de brumas e desconhecimentos, mostrando que na cidade existe uma 

dessas provas vivas e elemento que deve merecer a atenção do visitante. Naturalmente 

que o material dominante nestas construções (madeira) poderia colocar os mesmos 

problemas quanto à sua autenticidade que se colocam sobre muitas edificações na Ásia. 

Os anúncios luminosos e os neons são medievais? 

 Sobre o embelezamento e higienização do espaço, para além das obras do 

programa POLIS, há a salientar a retirada da feira semanal da zona envolvente ao Forte 

de S. Neutel, a pavimentação do espaço, com a criação de jardins e áreas de descanso 

sobre a muralha e no espaço ajardinado, de forma a mostrar o edifício mais livre para o 

consumo estético e turístico. Para além destas intervenções, temos que referir também a 

iluminação nocturna de alguns edifícios, bem como a existência de espaços ajardinados e 

parques de estacionamento empedrados como por exemplo no Forte de S. Francisco, 

Torre de Menagem, os quais têm impactos positivos na qualidade de vida e até regulação 

térmica numa cidade, mas também são formas de higienização do espaço. A iluminação 

nocturna cria um cenário diferente e prepara o edifício para um novo consumo estético, 

como se fosse outro diferente daquele que é de dia. Sobre o Forte de S. Neutel, referimos 

alguns dados de uma incursão ao jeito de turista num domingo de manhã (05/04/2009). 

Apesar de ser publicitado em alguns discursos e anunciado o título de monumento 

nacional, estava fechado. Só era possível ver o exterior e passear aí. A reconstrução de 

muralhas foi feita com pedra tosca, granito mais claro para perceber as diferenças do 

antigo e do reconstruído, mas a contrastar, a pedra polida e cimento da última 

intervenção, já a desfazer - se. O fosso pode ser ultrapassado ou visitado através de uma 

escada metálica, o mesmo material da ponte levadiça que foi substituída por um passadiço 

permanente. É possível caminhar a toda a volta pela muralha exterior. Os bordos da 
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muralha são mais altos do que o centro; parece um caminho com guardas em pedra. O 

revelim (topo e áreas da muralha exterior) foi transformado em área de lazer e descanso 

com bancos de jardim. A zona tem espaços relvados e um parque de estacionamento. Foi 

também refeito um talude de terra e relva na muralha exterior. Não há interpretação do 

local a não ser a inscrição epigráfica na fachada da porta (época da construção) e uma 

placa que indica o nome do local.  

 Para além destas, há outras considerações a fazer. O edifício da nova biblioteca 

aparece – cultura como regeneração urbana -  numa praça que para além de permitir a 

realização de espectáculos, permite admirar o edifício. A praça sem jardim está apta para 

o lazer e actividades direccionadas para grandes públicos, mas também permite apreciar o 

edifício. O património do século XX não é visto como tal por razões funcionais; ainda 

cumpre a função para que foi inicialmente pensado e construído, mas as igrejas ainda 

cumprem essa função e são vistas como património. Esta situação é contrária à de Bilbau 

em que o presente é património. As casas degradadas do centro histórico não surgem, tal 

como o edifício do actual Hospital que é um exemplo da estética brutalista do século XX.  

A obra proposta para as termas romanas do Arrabalde – retirar muralha seiscentista – 

escolher um passado e esquecer o outro, significa glorificação do passado romano; pode 

dar aos turistas a ideia de que o local sempre esteve assim; esquece o traçado das 

muralhas seiscentistas e o papel da cidade nessa época, bem como legitima a cidade de 

Chaves como termal; a História é usada para legitimar uma situação, esquecendo outras. 

Outro exemplo do passado – o incêndio no castelo em 1903 não aparece porque não se 

nota ou para fazer crer que o telhado é muito antigo, para mostrar algo supostamente 

genuíno, antigo, autêntico, do tempo da construção do castelo? Se se pretende deixar a 

Ponte Romana com grades de ferro, há uma outra situação que parece ser de duplo 

critério: a Capela de S. Roque com pedra à mostra, enquanto a da Lapa que é do mesmo 

período foi revestida, repondo a situação anterior.  

