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RESUMO 

 
A representação do Alto-Douro Vinhateiro nos guias de viagem estrangeiros (1845-

1974) tem como finalidade estudar a forma como Portugal e, particularmente, o espaço 

duriense foram percecionados e divulgados ao longo do tempo, através dos guias de viagem 

estrangeiros (impressos e editados) e, conjuntamente, analisar as alterações sociais, culturais 

e da organização do espaço, associadas à viagem por este território. O motivo pelo qual se 

optou por estudar esta realidade prende-se com a clara perceção de uma insistente 

complexidade na criação de uma imagem sobre o Alto Douro. 

Este estudo procura reconstituir os momentos determinantes na cronologia de 

afirmação do Douro vinhateiro como espaço de visita e observar as alterações verificadas 

nas viagens pelo Alto Douro, determinadas pelo desenvolvimento tecnológico e industrial 

que permitiu o aparecimento e generalização de novos meios de transporte. Mas, mais do 

que o exame dos guias de viagem, a pesquisa procura analisar a representação estética da 

natureza e dos ângulos sociais e culturais mais expostos, deste território, nas reproduções 

narradas e, se possível, observar a reconstituição dos itinerários propostos aos viajantes nos 

guias consultados e a evolução da conceção do(s) espaço(s), ao longo do período 

cronológico definido. 

 

Palavras-chave: Alto Douro Vinhateiro, guias de viagem, espaço, representação. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A apresentação de um estudo reúne a exposição e as reflexões construídas ao longo 

do período de investigação, com a enunciação da problemática, a construção de uma ideia, 

a descoberta do corpus, a sua discussão e a sua compreensão. É o que arriscaremos 

transmitir embora saibamos que connosco ficarão as surpresas, os entusiasmos e as 

dificuldades. 

Este trabalho pretende avançar a dissertação intitulada O País vinhateiro do Alto 

Douro na primeira metade do século XIX: Viagens e Representações, desenvolvida no 

âmbito do Mestrado em Estudos Locais e Regionais, apresentada à Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, em 2007, porque perseverou a sensação de que seria útil prolongar 

essa análise no tempo histórico, pese embora se tivesse optado por uma modificação nas 

fontes em análise: passámos de relatos de viagem para guias de viagem, mas persistimos 

no universo da literatura de viagens. 

Confessa-se que na escolha deste tema pesa um gosto especial pelo estudo do Alto 

Douro Vinhateiro e pela recuperação das leituras que este território causava e causa nos 

estrangeiros que o visitavam, sendo que, estes olhares e propostas expressas nos guias se 

reportavam a uma vivência temporária e ausente de raízes, embora, como veremos, se 

tenha sentido que a história vitícola da região se encontrava sempre na bagagem dos 

autores dos guias, sendo as visões propostas um reflexo de toda uma amálgama de 

informações passadas e de ideias estereotipadas. 

Nesta perspetiva, e tendo em conta que optámos pela análise de fontes estrangeiras, 

defendemos que são novas formas de olhar: é através do olhar que se avaliam as mudanças 

no espaço e se captam as diferenças culturais  (Rojek, 1997: 5). O território estrangeiro é 

uma novidade, mas também um espaço de aprendizagem. Desde sempre se escreveu acerca 

da “Arte de Viajar”1, próxima da visão do estrangeiro, a sua recriação do Outro e a natural 

atração pelo desconhecido. 

A representação do Alto-Douro Vinhateiro nos guias de viagem estrangeiros 

(1845-1974) tem como finalidade estudar a forma como Portugal e, particularmente, o 

espaço duriense foram percecionados e divulgados ao longo do tempo, através dos guias de 

                                                
1 Título do livro de Alain de Botton, A Arte de Viajar (2004), onde se fala dos prazeres e desilusões da 

viagem, acompanhando escritores, artistas e pensadores que foram inspirados pela viagem sob diversas 
formas. 
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viagem estrangeiros (impressos e editados) e, conjuntamente, analisar as alterações sociais, 

culturais e da organização do espaço, associadas à viagem por este território. O motivo 

pelo qual se optou por estudar esta realidade prende-se com a clara perceção de uma 

insistente complexidade na criação de uma imagem sobre o Alto Douro. 

No mundo das viagens pensamos em espaços com imagens próprias, produtos e 

recursos específicos, com mensagens promocionais que lhes traduzem atratividade, sempre 

com alguma forma de limite real ou percebido2. Esta enunciação, a par da consciência do 

que é o Douro português e do conhecimento de que se trata de uma região com 

características peculiares que se articulam, levam-nos a estabelecer que a sua delimitação 

espacial assentará nas múltiplas variações que originam sub-regiões.  

O Douro é um dos grandes e importantes rios da Europa. Antes de entrar em 

Portugal é já bastante caudaloso, possuindo uma vasta bacia hidrográfica. Dos seus 927 

Kms de extensão, só 213 são em território português. Os 112 Kms que o rio percorre na 

direção Nor-Nordeste – Sul-Sudoeste, entre Miranda do Douro e Barca d’Alva, formam o 

chamado Douro Internacional, constituindo a fronteira entre Portugal e Espanha. Em Barca 

d’Alva, o rio flete para ocidente em direção ao Atlântico e é aqui que começa a região 

demarcada de produção do vinho do Porto. Esta demarcação foi criada em 1757 e 

ampliada, ou reduzida, posteriormente, em sucessivas revisões. Em 1843 estendia-se por 

cerca de 8 léguas de comprimento e 3 de largura, ou seja, aproximadamente 72 600 

hectares. Hoje é uma região de 250 000 hectares. No seu sector terminal, o vale do Douro 

torna-se mais atlântico, na área que corresponde à antiga província do Douro Litoral. 

Na verdade, a nossa abordagem estará sempre mais próxima da região designada no 

início do século XIX por “País Vinhateiro do Alto Douro”, que embora nunca chegasse a 

constituir um quadro político-administrativo autónomo, evoluiu no sentido de criar uma 

“região”, que os estrangeiros apreenderam como o Wine-district of the Alto Douro ou Le 

Pays du Douro. Os visitantes sempre consideraram o Alto Douro como uma região 

delimitada, fora de Trás-os-Montes, esboçando-a com identidade própria: vivendo de forte 

especialização agrícola, com características climáticas, socioeconómicas e cultura próprias.  

Os limites da região produtora de vinho do Alto Douro e o levantamento 

cartográfico do seu espaço, na totalidade, e com rigor, são representados tardiamente, 

aquando da publicação, em 1843, do Mappa do Paiz Vinhateiro elaborado pelo Barão de 

Forrester (1831-1861), constituindo esta imagem, como que o início estabelecido para a 
                                                
2 Ver L'Espace touristique (Cazelais, 2005). 
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nossa investigação, dado que, finalmente, a região do Alto Douro se encontrava 

cartograficamente fixada e difundida. E, pela investigação anteriormente levada a cabo, era 

justamente o “quadro” que o Barão de Forrester fez questão de “colectar” e “transportar” 

até às Exposições Universais, nos países “civilizados”, o Alto Douro projetado para lá das 

nossas fronteiras, neste voltear de meados de Oitocentos3.  

E como fugir ao período de generalização das viagens e do caminho de ferro? 

Como omitir as décadas em que os itinerários se diversificam, em que se criam novos 

hábitos e a viagem se generaliza e dissemina na Europa? Mesmo em Portugal, no início do 

século XX, o turismo é institucionalizado, com a criação da primeira instituição pública 

vocacionada para a promoção turística: o Conselho e Repartição de Turismo. Na época da 

Implantação da República e durante o Estado Novo, com todas as suas restrições, é 

formalizada uma máquina de propaganda política que vai veicular uma nova imagem de 

Portugal que acabaria por abrir o País ao exterior4. 

A dimensão temporal de longa duração do estudo, de 1845 até 1974, com a inclusão 

das políticas de propaganda do Estado Novo, permitir-nos-á avaliar aquilo que as fontes 

omitem e aquilo que distinguem e a sua mutação ao longo do período em análise. O ano de 

1974 parece-nos uma boa data para limitar o período em análise porque a passagem ao 

Regime Democrático, provoca profundas alterações económicas e sociais em Portugal e 

marca uma viragem no sector do turismo, com a sua reestruturação administrativa e a 

subsequente criação da Secretaria de Estado do Turismo. O que é considerado digno de 

observação estará forçosamente dependente do olhar do observador e este, obviamente, 

estará sujeito a conjunturas históricas e culturais que não são estáticas ao longo da extensão 

temporal definida. 

É objetivo desta pesquisa contribuir para o aumento do conhecimento acerca da 

viagem em Portugal e em particular no Douro português, tendo por base uma dupla 

perspetiva e inserta num contexto relacional. O projeto desenvolve-se assim em dois eixos 

principais. 

i) A evolução da presença de Portugal nos guias de viagem estrangeiros; 

ii) As imagens do Douro Português nos guias de viagem estrangeiros. 

                                                
3 Veja-se Barão de Forrester, Razão e Sentimento. Uma História do Douro (Cluny, 2008). 
4 O Secretariado de Propaganda Nacional foi criado em 1933 (SPN) adotando a designação SNI, em 1945. 

Em 1968 foi transformado na Secretaria de Estado da Informação e Turismo (SEIT) (Brito, 2010). 
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Este estudo procura, sobretudo, entre outros objetivos específicos: avançar no 

conhecimento da história das viagens, do lazer e do turismo em Portugal; reconstituir os 

momentos determinantes na cronologia de afirmação do Douro vinhateiro como espaço de 

visita; observar as alterações verificadas nas viagens pelo Douro, em grande parte 

determinadas pelo desenvolvimento tecnológico e industrial que permitiu o aparecimento e 

generalização de novos meios de transporte; analisar a representação estética da natureza e 

dos ângulos sociais e culturais mais expostos nas reproduções narradas e, se possível, 

observar a evolução na conceção do(s) espaço(s) e a reconstituição dos itinerários 

propostos aos viajantes nos guias consultados. 

E porquê eleger guias de viagem? Porque este meio de comunicação, pela forma 

como atua sobre o viajante, com a sua eficácia na transmissão de mensagens objetivas e 

claras, condensa o que é essencial e elementar do conteúdo das representações turísticas, 

embora nem sempre consensual, como veremos. 

Quanto ao corpus existente para o período em análise, notamos que ao longo da 

primeira metade de Oitocentos, os relatos de viagem voltam-se mais para um género 

literário mais “recreativo”, ou com a inclusão das experiências dos autores nas suas 

viagens, ou ainda pela produção de publicações de carácter puramente orientador. Estas 

começam a ser imprescindíveis pelas informações práticas incluídas, tendo em conta a 

evolução das deslocações e do número de viajantes (Branco, 2007: 22). Deste modo, 

iniciava-se o processo que culminaria com o desaparecimento da própria literatura de 

viagens tal como era vista até então: “uma forma mais ou menos perfeita de união entre o 

fornecimento de informação quase enciclopédica sobre um determinado país e a reação de 

um Eu perante essa mesma realidade apresentada” (Martins, 1987: 27). Quanto mais a 

viagem se institucionaliza, mais instruções práticas são necessárias e menos sentido fará a 

leitura do relato de outrem, mas antes a leitura pessoal de cada um. Emerge a era dos guias 

de viagem, que fixam e classificam os sítios e estes manuais de viagem vão transformar 

profundamente o turismo. 

A representação do Alto-Douro Vinhateiro guias de viagem estrangeiros (1845-

1974) foi um trabalho desenvolvido num contexto multidisciplinar, porque falar de viagens 

remete-nos para o turismo, campo de estudos muitas vezes mal compreendido e associado 

ao que Urry define como fun, pleasure e entertainment (Urry, 2002:7). Desta forma, foi 

adotado e partilhado enquanto objeto de estudo por várias disciplinas do âmbito das 

ciências sociais pois, só quando o turismo aparece como matéria de estudo em 
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consequência subsidiária de investigações emergentes, passa, finalmente a ser o tema 

central de pesquisa5.  

Obviamente que o processo de investigação sofreu reconsiderações quanto aos 

objetivos e metodologias a utilizar mas, por entre as possibilidades, a ideia central foi 

sempre constante: procuraremos o retrato do espaço ao longo do tempo, utilizando 

representações externas porque constituem descrições detalhadas sobre paisagens, sujeitos 

e costumes que são sintaxes disciplinarmente compostas para ver de determinada maneira 

– feitas sempre a partir do Outro, ou seja, como configurações culturais do seu tempo, na 

tentativa de compreender como foi arquitetada a figuração do território que chegou aos 

nossos dias. 

Face a esta posição foi construído um primeiro capítulo – “O espaço e suas 

representações através dos guias de viagem”. Num primeiro ponto iniciámos um breve 

estudo acerca da viagem e a sua evolução, para a época em estudo, salientando as grandes 

mudanças catalisadoras deste desenvolvimento: o progresso nos transportes, a alteração 

dos estilos de vida e o surgimento das viagens coletivas organizadas. 

Por um lado, no campo ideológico, a viagem também evoluiu e o lazer é 

progressivamente mais enaltecido nas sociedades contemporâneas. E será que este tipo de 

publicação – a literatura de viagens - se foi ajustando ao tipo de viagem e de viajantes 

coexistentes em cada momento histórico? Por outro lado, sabemos que exibir, relatar ou 

contar o que se viu numa viagem, para além do contexto, sempre foram e são 

indissociáveis. Deste modo, muito embora não se pretenda discutir de um ponto de vista da 

crítica literária a expressão “literatura de viagens”, impõe-se analisar este género de 

narrativas, a par da controvérsia acerca da sua utilização no panorama de investigação6.  

Abordámos a representação do espaço de viagem com uma sumária incursão pelos 

trilhos da multidisciplinaridade no estudo do Espaço, que se situa entre campos diversos, 

onde se procura compreender como se constrói uma imagem de um espaço que vem ocupar 

um lugar de destaque7. Será que poderemos falar em transformação do espaço e da cultura? 

Para nós o que é mais pertinente é o facto de os espaços de representação estarem 

associados ao vivido, porque, no fundo, o que desejamos apreender é a representação de 

                                                
5 Veja-se Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective (Kozak, 2013). 
6 Acerca desta controvérsia veja-se Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology 
(Borm, 2004) em Perspectives on Travel Writing de Glenn Hooper e Tim Youngs. 
7 Ver “Surrounded by Place: Embodied Encounters” de David Crouch in Coleman, S., Crang, M. (2013), 
Tourism: Between Place and Performance, Oxford, Berghahn, pp.207-218. 
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um espaço através de fontes do passado – os guias de viagem que geram “espaços guiados” 

de estereótipos que fazem parte de uma identidade nacional ou regional e que são refletidos 

em informações textuais. 

Mas como podem os guias de viagem funcionar como fontes de estudo? Serão 

credíveis? Num segundo ponto dedicado aos guias de viagem como fontes de estudo 

veremos que estas obras deverão ser consideradas como literatura utilitária e, embora se 

compreendam as manifestas limitações dos guias de viagem, o que nos caberá destacar será 

a sua função de contribuir para “musealizar” os locais que abordavam, tendo em conta as 

suas múltiplas interpretações.  

Será assim que, em busca de um quadro teórico, se abordam e analisam as 

particularidades destas fontes. Os guias de viagem sugerem a escolha de caminhos e 

destacam objetos, para que os visitantes se concentrem no fundamental. Partimos, pois, do 

princípio de que, estas obras, apesar do carácter redutor, que muitas vezes lhes é atribuído, 

podem apresentar uma ideia de como terá sido sucessivamente construída e transmitida 

uma imagem expectante de Portugal e, particularmente, do Alto Douro, aos estrangeiros e 

a quem os desejava visitar. 

E como evoluíram estes manuais? Sabemos que a descoberta de um local turístico 

obedecia ao conhecimento destas obras que vão evoluindo na sua forma e conteúdo. 

Divulgam advertências, conselhos e informações úteis, vão apresentando itinerários e 

progressivamente vão ajudando a planear as sucessivas etapas ao longo de uma viagem. A 

melhoria dos transportes e das vias de comunicação alterou o tempo de viagem e a 

representação dos espaços e os próprios guias reduzem a viagem e as distâncias. Mais 

tarde, surgem os costumes e as tradições. Conforme a clientela e as “épocas” de viagem os 

editores privilegiam determinadas informações que são aclaradas num terceiro ponto, “A 

viagem pela História dos guias de viagem”, dos guias antigos aos guias-modernos, 

principais séries, autores e editoras. O Guia moderno nasce a partir de 1930, com o 

mercado de longa distância e, rapidamente, séries e editoras especializadas cobrem 

destinos diversificados na Europa8. 

E qual o universo de Viagens de então? Sendo um processo dinâmico, foi 

imperativa a apresentação da evolução da viagem no período cronológico em análise. É o 

objectivo do capítulo II – “A viagem na Europa” - quer através dos guias generalistas, que 

                                                
8 Koshar, Rudy (1998), “What Ought to Be Seen: Tourists' Guidebooks and National Identities in Modern 
Germany and Europe” in Journal of Contemporary History, 33: 323-340. 
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se reportavam à novidade trazida por esta movimentação inovadora de pessoas, quer 

através dos locais e das informações que os guias dedicados ao espaço europeu enumeram 

e que constituíam as escolhas dos leitores em cada época. No fundo, trata-se de uma breve 

leitura, através dos guias, do aperfeiçoamento do turismo dito organizado: como evoluiu o 

negócio das viagens, quer em matéria de segmentação dos interesses dos viajantes, quer 

em produtos de oferta complementar e, como era encarada a viagem e quais os principais 

esclarecimentos propostos pelos guias que representavam as preocupações dos turistas em 

cada época.  

No capítulo III analisámos as jornadas em Portugal através dos guias estrangeiros, 

especialmente para quem provinha dos centros culturais do Norte da Europa e dos Estados 

Unidos. Para compreendermos a posição de Portugal face à corrente de viajantes, fizemos 

uma separação da imagem de Portugal contida nos guias sobre à Europa, em contraste com 

a que estava contemplada nos guias vocacionados para a Península Ibérica mais 

especializados, porque dedicados a um espaço mais circunscrito. A Península Ibérica, 

como unidade geopolítica tem um valor intrínseco, não negligenciável, mas que requer 

cautelas quando abordado numa lógica de iberismo9. 

Após estes capítulos indispensáveis, de enquadramento, emerge a subsequente 

leitura do capítulo IV – Viajar no papel. A Viagem para o Alto Douro. Nesta etapa, e após 

um breve enquadramento histórico da região, começámos por observar, quantitativa, 

qualitativa e cronologicamente as referências e a presença do Alto Douro nos guias 

analisados. 

Depois, partindo de uma visão espacial alargada, principiámos pela visão que os 

guias de viagem retinham do Douro Vinhateiro a partir da cidade do Porto, ou seja, o 

interesse que o Alto Douro suscitava, desde os centros de poder, particularmente no que 

toca ao negócio do vinho e às relações de correlação e dependência desta região face aos 

agentes situados no Porto e ao mercado britânico. Tendo como base guias de viagem 

estrangeiros, a sugestão de visita à cidade do Porto era natural assim como a referência ao 

universo do vinho do Porto mas qual seria a perceção real de um território duriense 

produtor de vinho? 

As informações acerca de como chegar ao Douro sempre foram escassas, mesmo 

nos guias turísticos porque os itinerários em território português propostos aos turistas 

                                                
9 O iberismo emergiu na altura das Revoluções Liberais, fruto da decadência dos Estados Peninsulares e 

preconiza a união dos dois Estados como resposta aos poderes preponderantes na Europa (Nogueira, 2002).  
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centravam-se nos ambientes urbanos. Paralelamente, dá-se uma evolução dos transportes, 

do alojamento e dos recursos associados ao empreendimento de uma viagem que de modo 

progressivo começam a alterar a configuração dos guias de bolso e a viagem difícil até ao 

Alto Douro. 

Finalmente, no capítulo V, percorremos com detalhe o Alto Douro, a partir dos 

guias de viagem estrangeiros. A leitura prende-se, sobretudo, com o estudo de variáveis 

que pudessem transmitir a realidade espacial dos viajantes e dos durienses no período em 

análise, ou seja, temas da geografia duriense através dos guias: o território de viagem, a 

paisagem, o rio e o povoamento. Mas, sabendo que a viagem nunca se pode dissociar dos 

meios e das formas de viajar, foram igualmente analisadas as vias de comunicação 

utilizadas e os caminhos propostos pelos guias de viagem dentro deste espaço. 

Por fim, a questão que se torna vital: de que forma a representação do território 

duriense foi sendo apreendida, relatada e sucessivamente reestruturada e ressignificada? E 

qual a sua ligação com a produção discursiva atual? Num último ponto, faz-se uma 

retrospetiva de alguns aspectos que ainda hoje são fundamentais na divulgação do espaço 

do Alto Douro vinícola. E será real a visão do Douro do vinho? O que queremos dizer é 

que muitas vezes os mitos, fazendo parte da tradição cultural de um povo, não são tão reais 

como parecem. Muitas dessas imagens surgem com campanhas construídas e com 

objetivos precisos, como a consolidação desses espaços como unidades coesas. 

Propomos pois, que se sigam as pistas dos guias de viagem e que a nossa visão, 

também ela comprometida, vos leve numa Viagem que, obviamente, será diferente da 

nossa pois produziu em nós cansaço mas, igualmente, um espanto imenso: 

Viajar, num sentido profundo, é morrer. É deixar de ser manjerico à janela do seu 

quarto e desfazer-se em espanto, em desilusão, em saudade, em cansaço, em movimento, 

pelo mundo além. (Miguel Torga, Diário I, 1937). 

Metodologia 

A sequência da investigação percorreu uma série de etapas. Numa primeira fase 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica na busca de estudos e obras de referência, tão 

completa quanto possível, com vista ao aprofundamento e atualização de conhecimento 

sobre a problemática das viagens e, particularmente, a utilização de guias de viagem, 

enquanto literatura de viagem, como fontes de estudo. 
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Iniciámos a nossa busca nos reportórios bibliográficos sobre livros de viagem pela 

Península Ibérica, editados desde os finais do século XIX e que nos revelam uma tendência 

para definir o que é um livro de viagens. Arturo Farinelli (1942-1944) rompe a ideia 

enraizada, nomeadamente por Foulché-Deslbosc, que não fazia distinção entre livros de 

ficção e experiências pessoais, livros de viagem e livros de viajantes e, sobretudo, livros de 

viagens e obras histórico-descritivas, incluindo nas suas “Divagações Bibliográficas”: 

relações, descrições, itinerários, memórias militares, diários, cartas, etc., não diferenciando 

viagens políticas, literárias, turísticas, económicas e científicas (Romeral Pérez, 1999:16). 

Face a estas duas posições e perante a definição de “literatura de viagens”, o nosso 

critério pressupôs a presença do conceito de viagem, independentemente do grau de 

literariedade da obra, propiciando que os guias de viagem sejam fontes de trabalho tão 

válidas como os relatos de viagem. Esta análise permitirá distinguir um guia de viagem, 

enquanto descrição, de uma memória descritiva ou geográfica, cujo objetivo será muito 

mais académico. Embora estes estudos possam ser úteis, se consultados por um potencial 

viajante, em última instância, não tiveram no seu contexto de produção esse objetivo como 

premissa fundamental. 

Rapidamente percebemos que subsistem alguns desafios relativamente a muitas 

questões de fronteira ligadas à transdisciplinaridade destas fontes. A utilidade dos guias de 

viagem torna-se um espaço de reflexão na medida em que o espaço “inventado” pelo guia 

deve ser discutido, porque o seu papel não é inventar, mas ajudar a moldar um novo olhar 

sobre o espaço. Para Philippe Duhamel, isto demonstra que é hora de reunir História e 

Geografia (2001:331) e, claramente, também a Sociologia, pelos seus objetos de estudo: a 

sociedade, comunidade e trabalho, prementes para este trabalho. Esta transdisciplinaridade 

enquadra-se integralmente num estudo em Ciências da Cultura pois a esfera dos Estudos 

Culturais problematiza justamente a existência das fronteiras disciplinares (Renato Ortiz, 

2002: 27). 

Nestes estudos de “Reconstituição dos Espaços do Passado” (Mattoso, 1997), 

muitos dos problemas colocados são notoriamente de um âmbito geográfico, como a 

organização do espaço e as relações entre os seus elementos, porém fruindo de uma inter-

relação forte com a ação histórica. Lidar com descrições e guias de viagem e com a 

reconstrução do espaço narrado socorre-se de campos de estudo que associam o 



A Representação do Alto-Douro Vinhateiro nos guias de viagem estrangeiros (1845-1974) 
 

20 

entendimento da natureza, a paisagem e as experiências de viagem10. E, na difícil 

delimitação do conceito de paisagem, esta passa a ser um cenário ou um conjunto de vistas 

e o espaço passa a ser analisado como um conjunto de condições climáticas, topográficas, 

hidrográficas e da indissociável presença humana, dado que e citando Orlando Ribeiro: 

A terra de um povo já não é um simples dado da natureza, mas uma porção de 

espaço afeiçoado pelas gerações, onde se exprimiram, no decurso do tempo, os cunhos das 

mais variadas influências (Ribeiro, 1987:25). 

Na verdade, a viagem é um instrumento de conhecimento do espaço e, portanto, do 

homem. Como veremos, como género específico, a literatura de viagem, retrata a 

representação do espaço, possibilitando reconstituir o que podemos chamar as viagens do 

passado, neste caso, “como construções disciplinarmente formadas para ver de 

determinada forma – forjadas a partir do olhar do estrangeiro, ou seja, como construções 

culturais do seu tempo” (Amaral, 2003). 

Numa segunda fase, iniciou-se o trabalho de elaboração de uma base de dados 

sobre fontes, guias de viagem e materiais iconográficos, relativa à temática da viagem ou 

da imagem do Douro. Também nesta etapa foram inventariadas as necessidades de 

informação e selecionadas as hipóteses de pesquisa com vista à obtenção de dados, 

culminando na elaboração do instrumento de recolha de informação, ou seja de uma grelha 

de filtragem, permitindo desta forma uma melhor análise da informação e um trabalho 

sistémico. Devemos salientar a consulta de guias anteriores à baliza cronológica 

estabelecida, pela necessidade de avaliar as sucessivas cópias e reproduções, típicas dos 

guias de viagem. 

Após a pesquisa sistemática em arquivos, a recolha centrou-se nos fundos 

documentais de bibliotecas nacionais e estrangeiras, detentoras destes manuais e as obras a 

consultar foram divididas em três categorias, segundo a escala geográfica: os guias 

estrangeiros dedicados à Europa, os guias estrangeiros dedicados à Península Ibérica, e os 

guias estrangeiros dedicados a Portugal. Conhecida que estava a composição e dimensão 

das fontes documentais, importava agora tomar a uma série de decisões que permitissem 

estabelecer a critérios de análise. 

                                                
10 Acerca da relação entre viagem e paisagem ver Lucie Fontaine, Voyage et paysage : rencontre d’images 
(2003). 
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Numa primeira abordagem, perante a diversidade de guias de viagem e escolhas, 

deparámo-nos com a necessidade de estabelecer critérios de seleção dos guias de viagem 

que expõem Portugal e/ou o Alto Douro. No fundo, tratava-se de definir as estratégias de 

apreensão e representação do espaço através da seleção das fontes que irão desafiar a nossa 

oportunidade de olhar, na complexidade de produções de outro tempo e no encadeamento 

de campos de análise. Como procurávamos a visão de Portugal e do Douro no exterior, 

perante a constatação de que as séries de guias mais famosas11 incluíam Portugal em guias 

sobre a Europa e que, posteriormente, se aplicaram na publicação de guias Spain & 

Portugal e Espagne et Portugal, em consecutivas reedições e traduções em inglês e 

francês, este foi o nosso universo preferencial.  

 Consultámos 48 guias dedicados à Europa, sendo alguns reedições pois  

centramo-nos nas editoras e séries mais famosas. Esta análise levou a uma limitação dos 

países onde estes manuais eram editados, ou seja, na sede das editoras mais proeminentes à 

época. 

 
Gráfico 1 – Evolução editorial dos guias sobre a Europa, por países 
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Fonte: Elaboração própria 
 

Os guias de edição alemã, que representam apenas 4% do universo consultado, 

surgem no início do século XIX, sendo pioneiros mas, posteriormente foram sendo 

traduzidos e editados em França e Inglaterra. Os guias editados em França (15%) são 

comuns até ao fim do século XIX mas depois passam a especializar-se em áreas europeias 

mais restritas e próximas dos interesses dos franceses. Os guias sobre a Europa, de edição 

inglesa, representam 29 % dos guias sobre a Europa consultados e, embora sendo uma 

constante ao longo do período de análise, tendem a escassear na 1.ª metade do século XIX. 
                                                
11 Baedeker’s, Bradshaw's, Collection des guides-joanne, Black, Adam & Charles, Fodor's modern guides, 
The world in colour series, Satchel guide, Les guides bleus, Thomas cook (…) 
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Na verdade, os guias dedicados a grandes espaços de visita, como a Europa, são sobretudo 

vocacionados para o público americano e, desta forma, representam 52% dos guias 

analisados. 