 O que mais se promove coincide com os locais de maior afluxo de visitantes, 

conforme pudemos comprovar pelas nossas observações. Esta coincidência poderá ser 

fruto da inculcação de locais que os guias fazem, orientando os turistas para os locais 

melhor preparados para o consumo turístico, mas também pode ser o resultado da procura 

turística que cada um faz orientada para os locais mais emblemáticos e associados às 

grandes narrativas. Outros assuntos que não quisemos deixar passar, são as referências 

mais abundantes ao Forte de S. Francisco do que ao seu congénere que teve igual 

importância nos factos em que estiveram envolvidos. O maior número de referências ao 
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primeiro poderá ser o resultado de: localização geográfica mais central; ter uma unidade 

hoteleira e também não pode esquecer que o de S. Neutel foi até há pouco tempo local de 

domínio militar do RI 19. Não deixa de ser algo irónico que se use o passado romano para 

promover as termas, fazendo esquecer outros passados; aqui parece existir um conflito 

entre termas e património histórico. O passado romano volta e outras épocas são abafadas 

e esquecidas. Queremos também destacar uma suposta continuidade procurada: termas 

romanas, termas actuais e instalação da delegação de saúde e bem-estar.  

 Também não quisemos deixar de olhar para a sinalética. Para além da já referida 

sobre a A24, o que existe à entrada da cidade, tem a indicação “cidade termal”, o que 

pode colidir com algumas afirmações de responsáveis quando referiram que não era só 

termal. Também no interior da cidade existe um conjunto de placas informativas a cargo 

da Pró Centro. Estas indicam os locais mais visitados, mais divulgados, mais conhecidos 

e indicam ao turista o que ele deve visitar – construção de um lugar turístico. As 

indicações direccionam o visitante para locais ligados a meta – narrativas, seleccionando 

os factos históricos através dos locais a visitar. Há também outras placas de uma outra 

entidade - Red de turismo galaica e portuguesa. Há repetição de placas; algumas estão ao 

lado de outras já existentes. Esta repetição pode representar gastos e falta de coordenação 

ou vontade de ambas as instituições se afirmarem e disputarem o território – pró centro e 

rede galaico portuguesa. De qualquer forma, a segunda instituição, procura a integração 

deste espaço num mais vasto. Fica uma outra pergunta: o património é tão rico que 

merece a atenção de duas entidades? Se por vezes há duplicação de sinalética, nos locais, 

não há informação sobre o nome do edifício ou local. Em jeito de conclusão, podemos 

afirmar o que já foi escrito: promovem-se os grandes momentos de construção da 

nacionalidade e não o quotidiano; os guias mais recentes obedecem a lógicas nacionais, 

havendo em alguns um desconhecimento dos lugares. A construção do espaço turístico 

obedece a um percurso bem delimitado: Ponte de Trajano e Igreja de S. João de Deus, 

Arrabalde; Rua Direita em direcção à Praça de Camões, descer a ladeira em direcção ao 

Largo das Freiras e seguir para o Forte de S. Francisco. Se há edifícios que ganham vida e 

personalidade através dos nomes, outros há que ficam pela designação genérica de 

capelas ou fortes. Em todas as épocas do período temporal que está em análise ao longo 

desta tese, se promovem locais associados ao poder: imperial, religioso cristão, militar 

medieval e militar moderno. 
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Imagem 14  - Sinalética rodoviária 

   

 

 Os guias não relatam as histórias da História. A importância dada ao passado é de 

tal ordem que é no passado e na sua grandeza que se baseia a candidatura (hipotética) a 

património mundial. O principal argumento é o balneário romano, é o património 

histórico, mas o que se promove são as termas como produto turístico do presente, em 

virtude do seu rendimento económico. Estaremos perante uma possível reorientação do 

discurso e da promoção turísticas? Em nenhum dos museus da cidade se promove a 

adesão às ideias castelhanas no século XIV. De qualquer forma, há uma certa 

ambiguidade e pluralidade nos discursos de entidades oficiais e não oficiais: as termas, o 

património histórico e a modernidade (Centro Cultural; Fundação Nadir Afonso; 

Festimage) alternam no discurso da autarquia. Se nuns lados se promove Chaves cidade 

termal, noutros difundem-se imagens do património histórico. Os guias e informação 

turística editada pelas entidades oficiais apresentam algumas lacunas: não se encontrou 

nenhum em Braille; nem todos os locais (museus) dispunham de informação sobre o 

próprio espaço e ainda não está tudo feito no que se refere às acessibilidades de cidadãos 

com mobilidade condicionada ou reduzida. As línguas em que se publicam são todas 

europeias e “globais”: português; castelhano; francês e inglês. Não se encontrou nenhum 

em galego ou numa língua do leste da Europa ou da Ásia.  

 Por último, queremos deixar duas outras observações: a primeira vai para a 

importância do património edificado/material, pois mesmo sem guias, ele está apto a ser 

consumido pelo turista, porque está ali; não precisa de ser lembrado como o imaterial. A 

outra observação vai para os diferentes enfoques do restauro da Ponte Romana e Castelo: 

as colunas da ponte perderam as armas reais e o castelo ficou livre do edifício militar 
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anexo. Estas obras parecem estar de acordo com os princípios de Viollet – le  - Duc 

(devolver o edifício ao seu aspecto original) , mas no presente, deixam estar as grades de 

ferro, marcando não só a História do edificado, mas também garantindo que a eventual 

reposição do original enfrenta muitas dúvidas, correndo o perigo de criar algo que nunca 

existiu.  

 

Imagem 15 – Casas do Bairro Aliança 

 

 

Imagem 16 – Edifícios na Rua de Santo António 
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Imagem 17 - Casa na Avenida dos Bombeiros Voluntários 

 

 

5.9 – CHAVES É DIFERENTE DE OUTROS LOCAIS?  

 

 Depois de explanarmos o que se diz, mostra e escreve sobre o património histórico 

de Chaves, não quisemos deixar de o comparar com algumas situações mostradas por 

diversos estudos da área do património e do turismo. As imagens mostram diferentes 

relações com o espaço (Santos, 2006, 1) e representam uma determinada área urbana. De 

acordo com a autora, as visões oficiais mostram uma cidade monumental, onde 

predominam os valores estéticos, edifícios históricos e as igrejas. No que se refere a 

Chaves, a situação também se verifica. O que predomina nos postais e imagens 

divulgativas da cidade são os edifícios que transmitem valores monumentais, relacionados 

com a construção da nacionalidade, a religião e os edifícios classificados como 

monumento nacional.  

 A produção de imagens sem pessoas demonstra que o lugar está pronto a ser 

apropriado e consumido pelos turistas. A autora salienta também que a cidade é “um 

conjunto de monumentais fragmentos da história” (ibidem, 3), o que pode ser visto se 

analisarmos as épocas que se promovem mais sobre Chaves: romanização; Idade Média e 

Guerras da Restauração; pouco se diz sobre invasões bárbaras ou sobre o presente. Em 

alguns casos, cria-se uma imagem de cidade antiga. Esta ideia de valorização de uns 

períodos históricos através de monumentos, também pode ser lida noutros estudos 
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(Rodrigues, s/d, 1). A valorização de monumentos representativos de um período 

histórico e da arte, cultura e sociedade a ele correspondentes, pode mostrar como se 

procuram destacar umas épocas em detrimento de outras, construindo um relato histórico 

com lacunas, dando ao visitante uma imagem de continuidade. Na verdade, a 

“monumentalidade actua na dimensão do simbólico, dando visibilidade, representando e 

valorizando as ideias, acções e concepções daqueles que as utilizam” (ibidem, 1). O poder 

promove o poder; os locais que simbolizam poderes do passado, mas também do presente 

são os mais promovidos: Ponte Romana, o edifício da Câmara, o Castelo, o Paço dos 