Relativamente aos 53 guias analisados sobre a Península Ibérica, 46 % foram 

editados em França tendo estes uma grande abrangência cronológica que trespassa todo o 

espaço temporal em análise e 27 % foram editados em Inglaterra, com edições de 1875 a 

1960. Os alemães são mais uma vez pioneiros mas desaparecem no início do século XX, 

enquanto os Americanos, de edição mais tardia e centrada na primeira metade do século 

XX, se revelam mais escassos na edição e produção de guias vocacionados para uma visita 

à Península Ibérica. Surgem ainda 3 guias espanhóis, que representam 6% do universo, 

com datas centradas no fim do século XIX e que cedem lugar a guias centrados 

exclusivamente em Espanha. Resta um guia Suiço (1%) de 1911 que nos parece disperso 

no panorama das editoras mais influentes. 

 
Gráfico 2 – Evolução editorial dos guias sobre a Península Ibérica, por países 
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Fonte: Elaboração própria 
 

Deixámos por analisar os guias de viagem estrangeiros dedicados exclusivamente a 

Portugal porque se situavam, sobretudo, num contexto temporal tardio, já no século XX, 

pela sua componente repetitiva e porque se alicerçavam, sobretudo, em traduções de guias 

de autores e edição portuguesas12, o que condicionaria o nosso estudo, pois, através do 

olhar estrangeiro, procurámos uma observação tendencialmente mais distanciada. 

Nesta fase, aos estabelecermos parâmetros definidores dos tipos de obras, as 

mesmas, pelos seus conteúdos, ditaram a nossa atenção sobre elas. Houve que percorrer 

cada uma delas e observar os roteiros traçados em Portugal e a viagem que sugeriam pelo 

                                                
12 Alguns eram mesmo edição do Portuguese Gouvernment Tourist Department. 
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nosso País ou, pelo menos, o que perspetivavam dessa aventura. Obviamente que a 

primeira opção passou pela observação mais demorada dos guias de viagem que 

propunham uma viagem até ao Alto Douro, que como veremos, serão sobretudos os guias 

dedicados à Península Ibérica. Deste modo, e numa indagação incessante de informação, 

procurou-se captar a informação inclusa nos guias consultados que continham descrições 

acerca do Porto e da sua ligação ao vale do Douro. 

Portanto, a terceira fase passou pela necessária consulta e observação das fontes 

selecionadas, nas diversas instituições detentoras das mesmas e posterior tratamento dos 

dados recolhidos, ou seja um levantamento sistemático, a partir das informações constantes 

nos materiais acima referidos, dos espaços e dos locais, dos objetos, das obras e das 

atividades valorizadas. 

O trabalho vital da presente investigação residiu na observação exaustiva dos vários 

guias de viagem estrangeiros, dedicados à Europa e à Península Ibérica, e do seu confronto 

com as fontes que ilustram os textos (cartografia, gravura e fotografia), numa aproximação 

à forma como, ao longo do tempo, se construiu a viagem em Portugal e se divulgou a 

“imagem” do Douro Português, a nível social, cultural e turístico, económico ou político.  

De facto, se uma das formas de garantir a conservação de fragmentos de memória 

dos locais é a sua representação escrita, outras representações poderão ser as artísticas: 

desenhar paisagens ou fotografar diferenças. Daí a necessidade de confrontação das obras 

referidas com as “ilustrações” contidas nestas obras, sendo estas, também, formas de 

apreensão do espaço que contribuíram para a divulgação ou construção de imagens acerca 

de novos lugares ou regiões. Se a produção cartográfica se pode revelar como fonte do 

imaginário social e os mapas podem ser encarados como produtos de representação social 

do espaço, outras formas de representação visual como a gravura e a fotografia também 

podem fazer parte de um discurso sobre o passado e o presente, sendo referentes histórico-

culturais e espaciais. 

Nesse sentido, os guias de viagens focalizados nas características paisagísticas de 

um território e, eventualmente, nos núcleos populacionais, serão “comparados” com as 

representações gráficas (científicas e artísticas), particularmente no capítulo dedicado ao 

Douro, ou a sub-unidades pertencentes à mesma região. A representação gráfica do modelo 

a adotar está representada na seguinte figura: 
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O objetivo seria detalhar como as fontes textuais e as representações gráficas 

propostas se complementam, transmitindo assim continuidade entre a descrição literária e 

visual. Daí, a importância do ponto de vista metodológico, de todo um minucioso e 

imprescindível trabalho de campo, que implicou a reconstituição dos itinerários e das 

diferentes imagens da região. Só o reconhecimento direto do espaço permitiria análises 

detalhadas e reflexões conclusivas.  

 

Quadro 1- Características dos fundos documentais de acordo com a sua integração 

institucional: 

Tipo de Fonte Bibliotecas e Cartotecas 

Guias de Viagem Bibliotecas Nacionais (Portugal, Espanha, França, Inglaterra, EUA) 

Cartografia 
Bibliotecas Nacionais (Portugal, Espanha, França, Inglaterra, EUA) 

Instituto Geográfico Português 

 

Cada guia descreve vários locais, fazendo anotações da paisagem, ou melhor, das 

paisagens, perdendo-se entre informações práticas e divagações o que, muitas vezes, 

dificultam a análise e a recolha de informações. Seria imperativa a produção de uma grelha 

de observação textual, ou seja, o que para cada conceito se considerava necessário 

descortinar, permitindo, desta forma, a agilização da análise de dados e um trabalho 

sistémico.  

Se, por um lado, se procuram informações acerca de aspectos mais relacionados 

com as características humanas, religiosas e mesmo históricas, por outro lado, muito mais 

do que o encantamento face ao descrito nos guias de viagem, pretendem-se construir 

imagens elementares da geografia duriense: a perceção do relevo, do solo, da ocupação 

agrícola, do clima e vegetação, da rede hidrográfica, ou seja, uma visão geral da paisagem 

duriense que, sabemos, se transporta até aos nossos dias. 

Guias de Viagem 

Estrangeiros 

 Guias sobre a Europa 

 Guias sobre a 

Península 

Cartografia 

Ilustrações 
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Paralelamente aos mecanismos de mobilidade, permanente no universo das viagens, 

este estudo procura também o estudo do povoamento no espaço. As relações socias surgem 

de forma diferente no meio e o homem organiza-se sobre áreas ou espaços geográficos 

concretos. A organização do espaço denota necessidades económicas e políticas 

relacionadas com a subsistência e a circulação de bens e serviços. O estudo detalhado do 

do povoamento não faz parte do âmbito deste estudo, mas sim, a busca da localização e 

caracterização dos núcleos de população, das vilas e aldeias, a sua malha e hierarquização.  

Após esta etapa, procurámos factores que definam a viagem ao Douro em aspectos 

ligados à ação – os itinerários propostos. Como se podiam deslocar os viajantes? Por onde? 

A noção de acessibilidade pressupõe um movimento com uma origem, ponto de partida 

para um dado destino e um ponto de chegada. A mobilidade pressupõe a existência de vias 

de comunicação e de transportes de diversos tipos. Quais as vias propostas? Podem-se 

encontrar referências a distâncias e tempo de viagem? E onde poderiam pernoitar? 

Por fim, e em busca do que mais transparece para o exterior, a análise das 

características que distinguem esta das demais regiões vitícolas: o vinho, produção e 

trabalho, ou seja, o que une a riqueza deste espaço com as fragilidades conhecidas. 

Embora esta perspetiva de análise permita um vastíssimo campo de investigação, o 

trabalho visa estudar a forma como Portugal e em particular o Alto Douro Vinhateiro se foi 

afirmando como um espaço visitado e visitável e encarar como possibilidade de 

investigação o estudo da produção e difusão da imagem decorrente das representações 

constantes nos guias de viagem que, certamente, produziram discursos por vezes 

contraditórios e mutáveis sobre o território. É precisamente a identidade regional do Alto 

Douro que procuramos alcançar através da análise de conteúdo de guias impressos 

estrangeiros e avaliar se estes contribuíram para consolidar a imagem deste “espaço” nas 

suas páginas. 
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I. O ESPAÇO E SUAS REPRESENTAÇÕES ATRAVÉS DOS GUIAS 

DE VIAGEM 
 

1. Viagens, literatura de viagens e representação do espaço 

O homem sempre se deslocou no espaço, impulsionado por interesses diversos, 

acossado por invasores, cumprindo obrigações religiosas ou por simples lazer (Camargo, 

2001: 40). Todavia, não se deverá considerar este processo como contínuo pois encontrar-

se-ão rupturas e formas diversas de o fazer: alterações de sensibilidades, sociabilidades 

diversas, meios de transporte e acessibilidades diferentes e realidades distintas, aliadas aos 

perigos inerentes às viagens no passado. 

A História mostra que a viagem nem sempre foi fácil: viajar não era só caro como 

arriscado13. À partida a viagem era encarada com apreensão e os viajantes eram olhados 

como grandes aventureiros, com a excepção do Grand Tour14, já na segunda metade do 

século XVIII, quando a maioria das pessoas cultas viajavam pela Europa, em estadas de 

longa duração. As viagens passam a merecer o interesse da generalidade dos intelectuais e 

muitos dos grandes escritores dedicaram-lhe alguns dos seus livros15. Os viajantes, mais do 

que aventureiros e arrojados, são bem instruídos e percorrem bibliotecas e leituras antes 

das suas incursões. Tornava-se imperativo este rito de iniciação entre a camada jovem 

aristocrática embora não fosse completamente consensual o efeito real desta educação pela 

viagem – enriquecimento em contraste com vícios e aculturação. 

No entanto, pode-se afirmar que a emergência do turismo coincidiu com o advento 

da “Revolução Industrial”, em Inglaterra. Os ingleses foram naturalmente os percursores16, 

e a magnitude deste movimento deve-se a uma mudança radical na sensibilidade nas 

sociedades ocidentais com o surgimento do lazer e do tempo livre que mais tarde daria 

origem às férias17. Era a “industrialização do tempo e do espaço” (Schivelbusch, 1988). 

                                                
13 Acerca da História do Turismo veja-se Elsner, 1999, Boyer, 1999; Boyer, 2005. 
14 Esta denominação terá sido usada pela primeira vez por Richard Lassels numa edição de 1670 do livro 

Voyage of Italy: or a complet journey throught Italy (cf. Camargo, 2001:51). Para saber mais sobre o 
Grand Tour ver Hibbert, 1987; Black, 1992; Withey, 1998; Chard, 1999. 

15 Entre outros: Montesquieu em Lettres Persanes (1721), Goethe na Viagem em Itália ( 1786-1788), 
Stendhal, Mémoires d’un touriste (1838) e Victor Hugo em Le Rhin (1842). 

16 Veja-se “Os Ingleses e o lazer” (in Corbin, 2001: 21 -58). 
17 Acerca do significado do “lazer” no contexto das formações sociais importantes do nosso tempo veja-se 

Descentring leisure: Rethinking leisure theory (Rojek, 1995). 
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Este movimento é catalisado pelo desenvolvimento ferroviário e começa a estender-

se a uma margem populacional mais alargada. É “a idade de viagem de massas: vapor e 

velocidade” (Lavenir, 1999: 9). Até à comunicação por via-férrea ser facilitada, as 

oportunidades de deslocação estavam limitadas aos ricos. Estes poderiam utilizar as suas 

carruagens nas suas viagens, porém, os de menores posses estavam confinados aos seus 

cavalos, enquanto a maioria da população teria de caminhar ou ficar em casa. Esta situação 

era tão vulgar que, na generalidade, o ser humano estava conformado com o facto de 

permanecer “para sempre” no local onde nascia (Corbain, 2001:30). Agora generalizava-se 

a procura de termas, de estâncias balneares e de montanhas (Corbain, 2001). 

Os caminhos de ferro de George Stephenson, engenheiro inventor do primeiro 

motor a vapor para a locomotiva de ferrovia, foram a glória de engenharia do século XIX 

(Dougherty, 2005: 7). À época, em Inglaterra, este meio de transporte “matava” qualquer 

outro meio de locomoção nas áreas onde surgia, pois os outros sistemas de transporte não 

possuíam qualquer capacidade competitiva (Rae, 1891:3-4).  

Perante este suplantar de expectativas, a construção dos caminhos de ferro 

continuou com grande rapidez. Outros países seguem o exemplo de Inglaterra até que as 

linhas do transporte ferroviário se tornaram tão comuns como as estradas. E aqui entra o 

papel de Thomas Cook e de seu filho, pelo seu contributo para um conceito de viagem que 

não existia até então. Ainda no século XIX, Thomas Cook, estabelece os fundamentos das 

viagens organizadas ao introduzir o conceito de “pacote turístico” (Rejowski, 2002).  

A evolução sentida nos transportes abre as portas a um novo mercado que se 

institucionaliza com Thomas Cook, não só a nível ferroviário mas, também, marítimo. 

De facto, a revolução dos barcos a vapor havia sido iniciada pouco tempo antes, 

com duas viagens pioneiras, em 1815 e 1819, que vieram comprovar a possibilidade de 

realização de viagens de longo curso, por navios de grandes dimensões: 

Steam-navigation on the ocean had a real begin fling about 1840, and this may be 

taken as the period of introduction of the screw-propeller, - two events of supreme 

importance in the history of the art which the work of Fulton had so effectively promoted. 

(…). The ocean voyage of Robert L. Stevens was soon followed by those of Bell and Dodd 

in Great Britain; and by 1815 it was recognized as a possibility that long voyages might be 

undertaken by larger vessels. The first transatlantic voyage was made by the "Savannah," 

in 1819, partly by steam, in part by sail. This ship is now famous as the pioneer in this great 

traffic (Dodd, 1891: s.p.). 
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O barco a vapor conhecido por steamer veio substituir os obsoletos clippers, 

pesados barcos de madeira. Os steamer ou paquete teve uma grande utilidade pois, para 

além de ser usado como correio e transporte de passageiros, passou também a ser usado 

para as transações comerciais, dando origem aos navios de carga e à sua consequente 

modernização. O início do serviço regular de vapores entre os Estados Unidos e a Europa, 

no final de 1840, trouxe acomodações mais espaçosas e confortáveis e uma viagem 

previsível de 10 a 14 dias, com as tarifas um pouco reduzidas. Os americanos de classe 

alta, que podiam pagar férias por três meses na Europa, responderam com entusiasmo e o 

número de turistas para o exterior passou de uma média anual de aproximadamente 6.000, 

em 1840, para cerca de 30.000 no final de 1850 e, finalmente, chegou a 94.000 pessoas por 

ano na última década do século (Perkins, 1979). 

Estes dois novos meios de transporte, comboio e paquete, trouxeram inúmeras 

vantagens para a população e para a indústria. Eram ambos mais rápidos do que os 

anteriores, o que proporcionava uma economia de tempo e o encurtar de distâncias; além 

disso, podiam transportar maiores quantidades de mercadorias por terem uma capacidade 

maior, o que iria provocar uma diminuição do preço médio por transporte, ou seja menos 

gastos com o transporte e uma maior poupança.  

Portanto, na primeira metade do século XIX ressalta, sobretudo, uma alteração de 

estilos de vida a todos os níveis. As descobertas e inovações, como o telégrafo, o telefone, 

a expansão dos caminhos de ferro e das estradas vão revolucionar o fenómeno do turismo, 

assim como uma nova forma de encarar o lazer e o tempo de férias. Esta é uma época de 

grandes mudanças: as viagens coletivas organizadas são uma realidade, os hotéis começam 

a ser eletrificados e surgem as primeiras cadeias hoteleiras18. 

A atividade turística começa a estruturar-se na Europa do século XIX, como 

comprovaremos no capítulo dedicado à história dos guias de viagem, com o surgimento do 

turismo organizado. A partir daqui vão-se constituindo “destinos” e, como tal, surge a 

produção de imagens de espaços turísticos, e as viagens ganham um novo sentido, pois 

passam a ser mais compostas e frequentes (Perrotta, 2009). Mas muito ainda se 

transformariam. Segundo Urry (2001), só após a Segunda Guerra Mundial houve uma 

                                                
18 Algumas cadeias promoviam os seus próprios guias locais, como por exemplo: Avignon; its monuments, its 

gardens, its promenades, and its surroundings (a practical guide offered to its clients by management of the 
Hotel d'Europe, Avignon (19--). 
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aceitação geral de que as férias constituíam uma base de renovação pessoal e profissional. 

As férias tornaram-se marca de cidadania, direito ao prazer e renovação da saúde. 

Mas a viagem também representa um grande objeto de desejo. O prazer, a liberdade 

e o lazer são enaltecidos nas sociedades contemporâneas, em que predominam os valores 

do individualismo, gerando um ambiente extremamente favorável ao turismo e à sua 

ascensão. Para Urry, é difícil conceber a natureza do turismo, sem ver como tais atividades 

são literalmente construídas na nossa imaginação pela propaganda e pelos media, assim 

como pela competição entre diferentes grupos sociais. Se o consumismo envolve a busca 

do prazer imaginário, então o turismo constitui um paradigma. Na verdade “a satisfação do 

viajante nasce da expectativa, da procura do prazer, que se situa na imaginação” (Urry, 

2001). O turismo acaba por envolver expectativas de novas e diferentes experiências, que 

divergem das quotidianas. 

Ainda hoje, num mundo globalizado, de consumo acessível e bombardeado pela 

publicidade, as viagens estão mais no âmbito do ocasional ou do extraordinário, que do 

quotidiano. Viajar é justamente sair do dia-a-dia, e alguns lugares são visitados uma única 

vez na vida de uma pessoa. Por isso, as viagens sempre fomentaram a memória e estão 

associadas a objetos que estimulam a recordação e a imagens que levamos para casa 

(Perrotta, 2009:1). Por isso, exibir, relatar ou contar o que se viu numa viagem sempre 

foram e são, de certa forma, indissociáveis. 

O género de narrativas em análise – literatura de viagens- é considerado por 

inúmeros autores como uma etapa fundamental no ato de viajar, sendo possível criar uma 

marca de distinção e um percurso individual através da escrita (Vicente, 2003)19. É através 

da escrita que o viajante comprova a sua presença em dado espaço e, através dela, os seus 

leitores criam imagens a partir das reproduções escritas. É uma “visão de passagem” 

(Duncan, 1999). 

A expressão “literatura de viagens” levanta alguma polémica no tocante à sua 

utilização como fonte de investigação, porque se reporta a testemunhos deixados por não 

autóctones: “Homens que vivem num outro clima social e mental, homens com outros 

interesses e tendo uma nova escala de valores para julgar as coisa e acontecimentos. A sua 

origem, o seu meio social e o seu género de vida são diferentes” (Serrão, 1970: 283). 

                                                
19 Acerca desta temática, Filipa Lowndes Vicente, autora do livro Viagens e Exposições. D. Pedro V na 

Europa do Século XIX denomina a segunda parte do livro “Representar: Trazer a viagem para casa, 
refletindo na transformação da viagem em diário” (2003: 125-207). 
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Adams Percy (1988), que dedicou grande parte da sua investigação a esta temática, 

defende que a literatura de viagens tem sido, ao longo dos séculos, tão popular como 

qualquer outro tipo de literatura, sendo, no entanto, muitas vezes negligenciada. No 

entanto, este género tem sido frequentemente utilizado como fonte de informação, tendo 

proliferado, nos últimos anos, os estudos sobre a Viagem e sobre a perceção da sua 

relevância para o conhecimento das atitudes mentais perante um dado espaço estrangeiro, 

geográfico, social e cultural (Coelho, 2003: 10). 

Estas narrativas poderão ser de variada ordem, “desde o escrito mais ou menos 

autobiográfico e memorialista até ao relato de viagem, passando pelo relatório e apreciação 

de índole puramente comercial ou científica” (Clara, 1991: 57) e, apesar da evidente 

subjetividade que as caracteriza, estas obras podem constituir uma fonte incontornável para 

o conhecimento da realidade, em momentos específicos da história. No entanto, há que 

fazer a sua utilização ponderando sempre, a “intrínseca subjetividade das mesmas, os seus 

vestígios caricaturais e metafóricos” (Clara, 1991: 65), até porque estas obras acabam 

sempre por revelar evidências e referências à própria cultura do autor20. 

Perante esta subjetividade, aliada à vertente ficcional das obras, assiste-se a uma 

tendência para tipificar estas narrativas, nos seus subgéneros. Não será nosso propósito a 

classificação destas narrativas de viagem, se literatura, se género literário; parece-nos que, 

de facto, a literatura de viagens tem uma especificidade própria, dependente em primeira 

instância do narrador/escritor sendo, igualmente, indissociável dos contextos histórico, 

cultural, político e geográfico em que foi produzida, porque a história da viagem está 

envolvida na evolução da própria literatura de viagens (Percy, 1983)21.  

Os primeiros relatos e cartas de viajantes e as obras de carácter militar e de 

espionagem foram, gradualmente, dando origem a obras mais pessoais, onde o autor 

dialoga com o leitor e conta a história e o itinerário da viagem. Na verdade, ao longo da 

primeira metade do século XIX, denota-se uma tendência para que os relatos de viagem se 

voltem para um género literário mais recreativo, ou com a inclusão de experiências dos 

autores nas suas viagens, evoluindo para a produção de publicações de carácter meramente 

orientador, vulgo, guias de viagem (Branco, 2002:22). 

                                                
20 Acerca da relação “do autor com o texto” veja-se La Literatura de Viajes: una encrucijada de textos de 

Salcines Delas (2006). 
21 Sobre Literatura de Viagens ver: Dodd, 1982; Butor, 1992; Kowalewski, 1992; Blanton, 2002 e Hooper, 
2004. 
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Deve-se salientar que esta perspetiva não é consensual, a de que se pode encontrar 

correspondência entre o panorama histórico da viagem e a evolução da literatura de 

viagens (Romano, 2013). Fernando Cristóvão defende no estudo “Para uma Teoria da 

Literatura de Viagens” que, com a crescente massificação do turismo torna-se duvidosa a 

analogia entre a literatura e a viagem. Afinal, com o turismo “todos podem ir a qualquer 

parte”, matando-se assim a expectativa e a necessidade de narração (2002:35).  

Não participando nesta polémica, podemos afirmar que tomando os guias de 

viagem como literatura de viagens, há que assumir algumas características intrínsecas deste 

subgénero, sendo alguns sinónimos de consistência quanto a informação e proteção dos 

viajantes em relação ao desconhecido, no auxílio aquando da preparação da viagem e como 

companhia na sua realização. Este tipo de publicação ajustou-se ao tipo de viagem e aos 

viajantes coexistentes em cada momento histórico, tal como a viagem. Primeiro a uma elite 

reduzida, que concebia a viagem como forma de educação. Mais tarde, a um público mais 

vasto e com necessidades “turísticas”, já associadas ao desenvolvimento dos transportes e 

das infraestruturas inerentes a esta atividade e cada vez mais especializadas. Surgem 

manuais simples e relativamente desconhecidos e guias publicados por famosas editoras 

que encontraram e encontram, ainda hoje, grande projeção europeia. 

Portanto, a crescente diversificação da literatura de viagens, de autores e de 

editores, sempre viveu e vive numa estreita relação com as condições históricas e 

sobretudo com as condições tecnológicas ininterruptamente mais sofisticadas, como 

acontece no imparável mundo das viagens. 

O Espaço de viagem é, por sua vez, uma realidade construída pelas práticas 

individuais e coletivas e sabemos que existe uma relação estreita entre o espaço físico e o 

espaço social, enquanto espaço construído, e o espaço percebido e representado. É a 

sociedade que produz o espaço social, através da apropriação da natureza, da divisão do 

trabalho e da diferenciação. O próprio espaço físico é também, em grande medida, 

construção do imaginário individual e coletivo. Pode dizer-se que a relação com o meio 

ambiente é mediatizada por representações. “Existe uma circularidade: constrói-se como se 

representa e representa-se como se constrói” (Fernandes, 1995:1180). 

Para nos acercarmos das diversas dimensões do espaço e com a forma como é 

representado, inciámos o nosso processo de investigação com a leitura de obras essenciais 

acerca da Antropologia do Espaço e acerca próprio conceito de espaço.  
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Na visão antropológica do espaço, Durkheim, Mauss e Halbwachs, cujos textos 

datam de finais do século XIX e primeira metade do século XX, ligam o espaço e a 

realidade social, criando a ideia de duas noções conceptuais distintas: “o espaço pensado 

como uma representação e o espaço pensado como realidade material” (Silvano, 2007:7). 

Durkheim questiona a proveniência desta divisão. Para este autor o espaço não tem direita 

nem esquerda, nem alto nem baixo, nem norte nem sul e essas distinções provêm 

evidentemente do facto de serem atribuídos às regiões valores afetivos diferentes 

(Durkheim, 1912 apud Silvano, 2007: 9). Logo, o espaço é inseparável da sociedade que o 

habita e da relação que entre eles se estabelece, sendo que o espaço é uma representação 

coletiva dos valores afetivos e das condições da comunidade: sociais, económicas, 

religiosas, etc. Mas então o espaço será apenas uma representação? Para Mauss, a vida 

social, em todas as suas formas é função da sua essência, isto é, da massa, da densidade, da 

forma e da composição dos grupos humanos (Silvano, 2007:11). 

Segundo Maurice Halbwachs, as memórias são construções dos grupos sociais, são 

eles que determinam o que é memorável e os lugares onde essa memória será preservada. 

(Halbwachs, 2006). Portanto, mesmo que aparentemente particular, a memória remete para 

um grupo; o indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre a interagir na 

sociedade, já que “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 

outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos 

que somente nós vimos” (Halbwachs, 2006:30). E como se consegue perpetuar o espaço? 

O grupo possui memórias estáveis e ao mesmo tempo que vai moldando o espaço, o espaço 

faz o mesmo ao indivíduo/grupo, ou seja, “o espaço fixa as características do grupo” 

(Silvano, 2007:13) tornando-se durável através do meio material. 

A continuidade desses quadros de lembranças que atuam sobre os indivíduos, em 

diferentes circunstâncias é que permite a lembrança e fortalece a memória coletiva. As 

imagens do passado e o conhecimento recordado do passado são transmitidos e 

conservados por performances (mais ou menos) rituais (Connerton, 1999: 45). 

Com Lévi-Strauss (1953) encontramos, igualmente, esta dualidade no tratamento 

do espaço: material e de representação, no entanto, o autor defende a existência de 

representações diversas, dependendo da posição do indivíduo na estrutura social e no 

próprio espaço físico. No entanto, nunca se afastou da certeza de que há uma interligação 

indissociável entre a estrutura do espaço e as identidades coletivas. Grandes alterações na 

organização espacial podem conduzir a perdas de referência e, consequentemente, a perda 
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da identidade (Silvano, 2007:15). Então poderemos falar em transformação do espaço e da 

cultura? Obviamente que encontramos culturas de épocas, testemunhos e estilos de vida 

deixados em épocas particulares. Será que as práticas sociais em mutação nos permitem ter 

uma leitura do espaço a longo prazo?  

A partir de 1960 este objeto ganha lugar nas Ciências Sociais, com Lefebvre, 

Ledrut e Remy e Voyé, culminando com Paul-Lévy e Segaud –Anthropologie de L’Éspace. 

Com La Production de L’Éspace (1974), Lefebvre, propõe o estudo do espaço através das 

práticas sociais, ou seja através da relação entre o social e o espacial, mas desde logo 

afirma que a produção do espaço é um processo (Lefebvre, 1974:43) afastando a relação 

direta entre os lugares sociais e as formas espaciais (funções). O projeto de trabalho deste 

autor sustenta-se em três conceitos em constante interação: prática social, representação do 

espaço e espaço de representação. A prática social engloba a produção e a reprodução dos 

lugares e as representações do espaço estão ligadas a códigos e signos impostos. E em que 

campo de análise se situa a análise do “nosso” espaço? A análise acerca do espaço tem sido 

produzida por várias disciplinas, com evidência para a História, a Geografia, a Sociologia e 

a Antropologia. No entanto, este campo constitui “uma expressão forte da crescente 

porosidade disciplinar, diretamente relacionada com a cada vez mais frequente organização 

do trabalho científico”, tendo por base temas ou áreas geográficas, tal como referem 

Ribeiro, Portela e Gerry (2009: 825). Estes autores salientam que, nestas áreas 

disciplinares, os “procedimentos interpretativos, as problemáticas teóricas, os paradigmas e 

as modalidades de construção do objeto são, basicamente, comuns e transversais, apesar de 

cada uma privilegiar, em regra, diferentes formas de investigação empírica: as fontes 

documentais para a história, o inquérito por questionário para a sociologia e a observação 

participante para a antropologia (Sardan Olivier de, 1995 apud Ribeiro, 2009:826). 

Assim sendo, o entendimento do espaço implica a mobilização de várias ciências, 

sendo que, na nossa investigação, em particular, a apreensão socorre-se, sobretudo de 

fontes documentais, logo, o que para nós é mais pertinente é o facto de os espaços de 

representação estarem associados ao vivido, porque no fundo, o que desejamos apreender é 

a representação de um espaço através de fontes do passado e tentar descortinar o que 

“viaja” desse espaço até aos nossos dias. No entanto, sabemos não ser possível uma 

sujeição rígida a estas fontes até porque, como defende Soja, um excessivo apego ao rigor 

histórico “leva a uma crescente submersão e dissipação da imaginação geográfica e a um 
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eventual aniquilamento do espaço pelo tempo, sendo imperativo um discurso crítico 

(1993:41). 

“Viajar” é definido em múltiplos dicionários como a ação de ir para outro país ou 

outra região e contempla, sempre, as mesmas etapas: partida, périplo e chegada e, implica a 

ideia de retorno. Esta definição, significativa entre os sociólogos, reconhece a viagem 

como ritualista e com a sequência comum a todos os ritos de passagem. Na definição de 

“passageiro”, proposta por J.D. Urbain (1991), o viajante seria composto por três esferas 

dependentes:  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura. 1 – Esferas do viajante (adaptado de Urbain, 1991) 

 

O modelo de representação interessa-nos particularmente porque determina a 

estratégia que o viajante irá implementar para fazer coincidir uma representação com o seu 

usufruto, em determinado espaço, com um propósito conducente à realização prática dessa 

representação. O lugar para o viajante corresponde a uma representação típica da jornada 

com um propósito e com um espaço-tempo propícios para a realização concreta desta 

representação.  

Neste modelo, o conceito de viagem seria mudar a história de vida até mesmo antes 

de mudar de lugar. Esta posição adequa-se completamente à nossa investigação e às nossas 

fontes documentais, porque estas sugerem uma representação dos espaços a visitar: a 

imagem da viagem, antes da sua concretização. E sabemos que na imagem turística há 

muito de mitos e de imaginário (Selwyn, 1996). 

Para medir a distância entre o espaço ideal (imagem) e o espaço real, parece 

essencial oferecer uma metodologia baseada em três campos de investigação que 

correspondem a três tempos da viagem contextual: 

 

A imagem da 
viagem: o modelo 
de representação

Uso da viagem: o 
modelo de 

comportamento

As viagens 
espaciais: o 
modelo de 
universo
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_________________________________________________________________________ 
Figura 2 – Distância entre o espaço ideal e espaço real (adaptado de Mendibil et al., 2001) 

 
Na informação textual proposta por Mendibil et al. resultam “espaços guiados” de 

estereótipos que fazem parte de uma identidade nacional ou regional e que são refletidos 

em informações textuais (2001: 86). 

Um dos papéis centrais dos meios de comunicação na sociedade é a produção, 

pluralização e reconfiguração das representações sociais (Torres, 2006:5). Como uma das 

principais mediadoras do imaginário social no passado, a propaganda turística e hoje os 

media, cada vez mais, parecem dizer às pessoas o que pensar, sobre o que pensar e como 

pensar, sendo a grande porta-voz da sociedade sobre factos, imagens, lugares e 

representações (Woodward, 2000). 

A negociação de expectativas em turismo é um processo complexo e dinâmico que 

é central para a formação da diferença cultural. As expectativas não só afetam as 

experiências dos turistas, mas também a população local pois, a imaginação do visitante 

inspira a imaginação do próprio residente22. 

A definição do termo “representações” já foi abordada por estudiosos de diversas 

áreas. Segundo Freire Filho (2005), o verbo “representar” possuía, originariamente, um 

significado restrito: “apresentar de novo”. Ao longo do tempo, o termo passou a ser usado 

como sinónimo de “substituir”, “fazer às vezes de”. O termo designa também o uso dos 

variados sistemas significantes disponíveis (textos, imagens, sons) para “falar por” ou 

“falar sobre” categorias ou grupos sociais, no campo de batalha do simbólico, das artes e 

das indústrias de cultura e do turismo23. 

Stuart Hall afirma que “a representação atua simbolicamente para classificar o 

mundo e nossas relações no seu interior” (2002: 8). Sendo assim, pode-se considerar que o 

                                                
22 Acerca do modo como os turistas e comunidades de acolhimento imaginam, re-imaginam e moldam a vida 
um do outro veja-se Skinner, Jonathan, Dimitrios Theodossopoulos (2013), Great Expectations: Imagination 
and Anticipation in Tourism, Nova Iorque, Berghahn Books. 
23 Ver Histories of Tourism: Representation, Identity and Conflict de John Walton (2005). 

O imaginário, ou o estudo da escolha de pontos de vista e formatação 
de imagens

Imagem, ou a identificação de um discurso

A imaginação ou o surgimento de uma informação textual
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estudo das representações é cada vez mais central para a compreensão dos estereótipos, 

lugares e imagens que povoam o imaginário social. Pode-se considerar, também, que essas 

representações dizem muito acerca do social e que se repetem sequencialmente no 

ambiente dos meios de comunicação: fotografias, ilustrações, revistas, jornais e nos 

próprios guias de turismo. 

 

2. Os guias de viagem como fontes de estudo 

Há muito que existe uma posição ambígua acerca dos guias de viagem. Na verdade, 

muitos investigadores simplesmente os ignoraram. Só recentemente os historiadores, 

geógrafos, sociólogos e etnólogos, compreenderam que estas obras possuem filões de 

dados históricos, geográficos ou sociais, permitindo analisar a partir de perspetivas 

inexploradas as transformações espaciais de certas regiões, bem como as práticas turísticas. 

No entanto, a maioria dos especialistas literários ainda têm dificuldade em ver nestes 

documentos mais do que informações e indicações elementares e redutoras. 

No nosso País, o trabalho de investigação com base em literatura de viagens, nos 

seus vários sub-géneros, poder-se-á considerar relativamente escasso até à década de 80, 

encontrando-se a literatura de viagens “completamente em desproporção com o interesse 

que lhe vem sido dado pela historiografia portuguesa, ao ponto de os poucos estudos 

válidos e as poucas edições sérias constituírem exceções” diz-nos, Joel Serrão (1970: 228). 

Na atualidade, em Portugal, embora haja uma proliferação maior de investigações 

centradas em fontes deste teor, particularmente relatos de viajantes, esta encontra-se 

limitada a interesses específicos dos Estudos Anglo-Portugueses, com estudos no âmbito 

das relações culturais e literárias entre Portugal e a Inglaterra, refletindo as relações 

históricas entre os dois países24. Também se deve destacar a investigação desenvolvida 

pelo CLEPUL (Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias) da Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, através do grupo de investigação “Multiculturalismo e 

Lusofonia”, embora mais centrado nas narrativas de viagens dos tempos da expansão 

marítima dos séculos XV-XVI.25. 

Encontrámos trabalhos científicos vocacionados para a análise de um relato de 

viagem ou de um viajante em particular, teses alusivas à visão do estrangeiro face ao nosso 

                                                
24 Para a definição do conceito de estudos anglo-portugueses ver Ceia, 2001. 
25 Com coordenação de Fernando Alves Cristóvão. Publicações a destacar: Cristóvão, Fernando (org ) 

(2010), Literatura de Viagens: da Tradicional à Nova e à Novíssima. Marcas e Temas, Coimbra, Almedina 
e Cadernos de Literatura de Viagens. 
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País, face a individualidades e a períodos específicos na nossa história, para estudos de 

construção de imagens face a características do povo português e alguns, poucos, estudos 

de viagens acerca de um local específico. Aqui devemos destacar o Projeto VTLP - 

Viagens, Turismo, Lazer e Património da Universidade de Évora que tem como objetivos 

estudar, na longa duração, as alterações sociais, culturais e técnicas associadas à viagem, 

nomeadamente a passagem do Grand Tour para a viagem turística, bem como as práticas 

de lazer no Sul de Portugal e a forma como o património foi percecionado e divulgado ao 

longo do tempo. O projeto tem num dos seus três eixos principais o estudo das imagens do 

Alentejo nos livros de viagens, nos guias de turismo e nas publicações periódicas (séculos 

XVII a XX) e, pela primeira vez, identificámos trabalhos de investigação na proximidade 

do nosso campo de ação, em território nacional26. 

Perante a escassez de estudos portugueses que confrontem campos de ação ligados 

ao espaço com recurso à literatura de viagens, nos seus subgéneros, observou-se o 

panorama espanhol, o que nos parece legítimo, tendo em conta a existência de um “século 

XIX peninsular” em que as viagens ibéricas tinham características distintas face à realidade 

europeia (Romeral Pérez, 1999:12)27. 

De facto, em Espanha, encontram-se, com relativa facilidade estudos de perceção 

relativos a localidades e lugares geográficos precisos e ainda estudos (os que nos revelam 

mais utilidade), onde o livro de viagem foi utilizado para análise dos itinerários e 

repetições nos movimentos e nas descrições. Logo, a interpretação das informações e dos 

traçados cartográficos antigos permite estabelecer os itinerários regionais e intrarregionais, 

e a incidência do quadro geográfico sobre os fenómenos sociais. No entanto, embora 

pudéssemos enumerar muitos estudos ligados à imagem de províncias, cidades e paisagens, 

estes têm, sobretudo, por base relatos de viajeros28.  

Mesmo em França, por um longo tempo, os guias eram analisados como base de 

informações mas sem o reconhecimento como verdadeiras fontes históricas. É útil 

referirem-se as análises pioneiras de Roland Barthes, com “Blues Guides”, em Mythologies 

                                                
26 Por exemplo veja-se Matos, Ana Cardoso de, Maria Luísa Santos (2004) com Os Guias de Turismo e a 

Emergência do Turismo Contemporâneo em Portugal (dos finais de século XIX às primeiras décadas do 
século XX). 

27 Acerca da representação de Espanha ver Sara Pascoal com Pela Espanha Alheia: espaços vividos, espaço 
ficcionados, de 2013. 

28 Excepção para o estudo de Maria del Mar Serrano (1992), La percepción del espacio geográfico a través 
de las guías y los relatos de viaje en la España del XIX. 
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(1957:121-125) ou o artigo de Daniel Nordman (1986) sobre os Guides-Joanne. em Les 

Lieux de mémoire. 

Na década de 1990, historiadores e geógrafos já mobilizam os guias para destacar 

as representações do espaço urbano (Hancock, 2003), em parte para fazer a história do 

turismo como prática cultural em França e na Europa, do século XVIII até os dias atuais. 

Vários artigos acerca do advento do lazer, com organização de Alain Corbin (1995), 

aproveitam os guias de turismo para o inventário de práticas de turismo e ao mesmo tempo 

o trabalho de investigadores, sobre o turismo como prática cultural, tendo como fontes 

guias de viagem, crescem exponencialmente Julia Csergo, Frédéric Moret (1986, 1992), 

Catherine Bertho Lavenir (1999), Jarrassé, (2000), Toulier B. (2000), André Rauch (2000), 

Joanne Vajda (2006), Evelyne Cohen (2011), Ariane Devanthery (2011). Deve ser dado 

um lugar especial para a pesquisa de Marc Boyer nos estudos dedicados à história de 

L’invention du tourisme (2000a) usando como suporte também estas fontes. 

Actualmente, teses de História e de Geografia cultural centram-se diretamente nos 

guias de viagem enquanto fontes de estudo e criaram-se centros de estudos e de 

investigação29 onde, num dos géneros da literatura de viagens, os guias surgem com 

credibilidade e evidência. 

Em 1998 foi organizado, na Universidade de Paris VII-Denis Diderot, um Simpósio 

internacional sobre guias impressos dos séculos XVI a XX, que posteriormente deu origem 

a uma obra Les guides imprimés du XVIe au XXe siècle. Villes, paysages, voyages 

(Chabaud, 2000). Mais de sessenta oradores procuraram definir o “guia de viagem” e 

colocá-lo na História do Livro e da Literatura, e consequentemente na História da Cultura. 

Este volume, pela diversidade de abordagens mostra como é difícil definir uma orientação 

para o estudo dos guias. Estes surgem como uma literatura de utilidade, de ensino para a 

aprendizagem, divulgando códigos, valores, formas de compreensão do espaço e do tempo 

a que se reportam. Podem ser um meio para alcançar o que existiu uma vez, mas através de 

uma construção de representações e de símbolos (Christen-Lecuyer, 1999: 131-133)  

Devemos, pois, refletir sobre um especto crucial: a questão da “verdade”. Os guias 

sempre foram considerados fontes de consulta praticamente indispensável para qualquer 

                                                
29 Le Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV) foi fundado por François Moureau, 

Professor de literatura francesa (Universidade Paris IV) e diretor des Presses de l'Université Paris-Sorbonne 
(PUPS), em 1984. Multidisciplinar, o CRLV reúne especialistas de vários campos: literatura, historiadores, 
etnólogos e historiadores de arte. 
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viajante, antes, durante e até depois da viagem para o destino. Os guias, normalmente, 

trazem uma narrativa simples, prática e de fácil leitura. Esta ideia sempre esteve presente.  

É interessante notar que os guias prometem trazer a mais “fiel” e “próxima do real” 

representação dos lugares. Antecipam a viagem para o viajante que deseja “conhecer” o 

local antes mesmo de chegar lá. Os guias convidam os viajantes a uma viagem imensa no 

campo da imaginação. No contacto com os textos e imagens, a leitura dos guias parece 

evocar o sonho do leitor- viajante (Fraise, 1997:87). 

Segundo Carla Bassanezi (1996), o conteúdo dos guias de viagens é marcado pela 

História. Nunca surgem com ideias revolucionárias, não abrem caminhos, mas também não 

podem ficar muito distantes das transformações do seu tempo, pois correm o risco de 

perder o seu público leitor. Ao mesmo tempo, os guias são capazes de levar as pessoas a 

conhecer lugares, influenciar a seleção de roteiros, gostos, opiniões, padrões de consumo e 

de conduta. Servem, muitas vezes, como conselheiros persuasivos e companheiros de 

viagem. 

Para o mercado, uma das principais funções dos guias é a de ser vendido e 

proporcionar lucro. Sendo assim, tendem a reproduzir as ideias predominantes em cada 

época e o equilíbrio da ordem social. Desta forma, mantêm e legitimam as relações de 

poder existentes, adaptando ideias, restringindo o destino a determinados “lugares” e 

“pontos de atenção”, “esquecendo” outros lugares, muitas vezes, atuando ao lado do poder 

público. O discurso convive com vários outros do ambiente mediático, influenciando e 

sendo influenciados por eles (Bassanezi, 1996). 

Assim, eles também são espaços onde as relações sociais e a sua distribuição de 

poder se estabelecem, são produzidas e muitas vezes reforçadas. Por exemplo, a maior 

parte dos guias foca intensamente os lugares mais atrativos e desenvolvidos, logo, essas 

representações, restringem os territórios, estereotipam os habitantes, como se esse fosse o 

seu retrato mais fiel.  

Reconhecemos que os guias são repetitivos e que raramente arriscam expor 

transformações: “sont essentiellement répétitifs; ils n’exposent pas les cahangement, a 

fortiori ils n eles expliquent pas. Ils s’affichent intemporels, apolitiques, objectifs”(Boyer, 

2000:341). Porém, os guias não são meros instrumentos de defesa e reprodução do sistema. 

Os guias não só devem parecer justos e neutros, como também precisam mostrar-se 

“amigos” dos leitores, dando-lhes a sensação de fidelidade, de facilidade, correspondendo 

de certa forma aos interesses e inquietações, levando em conta as suas expectativas – 
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situação que acaba por colocar limites ao discurso dos guias e aos valores que difundem. 

Os guias tentam corresponder às questões do público leitor, funcionando como um ponto 

de referência, oferecendo mapas, imprimindo regras de comportamento, dizendo o que 

deve e o que não deve ser feito. Em geral, estas publicações evitam conflitos e 

insatisfações, promovendo uma aparente “coesão social” (Torres, 2006:9). 

Ariane Devanthéry num artigo precisamente dedicado à defesa dos mal amados 

guias de viagem (2008), inicia os seus argumentos com um extrato de um texto que 

comprova esta polémica antiga: 

Ce sont les itinéraires [ = les guides de voyage ]. Lisez-les et vous êtes perdu. Tout 

vous sera familier d’avance, la ville, l’habitant, le quai, le dôme. Tout vous aura été traduit 

d’avance en ignoble prose, en ingrate et bête réalité, mélangée de poids et de mesures, 

ornées du tarif des monnaies. Avant d’arriver, vous saurez déjà tout par coeur, et, revenu 

chez vous, vous n’en saurez pas davantage (Toepffer, 1874: 334-335 apud Devanthéry). 

Para Toepffer estas obras acabavam com a espontaneidade e curiosidade naturais 

dos viajantes, ou seja, os guias de viagem não esperaram pelo século XX ou pelo turismo 

de massas para serem criticados. Tal como Toepffer, muitos eram realmente aqueles que 

manifestavam rejeição pelos guias turísticos, acusando-os de conterem pontos de interesse 

selecionados por um olhar burguês e dominador. E, quando não atacavam a sua função, 

criticavam os seus efeitos, o seu conteúdo e forma. Assim, os especialistas de literatura, 

por muito tempo, desprezaram os textos encontrados, pela exclusão de beleza e de 

literatura criativa30.  

Concordamos que a aplicação da palavra “literário” e “literatura” aos guias de 

viagem é uma tarefa controversa. Empregamos estes termos aqui num sentido lato e 

considerando que os guias são tidos, como já vimos, como fazendo parte da literatura de 

viagens, descrevendo-os como “literários”. 

É, de facto, difícil encontrar uma definição clara de guia de viagens. Na própria 

Encyclopedia of Tourism esta dificuldade está patente:  

There is no clear definition of a guidebook. A wide range of books amy serve as 

aids to tourists, and so forms of guidebooks can occur within the whole field of travel 

literature. However, a useful classification is to see guidebooks as lying more within the 

                                                
30 Sobre a objetividade dos guias veja-se Barthes, 1993 (1957) e Gritti, 1967. 
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objective, informative sphere of production, as distinguished from the impressionistic 

personal world of the travel book (Jafari, 2003:267). 

De facto, guias e relatos de viagens são evocações do mundo muito diferentes. Se 

um relato de viagem é único e encerrado, um guia de viagem pressupõe proporcionar uma 

deslocação, não única, mas repetitiva: mas uma viagem onde os viajantes podem viver as 

suas próprias experiências e emoções. Ao fazer isso, ele não se pode mostrar demasiado 

subjetivo e pessoal, mas pragmático e objetivo (Backouche, 2000).  

Para além deste aspeto, os relatos de viagem são descrições de viagens efetuadas e 

terminadas, enquanto os guias se projetam para viagens futuras, a realizar. Deste modo, 

enquanto o relato de viagem se encontra encerrado e não atualizável, os guias podem e são, 

como veremos, constantemente atualizados na sua informação, até porque a sua 

informação é fragmentada, assim como a sua consulta31. 

 
Quadro 2- Análise comparativa entre relatos de viagem e guias de viagem 

Indicadores Relatos de viagens Guias de viagem 

Tempo Concluído Futuro 

Deslocação Concluída 

Única e não reproduzível 

A realizar 

Potencialmente numerosa 

Reproduzível 

Experiência Passada e atual Atual ou a atualizar 

Subjetividade Forte Neutra 

Tipo de texto Criativo Difusão do conhecimento geral  

Leitura do espaço Linear Fragmentada 

Tipo de leitura e consulta Linear Fragmentada 

Leitor Generalista Viajante 

Fonte: Adaptado de Devanthéry, 2008. 

 

Se os guias de viagem são mais limitados do que quaisquer outras formas de texto 

no contexto da literatura de viagens e da história do espaço físico, pois o seu “dever” é 

fornecer informações práticas e específicas, que ajudem os viajantes nas suas decisões 

(pernoitar, comer, visitar, descobrir), por outro lado possuem um maior poder no sector das 

viagens (Devanthery, 2008:3).  

                                                
31 Veja-se Les guides : modes de lecture - Vers une cartographie géo-lexicale (Martinez, 2011).  
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Esta relação especial com o mundo que define os guias de viagem destaca outra 

peculiaridade desses textos: eles estão estritamente ligados à prática. Não existe um guia 

sem um primeiro viajante-escritor (que será substituído gradualmente no decorrer do 

século XIX por uma equipa editorial).  

Ao longo da sua história, os guias foram introduzindo estratégias diferentes para 

marcar a escrita, e tornar mais fácil a identificação visual. Podem ser classificados nesta 

categoria as palavras-chave, a apresentação do texto numa ou duas colunas, uma sequência 

forte de parágrafos curtos e destaques tipográficos: títulos, itálico, negrito (utilizados 

principalmente a partir do século XIX). A presença de uma forte notação no texto dos 

guias de viagem é um elemento importante na sua definição, pois estes cada vez mais se 

especializaram numa consulta específica32.  

Ao contrário de um livro que lemos geralmente de forma contínua, do início ao fim, 

um guia de viagens lê-se de forma fragmentada e deve permitir ao leitor uma grande 

facilidade na consulta das suas páginas (Devanthery, 2008:4). O leitor deverá encontrar as 

informações úteis através de uma consulta rápida e esta característica sempre foi uma 

constante neste tipo de obras. Quando analisamos o Guide des Voyageurs en Europe, 1.ª 

edição de 1817, já encontrámos esta noção da prática informativa e a preocupação com 

medidas e distâncias expressas em quadros e em sistemas simplificados. Quando 

analisamos um relato de viagem o texto é corrido, com descrição de dias e momentos, em 

locais particulares e com opiniões pessoais. 

Os guias importam pela informação que transmitem. Os críticos têm dito muitas 

vezes que é uma literatura puramente informativa. Numa perspetiva de criatividade 

literária adquire-se pouco; os guias de viagem estão mais próximos das enciclopédias do 

que de romances e, portanto, o texto torna-se repetitivo33. 

São acessórios, manuais, que mencionam as “possibilidades”, deixando os viajantes 

livres de fazer escolhas e de viver as suas próprias experiências (Petitfrere, 2000: 49). Já 

Murray o afirmava, porque as impressões do viajante sempre foram e serão a visão 

soberana: 

                                                
32 Acerca da evolução da formatação e discurso narrativo dos guias veja-se: Annabelle Seoane, (2013), Les 

mécanismes énonciatifs dans les guides touristiques: Entre genre et positionnements discursifs. 
33 Ver Guilcher (2000), Naissance et développement du guide de voyage imprimé: du guide unique à la série 

une stratégie de conquête des lecteurs. 
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The quickest mode of acquiring a good idea of any place is to take the earliest 

opportunity of ascending some tower or eminence, from which there is a commanding 

view, with some person who can point out the most remarkable objects. If this is followed 

up by wandering about without a guide, and trusting solely to your own observation, who 

will be as well acquainted with the localities in a few hours, as the generality of travellers 

would be in a week, or perhaps better, because your impressions will be stronger. I do not 

mean by this to supersede the employment of guides in sight-seeing, for they are very 

useful in saving time (Murray, 1836: xv-xvi). 

 

3. A Viagem pela História dos guias de viagem 

Os manuais com conselhos para o viajante, vulgo guias de viagem, são, como 

vimos, um antigo género literário muito particular que evoluiu consideravelmente ao longo 

dos tempos. Nicholas Parsons (2007), no seu livro Worth the Detour – A history of the 

Guidebook, recorda a história deste género literário, desde a Antiguidade até aos tempos 

modernos. A obra é extremamente útil para quem se aventura por este tema em 

particular34. Desde o início, Parsons fornece uma orientação para a consulta do seu 

trabalho, intitulado “Como usar este livro”, como se de um guia de viagem se tratasse. 

A história discursiva dos guias de viagem surge dividida em capítulos distintos que 

espelham contextos e preocupações de cada “tempo”. Principia com o Mundo Antigo e as 

origens dos guias de viagem. Na verdade, a aventura recua até Homero, que, para o autor, 

não conseguiu identificar locais; depois Heródoto, que escreveu sobre lugares que não 

tinha visto, para pessoas que não iriam lá. Grande parte desta seção lê-se como uma 

História da Geografia.  

O guia turístico tem esta denominação a partir da terceira década do século XIX, 

porém, o primeiro guia teria sido escrito, há milénios, por um médico itinerante chamado 

Pausânias, a quem chama Parsons chama de Baedeker do Mundo Antigo. Este percorreu o 

Mediterrâneo não ficando muito tempo num local, porém deve ter tido uma atração pela 

Grécia já que depois de passar dez anos pela península, escreveu o que era então um guia 

para a região, com a sua história, dos seus povos, cidades e costumes. Dez volumes 

maciços escritos tendo em mente, os viajantes romanos ricos e aventureiros. Parsons 

                                                
34 Porque são escassos os livros dedicados especificamente à evolução dos guias de viagem, excetuando 

Leading the Blind. A Century of Guidebook Travel 1815-1914, de Alan Sillitoe (1995). Com referências a 
este tema ver Vaughan, 1974; Foulke, 1992 e Buzard, 1993. 
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reflete, ainda, acerca das peregrinações à Terra Santa, Roma e Compostela e sobre o 

desenvolvimento da arte de viajar – com o Grand Tour.  

No século XVIII, ler um bom livro in situ era suficiente para justificar uma viagem, 

mas, em seguida, houve escritores de viagem, especialmente alemães, que aconselhavam a 

leitura de um guia com antecedência, para que o viajante fosse informado sobre os 

clássicos, antes de sair de casa.  

No final de Setecentos as considerações morais eram já muito importantes nos 

manuais do viajante, por parte dos autores dessas obras, que procuravam demover os 

viajantes de fatais tentações da ociosidade, ou até mesmo da depravação favorecida pelo 

afastamento da Pátria: longe de seu ambiente habitual, o passageiro poderia ceder à 

amenidade do clima e à liberdade perante costumes locais. Muitas das motivações do 

viajante estão ligadas a áreas diversas: à geografia física, à geologia, à climatologia, à 

botânica, às observações celestes, a questões económicas e sociais e muitas outras 

(Guilcher, 2001). 

Mas viajar mudou radicalmente desde os dias do Victorian Grand Tour, quando as 

classes privilegiadas empreendiam périplos pela Europa que poderiam demorar anos, 

enquanto o povo se contentava com uma deslocação até à costa ou à localidade mais 

próxima. O turismo ainda estava reservado apenas a uma pequena classe de viajantes 

privilegiados, as viagens eram lentas e contemplativas. Os equipamentos para receber os 

primeiros turistas eram raros e dispersos e as classes altas viajavam sem preocupação de 

tempo ou dinheiro (Lavenir, 1999: 10)35. 

O guia impresso familiar teve que esperar por uma série de desenvolvimentos que 

lhe permitira tornar-se na ferramenta omnipresente em que se tornou: pelos primórdios do 

turismo de massa e pelos guias Murray, Baedeker e Thomas Cook, que nos interessam 

particularmente.  

Portanto, apenas no século XIX surgem os guias impressos tal como os 

conhecemos hoje, com divulgação de informações, numa “perspetiva de comunicação de 

massa”, sem referência a uma camada social específica, embora alguns já destinados a 

determinados públicos e finalidades (Fernandes Fierro, 1985: 193). Com o advento da 

locomotiva a vapor, a ideia de abrir nas estações dos caminhos de ferro um quiosque com 

                                                
35 Confirmar em Garcia, João Carlos (1986), “Eça de Queiroz na Aquitânia : o turismo no fim do século”, 
Sep. 1as Jornadas de Estudo Norte de Portugal-Aquitânia, Porto, Centro de Estudos Norte de Portugal. 
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livros, jornais e guias espalhou-se rapidamente, inicialmente em Londres e depois em 

Paris, por volta de 1850, alastrando, então, a outras capitais europeias (Camargo, 2002). 

A edição de guias de viagem surge com o advento da viagem fácil, possível através 

dos novos sistemas de transporte ferroviário. No segundo quartel do século XIX a Europa 

entrava num período de paz e, esta tranquilidade, a par do desenvolvimento dos vapores, 

gera uma verdadeira revolução no mundo das viagens, particularmente entre a classe média 

que prosperava na Europa e nos Estados Unidose os guias passam a ser indispensáveis36. 

Mas analisemos os autores mais famosos de guias e as principais séries de guias de 

viagem que marcaram a evolução deste universo editorial. 

O Guide des Voyageurs en Europe publicado por Reichard, em 1793, é um dos 

primeiros exemplos de guias de viagem pré-modernos e constitui uma excepção 

relativamente à publicação de relatos de viagens que tiveram grande sucesso, em toda a 

Europa, na primeira metade do século XIX. Heinrich August Ottokar Reichard, nascido em 

Gotha, em 1751, onde morreu a 17 de Outubro de 1828, era escritor, jornalista, diretor de 

teatro e bibliotecário, ficando mais conhecido pelos seus guias Reichard que estão entre os 

mais famosos guias de viagem (Bouillet, 1878). 