Duques de Bragança, as igrejas, os fortes. Também o turismo é um instrumento ao serviço 

do poder, não só do actual, mas também do do passado. A utilização da monumentalidade 

como forma de inculcar ideologias não é nova na História, como se poderá ver pelas 

construções arquitectónicas dos regimes ditatoriais. A título de exemplo veja-se a esfera 

armilar no Tribunal de Chaves. Os guias turísticos não se separam das imagens 

construídas e reconstruídas da cidade em diferentes circunstâncias da sua história 

(Barreira, 2005, 300). Chaves teve importância na época romana, agora difunde-se a 

ponte e o balneário; na Idade Média, agora publicita-se o castelo e a Igreja Matriz; no 

século XVII devido à posição estratégica, agora lembra-se que há fortes desse tempo; foi 

importante na repulsão dos franceses no século XIX e agora isso regressa à memória 

pelos guias. Através da promoção turística, há uma espécie de marca do passado que não 

se deve esquecer. O que se promove é para lembrar; o que não, é para esquecer. O 

esquecimento de um passado e a valorização de outro é um facto presente nos guias 

turísticos e Chaves não foge à regra. 

 A difusão de imagens sobre uma cidade pretende, por vezes, criar uma imagem 

que na realidade não existe. O que não cabe nessa imagem é esquecido ou desvalorizado. 

O património é motivo de operações de higienização e de ordenamento disciplinador do 

espaço urbano, mas também de embelezamento, o que pode ser visto na retirada de 

algumas actividades de uns locais para outros, na iluminação e espaços ajardinados que 

envolvem vários dos locais. O mesmo espaço, por exemplo um jardim, a feira do gado, 

pode ser visto como rústico, campestre por uns e sujo por outros. O que numas épocas se 

considerava incómodo na cidade, pode ser considerado como atracção turística no 

presente. Já para Barreira (2003, 319), a cidade é um espaço de conflitos, que, em Chaves, 

se podem verificar, ainda que de uma forma latente, entre a promoção do património 

histórico e as termas. Se para uns as termas são o grande atractivo, recurso e 

indiscutivelmente o que mais turistas e rendimentos trazem, para outros, não se pode 
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esquecer o património histórico e o cultural, aproveitando todos os recursos que forem 

possíveis. Os guias são uma resposta ao turismo cultural (González Alcaide e Blay Feliu, 

2008, 71). De acordo com estes autores, estas obras caracterizam-se por ter um carácter 

excessivamente descritivo, em que predomina o aspecto visual, dando pouca atenção à 

divulgação de aspectos científicos, aparecendo património de vária natureza junto. Sobre 

Chaves, esta é também uma situação que se verifica, por exemplo, na divulgação de 

imagens da Torre de Menagem com o jardim, sem outra informação de carácter histórico 

anexa.  

 O que se promove é o que uma cidade quer oferecer ao mundo, muitas vezes 

imposto pelo poder político, “de cima para baixo” (Bidema, 2007, 288). No entanto, todas 

as cidades têm património incómodo, seja ele de que natureza for. É certo que todo o 

património é uma construção social, mas a sua legitimação depende de um consenso entre 

distintas forças políticas e sociais. Sem poder não há património (Prats, citado por 

Bidema, 290). Se para Barcelona o incómodo são as touradas, associadas ao sangue, em 

Chaves o incómodo, parece ser a guerra com os espanhóis após 1640 e a Monarquia do 

Norte. O que é sangrento esconde-se em ambos os casos.  

 O que se promove sobre Chaves está relacionado, principalmente nos últimos 

tempos, com natureza, bem-estar e lazer. Esta é uma tendência já verificada por 

Henriques (1996; 42). Os citadinos procuram um regresso à natureza. Outra tendência 

verificada pelo autor está relacionada com a atractividade dos museus, facto que também 

em Chaves se promove. O estudo citado é sobre Lisboa, mas há elementos comuns a 

Chaves: luzes, embelezamento, reconversão de frentes ribeirinhas e antigos espaços 

industriais para funções turísticas e culturais. Em Chaves essa mudança deve – se em 

parte ao programa POLIS. Outro ponto de contacto e semelhança entre as duas cidades é 

o facto de nem todas as áreas fazerem parte da “cidade turística” (ibidem, 83). Os guias 

são uma forma de criar uma cidade que pode ser imaginada, escondendo e mostrando, 

construindo e reconstruindo espaços e identidades. Nesta construção, o turista que siga o 

guia, fica com uma visão fragmentada da cidade (ibidem, 101). Nesta redefinição dos 

espaços enquadra-se o arranjo de áreas abandonadas como a antiga Estação da CP, mas 

também a zona ribeirinha. Para além dos guias, é importante ter em atenção os discursos 

não oficiais (Mansilla Castaño, 2005, 257). Estes têm um papel divulgador, mas 

funcionam também como recordação e sinal de que se esteve no local. A autora chama a 

atenção para a necessidade de verificar em que medida reforçam uma determinada 

imagem, a contrariam e qual a sua relação com os discursos divulgativos (ibidem, 259). 
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Os locais mais promovidos pelas entidades oficiais de Chaves surgem nos postais. Os 

discursos não oficiais e os oficias coincidem em grande parte. Nestes predomina uma 

contemplação estética e não a explicação do local retratado. Num estudo realizado sobre 

duas comunidades que recebem turistas (Sortelha e Monsaraz), Luís Silva chama a 

atenção para a exploração turística de lugares patrimoniais (2007, 853). O autor alerta 

para a construção de um ideal de beleza estética para o turismo, não só nos edifícios, mas 

em toda a sua envolvente, havendo até a construção de um “cenário” de época, fazendo 

remontar os locais a um passado medieval (ibidem, 855). Esta construção de cenários 

pode ser vista na destruição de fortins da época das Guerras da Restauração, reforçando a 

ideia de um cenário medieval (ibidem, 856). Esta situação tem semelhanças com algo que 

encontramos em Chaves: a proximidade da fronteira espanhola e a negação ou o esconder 

do passado que separou os dois países. Em Chaves esse acto de esconder um determinado 

passado pode ser visto nalguns guias e na intenção anunciada do Presidente da Câmara 

em retirar (parte) da muralha que está em cima da piscina do balneário romano; é a 

destruição de um passado em nome de outro. 

 Outro ponto semelhante entre grande parte da documentação por nós analisada e 

as conclusões de Pires (2003,48), é o facto de grande parte dos roteiros começar no Porto 

ou em Lisboa.  
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6 - CONCLUSÕES   
  

 Depois desta pesquisa concluímos que o conceito de património é plural e pode ser 

interpretado de várias maneiras. No capítulo dois discutimos o conceito de património. Os 

conceitos de património cultural e património histórico não são sinónimos, mas de acordo 

com a ciência ou a perspectiva escolhida, um pode englobar o outro. O património é um 

conceito abrangente, polissémico e dinâmico. A sua relação com identidade, educação e 

poder existe. O património é uma construção social. Dentro da evolução do conceito de 

património, observamos a mudança de um património centrado no artístico e monumental 

para um património que também engloba o popular, o rural, o quotidiano, o fonográfico, o 

bibliográfico. A ideia de património cultural poderá ser mais abrangente do que a de 

património histórico. O património cultural engloba todos os elementos de carácter 

cultural, independentemente da sua concepção histórica. No entanto, se o património 

histórico está dentro do património cultural, também o património cultural é património 

histórico na medida em que é o reflexo dos valores de uma época que produziu e activou 

algo como património. O debate é vasto e umbilicalmente ligado à disciplina em que se 

situam os investigadores. A ciência que usa o termo “património” condiciona o que 

dele se entende. A classificação de algo como património depende de uma atribuição que 

é dada ao bem e não a uma característica intrínseca. A entrada do turismo no património 

ou vice-versa poderá ser o reflexo de uma sociedade que procura referências no passado; 

para outros poderá ser um reencontro.   