H.A.O. Reichard, que acabaria por ser nomeado conselheiro de Guerra (1751-1828) 

do Duque de Saxe-Gotha, foi um grande viajante, por prazer e também devido às suas 

funções. Em vez de publicar um relato das suas viagens, como muitos dos seus 

contemporâneos, ele escreve (em alemão) e publica, em Leipzig, em 1784, um guia de 

viagem abrangente, que abarcava toda a Europa. 

A França seria o primeiro país estrangeiro (não alemão) a conhecer o livro. A partir 

de 1806 e até aproximadamente 1817, a editora Hyacinthe Langlois publica em Paris as 

edições completas, em quatro volumes (conforme o formato), e munidas de uma excelente 

cartografia, às vezes com um volume de atlas autónomo, como se poderia esperar de um 

editor geográfico. A editora também fornece, até 1828, volumes separados respeitantes a 

um subconjunto de países. Perrin, a partir de 1834, em seguida Didier e mais tarde Bastin, 

desde 1836, continuariam a sua publicação (Guilcher, 2001). 

 

 

                                                
36 Sobre a viagem de americanos, na Europa do século XIX, ver William Stowen (1994), Going Abroad. 
European Travel in Nineteenth-Century American Culture. 
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Figura 3 – Página de rosto do Guide des Voyageurs em Europe (Reichard, 1793). 
 

O guia Reichard seria traduzido do francês para o inglês. É publicado sob o nome 

do autor, de 1816 a 1841, pela editora londrina Samuel Leigh com três títulos diferentes, 

cada um dedicado a um país ou grupo de países da Europa. A importância desta obra 

deriva do facto de conter dados acerca de países que se manteriam presentes em guias 

elaborados posteriormente37. 

Foi o caso do Guide classique du voyageur en Europe: comprenant les tableaux des 

relais des postes de l'Europe, la manière de voyager dans les divers pays, em dois 

volumes, de Jean-Marie Vincent Audin, sob o pseudónimo de J.B. Richard (1829). 

Este era, para a época, um guia sem exemplo. Prometia congregar sugestões acerca 

da maneira mais cómoda e económica de viajar, os melhores hotéis, dados sobre a moeda e 

formalidades específicas para cada país, a par de informações acerca dos monumentos 

antigos e modernos, museus e coleções científicas, para os estudiosos e artistas em trânsito. 

Era um guia ambicioso, tendo sido reeditado em 1852 (Guilcher, 1997).  

                                                
37 Parsons refere que este foi um dos primeiros guias a utilizar a palavra Tourist na sua primeira edição 

(2007:179). De acordo com Daniel J. Boorstin (1992: 85 e 103), esta palavra originalmente era escrita com 
um hífen, tour-ist, derivando do latim tornus, por sua vez derivada de um instrumento grego que descrevia 
um círculo. A matéria acerca desta terminologia, é algo controversa, no entanto, podemos reter que a 
palavra turista surge com maior frequência nos fins do século XIX. 
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Figura 4– Página de rosto do Guide Classique du Voyageur en Europe (Richard, 1852). 

 

Segundo Alan Gresley (2006) um dos primeiros guias de viagens publicado na 

Europa terá sido Rheinreise von Mainz bis Köln por Fr. Röhling, em 1828. Um ano antes, 

Karl Baedeker havia montado um negócio de publicação de livros em Koblenz e, em 1832, 

coordenava a Editora Röhling; um ano mais tarde publicava o livro acima referido, em 

francês, sob o título Voyage du Rhin de Mayence à Coblence. 

Karl Baedeker terá sentido que, à data, não havia livros disponíveis, que 

preenchessem as necessidades do viajante no momento da viagem. Pode-se afirmar que o 

espírito do fundador se mantém na história dos guias de viagem impressos, embora o 

âmbito e a amplitude das ofertas sejam muito diferentes.  

Em 1836, John Murray, um editor inglês, publicou o seu primeiro guia de viagens 

intitulado A Handbook for Travelers on the Continent (Lister, 1999). Este pretendia ser um 

guia para a emergente classe média britânica, com pouco tempo e riqueza, o que o 

transformou num guia fatual e preciso, que permitia a deslocação entre dois locais com 

facilidade e sem despesas acrescidas. A obra deverá ter inspirado Karl Baedeker, tanto que, 

este começou a publicar mais guias de viagem, tarefa facilitada pelo emergente “surto de 

uma indústria cultural do livro” (Santos, 1992:540). 
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______________________________________________________________________ 
Figura 5– Página de rosto do Handbook for Travellers on the Continent de John Murray (1838) 

 

Ao longo dos séculos XIX e XX, os “Baedekers”, como eram comummente 

conhecidos, tornaram-se uma peça indispensável da bagagem do viajante (Assoun, 2001). 

Cinco gerações vão-se suceder na editora familiar alemã Baedeker, de 1832 até à II Guerra 

Mundial: Karl (1801-1859), que lançou a empresa (com John Murray, seu contemporâneo), 

Ernst (1833-1861), Karl II (1837-1911), Fritz (1844-1925) e Hans (1874-1959) Durante 

este longo período, uma mudança importantíssima ocorre, quando, em 1872, a empresa é 

transferida de Koblenz para Leipzig. 

Segundo Alex W. Hinrichsen (2008), além da menção a um título francês, Karl 

Baedeker publicou quatro títulos em língua alemã: Rheinreise, Moselreise, Holland e 

Belgien, na década de 1830. A partir de 1840, tanto Karl Baedeker como John Murray 

começaram a publicar mais obras para o mercado europeu, mas em língua inglesa, e no 

caso de Karl Baedeker, conjuntamente com títulos em francês. Houve muita colaboração 

entre ambos pois, grande parte dos primeiros guias Baedekers em alemão eram traduções 

de títulos Murray, publicados em Inglês. 

Quanto ao mercado europeu, pouco depois do estabelecimento das empresas 

Baedeker e Murray, começam a surgir no mercado guias de viagem de outras editoras 
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britânicas e europeias. Adam Black e o seu sobrinho, com a editora A&C Black, de 

Londres, por exemplo, começaram a produzir guias muito focados nas viagens em 

Inglaterra e Escócia (1839). Foi com a rápida disseminação das ferrovias em meados do 

século XIX e, certamente, com a influência do pioneiro organizador de viagens, Thomas 

Cook, que os guias modernos cresceram até à em que hoje se tornaram. 

À medida que mais pessoas viajavam a necessidade de uma referência de confiança 

foi-se tornando cada vez mais evidente e Thomas Cook lançou um guia, o Handbook of 

Trip to Liverpool, em 1845, descrevendo o itinerário da viagem de Leicester a Liverpool38. 

Thomas Cook também pode ter sido o precursor das revistas de viagem modernas, quando 

a empresa produziu um periódico mensal chamado Excursionist substituído, mais tarde, 

pelo Traveller’s Gazette, entre 1851 e 1937 (ver fig.6). Thomas Cook entrava no mercado 

europeu de viagens39. 

 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Figura 6 - Poster Cook's Excursionist, Col. Thomas Cook Archive. 

  

                                                
38 Há reedições recentes do livro: A Handbook of the Trip to Liverpool, Londres, Routledge/Thoemmes, 

1998, 1999 e 2001. 
39 Acerca da história da empresa Thomas Cook veja-se: Brendon, 1991; Withey, 1998; Williamson, 1998 e 

Steward, 2005. 
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Desde 1850 a relação entre Baedeker e Murray começa a deteriorar-se (Gretton, 

1994). Baedeker considerava que os livros de Murray não eram devidamente atualizados, 

nomeadamente na sua componente cartográfica, tendo esta tido uma evolução constante 

nos guias Baedeker, em termos de qualidade e número de mapas e plantas incluídos em 

cada obra40. Adicionalmente, estava também a receber pedidos para produzir os seus guias 

em inglês, mas era travado por causa de um acordo prévio de não concorrência, com 

Murray, ou seja, a produção de guias para uma mesma região, na mesma língua.  

Baedeker não foi, certamente, o autor mais popular de guias em língua francesa, 

lugar ocupado por Adolphe Joanne, primeiro com a editora Maison e depois com a 

afamada Hachette41. O editor Louis Hachette havia abordado um novo mercado, criando a 

Bibliothèque des Chemins de Fer, entre 1851 e 1853, incluindo algumas séries que, sob o 

nome de Guides Joanne42, tiveram um destino brilhante. Este editor destrói a concorrência, 

domina o mercado com Adolphe Joanne (ao qual sucedeu o seu filho Paul) e, em seguida, 

com um colaborador formado ao longo de muitos anos na posição de diretor: Marcel 

Monmarche. A coleção de guias de viagem Joanne, apoiada por académicos, viajantes e 

geógrafos, provou-se rendível e sobreviveria aos caprichos da história, transformando-se 

nos Guides Bleus, em 1919 (Morlier, 2007). 

Depois da morte de Karl Baedeker, em 1859, o seu filho Ernst Baedeker assumiu o 

negócio. Ernst Baedeker escreveu a Murray acerca da publicação das edições de língua 

inglesa para o Reno e Paris. Murray concordou com a publicação sobre o Reno, mas 

gostaria de trabalhar em conjunto o guia de Paris. Em 1861, saiu The Rhine, a primeira 

publicação Baedeker em inglês e a única publicação conjunta entre os dois (Hinrichsen, 

2008). 

Após a morte de Ernst Baedeker, o seu irmão mais novo, Karl Baedeker Jnr. 

coordenou os negócios e começou a competir com Murray, publicando uma série de 

Baedekers em idioma inglês. Em 1860, Karl Jnr. estabelece uma parceria com o seu irmão 

mais novo, Fritz. A partir deste momento e em 1870, tanto os irmãos Baedeker como a 

editora Murray expandem os seus títulos. Em 1878, Baedeker publica o seu primeiro título 

dedicado ao terrritório inglês: London and Its Environs: Including Excursions to Brighton, 

the Isle of Wight (Hinrichsen, 2008). 

                                                
40 Veja-se Martins (2011) em Os guias de viagem, a cartografia e os fundamentos do turismo. 
41 Sobre La Librairie Hachette ver Mistler, 1964 e Mollier, 1999. 
42 Sobre esta coleção veja-se Morlier, 2011. 
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Figura 7- Página de rosto do livro London and Its Environs, de Baedeker (1878) 

 

Em meados de 1880, Fritz tomou conta do negócio e, sob a sua liderança, leva a 

casa Baedeker ao topo do mercado dos guias de viagem em séries de língua inglesa. 

Grande parte deste sucesso deveu-se a James Findlay Muirhead (1853-1934), que dirigiu 

como editor, as impressões em idioma inglês tendo trabalhado para Baedeker até 1914. Foi 

nesse período que o nome Baedeker se tornou sinónimo de guias de viagem. Deve-se 

realçar que, apesar dos guias Murray terem perdido esta batalha, foram capazes de 

adicionar títulos sobre o Extremo Oriente, o que não aconteceu com a coleção Baedeker 

(Gretton, 1994).  

No início da década de 90, Ernst Baedeker publicou o seu primeiro guia de viagem 

para o mercado e território americano - Estados Unidos e Canadá - há muito tempo 

domínio da editora Appleton, que já havia publicado o seu primeiro guia de viagens em 

184043. 

                                                
43 Veja-se Gassan, Richard Gassan (2005), “The First American Tourist Guidebooks: Authorship and Print 
Culture of the 1820s,” Book History 8, pp. 51-74. 
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Daniel Appleton possuía uma livraria em Massachusetts e, em 1813, abre um 

departamento de venda de livros ingleses com o seu filho William Henry. A partir de 1847, 

publicavam já guias de viagem especializados no território americano, por áreas e por 

atividades de lazer44. O European Guide Book (1870), que nos interessa, em particular, foi 

um best-seller e o sucesso editorial nunca mais parou.  

Enquanto a maioria dos guias pioneiros, inclusive os Baedeker, foram escritos para 

novos ricos vocacionados para os seus Grand Tours pela Europa, os guias Appleton 

estavam vocacionados para o americano comum, incluindo famílias (Cocks, 2001). Estes 

guias eram regularmente atualizados, por vezes no mesmo ano e incluíam mapas, plantas 

de cidades e anúncios de hotel, optando assim pela disponibilização de informação mais 

despretensiosa e de maior utilidade.  

De fato, a segunda metade do século XIX testemunhou a ascensão do turismo 

americano na Europa com o desenvolvimento dos navios. Antes de 1850, o número de 

americanos que viajava para o exterior, para visitar a Europa ou fazer longas férias 

repousantes era relativamente pequeno. O célebre guia Harper’s Handbook for travellers 

in Europe and the East, de 1862, da editora Harper & Brothers, de W. Pembroke Fetridge 

vem confirmar esta mudança. 

_________________________________________________________________________ 
Figura 8– Capa do guia Travellers in Europe and East, (Fetridge, 1862)  

                                                
44 Appletons' Illustrated Hand-book of American Cities (1876), Nova Iorque, D. Appleton and Company; 

Appletons' Illustrated Hand-book of American Summer Resorts (1876) Nova Iorque, D. Appleton and Co.; 
Appletons' Illustrated Hand-book of American Winter Resorts (1877), Nova Iorque, D. Appleton and Co.; 
W. Williams (1849), Appletons New York City and Vicinity Guide, Nova Iorque, D. Appleton & Company; 
Edward H. Hall (1866), Appletons' Hand-book of American Travel: the Southern Tour, Nova Iorque, D. 
Appleton & Co; James Wood Davidson (1889), The Florida of To-day: a Guide for Tourists and Settlers, 
Nova Iorque, D. Appleton and Company. 
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James Harper e o seu irmão John, tipógrafos de formação, começaram o seu 

negócio “J. & J. Harper”, em 1817. Mais dois irmãos, Joseph Harper Wesley e Fletcher 

Harper, juntaram-se-lhes, em meados dos anos 1820. A companhia mudou o nome para 

“Harper & Brothers”, em 1833, e, em 1850, começou a publicar revistas que teriam grande 

renome como a Harper's Bazaar. 

George Harvey tornou-se presidente da Harper's em 16 de Novembro de 189945. 

Em 1962, a Harper & Brothers fundiu-se com a Row, Peterson & Company para se tornar 

Harper & Row. A Rupert Murdoch's News Corporation adquiriu a Harper & Row, em 

1987, e a William Collins & Sons em 1990. Os nomes destas duas editoras nacionais 

(Harper & Row, nos Estados Unidos e Collins, na Grã-Bretanha) sobrevivem como 

HarperCollins e, desde então, expandiu o seu alcance internacional, com novas aquisições 

de editoras outrora independentes (The Harper Brothers).  

O Travellers in Europe and East promove-se como um guia obrigatório, a par da 

indispensabilidade de se viajar, sempre com um guide-book. Há uma expressão no prefácio 

bastante referenciada e que não podemos deixar de transcrever que defende ser 

impraticável viajar sem um guia de viagens. Na ausência deste era mesmo aconselhável 

não o fazer: 

To travel without a guide-book in any part of Europe is utterly impossible; a man 

without one being like a ship at sea without a compass – dragged round the country by a 

courier, and touching only at such points as is the courier’s interest to touch, stopping at 

such hotels as it is his interest to stop. You should purchase guide-books or remain at home 

(Harper’s, 1864). 

A partir da década de 60 do século XIX há uma continuidade na proliferação de 

guias americanos dedicados à Europa, que possuem estruturas menos repetitivas do que os 

guias de edição europeia. O Appletons Short-trip guide to Europe, principally devoted to 

England, Scotland, Ireland, Switzerland, France, Germany and Italy; With glimpses of 

Spain, short routes in the east, etc.; and a Collation of travellers' phrases in French and 

German por Henry Monford, de 1868, é um guia cuja estrutura relembra os relatos e os 

guias das primeiras décadas do século XIX, apresentando os conselhos habituais mas com 

detalhes e vivências pessoais e com sugestões de visita em pontos estratégicos bem 

definidos. 

                                                
45 “Harper & Bros. Reorganize”, The New York Times, November 17, 1899. 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 9– Página de rosto do Appleton’s Short trip guide to Europe (Appleton, 1868) 

 

Outro guia de viagem americano com grande projeção foi A satchel guide for the 

vacation tourist in Europe. A compact itinerary of the British isles, Belgium and Holland, 

Germany and the Rhine, Switzerland and France, de William James Rolfe, editado 

em1872. O autor era um estudioso de Shakespeare e educador americano. Para além de 

muitas outras obras ligadas ao Teatro isabelino escreveu este útil guia dedicado a parte da 

Europa, revisto anualmente durante 35 anos. Encontrámos um artigo na NY Times que 

refere a utilidade e renovação desta obra para o viajante comum, já na sua 32ª edição e 

onde se lê:  
 

More conveniente than other guide books for the ordinary traveler and far more 

compact is the little Satchel Guide to Europe, now in its thirty-second annual edition, still 

edited by the original compiler. To the novice or the man with limites means the book is 

particularly welcome with its diret, unmistakable explanations (New York Times, March 

14, 1903).  
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_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 10– Página de rosto do livro A satchel guide for the Vacation Tours in Europe (Rolfe, 1872) 

 
Pudemos observar que todos os autores e editoras procuravam um fator de distinção 

nas suas obras, o que, num sector em constante remodelação se tornava presumível; ser 

mais compacto, ser mais objetivo, criar uma rota contínua e planeada. Tudo eram 

inovações. 

A ideia passava por poupar a fadiga das jornadas desnecessárias e simplificar as 

rotas porque os turistas em espaços alheios podiam sentir-se desnorteados e muitos 

poderiam nem tentar a viagem. Ora estes problemas poderão levar-nos à questão da 

restrição de escolha do viajante, imposta pelos guias, contudo, em muitos pontos o 

itinerário poderia ser revertido, abreviado ou estendido. Na verdade, os guias rendiam-se 

ao que era mais procurado. 

Em 1883, Osgood, ligado no passado aos Satchel-guides, lança o Osgood’s 

Complete Pocket-Guide to Europe. Osgood permanece em Boston, onde cria a segunda 

J.R. Osgood & Company. No entanto faliu em 1885 e Osgood foi trabalhar para a Harper's 

Magazine. 

Ao consultarmos o Osgood’s Pocket-Guide to Europe, de 1883, encontrámos os 

mesmos propósitos: ser o melhor guia de bolso, o mais completo e atual, mas dedicado aos 
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viajantes que desejavam efetuar uma visita pela Europa num único tour. Apresenta as suas 

vantagens face aos seus concorrentes no prefácio: (i) portátil; (ii) legível e ilustrado; (iii) 

inclusão de rotas, pontos e objetos de interesse, preços, hotéis e utilidades. 

O período que medeia o fim da Guerra da Secessão (1865) e a I Grande Guerra é 

crucial para o desenvolvimento dos Estados Unidos da América, quer interna quer 

externamente. O país rural, pouco urbanizado e fracamente industrializado, alterou-se 

profundamente em cerca de 40 anos, dando o salto em direção à industrialização, à 

extensão das áreas urbanas e à crescente influência sobre os países vizinhos, tornando-se 

numa potência capaz de ombrear com as do Velho Continente.  

O interesse dos Americanos pela Europa cresce rapidamente e como os Estados 

Unidos se tornam uma nação de viajantes os guias de viagem aperfeiçoam-se. A reedição 

do Harper’s handbook, de 1885, surge com a divisão da obra em 3 volumes perante o 

crescimento da oferta turística e a diminuição da “distância” entre os locais.  

E como respondiam os editores europeus face a esta especialização? Baedeker 

ainda dominou o mercado dos guias de viagem europeu até à I Guerra Mundial; depois 

mais uma editora entrou no mercado de viagens. James Findlay Muirhead, o redator das 

edições Baedeker, em idioma inglês, com o seu filho Findlay Muirhead, concebe os Blue 

Guides em cooperação com a casa Hachette, em 191746. 

No prefácio do livro Muirhead's London and its Environs (1918), pode-se constatar 

a necessidade de distanciamento entre estes guias e os guias de caráter exclusivamente 

prático, pois embora o objetivo final dos volumes fosse a sua utilidade no local, eram 

introduzidos temas como história, arte, arqueologia e a evolução social de forma sugestiva, 

por especialistas:  
 

These guides aim at being accurate and practical; but, although the ultimate test of 

the volumes must be their usefulness on the spot rather than their interest in the study, such 

subjets as history, art, archaeology, and social developments will be treated in a 

discriminating and suggestive manner by experts entitled to speak with authority 

(Muirhead, 1918, Prefácio). 

                                                
46 Disponível em http://www.blueguides.com 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 11– Capa do livro London and its Environs, de Muirhead (1918) 

 

Perante esta evolução de conteúdos nos guias de viagem, não será de estranhar que, 

em 1920 surgisse uma série com verdadeira vocação turística – a Black´s Blue Books47. 

Esta série de guias de bolso fornecia descrições de inúmeras cidades que os autores 

defendiam como indispensáveis no panorama de visitas Europeu e Americano, auxiliadas 

com mapas dos centros históricos. Gabavam-se de reduzir ao mínimo o tempo, as despesas 

e a preocupação da viagem ao exterior, poupando os leitores da leitura e estudo de milhares 

de páginas de guias obsoletos. Expressam que o objetivo passava pelo auxílio na viagem 

real e, para tal, eram valiosos no que descreviam, mas especialmente valiosos no que 

omitiam. 

No panorama editorial europeu os guias Thomas Cook e os guias Baedeker 

juntaram-se em meados de 1930, mas por esta altura outros guias estavam em fase 

ascendente, como os da editora Michelin, em França.  

                                                
47 Da Editora Brentano’s. Black, William Harman (1915), The real United States and Canada pocket guide-

book ... : describing two routes across Canada and four routes across the United States, and 175 other 
routes, North, South, East and West, covering 350 cities ... (Black's blue books), Nova Iorque; Black, 
William Harman (1920), The real Europe pocket guide-book : including full description of the New Albania 
[and others] : with 23 simple outline maps of the 33 new countries, and elaborate index (Black's blue 
books),Washington, Brentanos, 1920. 
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De facto, no virar do século XX, os clássicos Guias Michelin apareceram quando 

André e Edouard Michelin publicaram o seu primeiro guia vocacionado para a 

proeminente indústria automóvel, fornecendo informações aos condutores acerca de 

lugares para reabastecer, para carregar baterias ou para mudar pneus (Francon, 2000)48. 

______________________________________________________________________________________________ 

Figura 12- Capa do livro Guide Michelin, 1900 (Musée de la voiture) 

 

A partir da década de 1920, o transporte por avião, utilizado apenas por minorias, 

em longas distâncias, vai-se desenvolvendo timidamente acabando por se impor sobre as 

companhias navais. No entanto, a crise de 1929 repercute-se negativamente em todo o 

sector turístico, limitando o seu desenvolvimento até, aproximadamente, 1932. 

Entretanto, mesmo em clima adverso, surge em 1936, a edição do primeiro guia 

Fodor (EUA), cujo objetivo era criar uma obra atualizada anualmente, com uma leitura 

agradável, sobre uma Europa, onde se enfatizava o povo e a cultura de cada país, 

compondo uma mudança radical da abordagem do tradicional guia. Murray's Handbooks 

(Londres), Guias Michelin (França) e Hachette's Blue Guides (também em França) eram 

ainda os controladores do mercado e os Baedekers (Alemanha) detinham um lugar 

destacado nos anais da viagem, mas Fodor detectou novas necessidades entre os turistas da 

sua época: o editor pretendia que eles estivessem up-to-date com informações práticas do 

que chamava “o lado humano” dos lugares que visitavam (Prefácio in Fodor, 1936). Aliás, 

                                                
48 Mas há quem defenda a ligação dos guias Michelin ao desenvolvimento do turismo cultural de massas na 
Europa (Francon, 2001). 
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a pesquisa para o seu primeiro livro, On the Continent, de 1936, foi feita enquanto escrevia 

artigos de viagem como freelancer, para adquirir esse know-how. 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 13 – Capas das duas edições comemorativas, 50 e 75 anos da publicação de On the 

Continent (Fodor, 1936) 

 
Na introdução desta obra Fodor lembra aos leitores as vantagens da viagem a partir 

das interações com a população local: “we have proceeded on the assumption that your 

thirst for historical knowledge is nothing like so great as your thirst for the beer of Pilsen 

or the Slivovitsa of Belgrade” (1936: xiii)49. 

Em 1949, Fodor estabeleceu-se em Paris fundando a Fodor’s Modern Guides, Inc. 

com o objetivo de publicar guias detalhados e dedicados a países específicos. Em 1950 

Fodor leva os seus guias para a David McKay Company e publica na França, Suíça e Itália 

(Sonnenstatter, s.d.). À data da sua morte, em 1991, a Fodor's tinha expandido a sua lista 

de guias a mais de 140 destinos e em vários idiomas. Hoje, a Fodor's Travel mantém a 

tradição de Eugene Fodor, mantendo-se apenas ligada à edição de guias. Desde 1996, a 

Fodor's entrou na era digital com o lançamento do Fodors.com. O conteúdo está disponível 

na web, no GPS e em dispositivos móveis, tendo uma comunidade vasta de usuários ativos:  

Today, Fodor's is one of the world's largest and most trusted brands in travel, 

covering more than 600 destinations worldwide in guidebooks, on Fodors.com, in ebooks 

and iPhone apps (Fodor’s Travel, n.d.)  

                                                
49 Ver pág. 92 do presente estudo. 
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A leitura do guia On the Continent dá-nos um vislumbre nostálgico e sentimental 

de um Grand tour na Europa, pré- II Guerra Mundial. A reedição de 2011, que 

consultámos, contém mesmo uma nota que adverte os leitores acerca da comparação da 

Europa dos anos 30 com a realidade atual, havendo que ter em consideração o 

desfasamento temporal, principalmente no que se relaciona com os preços, as empresas e a 

publicidade:  

On the Continent, today’s reader should be aware that three-quarters of a century 

has passed since these services and facilities first appeared in our pages. In many cases, 

companies have ceased to exist, others have changed, and 1936 prices bear no resemblance 

to those of today. Regard these ads as what they are—charming illustrations of tourism in 

the mid-1930s (Fodor, 2001).  

Os guias Fodor dominaram o mercado de viagens durante uma década, até que 

Temple Fielding, também americano, surgiu, em 1948, com um guia de capa dura 

dedicado à Europa. 

Temple Harndon Fielding (nascido em 1913) foi um escritor de viagens e militar na 

II Guerra Mundial. Escreveu um livro de orientação para os novos recrutas que foi um 

sucesso. O famoso Fielding's Travel Guide to Europe foi publicado em 1948. Em 1951 ele 

e a mulher mudaram-se de Nova Iorque para a Dinamarca, mas depois reinstalaram-se em 

Maiorca, Espanha, onde estabeleceram o quartel-general da empresa - Fielding 

Publications, Inc. Robert Young Pelton adquiriu a concessão dos guias de viagem Fielding 

durante a década de 90 (Mcdowell, 1983). Com um tom mais elevado do que Fodor's, o 

Fielding's Travel Guide to Europe tornou-se célebre, com um livro de 1.485 páginas, com 

909.000 palavras pesando pouco mais de dois quilos. 

O Fielding’s travel guide to Europe, de 1948, teve muito sucesso entre os leitores, 

sendo reeditado e revisto sucessivamente, sendo para muitos a bíblia das viagens. Teve um 

papel fundamental no desenvolvimento do turismo pós-guerra, na garantia de segurança 

aos turistas em tempos incertos, chegando a ser comparado, em termos de importância para 

o desenvolvimento do turismo europeu com o plano Marshall para a indústria europeia: 

By assuring reluctant Americans that postwar Europe was not only safe but 

comfortable, and by convincing them they did not need to know a foreign language to 

enjoy those comforts, the book did for European tourism approximately what the Marshall 

Plan did for European industry (Mcdowell, 1983). 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 14 – Capa do livro Fielding’s travel guide to Europe, de Fielding (1948) 

 

Após a II Guerra Mundial, houve um boom na aviação em geral, particular e 

comercial, com milhares de pilotos libertos do serviço militar e com muitos aviões de 

guerra baratos para treino. Os fabricantes expandiram, então, a sua produção para fornecer 

aeronaves para o novo mercado de classe média. Na década de 50, o desenvolvimento de 

aviões civis cresceu, sendo de destacar o Boeing 707, mais económico. Ao mesmo tempo, 

a propulsão turbo-hélice começou a aparecer para aviões menores, tornando-se possível 

servir rotas menores numa escala muito maior (Grant, 2002). 

A década de 1950 testemunhou um aumento das viagens de lazer e com o boom 

surgiu uma enorme quantidade de guias de viagem. Nomes famosos nos negócios dos 

guias de viagens dominaram durante esta década, como as séries Frommer e Let's Go To, 

que ainda hoje se mantêm fortes no mercado. 

Arthur Frommer (nascido em 1929) é um escritor de viagens, editor e defensor dos 

consumidores e fundador da série de guias de viagem Frommer's e da Arthur Frommer's 

Budget Travel Magazine. Publicou muitos livros para viajantes com baixo orçamento e tem 

sido uma das maiores autoridades na América, nesta matéria, desde 1950 (Boyar, 2005). 

Em 1957, Frommer publica o livro que o consagrou e que abrangia os maiores 

destinos urbanos europeus intitulado Europe on $5 A Day. Além de oferecer sugestões de 

viagem e orçamento claro, o livro classificava visitas por ordem de importância e incluía 
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alternativas de viagens com estimativa de custo. Arthur desejava mostrar que toda a gente 

podia viajar e tinha o direito de viajar e que viajando mais barato se podia contatar 

diretamente com a cultura autóctone (Harpaz, 2007).  

O famoso Europe on 5 Dollars a Day trata-se de um guia com características muito 

distintas dos anteriores e com aproximação aos guias dedicados a cidades ou a trajetos 

muito específicos. 

 

_________________________________________________________________________ 
Figura 15 – Capa da reedição (2007) do livro Frommer's Europe on 5 Dollars a Day, de Frommer 

(1957) 

 

Este livro levou ao aparecimento do conceito de viajar a baixo custo, que 

rapidamente se difundiu e levou à edição de outros guias similares como The budget guide 

to Europe, de 1961, ou A millionaire's guide to Europe: or, How to save money like the 

rich people, editado em 1967. 

O operador turístico $ 5-a-dia de Tours, Inc. foi fundado em 1961 e, em 1980, 

publicou o livro New Frommer's World Travel, que defendia estilos alternativos de férias e 

criou a revista Budget Travel50. Ainda hoje, mantém um forte compromisso com as viagens 

de baixo orçamento, o que é notório no seu blog51. É curioso encontrar comentários de 

viajantes, pelos meandros da internet, que elogiam esta obra pioneira tida como uma bíblia 

de viagens e impulsionadora do espírito aventureiro de muitos viajantes: 

                                                
50 Disponível em http://www.budgettravel.com 
51 Disponível em http://www.frommers.com/blog/ 
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Yes, indeed, many thanks to Frommer for having the foresight to propose, what at 

that time, was the unthinkable…that just about anybody could and should get up and take 

to the skyways and byways of this wonderful world of ours. 

I was stationed in Bavaria with the U.S. Army from 1966 to 1969, and I used this 

book to see much of Europe. It was my travel bible. I’ve told people about it over the years, 

and the reaction is usually one of disbelief. $5 a day. But you actually could travel on $5 a 

day and it was great (Europe on $5 a Day: 52 Years Later, n.d). 

Ao longo do tempo, os guias têm evoluído para guias vocacionados para viajantes 

de todos os níveis de rendimento. Obviamente que, os guias Frommer hoje não fazem a 

proposta de “um dólar por dia” mas mantêm-se uma referência neste mercado.  

À medida que viajar se tornava mais fácil, mais rápido e com tarifas mais baratas, 

os jovens começaram a procurar férias baratas porém, os guias que existiam no mercado, 

que visavam um público de classe média não atendiam às suas necessidades. O primeiro 

guia a aparecer para este universo de viajantes foi Let's Go Europe, em 1960. O original 

era um panfleto mas, dois anos depois o guia tinha crescido para 124 páginas. A linha não 

se desviou da sua ideia original, e, ainda hoje os guias são escritos por jovens52. 

No final dos anos 1960, um jovem estudante alemão chamado Hans Hofer faz um 

itinerário da Europa até à Ásia, num VW minibus e resolveu transmitir, num guia, a 

experiência da viagem. Insight Bali, apareceu em 1970, publicado com a ajuda financeira 

de um estabelecimento hoteleiro alemão (Website of Hans Hoefer, n.d.). O guia combinava 

escrita em estilo magazine com fotografias a cores, então uma inovação. A primeira edição 

vendeu 20.000 exemplares no seu primeiro ano. Os Insight Guides tiveram até ao final dos 

anos de 1980 mais de 100 títulos da série e agora existem 40053. 

Outros viajantes aventureiros começaram a trilhar caminhos menos comuns. 

Viajando com shoestring54 de Londres até Sydney e querendo transmitir conhecimentos e 

sugestões adquiridas no trajeto, um casal britânico escreveu e autopublicou os primeiros 

guias Lonely Planet, que se focavam nos turistas e nos seus orçamentos55. O sucesso da 

                                                
52 Acerca da história dos Let´s go veja-se Our History. Disponível em http://www.letsgo.com/about/history 
53 Sobre os Insight guides ver About Insight Guides and Berlitz Publishing (Apa Publications). Disponível 
em http://www.insightguides.com/about-us/ 
54 Orçamento reduzido, low cost. 
55 Sobre a história da empresa ver Wheeler (2007) e The Lonely Planet Story Disponível em 

http://www.lonelyplanet.com/about/ 
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série Lonely Planet incentiva o aparecimento de guias similares, sendo a mais proeminente 

destas séries, The Rough Guide. 

Hoje, a Viagem tornou-se muito mais democrática, global e rápida. Poucos 

guardam bilhetes ou passaportes e as viagens são mais focadas e individualizadas. Com as 

viagens mais curtas, os viajantes pretendem valorizar o seu dinheiro e procurar decisões 

educativas. As pessoas querem encontrar algo novo, têm histórias para contar, mas o que 

isso significa mudou. O desconhecido é mais difícil de encontrar hoje em dia, mas o desejo 

de aventura sobrevive. E é precisamente este ideal que as editoras de livros de viagem não 

perdem de vista. 

Na verdade, as coleções principais hoje existentes - Fodor's, Frommer's, Lonely 

Planet, Rough Guides, Insight, Rick Steves e Michelin – criaram-se em resposta a uma 

necessidade ditada pelo mercado: a descoberta. Analisar as publicações de hoje leva-nos a 

números como: a Let's Go, com mais de 50 títulos abrangendo seis continentes; a Rough 

Guides, que trabalha mais de 200 destinos; a linha editorial Fodor's, que abrange mais de 

14 séries diferentes, e os títulos Frommer's, com mais de 330 destinos. Os guias Michelin 

oferecem cerca de 200 títulos diferentes, enquanto o número da Lonely Planet ultrapassa os 

600 (Mantell, 2006: 27). 

Quase todos os recantos do nosso planeta estão expostos em guias e todos os 

lugares são alvos de visita, porque “the use of travelling is to regulate imagination by 

reality” (Payne, 2008: s.p.), logo, os viajantes necessitam de guias de viagem para possam 

esmiuçar, de antemão, o que a realidade encerra. 

E este é, nos nossos dias, um mundo infindável de publicações. Os guias modernos 

cobrem todas as formas de destinos, de todos os continentes, regiões e países, chegando até 

a guias de cidades pequenas. Há guias para viagens ferroviárias, de autocarro, cruzeiros, 

passeios, caminhadas e bicicletas. Os promotores do turismo produzem panfletos giveaway 

grátis e, apesar da aparente omnipresença da internet, os guias impressos ainda vendem 

milhões. 

Os guias pioneiros são muito procurados por colecionadores e, ao contrário da 

maioria das coleções, as edições posteriores são tão populares como as primeiras edições. 

Ficámos surpreendidos com o negócio de guias em segunda mão que prolifera pela 

internet56. Já sabemos que os guias de viagem não se devem confundir com relatos de 

                                                
56 Acerca do colecionismo de guias de viagem leia-se Gloss, Kenneth Gloss (2013), “Travel books are a 
worldwide hit with collectors”, The Somerville Times, 30 de Junho. 
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viagem, que eram populares entre “aventureiros de poltrona” nos séculos XIX e início do 

XX. Os guias devem indicar para onde ir e por quê, mas muitas vezes são valorizados pela 

excelência da escrita e do romance que ainda se agarra a um mundo de impérios e caixas 

de chapéu. Obviamente que, como sempre, na pesquisa e aquisição de livros o seu estado 

de conservação afeta o preço, mas como os guias foram destinados para serem utilizados 

durante uma viagem, os colecionadores tendem a ser mais condescendentes em relação ao 

seu uso; mesmo nós conseguimos adquirir algumas edições interessantes, com algum uso, 

mas com todo um conteúdo por explorar.   
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II. A VIAGEM NA EUROPA 

 
1. A Viagem de 1845 a 1974 

 

Com o livro The Business of travel: A fifty years' record of progress, de W. Fraser 

Rae, que pretendia exultar o negócio do turismo e o percurso estabelecido pela empresa 

Thomas Cook & Son entre o ano de 1841 – com a primeira viagem organizada, entre 

Leicester e Loughborough (12 milhas), e o ano de 1891, já com a possibilidade de se viajar 

à volta do mundo, conseguimos reflectir acerca da célere evolução do universo das viagens 

a partir da segunda metade do século XIX. 

______________________________________________________________________________________________ 

Figura 16- Capa do livro The Business of Travel (Rae, 1891) 

 

Este livro foi-nos particularmente útil, porque inicia a sua análise temporal 

precisamente na década em que inicia a nossa investigação e porque é um guia generalista, 

ou seja, não é um guia de viagens sobre um local mas um guia acerca do mundo das 

viagens e sobre “como viajar” no século XIX. Tendencialmente, “os guias generalistas 

acerca da arte de viajar não caracterizavam a Europa” (Fernandes, 2003:42), nem histórica 

nem geograficamente, apenas se debruçavam sob questões ligadas à atividade turística, o 

que é pertinente para que se perceba o feito de viajar no período em análise. 

O autor deste livro, W. Fraser Rae, dá especial ênfase ao desenvolvimento dos 

caminhos de ferro, tema em que viria a publicar inúmeras obras, com diferentes rotas e 
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percursos de comboio, um pouco por todo o mundo57. Como já vimos, na transição para a 

segunda metade do século XIX é nítida a passagem da viagem clássica para a moderna e o 

papel decisivo dos meios de transporte nesta transição. O conceito de excursão torna-se 

concreto.  

Depressa o negócio das viagens e dos tours pelo globo começa a proliferar e o ano 

de 1851 trouxe grandes expectativas no panorama das viagens. Foi, na verdade, um ano 

memorável com a grande exposição de Londres e a inauguração do Cristal Palace em Hyde 

Park a ser considerado o símbolo da fraternidade das Nações58. Muitos foram os 

estrangeiros que visitaram Londres e depois o mesmo sucede na segunda Exposição de 

Londres, em South Kensington, em 1862, e seguidamente na Exposição de Paris, em 1867 

e nas subsequentes exposições59. 

As exposições universais forneciam informação e expunham objetos provenientes 

de todo o mundo; mostravam os mais recentes progressos nos mais diversos campos: da 

engenharia, da mecânica e das ciências à arte, portanto, visitar uma exposição universal 

constituía a experiência mais próxima de uma viagem à volta do mundo. Filipa Lowndes 

Vicente considera que ir a uma exposição era “cada vez mais, uma razão para viajar” 

(Vicente, 2003:246), atraindo muitos visitantes estrangeiros e possibilitando inúmeras 

experiências e, nas duas últimas décadas de Oitocentos, as operações turísticas já 

começavam a transpor Paris e Londres e progrediam pela generalidade do Continente 

Europeu. 

O tráfego internacional dispara e muitas empresas “ligam” a França à Turquia, 

Itália, Alemanha, Áustria e Suíça. O viajante chega com facilidade à Holanda, Bélgica e 

mesmo à Hungria e, em 1875, podia-se viajar com facilidade até à Escandinávia. 

Na década de 1880, Thomas Cook procurava enviar os passageiros até à Península 

Ibérica, mas as alterações políticas e militares em Espanha tinham transformado aquele 

país, por um tempo, um destino pouco aconselhável para os turistas. As propostas dos 

Cook foram finalmente aceites em 1888, pelo que o turista podia agora realizar a sua 

jornada através da Espanha, com bilhetes desta companhia, e os espanhóis podiam tirar 

proveito deles, através de uma agência criada em Madrid (Rae, 1891:167). O resultado foi 

satisfatório e a empresa através do escritório em Madrid, adquiriu um grande número de 
                                                
57 Consultar Obras de Fraser Rae em Online Books by W. Fraser Era (n.d.).  
58 Sobre Exposições Universais ver: Greenhalgh, 1988; Canogar, 1992; Harvey, 1996. 
59 Chegam a ser publicados guias com o objetivo de orientar estas visitas, como o Exposition Universelle. La 

clé de l'exposition universelle: Plan pratique dos Guide Conty, em 1878. 
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bilhetes internacionais. Portugal, esse, mantinha-se ainda arredado dos circuitos 

internacionais. 

Perto do final do século XIX os guias acerca da “arte de viajar” eram cada vez mais 

completos. Como exemplo, tomemos o guia How to Travel, de Thos. W. Knox (ver 

fig.17)60. Knox foi correspondente de guerra para o New York Herald. Após a Guerra 

Civil, Knox começou as suas viagens por todo o mundo, primeiro a trabalhar para o 

Telegraph Company e, posteriormente, por conta própria, tendo grande sucesso com a obra 

Overland through Ásia (1870). Escreveu quarenta e seis livros entre 1865 e sua morte em 

1896 (Phelps, 2001). Entre os mais famosos estão os da série Boy travellers series61. 

 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Figura 17- Página de rosto do livro How to Travel (Know, 1881) 

 

Tendo viajado bastante, para a preparação deste livro, ele responde a questões que 

lhe eram colocadas diretamente por potenciais viajantes, o que confere ao livro um carácter 

bastante didático. A sua ampla experiência foi-nos confirmada através de obituário que 

remete para a sua carreira de correspondente de guerra, viajante e escritor (New York 

Times, Jan.7, 1896). 

No livro, How to Travel- Hints, Advice and Suggestions to travelers, propõe 

capítulos dedicados a temáticas reformadoras do sector, quer em matérias de segmentação 

dos interesses dos viajantes, quer em matéria de especialização da viagem, inéditos até 

aqui, como: conselhos especiais para senhoras ou direitos legais de viajantes. 

                                                
60 Thomas W. Knox collection, 1863-1915. Disponível em 

http://archives.lib.siu.edu/index.php?p=collections/controlcard&id=2274 
61 Boy travellers series. Disponível em http://www.readseries.com/boys/knox.htm 
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Apesar das maiores facilidades e comodidade, no fim de Oitocentos, era necessário 

um espírito aventureiro para se empreender uma viagem e, apesar da informação 

disponível ser cada vez mais vasta, eram imprescindíveis conhecimentos práticos para se 

resistir a uma jornada fora dos circuitos turísticos europeus habituais. O autor considera a 

expressão “There is an old saying of unknown origin that a light heart and a thin pair of 

trousers are the principal requisites” (Knox, 1881:9), questionável e demasiado simplista, 

mas não negava que o prazer de viajar estava intimamente ligado à paciência necessária 

para uma viagem na época votoriana. 

A questão prendia-se com o facto de o autor defender tolerância perante as 

situações com que os viajantes se deparavam, para que pudesse ser mais simples suportar 

os solavancos, as deceções e obstáculos que eram, ainda, uma constante. Esta característica 

do autor, associada a um entendimento livre de superioridade ocidental e a uma atenção 

especial para com outras culturas, faz com que lhe teçam amplos elogios: 

Thomas Wallace Knox emerged as one of the preeminent travel writers in the second 

half of the Nineteenth Century. He was privileged to travel the world during a time of 

unprecedented access. When compared with other works of the time, his travelogues for 

adults and boys appear remarkably free of Western superiority and condescension toward 

other cultures so common during this period (Phelps, 2011, s.p.). 

Começam a sobrevir questões ligadas ao respeito pela cultura dos outros 

independentemente do grau de desenvolvimento do país de origem e do país visitado. 

Karen Lisboa lembra que “a perceção do desconhecido, da alteridade, do estrangeiro, do 

outro pressupõe a existência do conhecido, do próprio, do eu como ponto de referência” 

(Lisboa, 1997: 46). O território estrangeiro era uma novidade, mas era também encarado 

como um espaço de aprendizagem. 

Começa portanto a surgir uma visão interessante sobre este assunto: se o viajante 

partisse do pressuposto de que o seu país ou cidade, continha só qualidades, quer a nível de 

excelência moral, de desenvolvimento mental ou habilidade mecânica, a visão do outro 

tenderia a ser extremamente crítica. Para um observador respeitador de outras crenças, a 

admiração pelas suas origens permanecerá intocável: 

An old traveler once said: “I have found good among every people, and even where 

there was much to condemn there was much to admire. I have never returned from a 

journey without an increased respect for the countries I have visited and a greater regard 
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for my own land than ever before. The intelligent traveler will certainly be a true patriot” 

(Knox, 1881:10). 

A par destas considerações, ligadas a uma nova forma de encarar a viagem, as 

questões práticas eram cada vez mais valorizadas nos guias de viagem do século XIX e 

associadas às necessidades tangíveis de deslocação. O sistema de taxas e questões ligadas 

com transações de dinheiro eram as primeiras preocupações e um requisito primário na 

viagem, pois havia discrepâncias de custos entre os países Europeus62. 

Depois as questões relacionadas com a bagagem, adequada a cada circunstância, 

com a organização da viagem, fosse de comboio, navio, diligência ou outro meio, e com 

uma boa gestão do tempo, pois poderia contribuir para uma economia de custos e 

contrariedades. Esta questão é interessante porque já se introduz a necessidade quase 

imperiosa de procura de informação prévia por parte dos viajantes, o que, hoje, é uma 

realidade absoluta para qualquer turista. Outras questões práticas presentes nos guias 

relacionavam-se com a necessidade do passaporte e a questão das línguas de contato e a 

contratação de guias condutores (Knox, 1881:110) 63. 

Estreiam-se as orientações acerca do respeito pelos direitos dos viajantes Na 

verdade, as normas associadas à viagem ainda não estavam claramente definidas e para 

colmatar estas lacunas, a obra de Knox surge bastante inovadora; sustentando a defesa dos 

direitos legais dos viajantes, para quando ocorriam imprevistos, como atrasos, validade do 

bilhete, extravio de bagagens e afins (Knox, 1881)64, mas advertia para o facto de os 

direitos legais dos viajantes não serem os mesmos em todos os países. Perante estas falhas, 

já se considerava que era imperioso legislar sobre as decisões que incorporavam as 

relações mais importantes do viajante com as empresas de transporte e os demais produtos 

e serviços. 

A par deste desenvolvimento dos negócios turísticos, foram surgindo outros 

produtos complementares a este ramo nas últimas décadas do século XIX e no início do 

século XX. É esta uma característica do sector, o seu carácter compósito, que levou à 

criação de produtos específicos para o turista durante a viagem (guias, de higiene e bem-

estar, malas, etc.), e de serviços pré ou pós viagem, como agências de viagem e 
                                                
62 A Inglaterra era, pelo menos, vinte e cinco por cento mais cara do que os restantes países (Knox, 

1881:16).16. 
63 Se a intenção fosse visitar Espanha, Portugal, Rússia ou os países escandinavos, os viajantes deveriam 

procurar quem soubesse as línguas nacionais pela dificuldade de comunicação. 
64 Capítulo xxv, Legal rights of travelers, pp. 230 e sgs. 
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seguradoras (de acidentes e riscos em viagem e das próprias propriedades pessoais 

enquanto o viajante se ausentava) (ver fig.18). 

 

  

  
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Figura 18- Publicidade retirada do livro How to Travel, de Thos. W. Knox (1881) 
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______________________________________________________________________________________________ 

Figura 19 – Página de rosto do livro Practical European Guide (Frazar, 1907). 

 

No século XX, os guias, apresentam já rotas com custos parciais e finais e os 

pontos turísticos bem definidos, como o Practical European Guide, de Frazar (ver fig.20). 

Ainda prevalecia a ideia, entre muitas pessoas, que só os mais favorecidos poderiam 

desfrutar do prazer das viagens europeias, mas, por esta data, visitar Paris, a capital do 

mundo cosmopolita e fazer um passeio pelas suas avenidas estava ao alcance de um 

número alargado de turistas. Nesta altura, é a França o centro do turismo, “tornando-se 

célebres algumas localidades que ainda hoje continuam a manter a tradição de outrora, 

nomeadamente Biarritz, Plombières e Deauville”. Em contrapartida, no resto da Europa, a 

moda do turismo litoral começa a intensificar-se, sendo as praias atlânticas os locais 

preferidos pelos visitantes, sem esquecer, contudo “as margens dos lagos na Baviera, na 

Áustria, na Suíça e nas praias quentes do Sul da Itália e da Espanha” (Mesquita, 1986:24). 

Frazar reintroduz uma questão associada à aprendizagem e aos benefícios 

acumulados com as viagens ao outro país, a de que os viajantes colhiam bons resultados 

com estes intercâmbios culturais e sociais, o que os homens de negócios regressavam com 

ideias práticas e novas possibilidades de mercados para as suas indústrias (Frazar, 

1907:iii). Esta questão entra em sintonia com a descoberta da importância económica do 

turismo. Se, no século XX já é comum encontrarem-se referências às saídas de dinheiro 
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dos países, através do desembolso de divisas pelos viajantes noutros mercados, já se 

discutia a relevância do turismo em termos financeiros (Frazar, 1907: iv). 

A cadência dos turistas, no início do novo século, começava a germinar. Era vulgar 

o viajante ter a rota estabelecida antes de iniciar uma “tournée”, pelo menos de uma 

maneira genérica, para que pudesse estimar o tempo e dinheiro necessários para a viagem. 

Obviamente que as rotas enumeradas seriam um décimo ou um vigésimo daquelas que já 

existiam; qualquer agente ferroviário ou de barco a vapor podia disponibilizar dezenas ou 

talvez centenas de rotas de viagem, e outro agente especializado poderia facultar uma 

seleção de muitas mais. As linhas de viagens propostas procuravam incluir as principais 

cidades da Europa, juntamente com as estâncias de lazer principais que se começavam a 

impor: a par das épocas estivais de banhos surge a invenção dos desportos de inverno 

(Boyer, 2002: 21-22). 

Há uma revolução das práticas de turismo com o surgimento da bicicleta e do 

automóvel que se propagam rapidamente. Os passeios expandem-se. A lista de países 

visitados na Europa era agora muito vasta apesar de ser mais plausível e comum a visita a 

Inglaterra, Alemanha, Holanda e França, com mais tempo à Suíça e Alpes Franceses, e, 

num circuito mais longo, com a inclusão de uma visita ao Sul da Europa, particularmente a 

Itália. Havia afinal, nas primeiras décadas do século XX, uma grande ânsia pelos grandes 

circuitos e pelo acumular de países. 

Surge o interesse pelas águas temperadas e dá-se a invenção norte americana do 

que Boyer apelida de Verão mediterrâneo, com villas, casinos, hotéis e passeios marítimos 

famosos (Boyer, 2002: 26). Em 1925 este era já uma realidade, que antecipava a moda do 

bronzeado e o conceito de férias pagas. É então que o turismo deixa de ter por base a 

curiosidade e a necessidade de conhecimento para ceder aos caprichos da moda e da 

modernidade, criando uma indústria própria e organizada, estabelecendo roteiros prévios, 

de acordo com o tipo de turista. 

Progressivamente começavam a ser publicads guias locais para cada cidade e 

existiam catálogos para cada museu ou galeria de arte. Dos livros-guia já se esperavam 

exaustividade, planos de cidades, mapas de países, catálogos de museus, descrições 

detalhadas de rotas em cada direção e informações sobre “quase tudo”. 

No período entre as guerras o turismo vulgariza-se, tornando-se prática corrente 

entre as mais variadas classes sociais, ficando ao alcance da maioria dos trabalhadores com 

a lei que regulamenta o pagamento das férias pagas, em 1936 (Barton, 2005). Após a II 
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Guerra Mundial, “os efeitos da democracia laboral” (Mesquita, 1986:25) fizeram-se sentir 

com o aumento do poder de compra e o alcance de regalias socioeconómicas que se 

tornaram benéficas para o turismo, quer externo, quer interno ou doméstico. As férias 

estenderam-se para além das férias de verão, como os períodos de Natal e Páscoa e em fins 

de semana prolongados. 

A viagem, progressivamente, passa a fazer parte do quotidiano de uma margem 

alargada da população e surgem novos tipos de turismo, menos dispendiosos, dando-se 

início a uma prática de massas. A partir daqui os guias já contemplavam todas as questões 

técnicas que progressivamente foram introduzidas na viagem à Europa: custos, tempo, 

locais de visita, atividades e formalidades. Era o turismo fácil e organizado. 

 

2. Viajar através dos guias de viagem sobre a Europa 

Se alguns guias do século XVIII, apresentam já esclarecimentos sobre meios de 

transporte e a presença de algumas informações práticas, a par de uma preocupação com a 

precisão e rigor na pesquisa dos objetos turísticos, tal como refere Elsa Damien: “le retrait 

du je et la prétention à l’objectivité” (2003:203), é a este tipo de livros que podemos 

chamar de pré-guias modernos.  

São baseados no princípio de que o viajante terá de encontrar num livro tudo o que 

precisa na sua deslocação e estada, tanto no plano material como no intelectual. 

Transporte, itinerários, lugares onde comer ou dormir, costumes, dinheiro, clima, posição, 

revistas ou mesmo duração da estada: o guia irá responder a todas as perguntas.  

Os guias de viagem, nos séculos XIX e XX, estão já muito mais desenvolvidos e 

começam a fornecer mapas e plantas de cidades e pontos de visita mais importantes. A sua 

apresentação artística, histórica e económica informa com o verdadeiramente 

indispensável. Mas, quando esses guias cobrem grandes áreas, toda a Europa ou mesmo o 

Mundo, os conselhos e escolhas assumem sempre um carácter geral, próximos dos manuais 

enciclopédicos, obviamente de acordo com os cânones de cada época: 

C’est un idéal encyclopédique d’exhaustivité, d’objectivité et de scientificité qui 

préside à la conception de ces ouvrages (Damien, 2003: 204). 

Pensemos, por exemplo, no pioneiro Guide des voyageurs en Europe de H. A. O. 

Reichard, objecto de  a várias edições desde 1793 ou o famoso guia Bradshaw's Through 

Routes [ ..... ] to the Chief Cities of the World, da segunda metade do século XVIII.  
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A obra de Reichard é um dos primeiros exemplos de guias de viagem pré-modernos 

e constitui uma excepção relativamente aos relatos de viagens que tiveram grande sucesso, 

em toda a primeira metade do século XIX, em toda a Europa, embora muito rudimentar em 

termos de consulta. 

A secção 1.ª do tomo I é dedicada a Portugal, Espanha, França Itália, Suíça e 

Alemanha, por esta ordem, e a 2.ª, à Holanda, Irlanda e Grã-Bretanha, Dinamarca e 

Noruega, Suécia, Rússia, Polónia e Lituânia, Hungria e Constantinopla. Os países não 

eram todos abordados com a mesma exaustividade, sendo de destacar a Alemanha, com a 

proposta de 90 rotas com anotações locais, a França com 29 rotas, mais sintéticas, a Suíça 

com jornadas e excursões detalhadas e a Itália com as suas inúmeras cidades em destaque.  

No prefácio escrito por A. Gotha, é-nos explicado que o autor propõe oferecer uma 

coleção rigorosa de informações e observações que evitariam a compra de muitos volumes, 

reunindo o essencial. Embora se focasse no essencial não deixaria de satisfazer as 

curiosidades de todos os géneros. Ora aqui surge a ideia de que o objetivo destas obras 

passava pela transformação de uma biblioteca inteira e praticamente inútil para os 

viajantes, para uma obra portátil e assertiva. Refere também a questão da atualização dos 

dados, preocupação constante de todas as editoras de guias, como veremos, mas nem 

sempre colocada em prática. 

É curioso este desígnio de compactar informação “ainda em dois volumes” e a 

persistência em iniciar o manual com uma caracterização da Europa: extensão, população, 

solo, religião, estados, etc., sublinhando, sempre, a sua superioridade no Mundo. Traz, no 

entanto, algumas novidades a par dos dados enciclopédicos: aconselha cartas e mapas, 

sobretudo de origem alemã e aconselha livros instrutivos e manuais para viajantes para 

cada país, ainda que escassos, obviamente. 

Os cuidados e sugestões para os viajantes surgem no tomo II e são muito completos 

para a época. Incluem conhecimentos tidos como indispensáveis para que se mantenha o 

verdadeiro espírito do viajante: manter a paciência dadas as dificuldades inerentes à 

viagem (que nem sempre era uma experiência agradável) e questões práticas associadas 

aos transportes, bagagem, distâncias geográficas, largura dos caminhos nos diferentes 

países, moeda e festas nacionais. Contém, ainda, uma abordagem relativa à escrita e registo 

de observações, porque, por esta data, o testemunho escrito das viagens era, ainda, um 

género literário importante. 
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As sucessivas reedições desta obra não incluem novidades e atualizações sendo este 

reparo obrigatório dado o espaço temporal entre a 1.ª edição alemã, de 1784, até à última 

das edições, a inglesa, de 1841. Toda esta informação acabaria por ser compilada e 

sintetizada, com a publicação do Abrégé du Guide des voyageurs en Europe avec 

l'itinéraire des routes de poste et la carte itinéraire de l'Europe, em 1803, que seria, 

também, sucessivamente reeditado. Os países incluídos mantiveram-se, com excepção da 

Suíça, já com um guia “exclusivo” do mesmo autor (de 1793), da Polónia e da Lituânia. A 

Holanda aparece como República da Batávia65. Esta obra, de menor dimensão, era 

sobretudo composta por itinerários, numerados, e mais uma vez, a Alemanha mantinha a 

sua preponderância, com 84 itinerários, a França com 36, a Itália com 14, a República da 

Batávia com 13, a Espanha com 6 tal como a Hungria e Constantinopla, a Grã-Bretanha e 

Irlanda com 5, Portugal, Suécia e Dinamarca/Noruega, 2 e a Rússia com 1 apenas. 