 A relação entre turismo e património nem sempre é pacífica. Os impactos que a 

actividade turística tem no património variam conforme o modelo de turismo escolhido 

ou existente. Se o turismo pode reabilitar o património do ponto de vista físico, 

económico ou até simbólico, o efeito do turismo também pode ser o oposto. A relação 

entre turismo e património é, por vezes, um casamento de conveniência. O turismo pode 

ameaçar património, mas também o pode alterar ou reabilitar. Por vezes confunde-se o 

património e o turismo, ficando aquele subalternizado a este em função dos benefícios 

económicos que possa dar. Contudo, o património vale por si e não apenas pelo valor 

económico; ele tem um valor de fonte histórica, de testemunho do passado, de recurso 

educativo e identitário. Na relação entre património e turismo é necessário compreender a 

complexidade de valores e significados que o património encerra. O turismo deve 

respeitar todos os significados e atender à sustentabilidade e conservação do património. 
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 O turismo em Chaves é também um instrumento de criação de imagens; o que se 

promove ou se esconde pode não ser inocente nem fruto do acaso. O passado romano é 

exaltado e constrói-se uma imagem de que o passado com Espanha foi pacífico, num 

presente que promove uma eurocidade baseada na proximidade e na semelhança.  

 No capítulo três analisámos algumas das leis sobre o património em Portugal. 

Também aqui se verifica uma alteração no que se considera património. As leis mais 

recentes usam o conceito de património cultural, considerando este como a designação 

dada a variados objectos e produções culturais como o edificado, os livros ou os registos 

sonoros. Uma outra alteração que verificámos foi a influência dos textos internacionais e 

da produção científica sobre o património na redacção da lei em Portugal. As produções 

legislativas do Estado Novo davam, importância aos monumentos mais conhecidos e 

associados às grandes narrativas da História e da nacionalidade. O património e a 

protecção legal serviam o poder e a construção de um ideal de nação.  

 No capítulo quarto discorremos brevemente sobre a relação entre a História e a 

Antropologia e sobre aspectos ligados à realização deste trabalho. A História dá mais 

atenção aos monumentos e vestígios físicos, enquanto a Antropologia destaca todo o 

conjunto de criações culturais que representam um contexto. No que se refere à 

metodologia, devemos confessar a reduzida experiência em trabalhos de investigação 

como o que se apresenta. Procurámos usar as técnicas que nos pareceram mais adequadas 

ao treino do investigador, à formação e sobretudo à natureza do objecto. Em termos 

pessoais, devemos registar o seguinte: a aprendizagem da necessidade de definir prévia e 

concisamente uma estrutura para o trabalho a fim de evitar leituras desnecessárias, gastos 

temporais e escritos supérfluos. As leituras proporcionaram outras visões do fenómeno do 

turismo e do património, pois como já mencionámos, a área de formação inicial difere 

destes sectores. A realização deste trabalho foi uma oportunidade para actualizar e 

diversificar conhecimentos e adquirir na prática conhecimentos sobre a investigação e 

claro, sobre o tema do turismo e do património, embora com custos pessoais e sacrifícios 

de tempo.  

 No capítulo cinco, descrevemos e analisámos uma série de materiais que nos 

serviram de base. Quanto ao caso aqui analisado, verificam-se algumas semelhanças com 

outros locais, tais como o realce dado aos lugares ligados à formação da nacionalidade ou 

ao poder. A relação mantém-se no tempo no mesmo espaço. A presidência da autarquia 

está num edifício nobre, perto do castelo, das igrejas e do antigo Paço dos Duques.  
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 Em Chaves, os discursos produzidos na primeira metade do século XX sobre 

locais e/ou edifícios que agora são considerados património ou monumento são feitos 

numa óptica de salvaguarda e de identificação de um bem ou local com uma identidade 

ou com um passado. Não havia a consciência patrimonial que existe hoje, mas escrevia-se 

sobre o que hoje consideramos património ou património histórico. O que se promovia 

para o turismo na segunda metade do século e nos dias de hoje não varia muito; pode 

variar o discurso, os adjectivos, o enfoque, mas não o objecto. A situação verificada para 