_________________________________________________________________________ 

Figura 20- Extrato do Índice Abrégé du Guide des voyageurs en Europe, de Reichard (1803:230-

231). 

Quanto mais a viagem se institucionaliza, mais instruções práticas são necessárias e 

menos sentido fará a leitura do relato de outrem, mas antes a leitura e as escolhas pessoais 

de cada um.  
                                                
65 A República da Batávia foi um Estado satélite da primeira República Francesa, quando as antigas 

Províncias Unidas foram ocupadas, em 1795, por tropas francesas no contexto das guerras revolucionárias. 
Ocupava aproximadamente o mesmo território da atual Holanda. Teve curta duração, entre 1795 e 1806. 
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O Guide classique du voyageur en Europe: comprenant les tableaux des relais des 

postes de l'Europe, la manière de voyager dans les divers pays (1828) em dois volumes, 

acrescido de um atlas, de Richard, J.B. (pseudónimo de Jean Marie Vincent Audin), estava 

muito inspirado na obra de Reichard. Os países incluídos no guia mantinham-se, com a 

excepção da Hungria e a inclusão da Bélgica e da Turquia. 

Apenas em 1836, com a 1.ª edição do famoso Guia Murray, a estruturação e 

repetição nos guias havia sido contrariada. O autor justifica a obra mediante a falta de um 

guia aceitável para os potenciais viajantes no Continente Europeu e, em parte, para a sua 

própria diversão ou para ajudar e incentivar os amigos a viajarem para o exterior e 

aconselhar modos de viajar. No decurso das suas inúmeras viagens, em várias partes do 

continente, Murray não só percorreu as rotas mais conhecidas como locais que os seus 

compatriotas raramente atingiram. Na realidade, a maioria dos guias até aqui publicados 

eram mais descrições gerais, com os detalhes da história, as genealogias, os catálogos de 

edifícios etc. que eram retirados de obras antigas, corrigidas e atualizadas mas que, não 

eram conferidas para uma leitura mais simples e própria de um guia de viagens: 

Most of the Guide Books hitherto published are either general descriptions compiled 

by persons not acquainted with the spots, and are therefore imperfect and erroneous, or are 

local histories, written by residents who do not sufficiently discriminate between what is 

peculiar to the place, and what is not worth seeing. […] They are often mere reprints of 

works published many years ago, by no means corrected, or brought down to the present 

time; and whether accurate or not originally, are become, from the mere changes which 

each year produces, faulty and antiquated (Murray, 1836: A3).  

O Hand-Book for Travellers on the Continent é uma obra completamente dedicada 

ao público inglês, tal como nos é explicado no prefácio:  

(…) many of the works consulted are in foreign languages, and not easily 

accessible to English readers. To this have been added the results of the writers personal 

experience and inquiries made on the spot; and he has taken much pains to acquire the most 

recent information from the best authorities, and to bring it down to the present time. Many 

of the routes also have never before been laid down in any Guide Book published in this 

country, and the whole is so arranged as to be fitted for the use of the English traveler 

(Prefácio in Murray, 1836). 
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O facto de este guia ser para uso do viajante inglês condicionou a área de 

abrangência, reduzindo-a à Holanda, Bélgica, Prússia, Alemanha do Norte, e ao Reno, da 

Holanda à Suíça66. Foi um guia que atingiu um sucesso extraordinário, pela sua 

simplicidade de consulta e rigor nos conteúdos. Parecem, portanto, apropriados e 

harmonizados os capítulos: 

“(i) Containing Information: Maxims and hints for travelling, Language, Money: Circular 

Notes, Passports, Couriers, Carriage, Some Requisites for Travelling, List of Steam-hoats 

from England, Landing on the Continent: Custom-house and Commissionaire, British 

Custom-House : Transmission of goods from the Continent to England; (ii) A few Skeleton 

Tours; (iii) Genealogy of the principal Reigning houses in Northern Europe; (iv) Tables of 

the relative value of the money of Germany compared with that of England and France” 

(Índice in Murray, 1836). 

Por volta de 1840 haviam sido construídos muitos quilómetros de linhas férreas 

pelo Mundo. Na Europa, as vias férreas tentam numa primeira fase estabelecer os eixos 

nacionais (v.g. Paris/Bruxelas; Antuérpia/Colónia; Frankfurt/Bâle; Viena/Praga/Berlim). 

Os guias atentos, pretendem disponibilizar esta novidade mas nem sempre o conseguem. A 

segunda edição do Guide Classique du voyageur en Europe, de Richard, de 1852, 

apresenta-se com uma composição próxima da sua primeira edição, porém, com vantagens 

em termos de consulta e estruturação (ver fig.21). Esta era uma preocupação do autor pois, 

na 1.ª edição, de 1828, os itinerários surgem em dois volumes, contudo, em edições 

subsequentes surgem reformulados num só volume e tenta simplificar a informação 

disponível face aos transportes em desenvolvimento. 

O Guide Classique anexa, na edição de 1852, uma Carte Routiere de L´Europé, 

com a indicação das novas divisões da Europa, rotas, caminhos de ferro e navegação a 

vapor mas de difícil leitura para os viajantes. Esta ferramenta aliada à carta de caminhos de 

ferro e de navegação a vapor pela Europa completa um quadro de melhorias na 

informação. Em 1852 são já apresentados em tabelas, e por ordem alfabética, os principais 

caminhos de ferro da Europa, duração dos trajetos e preços, assim como os da navegação a 

vapor, com os mesmos dados e dias de partida67.  

 

 

                                                
66 Mais de 30 anos depois, em 1871, a estrutura do guia mantinha-se na 17.ª edição da obra. 
67 Tableau alphabétique des chemins de fer et des bateaus a vapeur de L’Europe (Richard, 1852: v e segs). 
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_______________________________________________________________________ 
Figura 21 – Extrato do Índice do Guide classique du voyageur en Europe (Richard, 1852) 

 

A informação acerca da Europa, como um todo era já praticamente inexistente e a 

preocupação incide nos países e na informação disponível para cada um, como comprova a 

coleção Guide Européens de Richard, já constituída por obras dedicadas a inúmeros países 

da Europa, assim como a publicações de manuais de conversação (ver fig. 22). 

 
_______________________________________________________________________ 
Figura. 22 – Contracapa do Guide classique du voyageur en Europe (Richard, 1852) 
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Estas obras não foram consideradas na nossa análise, pois são, na maioria dos 

casos, glossários multilingues para o viajante estrangeiro que reúnem uma série de frases, 

de diálogo (guias de conversação) e listas de palavras, todas organizadas por assunto. O 

único objetivo destes trabalhos era facilitar a comunicação dos viajantes/leitores, entregues 

à sua própria sorte, em algumas circunstâncias de vida em países estrangeiros e, raramente, 

contêm apresentações breves sobre os países visitados e os costumes dos seus habitantes. 

Centram-se, obviamente, nas línguas inglesa, alemã e francesa, mas também, talvez pela 

proximidade, em diálogos francês-espanhol ou italiano. Mas, esta primazia dada aos 

cidadãos europeus, sobretudo aos ingleses, alemães e franceses, por parte dos guias de 

viagem haveria de perecer. 

Com a melhoria do transporte evoluem os serviços complementares para o viajante 

e os guias, por vezes, quase se estruturam unicamente em rotas. É o caso do Guide du 

voyageur en Europe: France - Belgique - Hollande - Suisse - Italie - Espagne - Portugal - 

Iles Britanniques - Allemagne - Danemark - Suède - Norvége - Russie - Grèce - Turquie 

d'Europe, Collection des guides-Joanne, 1.ª ed de 1858, da coleção Joanne, que está 

composto por percursos de ligação entre cidades (para cada país) oferecendo um total de 

534 rotas. 

Surgem os guias especializados, descrevendo os pontos altos da cultura europeia e 

manuais oferecendo conselhos práticos para o turista externo e inexperiente. Como vimos, 

o pacote turístico introduzido pela primeira vez pelo inglês Thomas Cook, em 1850, atraiu 

um grande número de americanos que viajam para o exterior pela primeira vez e os livros 

de viagens que aparecem na década de 1860 aguçam o apetite americano por aventura no 

estrangeiro e pela cultura do Velho Mundo, na busca das suas raízes. O célebre guia 

Harper’s Handbook for travellers in Europe and the East, de 1862, de W. Pembroke 

Fetridge vem testemunhar esta transformação68.  

O escritor do Harper’s hand-Book, William Pembroke Fetridge era um “travel 

writer”, editor, vendedor de livros e distribuidor de periódicos. A sua empresa que operou 

em Boston de 1850 a 1855, para além de editora era também uma loja de retalhos e vendia 

magazines, jornais e novidades do exterior69. A loja era mesmo conhecida como Periodical 

Depot, importava livros ingleses e era agente de editoras como a Harper & Brothers's 

                                                
68 Ver pág. 49 do presente estudo. 
69  Datas contidas no Lucile projet ...recovering the publishing history of a single 19th century book (Univ. 

Iowa). 
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publications com a famosa New Monthly Magazine. Esta editora enviou Fetridge para a 

Europa para que compilasse um guia de viagens dedicado à Europa e o sucesso alcançado 

com a primeira edição levou a reedições nos anos seguintes e à produção de outras obras 

para viajantes 

Fetridge na 2.ª edição do guia Harper’s handbook for tde dicravellers in Europe 

and the East: being a guide throught France, Belgium, Holland, Germany, Italy, Sicily, 

Egypt, Syria, Turkey, Greece, Switzerland, Spain, Russia, Denmark, Sweden, Great Britain 

and Ireland, em 1864, expõe um aspecto interessante: tem consciência da dificuldade de 

atualização sistemática da informação no sector das viagens e para que este trabalho fosse 

mais efetivo procurou contactos em diferentes cidades, para que o mantivessem a par de 

alterações processuais e de custos. Solicitava, igualmente, que os viajantes lhe pudessem 

transmitir os erros e omissões para a editora, para a sua correção em futuras edições, sem a 

necessidade de vincar o seu saber como o mais crível, num sector em permanente evolução 

(1864: vi). Relativamente a todos os guias antecessores, há a introdução de um país do 

sudeste europeu, a Grécia70, sendo que ficam excluídos os países situados no leste da 

Europa, com excepção da Rússia. 

Para a redação da obra, o autor apresenta duas preocupações para a sua elaboração: 

transmitir a excessiva quantidade de informação disponível num livro de dimensão 

pequena, para aqueles que embora viajassem não queriam comprar muitos guias e assim se 

pudessem limitar à compra de um só livro; tornar a obra suficientemente completa, mesmo 

para aqueles que pudessem comprar a qualquer preço, com informação necessária e sem a 

maçada de transportar peso excessivo na bagagem.  

Aconselha a aquisição de outros guias, nomeadamente os guias Murray’s, porém 

apenas para aqueles viajantes que permanecessem em longas estadas num país. Como na 

generalidade os viajantes americanos não permaneciam mais do que seis meses no 

continente europeu e não mais do que seis semanas em média em cada país, o que 

propunha era dar uma noção clara e distinta das principais cidades e espaços de interesse; 

custos médios das viagens, rotas e hotéis; aspectos ligados aos transportes, à bagagem e às 

respetivas taxas; aconselhar galerias de arte e respetivos preços (Fetridge,1864: v). 

É uma obra para americanos e possui um capítulo inteiramente dedicado aos 

conselhos a ter em conta antes da saída dos Estados Unidos. Salientam o facto de esta ser 

                                                
70 Em 1862, a Grã-Bretanha decidiu transferir as ilhas Jónicas para a Grécia e, em 1864, os britânicos 
partiram e as ilhas tornaram-se províncias do Reino da Grécia. 
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uma nação de viajantes e deste número aumentar anualmente. Aconselha os visitantes a 

procurarem “as maneiras e costumes do lugar” (Fetridge, 1864: x ) e cada pessoa que se 

preparava para viajar deveria tentar alguma familiaridade com o idioma do país que 

estivesse prestes a visitar71. Esta era a melhor preparação para uma viagem: ou seja o 

estudo prévio. 

As preocupações estavam sobretudo ligadas ao facto de os viajantes entrarem num 

continente diferente. O guia contém um capítulo dedicado aos cuidados a ter antes de 

deixarem os Estados Unidos. Fetridge adverte que o método mais conveniente e seguro de 

levar dinheiro para o exterior era na forma de letras de crédito, emitidas em Nova Iorque 

(1864: xi). O mais desagradável de todas as contrariedades associadas à viagem pela 

Europa era a obrigação de levar passaportes. Aquelas pessoas que viajavam muito na 

América sabiam que podiam viajar nos Estados Unidos sem qualquer limite de 

movimentos mas o mesmo não acontecia no velho Mundo. 

Perante o seu sucesso e divulgação, poucos se aventuravam até à Europa sem este 

guia, pois era o único em língua inglesa e quase único à venda nos Estados Unidos. Autor e 

editor garantiam que não se tratava de uma compilação mas de um olhar real e pessoal. As 

reedições apresentam dados novos e correções relativamente às edições anteriores. 

Apresenta-se com rigor técnico e com a exposição das rotas por terra, fluviais e marítimas, 

linhas de caminho de ferro e com mais precauções com o conforto e a segurança dos 

viajantes. 

A partir da década de 60 do século XIX há uma continuidade na proliferação de 

guias americanos dedicados à visita à Europa, que possuem estruturas menos repetitivas do 

que os guias sobre a Europa de autores e editoras europeias. O Appleton's Short-trip guide 

to Europe, principally devoted to England, Scotland, Ireland, Switzerland, France, 

Germany and Italy ; With glimpses of Spain, short routes in the east, etc.; and a Collation 

of travellers' phrases in French and German, de 1868, é um guia cuja estrutura relembra 

os relatos e os guias das primeiras décadas do século XIX, apresentando os conselhos 

habituais mas com detalhes e vivências pessoais e com sugestões de visita em pontos 

estratégicos bem definidos (ver fig. 23). 

                                                
71 Em 1868, seria publicado o Harper’s phrase-book or, hand-book of travel talk for travellers and schools, 

being a guide to conversations in english, french, german, and italian, on a new and improved method, com 
o objetivo de acompanhar o Harper's hand-book for travelers.  
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O autor explica que a sugestão de escrita deste livro foi-lhe feita várias vezes 

durante a Exposição de Paris, no verão de 186772: produzir um guia pequeno e barato 

acerca da Europa, vocacionado para americanos, geralmente apressados, sem muito tempo 

e com pouco dinheiro para gastar (Monford, 1868: v-vi). Considerava que poucos se 

poderiam dar ao luxo de viajar para mais do que dois ou três países, não podendo observar 

tudo. A pequena dimensão do guia justifica-se pela tentativa de conciliar o melhor no 

menor espaço de tempo e a proximidade de redação surge como tentativa de se tornar um 

guia conselheiro onde os viajantes pudessem encontrar facilmente o que queriam saber e 

evitar encontrar a infinidade de coisas que outros aconselhavam. Este pretendia, pois, 

ocupar um espaço vazio, e fugir ao cosmopolita Fetridge, cujo Harper's Hand Book podia 

ser sempre encontrado por aqueles que se demoravam no Velho Mundo. 

Este objetivo passa pela disponibilização de um guia essencialmente dedicado a 

Inglaterra, Escócia e Irlanda, Suíça, França, Alemanha e Itália, com breves alusões a 

Espanha e com uma proposta, muito simples, de uma rota marítima para sudoeste (Grécia, 

Turquia, Síria, Jerusalém, Egipto e Malta). 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 23 – Índice do guia Appleton’s short trip to Europe (Monford, 1864: iii) 

 
                                                
72 Inaugurada em Paris a 1 de Abril de 1867. 
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O Appleton´s European guide Book illustrated including England, Scotland, and 

Ireland, France, Belgium, Holland, Northern and Southern Germany, Switerland, Italy, 

Spain and Portugal, Russia, Denmark, Norway, and Sweden, de 1871, tem já uma estrutura 

bem distinta e organizada a par da introdução de países do centro e norte da Europa. O guia 

inclui muita publicidade, sobretudo ligada à hotelaria, bancos e moda e na preparação deste 

livro-guia o autor realça novamente a vontade de recolher num único volume, portátil, 

todas as informações necessárias para permitir que o turista se deslocasse sem dificuldade. 

No entanto, nesta obra evita-se a gravação de opiniões pessoais, apresentando os factos e 

deixando aos leitores os seus próprios comentários. Em situações controversas, o guia 

contenta-se com uma breve exposição dos pareceres dos melhores escritores, deixando a 

decisão para o julgamento do leitor. É portanto e novamente um guia sintético e 

informativo, apesar das 1026 páginas que apresenta de informação, por países, em 165 

rotas, com 21 plantas das principais cidades e 125 gravuras. 

Trata-se de um guia que incentiva à viagem, traduzindo a ideia de que os 

transportes eram mais, melhores, mais seguros e mais baratos e que nem todos deviam ter 

o estigma de que visitar o velho continente era muito dispendioso e um processo estático. 

Pretendia, de facto desmistificar a viagem pela Europa, tal como explica: 

While "going to Europe" was principally confined to the wealthy few or those 

driven by business demands, it was at once an easy and a tempting thing to do, to add to the 

supposed importance of what had been done, by overstating the cost as well as enlarging on 

the personal adventure and peril ; and, truth to say, the habit has not yet quite died out, now 

when the many follow in the track of the few and detection is so much easier (Appleton, 

1868: 6) 

Grande sucesso teve, igualmente, A satchel guide for the Vacation Tours in Europe. 

A compact itinerary of the British isles, Belgium and Holland, Germany and the Rhine, 

Switzerland and France, de William James Rolfe, em 1872. Tal como a denominação 

indica -satchel-guide- os objetivos da obra estavam implícitos – ser um livro não muito 

grande para que pudesse ser transportado no bolso (ver fig. 24). 

Era indicado para turistas com disponibilidade para passear na Europa três ou 

quatro meses, mas não para aqueles que procuravam um guia completo para uma estada de 

um ano ou mais. Segundo o autor (prefácio) distinguia-se dos demais pois oferecia uma 
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rota contínua composta para se aproveitar “o máximo com menos viagens” (Rolfe, 1872: 

prefácio). Assim, os turistas poderiam poupar dinheiro e tempo.  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 24 – Índice do A satchel guide for the Vacation Tours in Europe (Rolfe, 1872) 

 

A 1.ª edição, de 1872, (um itinerário compacto compacto entre a ilhas Britânicas, 

Bélgica e Holanda, Alemanha e o Reno, Suíça e França) e a de 1873 (já com Áustria e 

Itália) aparecem com a editora Hurd & Houghton. Em 1864, Houghton formou uma 

parceria com Melancthon M. Hurd, uma editora de Nova Iorque, Hurd & Houghton que 

havia tido um sucesso rápido. George Harrison Mifflin tornou-se sócio em 1872 e, mais 

tarde, Mifflin sucedeu-o como sócio principal. Em 1878, quando Hurd se aposentou, 

Houghton juntou-se com James R. Osgood para formar a Houghton, Osgood and 

Company. A empresa foi afetada por dívidas pessoais de Osgood e seria dissolvida e, em 

1880, Houghton e Mifflin formam a Houghton Mifflin Company, responsável pela edição, 

de 1881 (Scudder, 1897). Este guia seria reeditado dezenas de vezes até à segunda década 

do século XX. 

Pela primeira vez a questão dos segmentos e motivações é retratada, dado que neste 

guia são tomadas em conta as necessidades dos pedestres, dos viajantes individuais e dos 

que desejavam viajar de forma barata, havendo um esforço de criação de sugestões para 

que o leitor pudesse ser capaz de pesar bastante os seus gostos pessoais, hábitos, e 

circunstâncias da viagem. Para a conveniência do viajante, o livro tem, também apenso, 

despesas, páginas de contas e memorandos. 

A par deste aperfeiçoamento surgem os guias regulares especializados nos meios de 

transporte. Na verdade, já em Junho de 1847 havia sido impresso o primeiro número da 
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Bradshaw's Continental Railway Guide com os horários dos caminhos de ferro do 

Continente Europeu, enquanto o Bradshaw's Monthly Railway Guide fornecia os horários 

dos caminhos de ferro do Reino Unido73. O famoso Continental Railway Guide cresceu 

para mais de 1.000 páginas, incluindo horários e hotéis. Foi suspenso apenas em 1914, na 

eclosão da I Guerra Mundial. Foi restabelecido nos anos entre as guerras mas viu a sua 

edição final em 193974. 

O Cook's Continental Time Tables & Tourist's Handbook (hoje conhecido como the 

European Rail Timetable) seria publicado pela primeira vez em 1873 e este manual torna-

se uma das primeiras publicações regulares, sendo, ainda hoje, publicado mensalmente75. 

Estas publicações regulares, a par de obras como The Pacific steam navigation company76, 

de 1877, de uma empresa de transportes marítimos, com a inclusão de mapas, tabelas, 

horários e informações de cariz extremamente prático, trazem progressos que vêm alterar a 

disponibilização de informação aos viajantes (ver fig. 26). 

_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 25 - Capa e página de rosto do livro The Pacific steam navigation company (Watson, 1877) 

                                                
73 Inglês, tipógrafo ficou conhecido como editor quando, em 1839, logo após a introdução dos caminhos de 

ferro publicou, o Bradshaw's Railway Time Tables, mais tarde Bradshaw's Railway Companion. Passa a 
emiti-los mensalmente sob título de Bradshaw's Monthly Railway Guide (Boase, G.C, n.d.) 

74 Em Janeiro de 2010, Michael Portillo, utilizou uma cópia de um guia de Bradshaw da década de 1860 para 
uma série de televisão da BBC- Great British Railway Journeys- onde viajava pela Grã-Bretanha 
acompanhando o guia impresso. 

75 As cópias dos primeiros horários (1873-1875) podem ser consultadas no Arquivo da empresa, juntamente 
com quase todas as publicações, desde 1946 até o presente. 

76 Podem-se consultar as rotas e barcos em TheShipsList. Disponível em 
http://www.theshipslist.com/ships/lines/pacific.html 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 26 – Rates of Fares from Liverpool (Watson, 1877, s.p) 

 

Tendo-se iniciado numa escala relativamente moderada, esta empresa desenvolveu-

se após a criação de uma linha regular de vapores de correio entre Liverpool e Boston, a 

Royal Mail Steamship Company (Watson,1877:1-2) que rapidamente se associou com as 

linhas ferroviárias no Continente Europeu (ver fig. 27). 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 27 - Map showing the route to the continent via Harwich by the steamers of the Great Eastern 

Railway Company (Watson, 1877, s.p) 
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A área espacial – Grã-Bretanha, França, Alemanha - base para muitos dos guias, não era a 

seleção natural de todos os autores de guias dedicados à Europa. Thomas Wallace Knox, 

em 1882, no The Pocket Guide for Europe - A practical hand-book for travelers on the 

Continent and the British isles, and through Northern africa, Egypt,and the Holy land, não 

se centra exclusivamente na Europa - até porque era um famoso escritor de viagens que 

percorria todo o mundo e procura expandir as propostas de viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Figura 28 – Página de rosto e índice do The Pocket Guide for Europe (Knox, 1882) 

 

Vivia-se um tenso período de pequenos conflitos entre as os Impérios dominantes 

da Europa o que vai gerar alterações na introdução e retirada de países na estrutura dos 

guias, criando alguma confusão com a inclusão de países exteriores à Europa, como a 

Algéria, o Egipto e Israel e com a exclusão, neste caso, de países como a Alemanha. Surge, 

pela primeira vez, o Império Austríaco77. 

Os guias procuram estruturar a visita na Europa, por países e o Complete Pocket 

Guide, de Osgood, de 1882, oferece ao leitor um número de Estados bastante completo e 

procura sequenciar a viagem: Irlanda, Norte do País de Gales, Inglaterra Norte, Escócia, 

Inglaterra Sul, Norte França, Bélgica, Alemanha e Áustria, Sudeste Europeu (Munique e 

Tirol), Suíça, Itália, Sul de França, Espanha e Portugal. Só depois propõe um tour separado 

ao Norte da Europa – A Tour in the North: Noruega, Suécia e Rússia (ver fig. 29). Salienta 

                                                
77 Já após o fim da Guerra Áustro-Prussiana (1866). 
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o cuidado com as revisões e atualizações de dados e o facto de ser o único a apresentar o 

Telegraph Code. 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Figura 29 – Índice do Complete Pocket-guide (Osgood, 1882) 

 
Em data próxima, a edição do Harper’s handbook, de 1885, exibe publicidade 

utilitária e surge com a divisão da obra em três volumes, possivelmente perante a vastidão 

da informação recolhida e da área abrangida. Revela cuidado para com as novas linhas de 

caminho de ferro, em expansão, com o crescimento da oferta turística e com a diminuição 

da “distância” entre os locais. Introduz mapas e planos de cidades (ver fig. 30), novas rotas 

e novos objetos de interesse, dentro de uma obra encadernada e com um aspecto cuidado.  

 
______________________________________________________________________________________________ 

Figura 30- Map embracing colored Routes of Travel in Harper’s handbook…(Fetridge, 1885) 
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Esta rotina de atualização era difícil porque a evolução dos meios de transporte e de 

comunicação gera um desenvolvimento ímpar no sector das viagens que era difícil de 

acompanhar. O mapa que se segue, mostra as rotas dos navios transatlânticos é ilustrativo 

da preocupação com o progresso dos transportes marítimos:  

 
______________________________________________________________________________________________ 

Figura 31 - Atlantic Routes in Harper’s Handbook…(Fetridge, 1885: xx) 
 

A preocupação com a diminuição dos tempos de viagem está bem patente em An 

illustrated and descriptive Guide railways of England and their connections with the 

continent, de 1885. Este livro ilustrado e centrado em Inglaterra78, testemunha, através da 

publicação de um mapa da Europa que havia então a possibilidade de desfrutar de uns dias 

de férias, em descanso, para fugir à rotina de um ano de trabalho. As viagens não eram 

unicamente extensas e demoradas. Fala-nos, poeticamente, acerca das vantagens dos novos 

meios de transporte num mundo em mudança, com novas emoções e novas aspirações: 

Our life of to-day is a life of change which is constantly developing. The world has 

grown older, wiser, and more epicurean. If we eat less and drink less, we make up for 

these shortcomings by an imperious demand for more subtle enjoyments. Our claim is 

                                                
78  Já com referências à construção do Metropolitan Railway, de Londres. 
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for new scenes, new emotions, and new phases of life, and one result of this is, that we 

are constantly on the wing (An Illustrated and descriptive Guide railways of England…, 

1885:1). 

Obviamente que, com viagens menores, a proximidade se tornava uma imposição e 

este guia propõe três rotas que se cingem a pontos de interesse centrados em França e em 

Itália. Para cada uma das cidades disponibilizava uma planta com as praças e monumentos 

principais. Surgiam guias resumidos a espaço territoriais menores mas com mais 

exaustividade informativa. 

A par destas publicações, a Thomas Cook and Son, lança “viagens de luxo” no 

segmento dos cruzeiros, como é o caso do Cook's Cruise to the Mediterranean, the Orient 

and Bible Lands, de 1903, que, não só promovem a empresa mas a embarcação (com 

inúmeras fotografias) e o seu sofisticado interior, a par de itinerários opcionais pela 

Europa, centrados no sul da Europa79 (fig. 32). 

_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 32 - Map of Cooks, Cook's Cruise to the Mediterranean (Thomas Cook 1903: 4) 

 

Com o aproximar da última década do século XIX e início do século XX, começam 

a surgir obras especializadas em conteúdos turísticos específicos, o que nos dá a perceção 

do aparecimento de uma “indústria” com alguns negócios a estruturarem-se. É o caso de 

The index guide to travel and art-study in Europe, de 1888, para amantes de arte e 

monumentos ou The Health resorts of Europe, de Thomas Linn, ainda de finais do século 
                                                
79 Partida de Nova Iorque, com inclusão de excursões, hotéis, transportes, guias e taxas. As visitas 

contemplavam a Madeira, Gibraltar, Argélia, Malta, Atenas, Cairo, Nilo, Roma, Nápoles, Nice, 
Montecarlo, entre outros. 
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XIX: guia com as nascentes de água mineral e de montanha e balneários da Europa. Outros 

guias sugeriam outras temáticas, como The gourmets guide to Europe, de 1903, A guide to 

great cities for young travelers and others western Europe, de Esther Singleton, de 1911, 

vocacionada para apreciadores de património e do turismo urbano, da Baker & Taylor 

Company ou, ainda, Seeing Europe with famous authors, de 1914 ou In seven lands - 

Germany—Austria—Hungary—Bohemia -Spain—Portuga -Italy, de Ernest Alfred 

Vizetelly, editado em 1916, entre outros. A colocação perante o público de programas de 

excursão à Europa vem reafirmar a posição da empresa Thomas Cook como promotora do 

turismo europeu e do sistema de excursão que começa a progredir. 

Nesta época, na Europa, as praias e os rios institucionalizam-se como centros de 

lazer e de turismo, irrompendo o turismo litoral80. Por sua vez, a força económica da 

Europa vai gradualmente cedendo espaço para os Estados Unidos, a par da racionalização 

do trabalho, com o direito ao repouso semanal, o aparecimento dos sindicatos e a 

democratização das sociedades. O Complete Pocket-guide, de Edmund Stedman, seria, 

assim, continuamente reeditado, sempre com a mesma designação, embora com editoras 

diferentes, até ao fim primeira década do século XX, com versões semelhantes à 1.ª edição, 

de 1897.  

 
______________________________________________________________________________________________ 

Figura 33 – Índice de conteúdos do Complete Pocket-guide (Stedman, 1907) 

                                                
80 É publicado o Mediterranean winter resorts: a complete and practical handbook to the principal health 

and pleasure resorts on the shores of the Mediterranean, em 1908. 
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No entanto, e apesar da estrutura se conservar semelhante, em 1907 continha um 

Alphabetical Table of Health Resorts, um subcapítulo dedicado ao GolfingCycling, e um 

outro já explicativo das Automobile regulations, reveladores de segmentos de lazer em 

expansão81 (ver fig.33). 

No fim da I Guerra Mundial (Novembro de 1918), inicia-se o fabrico, em massa, de 

camionetas e automóveis e surge uma série com verdadeira índole turística – a Black´s 

Blue Books. Esta série de guias de bolso indica, como era prática comum, sugestões de 

viagens, incluindo os preparativos para a viagem a bordo de navios e na Europa, os 

costumes e moeda de cada país, os hotéis e pensões e suas taxas, excursões e os lugares 

onde as tradições festivas poderiam ocorrer. Lista os sistemas de transporte, locais de 

diversão, as especialidades de cada cidade, restaurantes, lojas, distâncias, tempos 

necessário em navios, comboios, táxis, etc, a população, a altitude das cidades, clubes de 

golfe, igrejas, agências de viagens, estações ferroviárias, e índices capazes de facilitar a 

consulta de toda esta informação. Tudo é mencionado e descrito. Garantia-se que, com este 

guia o viajante nunca ficaria numa fronteira e não utilizavam uma única sigla de qualquer 

natureza. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 34- Página de rosto do The real Europe pocket guide-book (Black, 1920)  

                                                
81 Em 1913 é editado o livro The best motor routes through Europe: a practical guide for the automobilist 

touring continental Europe, with routes and maps by the author. 
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Uma frase da introdução do The real Europe pocket guide-book, de 1920, nº 10 da 

respetiva série, ilustra o cunho perfecionista da coleção: “When and where to go, how to 

go, how far it is, how long it takes, what to see, what not to see, how long to stay” (Black, 

1920: vii). 

Apresentava imensos itinerários por toda a Europa, que designava como ready-

made trips – e viagens circulares com diferentes estadas, para os inúmeros países que 

abordava82, respeitando os incontáveis interesses dos prováveis viajantes: 

The volume contains ready-made trips for every country, and circular trips of 

different lengths for the whole of Europe. It might be called "the worth-while Europe," and 

is especially valuable for what it omits, because every traveler knows that thousands of 

things are not intrinsically or from historical standpoints worth the time it takes to see them 

(Black, 1920:vii).  

Paralelamente, promovia já itinerários principais, itinerários secundários e outros 

opcionais, com rigor e linguagem adequada a um sector estruturado. As explicações eram 

longas e minuciosas e sugerem a distinção entre side trip, main trip e alternative trip: 

A "side trip" is a departure from this main route for an excursion, from which you 

will return to the main route. Where a "side trip" starts, the words "side trip, main trip 

resumed page ..." occur in black face type. When the description of the "side trip" is 

finished you take up the "main trip" again at the point you left it for the "side trip." The 

hook then continues the description of the "main trip" after the words, in black face type 

"main trip resumed." There are also "alternative trips," the beginning of which is indicated 

by the words "alternative trip, main trip resumed page ..." in black face type. These 

"alternative trips" are choices of two or more diret routes. After an "alternative trip" is 

described you take up the "main trip" again at the point the description of the "alternative 

trip" was begun (Black, 1920: ix). 

Os dados, segundo os autores, foram retirados de formulários e impressos que 

foram enviados, com pedidos de sugestões e correções, às autoridades de cada cidade, 

empresas de caminhos de ferro e de navios a vapor e, ainda para departamentos 

                                                
82 Após o fim da I Grande-Guerra (1918) dá-se o desmembramento do Império Austro-húngaro e surgem 

novos Estados. O livro inclui a Albânia, Áustria, Bélgica, Bulgária, Curlândia, Checoslováquia, Dinamarca, 
Inglaterra, Estónia, Finlandia, França, Alemanha, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Sérvia, Croácia, 
Eslováquia, Letónia, Lituânia, Mónaco, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Rússia, Escócia, Suécia, 
Espanha, Suíça, Turquia, Ucrânia e País de Gales.  



A Representação do Alto-Douro Vinhateiro nos guias de viagem estrangeiros (1845-1974) 
 

95 

governamentais, o que faz sentido porque, por esta data, existiam já as primeiras 

instituições oficiais de promoção do turismo, pois a sua importância económica era 

reconhecida pelos diversos Estados e este era já encarado como um sector estratégico de 

desenvolvimento. Paralelamente, esta série já propunha guias muito para além das 

fronteiras da Europa (ver fig. 35). A viagem estava institucionalizada em todo ou por todo 

o Mundo e o mercado dos guias dedicados à Europa começava agora a dividir-se em guias 

dedicados a subespaços e a conjuntos de países bem definidos: 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 35 – Contracapa de The real Europe pocket guide-book (Black, 1920) 

 

Entretanto, o americano Eugene Fodor, na década de 1930 criou uma série de guias 

turísticos populares que continham leitura de entretenimento, contextualização histórica e 

cultural e descrição de lugares de forma fiável, com informações práticas destinadas a 

ajudar até o viajante mais inexperiente. De certa forma revolucionou os guias de viagem 

pois abrangia os habitantes locais e os seus costumes.  

A essência do livro e simultaneamente do autor está bem “defendida” no prefácio 

da sua 1.ª edição. Devido aos preços quase proibitivos era difícil levar a cabo a reedição de 

um livro muito elaborado e foi com o objetivo de superar esta dificuldade que surge a 

publicação de um guia anual, mais simples, em que a informação seria sempre atualizada. 

A par desta atualização, o autor propõe uma viagem mais próxima dos autóctones e da 

atmosfera singular de cada país Europeu: 

This brings us to the essence of the innovation which we are introducing in regard 

to the text of our Travel Annual. Our interpretation of what constitutes information of 
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interest to travellers in foreign countries is as different from the traditional conception as a 

soufflé is different from haggis. We have proceeded on the assumption that your thirst for 

historical knowledge is nothing like so great as your thirst for the beer of Pilsen or the 

slivovitsa of Belgrade. When travelling with us on the Continent you will not require a foot 

rule, for we will never call your attention to the size of an ancient monument; on the other 

hand, we will tell you the size of the tip that will earn you a smile from a pretty waitress in 

Vienna (Fodor, 1936: xiii).  

Este lado humano não negligenciaria o que geralmente era descrito como essencial, 

mas o que se pretendia era tentar apresentar a informação de forma fácil, alegre e 

consistente com a emoção que deveria transmitir uma viagem, mais ligada a detalhes. 

Apesar das mudanças no quadro geopolítico Europeu, Fodor inclui os países de 

Leste, o que se prende com o facto de o livro contemplar descrições dos Estados redigidas 

por proeminentes escritores e jornalistas estrangeiros para que pudessem manter um 

distanciamento relativamente aos países que descreviam (Fodor, 1936: xiv). Os países 

selecionados são a Bélgica, França, Espanha, Portugal, Itália, Suíça, Alemanha, Holanda, 

Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Letónia, Estónia, Lituânia, Polónia, 

Checoslováquia, Áustria, Hungria, Jugoslávia, Bulgária, Grécia, Roménia, URSS83, 

Turquia e a Grã-Bretanha, ou seja, do ponto de vista espacial engloba países da Europa 

Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Meridional ou 

Mediterrânea. 

O guia encontra-se muito bem estruturado, com um índice apelativo e de consulta 

simples: primeiro informação geral, breve, relativa a passaportes, visa e taxas, bagagem, 

rotas a partir de Londres e moeda; depois, Some practical hints to travellers para cada um 

dos países enumerados e ainda um capítulo dedicado às ilhas Britânicas. Uma leitura 

rápida pelo índice demonstra uma preocupação com as tradições locais e atrações mais 

famosas: a noite parisiense, a moda em Paris, a costa francesa, a tourada e as danças em 

Espanha, a ópera italiana, etc. São mil páginas que dão um esboço geral de 28 países. 

Este guia já discrimina os serviços aéreos do Continente Europeu, juntamente com 

os nomes e os endereços das empresas aéreas que os efetuavam. Disponibiliza uma tabela 

de tempo detalhada, e ainda todas as condições gerais de transporte de passageiros e de 

transporte de bagagem nos serviços aéreos. Entramos numa nova época do turismo. Mas, a 

                                                
83 Criada em 1922. 
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II Guerra Mundial paralisou o sector em todo o Mundo e, consequentemente, a produção 

de guias de viagem.  

No fim da Guerra surge um novo ícone dos guias modernos: Temple Fielding. 

Trata-se de um autor polémico, porque abrevia informação e é criticado por não se 

relacionar minimamente com a cultura local. O seu guia de viagens (1948), especialmente 

nas primeiras edições, foi acusado de ter várias imperfeições, principalmente por facultar 

pouco espaço aos monumentos, galerias e afins, o que começava a ser comum. Veja-se o 

comentário publicado na Time Magazine intitulado Modern Living: A Guide to Temple 

Fielding: “Fielding practically ignores sightseeing: he dismisses the Louvre in five lines, 

the Prado in six, and his main reaction to Roman ruins is that "there's a permanency about 

the Colosseum” 84. 

No prefácio da obra o autor responde a muitas das inquietudes dos seus rivais, 

evitando a palavra turista e estendendo-a à sua família alargada: guide-steers, pilgrims, 

voyagers e travelers. Para Fielding o objetivo passava por amenizar as dificuldades, tirar a 

estranheza e fazer os visitantes sentirem-se em casa (1948: viii). Era, pois, uma obra 

essencial para o planeamento inicial da viagem, com respostas breves às questões mais 

pertinentes: como ir, onde, onde ficar, o que comer, o que e onde comprar. Os conteúdos 

assim o indicam. O autor começa por apresentar uma tabela com os países e a duração de 

estada aconselhada individualmente, numa escala em dias de visita, “entre 2 dias, mínimo, 

a 10 dias máximo” ( Fielding, 1948: xiii). 

Fielding inclui o Luxemburgo e San Marino mas exclui os países de Leste que eram 

já uma presença constante nos guias, naturalmente devido ao mau estar generalizado em 

relação aos países socialistas. A tensão entre os dosi blocos geopolíticos cresceu nos anos 

seguintes.  Explica que, ou os turistas não eram bem vindos, caso da Albânia (1948: 140), 

ou não conseguiam entrar, como na Checoslováquia, ou era imprudente face à situação de 

dependência face à União Soviética, caso da Polónia (1948: 658) e Roménia (1948: 693), 

ou deveriam aguardar melhores dias, como era o caso da Jugoslávia (1948: 912). Mostra os 

países em que uma excursão poderia ser suficiente (Mónaco e San Marino) e ainda os que 

possuíam custos mais elevados ou mais acessíveis. Destaca ainda os países mais 

hospitaleiros85. Numa segunda tabela e para cada país, enumera as cidades mais populares, 

                                                
84 “Disponível em http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,941691-1,00.html#ixzz1HLuYRoGS. 
85 A saber: Dinamarca, Irlanda, Noruega e Espanha. 
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resorts e interesses particulares, através de uma legenda simples, simplificando a leitura 

por parte dos potenciais turistas (Fielding, 1948: xiii). 

No capítulo Let’s get ready aborda a viagem na Europa, sem perigos e sem animais 

selvagens, o que só pode denunciar desconhecimento por parte dos turistas. As coisas são 

diferentes, entre países, mas não tão diferentes, explica (Fielding, 1948: 1). Custos, 

passaportes e visas, vacinas, roupa aconselhada (por transporte e género), objetos 

indispensáveis, moedas e questões práticas compõem o capítulo referido. Depois 

particulariza: um capítulo para quem viaja de avião e outro para quem viaja de barco. No 

capítulo Let’s be European o autor dá muitas pistas, cuidados e conselhos a ter ante as suas 

experiências pessoais: dinheiro, gorjetas, língua, aluguer de carros, guias, etc. Depois, um 

capítulo para cada país, por ordem alfabética e com informação sobretudo de cariz 

funcional. 

Em 1957 surge o último guia “histórico” sobre a Europa: o famoso Frommer's 

Europe on 5 Dollars a Day, de Arthur Frommer, que mudou a forma como os turistas 

viajavam e encoraja o surgimento de mais guias de orçamento consciente, como os Lonely 

Planet e Rick Steves.  

Na comemoração dos seus cinquenta anos (2007) a Wiley reeditou o guia com o 

texto original. O autor explica, com humor, as razões para a escrita deste Guide to 

Inexpensive travel: 

This is a book for American tourists who a) own no oil wells in Texas b) are 

unrelated to the Aga Khan c) have never struck it rich in Las Vegas and who still want to 

enjoy a wonderful European vacation (Frommer, 2007:5). 

Na verdade, esta expressão transmite a ideia de que, apesar da vulgarização das 

férias e do seu conceito, viajar e ser turista ainda não era para todos. Devemos realçar que 

a preocupação de Frommer era a diminuição dos custos da viagem, propondo várias 

possibilidades, com várias paragens ou pólos de visita (Frommer, 2007:12). O mundo das 

viagens estava definitivamente alterado. A viagem era agora planeada, organizada e 

“empacotada”, com precisão matemática.  

O Europe on 5 Dollars a Day dedica a atenção a um itinerário entre cinco centros 

turísticos da Europa - para não dispersar a atenção e a informação, e para cada um deles 

recomenda locais (restaurantes e hotéis) económicos e indica como os alcançar. Propõe 
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ainda três visitas secundárias de Paris a Copenhaga ou a Berlim, de Roma a Atenas e de 

Nice a Madrid, num sistema de multistopover. 

Pela primeira vez um guia sobre a Europa é organizado por cidades - Londres, 

Paris, Munique, Viena, Veneza, Florença, Roma e Nice - com os respetivos mapas das 

zonas centrais, estabelecendo o fim dos guias dedicados à Europa. 

Desde a década de 60, fuselagens mais seguras com motores mais silenciosos e 

mais eficientes tornaram-se disponíveis e a proximidade trazida pelo progresso dos 

transportes também leva ao aparecimento de guias vocacionados para amantes de viagem 

de automóvel ou de rotas aéreas, como o Auto guide to Europe (1954) ou o Air touring 

guide to Europe (1956), que seriam, a par do rápido desenvolvimento das vias, 

sucessivamente reeditados ou substituídos pela edição de outros guias atualizados. 

A par da tendência do viajar a baixo custo, o conceito de “guia geral vocacionado 

para uma visita à Europa” dispersou-se e os guias despontam para segmentos específicos e 

o processo nunca mais teria retorno. Surgem guias dedicados à juventude86, gastronomia87, 

religião88, público feminino ou masculino89, compras90, restaurantes91 ou arte92. Era o fim 

da viagem difícil, refletida e programada. Era o fim dos guias que eram simultaneamente 

conselheiros e literatura. As motivações para a viagem e os objetivos e predisposição estão 

completamente alterados e os guias tornam-se cada vez mais especializados em nichos 

particulares93. A viagem é agora encarada mais como uma experiência individual para a 

alma do que uma atividade intelectual, mais uma satisfação pessoal e individual, do que 

uma experiência para benefício da sociedade, através dos conhecimentos acumulados (Mar 

Serrano, 1993: 1). 

  

                                                
86 Youth hosteler's guide to Europe, 1952. 
87 Noyes (1972), Food guide to Europe. 
88 Madden, Daniel M. (1975), A religious guide to Europe. 
89 Fodor, Eugene (1955), The men's guide to Europe e Woman's guide to Europe. 
90 Fielding, Temple (1961), The Temple Fieldings' selective shopping guide to Europe. 
91 Stuart, Harvey (1963), Olson's hotel, restaurant, and shopping guide to Europe. 
92 Norman, Jane (1965), Traveler's guide to Europe's art. 
93 Habegger, (1974), Europe Architectural Guide, 1860-today; Hilowitz, Beverley (1974), A Horizon guide: 

great historic places of Europe; Ferguson-Lees, James (1975), A Guide to bird-watching in Europe; Head, 
Bodley, Daniel M. Madden (1975), A religious guide to Euro. 
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III. VIAJAR EM PORTUGAL NOS GUIAS ESTRANGEIROS 
 

1. Portugal nos guias sobre a Europa 

Todas as leituras nos remetem as origens da história do turismo para os países do 

Norte da Europa, mais desenvolvidos e, na verdade, a consulta dos Guias acerca da Europa 

veio renovar esta convicção. Perante esta tendência, onde se situa Portugal?  

Os guias gerais dedicados ao conjunto do continente Europeu úteis ao longo de toda 

a investigação, permitiram fundamentar, com maior rigor, a observação das viagens em 

Portugal, pela sua continuidade em termos cronológicos, embora tivessem começado a 

escassear desde a primeira década do século XX94, particularmente os de edição europeia. 

 
Gráfico 3 – Evolução editorial dos guias sobre a Europa, analisados 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

De facto, 65,4 % dos guias analisados respeitantes à Europa dedicam alguma 

atenção a Portugal, apesar de alguns dos guias mais valorizados do universo selecionado 

omitirem o nosso país.  

Na obra de Reichard, Guide de Voyageurs en Europe, de 1793, e embora saibamos 

que quantidade pode não ser sinónimo de qualidade de informação, contabilizámos o 

número páginas dedicadas a cada Estado e facilmente constatámos que a informação 

acerca de Portugal é mais escassa do que a dos restantes. Rapidamente e em duas páginas o 

autor expõe a extensão do nosso território, solo, população, características da língua, 

religião, governo e forças armadas. Passa imediatamente para questões práticas como 

sejam: pesos, medidas de comprimento, moeda e apresenta uma tabela de algumas cidades, 

que acaba por se centrar, exclusivamente, em Lisboa – edifícios notáveis, espetáculos e 

ambiente (Reichard, 1793: 20).  

                                                
94 Excetuando as sucessivas reedições dos guias mais populares como o Fodor's Guide to Europe e o 

Fielding's Travel Guide to Europe. 

1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975
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Figura 36- Pormenores do Guide de Voyageurs en Europe in Reichard (1793: A5 e 13) 
 

O país é descrito como montanhoso, mas menos do que Espanha. Esta base de 

comparação é recorrente: a rede hidrográfica é mais densa e tem um clima mais temperado 

que a restante península. Os portugueses falam um dialeto da língua espanhola, mas que 

difere completamente daquele: uma mistura de espanhol, de árabe, do latim e do francês 

(Reichard, 1973:9). 

Fazem-se poucas apreciações ao governo, à população e à monarquia absoluta 

vigente. Na verdade, Portugal não era um país muito conhecido, mesmos para os leitores 

habituais de literatura de viagens da Europa do Norte e este desconhecimento, aliado a 

alguma confusão sobre a imagem de Portugal no estrangeiro e à própria situação 

geográfica do país, fazia com que a sua inclusão no Grand Tour, não fosse muito 

frequente, ao contrário do que sucedia com outros países como a Itália ou a Grécia, berços 

da Antiguidade Clássica. 

Reichard passa então para detalhes ligados à circulação, meios de transporte e 

observações para o viajante em tournée pelo território. Era possível chegar a Portugal por 

via terrestre ou de barco desde Falmouth ou Hamburgo. Para circular dentro do país, o 

mais comum e quase única solução, era o aluguer de mulas, ao dia, com o respetivo 

almocreve. Por fim, apresenta a descrição sumária das duas rotas propostas: de Lisboa ao 

Porto e de Lisboa a Madrid (ver fig. 37).  
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_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 37 – Rota de Lisboa ao Porto in Reichard (1793: 21-22) 

 

Toda esta informação acabaria por ser compilada e ainda mais reduzida, com a 

publicação do Abregé du Guide dês Voyageurs en Europe, em 1803. Este livro reúne toda 

a informação em tabelas e apenas apresenta parcas informações acerca dos pesos e 

medidas e a moeda de cada reino e um formato abreviado das rotas patentes na edição de 

1793. No entanto, os itinerários surgem unicamente com os nomes das cidades e vilas e 

respetivas distâncias (fig. 38). Pode-se considerar uma regressão, em termos de informação 

escrita individualizada para cada país, pela escassez de informação. Seria já uma vontade 

expressa de criar um pocket-book!  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 38 – Distâncias entre as cidades da Europa in Reichard (1803:25) 
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Na primeira metade do século XIX sucedem-se acontecimentos políticos, militares 

e culturais que favoreceram a vinda de britânicos a Portugal. Acrescentam-se motivações 

de saúde, pelo clima ameno e ideal para a recuperação e a atração por Lisboa, reconstruída 

após o Terramoto de 1755. Mesmo as guerras napoleónicas, encaradas, pelos perigos, 

como o términus do tradicional Grand Tour, trazem a Portugal um novo tipo de viajante, 

associado ao “teatro de guerra” (Coelho, 1992:118), e embora em escala reduzida, a 

viagem começa a vulgarizar-se, desfazendo lentamente a imagem do País como um 

“território obscuro, bárbaro e pleno de ignorância” (Chaves, 1987:11). 

No guia Guide Classique du voyageur en Europe, de 1829, talvez por ser uma 

edição parisiense, Portugal surge quase a par dos restantes países europeus. Nesta obra, a 

abordagem individual de cada Estado parte sempre da situação geográfica, clima, rios, 

população, pesos e medidas e depois informações específicas para os viajantes: modos de 

viajar, passaportes, despesas e alojamento.  

Na primeira metade do século XIX, Portugal ainda era descrito na continuidade de 

Espanha: com uma aparência semelhante à das províncias espanholas vizinhas, ou seja, um 

solo coberto de montanhas mais ou menos elevadas95. As informações acerca da língua 

eram mais precisas: era como o espanhol, derivada do latim e modificada pelo árabe 

(Richard, 1829: 815). Mas a confusão face ao Estado vizinho havia sido intencionalmente 

assinalada por alguns autores, principalmente os franceses, mais críticos e descontentes 

com a aliança anglo-portuguesa. Sublinha-se o facto de ser um país favorecido pela 

natureza e com uma temperatura agradável. Introduz-se a ideia do estrangeiro e do 

confronto fácil com o país “…dúne temperature douce et agréable. L’étranger s’y 

acclimate três facilement”(Richard, 1829: 815). 

Se por um lado as páginas dedicadas a Portugal ainda são um pouco dececionantes, 

porque pouco acrescentam para além da rede hidrográfica, religião, língua, moeda e pesos 

e medidas, por outro, apresenta já 10 itinerários: de Madrid a Lisboa, de Lisboa ao Porto, 

de Porto a Braga, do Porto a Valença, de Lisboa a Peniche, de Lisboa a Setúbal, de Lisboa 

a Bragança, a Portalegre, a Faro e de Faro a Castro-Marim (Richard, 1829: 817-825). No 

mapa inserto no guia, surgem assinaladas as rotas terrestres, pois a inauguração oficial do 

Caminho de ferro em Portugal, deu-se apenas em 1856. 

                                                
95 Quer na 1.ªedição do Guia, de 1829 quer na edição de 1852. 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 39 – Extrato da Carte Routiere de L´Europé 96 in Richard (1829) 

 

Neste sentido, a consulta do famoso A Hand-book for travellers on the continent, de 

John Murray, de 1836, revelou-se um desapontamento nesta observação sobre Portugal, 

país que fica arredado do panorama europeu. Para cada uma das áreas descritas (Holland, 

Belgium, Germany, Prussia—northern, Germany—the Rhine, Prussia, Mecklenburg— 

Hanover—Brunswick), é apresentada informação geral e depois rotas bem delineadas. 

Infelizmente Portugal não faz parte desta abordagem, nem das obras e edições seguintes da 

famosa editora europeia, dedicadas à Europa. Foi uma ausência austera, na medida em que 

o Hand-book Murray, vocacionado para um turista inteligente e mais exigente procura, de 

facto, limitar-se a descrições do que tinha sido visitado. Começa a evitar detalhes 

cronológicos e acerca de cada cidade, escolhe curiosidades locais relacionadas com 

acontecimentos históricos marcantes ou com personalidades ilustres que ali viveram. Este 

guia procura introduzir um estilo condensado, sem descrições pitorescas e superlativos 

exagerados, mas socorrendo-se, ainda, de descrições de outros, extraindo passagens de 

autores e viajantes que haviam escrito e publicado relatos acerca das suas experiências de 

viagem. 

                                                
96 A. H Dufour, Gravado por Ch Dyonnet, Paris. 
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Podemos reter deste manual que por toda a Europa, a forma mais comum de viajar 

ainda era com animais, a não ser que se pudesse despender o custo de uma chaise à 

pourters (Hickman, 2002:134). Em Portugal os meios de transporte mais vulgares eram as 

liteiras, uma espécie de cadeira transportada por duas mulas, para duas pessoas apenas, 

com um condutor. Obrigava ainda ao transporte das bagagens por outras mulas, o que 

tornava a viagem dispendiosa apesar de lenta (8 a 9 milhas portuguesas por dia)97.  

Quanto à circulação, denota-se uma evolução da primeira metade do século XIX 

para a segunda embora, em 1852, fosse comum viajar a cavalo em Portugal. O muleteiro 

carregava a bagagem numa mula e havia que lhe pagar, sempre, a alimentação. Este era o 

modo mais comum e mais utilizado pelos viajantes. Poderiam, igualmente, viajar a cavalo 

com os almocreves, mas era mais dispendioso (Bréton, 1852: 68). 

Relativamente ao acesso marítimo ao nosso País, a informação começava a ser mais 

usual perante as principais linhas a vapor que substituiam a navegação à vela:  

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 40 – Principais linhas de navegação a vapor, Guide Classique du voyageur en Europe (Audin, 

1852) 

Pela via terrestre o Guide Classique du voyageur en Europe, na edição de 1852, 

apresenta o itinerário 676, com o percurso de Madrid a Lisboa, sendo este o prolongamento 

                                                
97 É extremamente difícil conhecer as datas de construção da generalidade das estradas em Portugal, mas, 

segundo Teodoro de Matos (1980), a maioria das obras teve lugar sobretudo a partir de 1842. A Companhia 
de Obras Públicas seria criada em 1844, mas só com o Fontismo, na segunda metade de Oitocentos as 
alterações estrturais foram sentidas. 
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da estrada real de Madrid. Destacam-se Estremoz e Évora. O guia apresenta um total de 

787 rotas, repartidas por diversos países. Em território português, estas indicam quase 

unicamente ligações com partida da capital: ao Porto (por Leiria e Peniche – Route 677), a 

Bragança (por Santarém, Almeida e Castelo Rodrigo – Route 681), a Peniche, a Setúbal, a 

Portalegre, a Faro e daqui a Castro-Marim. Do Porto há uma até Braga (Route 678) e outra 

até Valença - “Frontiére de Galice” (Route 679).  

Na segunda metade do século XIX, o viajante estrangeiro, podia já encetar uma 

viagem pela generalidade do território português, apesar das fracas estalagens e das 

estradas estreitas98. Esta realidade encontra-se bem expressa com a publicação do guia 

Murray’s handbook for travellers in Portugal, em 1855. 

O Harper’s handbook for travellers in Europe, de 1862, introduz, ainda, algumas 

ideias imprecisas acerca de Portugal, não fazendo uma clara diferenciação deste país no 

quadro da Península Ibérica. O livro indica algumas sugestões relativamente à obtenção de 

passaportes e vistos, que se aplicavam também a Portugal, de uma forma altiva e crítica 

perante as burocracias e zelos dos consulados. 