Chaves (durante um longo tempo o discurso patrimonial centra-se nos mesmos objectos) 

tem semelhanças com o verificado noutros locais. Em Chaves, tal como noutras cidades, a 

promoção obedece a lógicas comerciais e algumas parecem encaixar-se nas definições 

nacionais: as termas surgem com maior importância que o património histórico, embora 

pareça existir uma dualidade, uma oscilação quando se trata de escolher elementos 

identificativos da cidade. Os guias, os livros, os entrevistados escolhem o mesmo para 

lembrar o que é património e património histórico. De qualquer forma, o património 

histórico promovido também obedece a lógicas já vistas noutros locais; promove-se o que 

está associado às grandes narrativas da História. O património representa o poder e isso 

pode ser visto no que as leis do Estado Novo consideravam património e protegiam. O 

presente está quase ausente. Esses edifícios e locais não surgem, porque provavelmente os 

habitantes e promotores se habituaram a considerar património os edifícios do passado; 

como se os lugares onde se situam os edifícios falassem por si, esquecendo a renovação 

ou o acrescento dos bens patrimoniais. Há elementos patrimoniais que permanecem 

durante muito tempo na promoção e nos discursos, ao passo que outros nunca entram no 

grupo do que se considera património. O que se promove no início do século XX é 

semelhante ao que se promove actualmente.  

 De um e de outro lado do rio, o número de locais que se consideram património 

histórico é bem diferente. Na zona da Madalena os imóveis classificados são em número 

substancialmente inferior. Esta freguesia está mais próxima dos núcleos rurais do que as 

outras onde se situam os edifícios vistos como património histórico. Esta situação não é 

alheia à localização da cidadela medieval e fortes na outra margem. O desenvolvimento 

urbanístico da cidade não é estranho à existência de mais bens considerados património 

numa das margens do rio. A água une, mas também separa. A água dá vida em sentido 

biológico, mas também militar, porque é defesa e obstáculo à progressão inimiga.  

 Muitos dos discursos sobre o património histórico são de nível local. O nacional 

destaca os elementos ligados à natureza (paisagem e termas). O turismo cultural e 
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patrimonial parece ficar em segundo plano face àqueles elementos. O património 

histórico que se promove a nível nacional situa-se noutras zonas do país como Guimarães 

e Alcobaça. Promove-se o que está ligado aos grandes momentos de construção da 

nacionalidade e que possui valores estéticos e artísticos, porventura, de maior relevo.  

 A divulgação e activação patrimonial da arquitectura do século XX poderia 

diversificar a oferta, alterar e reposicionar Chaves no contexto do turismo através de uma 

imagem de modernidade e aumentar o número de visitantes.  

 Se o turismo está ligado à educação, também pode estar a fazer o seu contrário; 

em alguns guias há erros históricos, omissões, erros de tradução, incorrecta associação 

dos lugares a uma região, sites com informações desactualizadas. Há uma antiguidade 

exaltada e remodelações esquecidas. Os materiais de divulgação constroem narrativas 

históricas e também quadros espaciais ao leitor/visitante.  

 O turismo pode ser um instrumento de pacificação: os guias que estão em duas 

línguas não referem acontecimentos bélicos ocorridos entre os povos falantes dos idiomas 

como é o exemplo da omissão das Guerras da Restauração nos guias que estão em 

português e castelhano. O turismo é usado como instrumento político.  

 Refira-se a promoção que diferentes agentes fazem e o que diversos actores 

destacam: a ex RTATB promovia tudo, mas enfatizava as termas; as entidades nacionais 

destinaram a Chaves e à região as termas e a natureza. Os técnicos alertam-nos para a 

necessidade de olhar para pequenos, singelos e tímidos elementos patrimoniais, mas que 

ajudam tanto ou mais que os elementos conhecidos e monumentais a construir o discurso 

histórico.  

 A revista “Panorama” – tal como no presente, já destinava esta zona do país para 

produtos turísticos que não o património histórico: natureza e nacionalidade mítica; 

ancestral. No presente, para além das referências ao património histórico, há também as 

termas e natureza, sinal do gosto pelo natural que o urbano demonstra. No presente há 

também um elogio à grandeza do passado, como se este atestasse a importância do 

presente. Em alguns documentos de promoção turística começam já a definir-se linhas do 

PENT, como é exemplo os folhetos “escapadinha” que reservam o património histórico 

para outras zonas – todas elas património da humanidade, destinando a Chaves a área 

termal.  

 Neste trabalho não se procurou um debate teórico que reformulasse uma teoria; 

antes partimos à procura de algo. Ao longo do trabalho pudemos confirmar o que se 

verifica noutros locais turísticos sobre o património histórico. 
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Presidente da Região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso – Mestre António Mota em 

29/08/2008; 

 

Director da rede de museus de Chaves - Dr. Jorge Leite em 27/05/2009.  

 

Publicações periódicas (jornais locais)  

 

“Era Nova”, ano 12, nº 564, 04/06/1939.  

 

“O flaviense”, 2º ano, nº 53, 12/07/1904.  

 

“O flaviense”, 2º ano, nº 65, 04/10/1904.  

 

“O flaviense”, 2º ano, nº 34, 24/10/1915.  

 

“O flaviense”, 2º ano, nº 66, 25/06/1916.  

 

“Notícias de Chaves”, ano VIII, nº 370, 10/08/1957.  

 

“Notícias de Chaves”, ano XXI, nº 1051, 29/08/1970.  

 

“Notícias de Chaves”, ano XXI, nº 1052, 05/09/1970.  

 

“O comércio de Chaves”, Dir: Júlio Xavier Júnior, ano 1, nº 5, 02/11/0933.  

 

“O comércio de Chaves”, Dir: Júlio Xavier Júnior, ano 2, nº 48, 06/09/1934.  

  

“O comércio de Chaves”, Dir: Júlio Xavier Júnior, ano 3, nº 100, 05/09/1935.  

 

 “O Intransigente – semanário progressista”, ano I, nº 5, 30/01/1899.  

 

 “O Intransigente – semanário progressista”, ano I, nº 43, 29/10/1899.  
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 “O Intransigente – semanário progressista”, ano V, nº 7, 22/02/1903.   

 

 “O Intransigente – semanário progressista”, ano V, nº40, 24/11/1903.  

 

 “O Intransigente – semanário progressista”, ano VI, nº 4, 26/10/1904.  

 

 “O Intransigente – semanário progressista”, nº 49, 2ª série, 27/03/1910.  

 

“O semanário”, Dir: António Granjo, nº29, 06/09/1910.  

 

“O semanário”, Dir: António Granjo, nº 38, 08/11/1910.  

 

“O semanário”, Dir: António Granjo, nº 46, 01/01/1911.  

 

“O semanário”, Dir: António Granjo, nº 48, 15/01/1911.  

 
Outros documentos  
 
Turismo de Portugal, 2006, Plano Estratégico Nacional do Turismo, Lisboa.  
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8 - ANEXOS 
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Anexo 1  - Distribuição dos elementos representados nos postais. Os postais analisados correspondem ao 
universo dos que se encontravam à venda na cidade. Fonte: elaboração própria  

 

O que aparece/actividades ou locais Nº 

Jardins e vistas da cidade 40 

Castelo 31 

Agricultura 22 

Ruas, largos e varandas 38 

Termas 16 

Igreja da Misericórdia 4 

Igreja Matriz 
 

15 

Igreja de S. João de Deus 4 
Capela da Lapa 4 

Lazer 11 

Forte de S Francisco 9 
Forte de S Neutel 1 

Pelourinho 4 

Praça de Camões  
 

3 

Outras (artesanato, indústria, Regimento 
de Infantaria, antiga estação da CP )  

7 

 

Indicação dos locais mencionados nos postais turísticos. Os postais analisados correspondem ao universo 
dos que se encontravam à venda na cidade. Fonte: elaboração própria  
 

Locais Nº 

Chaves concelho 17 
Chaves cidade 130 

Trás-os-Montes e Alto 
Douro 

39 

Outros locais 8 
Total 194 
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Anexo 2 – Mapa da cidade de Chaves (elaborado pela Região de Turismo do Alto Tâmega e Barroso) 
 

 
 