Neste guia, americano, Portugal resume-se a Lisboa e a cidade surge na Route n.º 

21, dedicada a Espanha. Eram apresentadas duas vias alternativas para se alcançar Madrid, 

via Paris ou Alicante, com as distâncias em comboio e barco99. O autor aconselha a viagem 

de Southampton até Lisboa e daqui até Cádiz. Depois sugere o trajeto pelo sul de Espanha 

até Madrid. Destaca o facto de os bandidos, por aquela data, serem já mais escassos na 

Península Ibérica dada a vigilância nas principais estradas pela Guarda Civil; no entanto, 

em caso de ataque não se devia apresentar resistência. Por isso mesmo não se devia viajar 

por estas paragens com muito dinheiro: “Make a good-humored surrender, and give them 

what you have. Should you have nothing, then are you will be knocked on the head from 

chagrin at their ill luck” (Fetridge, 1862: 396). Em cerca de 4 dias e meio chegava-se de 

Southampton a Lisboa, bem situada nas margens do Tejo (Fetridge, 1862: 396). Na capital 

destacava a Baixa pombalina, pós-terramoto, em contraste com as ruas sujas e estreitas e, 

em poucos parágrafos, descreve alguns monumentos emblemáticos.  

Na 2.ª edição do Harper’s handbook, de 1864, Portugal aparece já isolado no 

índice, mas surge, novamente, no capítulo de Espanha, entre Cádiz e Gibraltar, 

                                                
98 Sobre a evolução das estradas, do caminho de ferro e do transporte fluvial, a partir da segunda metade do 

Século XIX, veja-se (Alegria, 1990). 
99 Devido à ligação por caminho de ferro entre Madrid e esta localidade portuária.  
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possivelmente devido aos meios de transporte disponíveis, pois, se os turistas quisessem 

partir de Lisboa ou do Porto para Inglaterra, poderiam fazê-lo facilmente através de Cádiz 

ou Gibraltar. Existiam inúmeras linhas, embora mais ou menos irregulares no preço e no 

tempo. A Peninsular and Oriental Steamship Company era a companhia recomendada pois 

havia sido, segundo Alain Corbain, pioneira no desenvolvimento dos circuitos no 

Mediterrâneo que só depois se alargou ao Oriente (2001:76-77)100. 

Nesta edição, a descrição de Lisboa é igualmente escassa mas o guia já se aventura 

no percurso entre a capital e o Porto e daqui até Vigo, dada a evolução do caminho de ferro 

no País. Acrescenta informação acerca do progresso deste meio de transporte entre Madrid 

e a fronteira (Badajoz), e aconselha fortemente uma visita a esta cidade. Na verdade, em 

nenhuma ocasião aconselha vivamente uma visita a Portugal. 

Já sabemos que o célebre Aplleton´s, igualmente vocacionado para o público 

americano,  procurava destacar as melhores regiões da Europa, simplificando. Daí o facto 

de o primeiro capítulo ser dedicado ao custo de viagens curtas na Europa e o segundo ao 

tempo necessário para as rotas mais comuns num continente que já era visto como uma 

pequena parcela do globo: 

How to go? and Where to go? The distance (of which something more will be said 

directly) is known to be great, between the New and Old Worlds, though it is really- only 

about one-eighth of that around the globe (Morford, 1868:5)  

No sentido de facilitar e incentivar as viagens curtas pela Europa, apresenta, short 

trips para alguns países. Infelizmente a 1.ª edição de 1868, apenas apresenta uma Short trip 

in Spain e exclui Portugal dos itinerários mais acessíveis.  

O Appleton's European Guide Book Illustrated, de 1871, exibe uma estrutura 

completamente diferente e Portugal integra a lista dos países a visitar. Salienta os 

problemas e dificuldades com os passaportes que se mantinham em alguns países 

europeus, nomeadamente Portugal onde era indispensável: 

Passport is an essential to the traveller who intends visit France, Belgium, Russia, 

or Portugal. It is not essential elsewhere, in countries described in this work ; but the author 

advises all travellers to be provided therewith (Appleton, 1871:14).  

                                                
100 Sobre a história da Peninsular and Oriental Steamship Company ver Boyd Cable (1973). 
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No entanto, por esta data começava a ser visto como um documento fácil de obter e 

que servia como um meio de identificação permanente e facilitador.  

Nesta obra, o itinerário 151 é inteiramente dedicado à viagem de Lisboa ao Porto, 

embora fosse parte integrante do capítulo Spain (Appleton, 1871:667). Lisboa surge na rota 

de Madrid to Badajos and Lisbon (Appleton, 1871:664) 101. Este é um caminho demasiado 

sintético com apenas um parágrafo dedicado às localidades mais importantes da Linha de 

Leste (Elvas, Portalegre, Abrantes, e Santarém). Já surgem hotéis recomendados e a cidade 

de Lisboa é descrita como uma das mais bonitas da Europa, com uma localização 

privilegiada e pela primeira vez a capital portuguesa aparece numa ilustração (fig 41)102: 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 41 – Lisboa in Appleton's European Guide Book Illustrated (Appleton, 1871: 667) 

 

Esta visão é confirmada nos relatos deixados pelos viajantes. De facto, Lisboa havia 

sofrido grandes mudanças tornando-se mais limpa e mais moderna, muito devido às 

ligações ferroviárias com o exterior e com o dinamismo do seu porto:  

                                                
101 A viagem de comboio de Badajoz para Lisboa era de 176 milhas; 1.ª classe, 5,340 reis; 2.ª, 4,150 reis 

(op.cit.: 665). 
102 A cidade é dividida em bairros; a cidade velha, Alfama, que escapou do terramoto; o Rossio, a cidade 

moderna; Alcântara e Bairro Alto (op.cit.: 664). 
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Lisbon has quite a new life since the completion of its railway connections with the 

remainder of Europe, and is said to be increasing steadily in population. (…) The port 

looks very bustling, and the harbor-—more properly roadstead—is one of the finest on the 

globe. Flags of every nation are flying, and regular lines of steamers, running between 

there and the principal points in Great Britain, along the Spanish and French coasts, and 

even to the far East(Browne, 1877: 331). 

A confusão entre os países ibéricos vizinhos apenas subsistia nos guias pois, para 

os viajantes os dois países eram de visita distinta. Segundo Maria Fernanda Alegria 

(1988:770), sem se negar que os caminhos de ferro, estradas e portos foram importantes 

factores para a estruturação do conjunto do território eles foram construídos não tanto com 

o objetivo de integrar as várias regiões do País mas, fundamentalmente, para facilitar e 

promover as ligações de Portugal à Europa (Alegria, 1988:709). E eram essas as ligações 

destacadas nos guias de viagem, ou então, Portugal não estava presente. 

Só em 1877, o livro The pacific steam navigation company official guide confirma 

a evolução dos caminhos de ferro em Portugal, pois percorriam quase todo o território que 

pudesse interessar aos turistas. As estradas mantinham-se em muito mau estado, mas as 

diligências eram já razoáveis e com proteção da guarda:  

The Roads of both Spain and Portugal are bad, with the exception of those over 

which we take the traveller. The Diligences are very good, the locomotion on the principal 

roads being protected by the Guardias Civiles, the Gendarmes of the country. The Rail-

ways, which have now extended over nearly every portion of those kingdoms that can 

interest the Tourist, connect the majority of the localities (Watson, 1877: 331). 

Paradoxalmente, Portugal está ausente dos Programmes and itineraries of Cook's 

grand excursions to Europe, para 1880. Após a conclusão do quadragésimo aniversário 

desta empresa europeia, coloca-se perante o público um novo programa muito ousado de 

viagem pela Europa. Os Cook eram, por esta altura, os maiores promotores do turismo 

europeu e definidores de Tours por todo o globo.  

Nesta década de 1880 surgem os guias de bolso sobre a Europa (The Pocket Guides 

for Europe) e terão uma longa vida através de reedições. A título de exemplo, A Satchel 

Guide for the Vacation Tourist in Europe - a Compact Itinerary of the British Isles, 

Belgium and Holland, Germany and the Rhine, Switzerland sobreviveu até à sua 54.ª 
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edição, em 1937103. Este foi, desde a primeira edição, em 1872, um guia compacto com um 

itinerário restrito: Inglaterra, Bélgica e Holanda, Alemanha, Reno, Suíça e França. 

Algumas edições posteriores incluem Áustria e Itália, mas nas suas sucessivas reedições e 

atualizações até à segunda década do século XX, excluindo a Península Ibérica, nunca se 

referem a Portugal, o que é uma perda substancial porque apresenta itinerários 

consistentes, descrição sintética de cidades e introduz algumas novidades como o 

calendário das festividades e feiras, e mapas que contemplavam os percursos descritas, os 

caminhos de ferro, estradas e outras informações complementares. 

Esta ausência de Portugal é mais uma vez evidenciada através do mapa incluído no 

Satchel Guide, de 1881, que exclui a Península Ibérica (fig.42). 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 42 – A part of continental europe showing the leading railways in Satchel guide (Rolfe, 1881:87) 

 

                                                
103 Seria reeditado, em 2010, pela Read Books. 
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Mesmo quando Portugal é incluído num manual encontra-se escassez de 

informação e inconsistências várias. O guia de Thomas W. Knox, de 1882, é um guia 

dedicado à Europa e a outros continentes: Practical Hand-book for Travelers on the 

Continent and the British isles, and through Northern Africa, Egypt,and the Holy and, que 

seria editado nos Estados Unidos e na Europa. O objetivo do escritor era dar uma ideia 

geral do continente, juntamente com as margens sul e oriental do Mediterrâneo, deixando, 

nitidamente, ao critério do leitor a escolha do percurso mais adequado ao seu tempo e 

bolsa. Portugal encontra-se no capítulo XL - The South of France. A Tour through Spain, 

porque a viagem até Lisboa poderia ser feita por via marítima ou ferroviária, partindo de 

Cádiz, sendo a primeira opção a mais favorável pois a via ferroviária era longa e deserta: 

From Cadiz the traveler may visit Lisbon by sea or rail. The former is preferable, 

as the railway route is long and there is not much to see on the way (Knox, 1882: 128).  

Aconselham a via ferroviária dentro do país e asseguram alguma facilidade de 

ligações, nomeadamente de Lisboa ao Porto, com ligação direta, “so that the tourist will 

have no difficulty in making up his route”104. 

A presença de Portugal mantém-se inconstante e intermitente, até porque o mercado 

de guias sobre a Europa encontrava-se cada vez mais vocacionado para regiões específicas 

ou para países circunscritos, com instruções mais precisas. 

Em An illustrated and descriptive Guide railways of England and their connections 

with the continent, de 1885, livro ilustrado e centrado em Inglaterra, encontrámos um mapa 

denominado Europe, Table showing distances between London and the principals cities 

and towns on the continent of Europe, an illustrated and descriptive guide railways que já 

incluía Portugal nas vias férreas europeias, mas incompleto na delineação das mesmas (ver 

fig. 43). De acordo com o esboço de Alegria (1988), para o ano de 1884, falta parte da 

linha do Leste, da linha da Beira Baixa e parte da linha do Douro. 

As informações circulavam e os autores procuravam atualizar os leitores, 

principalmente quanto aos essenciais meios de transporte, em aperfeiçoamento, mas nem 

sempre acontecia com rigor. 

                                                
104 Simplificada com a inauguração da ponte sobre o Rio Douro na Linha do Norte e início da exploração da 

linha de caminho de ferro em 4 de Novembro de 1877. 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 43 – Europe, Table showing distances between London and the principals cities and towns on the 

continent of Europe in An illustrated and descriptive Guide railways (1885: 4-5) 

 

A edição do Harper’s handbook for travellers in Europe, , na sua 24.ª edição, de 

1885, revela países reescritos, porque correspondem períodos de enormes mudanças 

geopolíticas na no continente Europeu. A obra ficou dividida em três volumes perante a 

enorme quantidade de informação: novas linhas de caminho de ferro eram constantemente 

abertas, trazendo lugares distantes para uma proximidade de horas. Portugal entrava agora 

nos circuitos alcançáveis embora proposto num itinerário elementar (ver fig. 44) 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 44 – Pormenor do Harper’s handbook for travellers in Europe (Fetridge, 1885: 40) 
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Um novo mapa geral da Europa substituiu o velho. Os guias contemplavam, agora, 

mapas e planos de países, cidades, percursos e objetos de interesse. Chegava a era dos 

guias-itinerários.  

Na edição de 1905, do Pocket guide105, encontrámos um mapa com as principais 

linhas de caminhos de ferro da Europa com a inclusão de Portugal (fig.45). Assim entrado 

o século XX, Portugal fazia parte desta rede que unia toda a Europa turística e as linhas e 

troços do caminho de ferro encontravam-se em atualização lenta nos guias. Este mapa, 

apesar de mais rigoroso, ainda apresenta algumas discrepâncias face ao mapa de estradas e 

caminhos de ferro elaborado por Alegria, pois no mapa de Henrique Lourenço, com data 

semelhante, constava a ligação Porto-Vigo que aqui está omissa (1990: 152). 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 45 – Europe showing principal railroads in Complete Pocket-guide (Stedman, 1905) 

                                                
105 Com datas de 1898, 1899, 1905 edição de Wil,liam E. Jenkins e, posteriormente, 1907, 1908 e 1910, 

edição de William R. Jenkins Co. 
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Paralelamente, as ligações terrestres começavam a suscitar curiosidade e as 

referências à indústria automóvel eram valorizadas nos guias do início do século XX: “By 

1900, it was possible to talk about a national automotive industry in many countries” 

(Georgano, 1985:5). 

Os guias abordavam já os regulamentos automóveis. As empresas de barcos a vapor 

transportavam automóveis e os vapores do canal entre a Grã-Bretanha e o Continente 

possuíam já todas as facilidades para o transporte de carros, sem risco. O “turista de 

automobilismo” já aparecia e deveria estar sempre munido de um passaporte e um 

certificado oficial da sua licença de condutor e dados sobre o veículo (data de venda, valor, 

peso, tipo de carro, capacidade, etc.)106. Aliás, em 1890, havia sido criado o Touring Club 

de France107. 

Espanha começava a ser destacada. Se o turista pudesse despender de 

aproximadamente 10 dias para visitar os pontos mais importantes deste país, com certeza, 

não se arrependeria. Era tido como um dos mais interessantes e instrutivos países da 

Europa, com cidades como Barcelona, Valência, Córdoba, Granada, Madrid e Toledo, em 

destaque, pelo património cultural. A proximidade a Paris era, também, uma vantagem. A 

viagem proposta para Portugal, sobretudo a Lisboa, era pouco explorada, porque ainda era 

considerada longínqua: 

As for the journey to Portugal and especially to Lisbon we shall simply point out 

the route, as most vacation tourists will find it too lengthy (Stedman, 1905:405).. 

Esta postura mantém-se no parco capítulo dedicado a Portugal pelo Pocket guide, 

de 1905, perante a convicção de que os turistas ainda não procurariam o nosso País: 

We have thought it probable that the vacation tourists would not be likely to push 

their journey as far as Lisbon, but we give a short paragraph concerning the journey to 

Portugal (Stedman, 1905:434). 

Apesar das reedições trazerem algumas novidades gráficas - abreviaturas, negrito 

nos monumentos, cidades e coleções mais importantes, e outros de menor importância em 

                                                
106 Normalmente, era pago um imposto à entrada dos países e o turista seria reembolsado à saída. As leis 

relativas à velocidade não eram complicadas (Georgano, 1985). 
107 O Touring Club de France foi fundado em 1890. 
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itálico - Portugal surge sempre sintético, com poucos parágrafos dedicados a Lisboa, 

Coimbra, Porto, Évora e Faro e alguns dados (como preços) nunca chegam ser atualizados:  

Fares from Madrid to Badajos,371 1/2.M; From Badajos to Lisbon it is 174 ½ M., 

5,260 reis, time, 10 hrs. ; 2 trains a day. Lisbon time is 25 minutes slower than that of 

Madrid (Stedman, 1905:434). 

No entanto, e apesar da primazia e atenção dadas a Espanha, é finalmente 

divulgado um mapa da Península Ibérica num guia americano sobre a Europa de Edward 

Weller, F.R.G.S.108 inserido no Complete Pocket Guide, de 1910. 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 46 – Map of Spain and Portugal to accompany Complete Pocket Guide to Europe (Stedman, 1910) 

 

Entretanto, a criação da Sociedade de Propaganda de Portugal é uma das iniciativas 

mais importantes do princípio do século XX e aquela que mais influenciou o despertar do 

turismo em Portugal109. Em conformidade com os seus estatutos, a sua ação centrou-se na 

realização da propaganda do País com vista a colocá-lo no panorama internacional, na 

promoção de iniciativas que facilitassem e desenvolvessem o turismo, criassem uma 

                                                
108 Fellow of the Royal Geographical Society, The Portable Atlas of the British Empire (F.R.G.S.), 1875. 
109 Acerca da história do turismo em Portugal veja-se Coelho (1993); Pina (1988) e Brito (2010). 
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consciência coletiva sobre a sua importância e melhorassem as condições de atração 

interna110. 

Para tornar o país mais conhecido e divulgar as suas belezas naturais e as suas 

riquezas artísticas e monumentais, a Sociedade desenvolveu uma vastíssima ação interna e 

externa. Publicou e distribuiu folhetos, financiou a publicidade, afixou cartazes em vários 

países, editou o Guia Sociedade Propaganda de Portugal e fomentou a visita e o estudo do 

nosso País por jornalistas e escritores estrangeiros (Pina, 1988). 

Em 1911 havia sido foi criada a Repartição do Turismo, juntamente com o 

Conselho de Turismo, sendo testemunhos da organização do turismo em Portugal e foi 

realizado, o IV Congresso Internacional de Turismo, em Lisboa. O Automóvel Club de 

Portugal e a Associação de Classe dos Proprietários de Hotéis vão desempenhar, também, 

um papel ativo neste sector (Pina, 1988: 17).  

O regulamento para a criação de delegações locais com o fim de organizar e 

divulgar o inventário de todos os monumentos, riquezas turísticas, curiosidades e lugares 

pitorescos do País e de concorrer para a atração de nacionais e de estrangeiros foi um 

sucesso. Em 1920, já contava com “143 nas localidades que revelavam alguma apetência 

turística” (Pina, 1988:161). 

Sente-se, finalmente, uma verdadeira inclusão de Portugal, como destino, em pé de 

igualdade com outros países, patente no The real Europe pocket guide-book, de 1920. Na 

verdade o leque de países incluídos neste livro é muito maior abarcando os Países de Leste, 

ou seja, todos os países da Nova Europa111. O próprio autor salienta esta inclusão como 

uma inovação de relevo: 

This is the only guide-book with the boundaries fixed by the Peace Conference for 

the new Europe, and is the only guide book containing this systematic information for any 

of the countries of the new Europe. It is tlie only guide-book in English for Albania, 

Bulgaria, Courland, Czecho-Slovakia, Estonia, Ireland, Kingdom of Serbs, Croats and 

Slovenes, Latvia, Poland, Portugal, Roumania and Ukrania. With it, if you have never been 

to Europe, you will know where to go, how long it will take to reach there, how far it is in 

miles, and what to see when you arrive. It will save you time and Money (Black, 1920: vi). 

                                                
110 Ver Turismo e Identidade Nacional: Uma nova imagem para Portugal (Vidal, 2010). 
111 Com o fim da I Guerra Mundial, após a Conferência de Paz de Paris, deu-se a reunião dos vencedores 

aliados, , para definir os termos de paz para os impérios centrais derrotado. Teve lugar em Paris, em 1919, e 
envolveu diplomatas de mais de 32 países e nacionalidades.  
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A escolha era maior e mais organizada: compreendia um índice de localidades 

completo e itinerários circulares para toda a Europa. A viagem até à Península Ibérica não 

era a mais comum, a partir de Paris, centro do lazer, pois era uma viagem morosa, mas era 

tida como muito interessante: 

At Paris it is rather unusual to go to Spain and Portugal, because they are out of the 

line of travel. They are very interesting countries, however, and from Paris to Biarritz via 

Orleans, Tours and Bordeaux it is 12 hours (Black, 1920: xxii).  

Era impossível sugerir viagens exactas, até porque o tempo necessário em cada país 

variava em função da sua dimensão, do património de cada um e das condições de oferta 

que cada um já possuía para oferecer ao visitante. Espanha e Portugal precisavam de pelo 

menos 3 semanas de visita (Black, 1920: xxiv), e as viagens entre um e outro país 

encaixavam perfeitamente, não valendo a pena percorrer Portugal sem visitar Espanha: 

Portugal is so far from the beaten track in Europe that it is not worth while to go 

there without also seeing Spain on tlie way, or on the return trio. The plan I present, 

therefore, covers both countries. The way most used is from Paris, southwest via Bordeaux 

(Black, 1920: 478).  

As descrições acerca de Portugal mantinham-se breves e sobretudo objectivas. 

Relacionavam-se com os transportes, clima e alimentação, mas outros conselhos 

emergiam: desde a indispensabilidade de compra do Guia Official dos Caminhos de Ferro 

de Portugal112, ao cuidado com os insectos ou à necessidade de os viajantes se precaverem 

com comida em rotas menos vulgares, etc (Black, 1920:477). 

Por volta de 1920-30, os passaportes eram obrigatórios para a identificação nos 

postos de controlo raianos. Não era permitido o transporte de tabaco, cigarros e armas e os 

turistas eram aconselhados a preservar os recibos da alfândega. Chamava-se a atenção para 

os horários de admissão, apenas abertos em horas limitadas, o que implicava cuidado no 

traçado dos itinerários diários.  

Os guias possuíam detalhados índices de cidades e um mapa para cada país. O 

início da viagem até Portugal fazia-se em Espanha e todos os itinerários são descritos num 

capítulo denominado “Spain and Portugal” (Black, 1920). O mapa da Península, de 
                                                
112 Veja-se RIBEIRO (2006), A Gazeta dos Caminhos de Ferro e a Promoção do Turismo em. Portugal 

(1888-1940). Eram muitos os recursos ao dispor dos viajantes quanto a horários e informações acerca dos 
caminhos de ferro em Portugal 
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carácter simples e redutivo, revela algumas linhas de caminho de ferro e suas ligações ao 

país vizinho (fig. 47). As localidades assinaladas são apenas Caminha, Porto, Coimbra, 

Torre das Vargens, Lisboa e Évora.  

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 47 – Mapa da Peninsula Ibérica in The real Europe pocket guide-book (Black, 1920: 477) 

 

Finalmente a descrição das cidades portuguesas é pormenorizada, centrando-se nos 

monumentos e artérias principais e arredores. A listagem de pontos de visita na cidade do 

Porto é extensa mas abreviada em pontos de interesse: 

Bridge of Dom Luis Primero, a single span of 500 feet—Augustine Convent of 

Nosso Senhora da Sierra do Pilar—On the west side of Oporto the centre is the Praça da 

Liberdade, with fine mosaic pavement and trees—See here Equestrian statue of Pedro IV—

Fine view from Torre dos Clerifos (see two towers of Lapa Church, the Douro Valley, 

Villa Nova de Gaia, Crystal Palace, Sao Jao da Fez, and the Sea—The Shady Mercado, 

with granite fountain, is popular in the forenoons—In Campo dos Martyres da Patria is 

Jardim do Cordoaria, a lovely plaza with palms and camelias—On the east of the Campo 

are the Court House and Jail, and on the west the Fish Market, and on the north Hospital de 

Canto Antonio— Royal Palace—Fine view from Crystal Palace and its beautiful Garden—

Church of Sao Martinho de Cedofeita, Rua da Carvalhosa—Cemeterio Occidental, with 

tropical vegetation—Fine view of Douro river valley from Paseo das Virtudes—Church of 

Cao Francisco (1383), fine rose window and beautiful wood carving— The Exchange—

Great Statue de Oporto, in Rua Santa Catharina—Statue America Central, Rua de Sao 
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Lazaro—For a view of the river banks, take a boat under tlie two bridges and go beyond 

Avintes (Black, 1920:488). 

A par das visitas históricas, os guias começam a recomendar os poucos hotéis de 

qualidade mas a informação encontrava-se cada vez mais centrada nas distâncias e duração 

das ligações férroviárias entre as principais localidades portuguesas. 

A partir de 1926, e com a instauração da ditadura militar, muita coisa se 

transformou. O temor das “más influências” vindas do exterior fez com que a Repartição 

do Turismo passasse a ficar dependente do Ministério do Interior. Os hotéis foram 

obrigados a informar a polícia da presença de estrangeiros. Entre 1920 e 1929, o 

crescimento do turismo nacional ficou aquém do que seria de esperar, envolvido que estava 

nas teias de um sistema burocrático, ainda mais apertado com o aparecimento da censura e 

das novas linhas da ditadura militar (Pina, 1988). 

A instabilidade da organização institucional do turismo em Portugal e a falha na 

divulgação de Portugal no exterior leva, em 1931, à criação das Casas de Portugal, 

primeiro em Paris e depois em Londres113. Em 1936, no I Congresso Nacional de Turismo 

há mesmo o reconhecimento de que o desevolvimento turístico necessitava de novo 

dinamismo. 

À semelhança do que faziam outras ditaduras europeias, Salazar criou o 

Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), em 1933, essencial para a consolidação 

ideológica do novo regime. Sob a direção de António Ferro114, o SPN levou a cabo um 

projeto para a difusão da imagem de Portugal que passou, entre outras coisas, pela 

participação portuguesa nas Exposições Universais ou Internacionais, bem como pela 

promoção de quinzenas culturais em cidades europeias (PINA 1988: 87) 115. 

Durante os anos 30 acentuou-se o desinteresse pelas estâncias termais, fenómeno já 

sensível desde a década anterior. Em contrapartida, as praias ganharam o seu lugar ao sol. 

O Estoril, cais terminal do Sud-Express, continuou a ser a coqueluche das estâncias 

                                                
113 Veja-se Brito (2010), A institucionalização do Turismo. 
114 Deve-se destacar António Ferro e a sua política no desenvolvimento da promoção turística. Foi uma 

personalidade de relevo no Estado Novo que assumiu a função de diretor do SPN entre 1933 e 1949. Ver 
Jorge Ramos (1999) com Os anos de Ferro: o dispositivo cultural durante a "política do espírito", 1933-
1949: ideologia, instituições, agentes e práticas. 

115 Veja-se Cadavez (2013), A bem da nação: as representações turísticas no Estado Novo entre 1933 e 
1940. Trata-se de uma reflexão sobre as rotinas turísticas praticadas em Portugal, nos primeiros anos do 
regime de António de Oliveira Salazar, e que tem por objetivo a demonstração de que o turismo era 
entendido nesta altura como mais um veículo de divulgação e de validação da nova ideologia. 
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portuguesas. No Centro, a Figueira da Foz recebia milhares de portugueses e espanhóis e, a 

Norte, Espinho e a Póvoa do Varzim tornaram-se pólos incontestáveis de atração. 

Quase como resposta, em 1936, Eugene Fodor, no guia On the Continent faz uma 

proposta sintética mas abrangente: informação disponível era especialmente prática e 

ligada ao mundo da viagem rápida e simplificada, que emergia velozmente. São 

informações gerais: passaportes, requisitos de visto de bagagem e respetivos encargos e 

taxas, regulamentos da alfãndega, serviços de aviação, condições gerais de transporte de 

passageiros e bagagem do transporte aéreo, e duração das viagens - para Lisboa via 

Salamanca ou Paris -61 horas e via Madrid - 52 h.  

Mas não foram estas as informações que trouxeram diferenciação. Logo no início 

da obra surge uma imagem expressa do nosso país, muito distanciada do habitual. Portugal 

poderia ser uma fuga aos lugares massificados e em voga, tornando-se um cenário fresco e 

renovador: 

You are tired of making pilgrimages to world-famous ruins, dazed and bored with 

the somnolent atmosphere of museums, weary of peregrinations through interminable 

cathedral naves and stairways, and of strenuous climbs to historic places. 

The day-to-day routine has affected your nerves, you are overcome with fatigue and 

discouragement by the sameness of the attractions offered at the usual summer resorts. 

Inevitably, you yearn for new scenery, aspire to the conquest of fresh horizons. The fog 

encircles you like a wintry wrap. You long for the glorious light and clear sky of a Spring 

morning (Fodor, 1936: 275). 

Nesta descrição parece transparecer que em todo o lado a oferta era relativamente 

parecida exceto em Portugal, pois por cá o desenvolvimento turístico estava aquém dos 

demais países europeus seus vizinhos. Aqui o turista poderia encontrar sol e praias de 

areais grandes, paisagens rurais e cidades tranquilas. Surge o elogio à simpatia do povo e o 

conceito de hospitalidade: 

When your visit is over, and you return to your homeland delighted with your 

experience of so many unexpected attractions, you will seek to express the most 

characteristic quality of the Portuguese people. You will then say Hospitalidade, which 

conveys the frank, sincere welcome with which the Portuguese people receive the foreign 

visitor in their homes, offering him the finest fruit from their orchard, the loveliest flowers 
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from their garden, the best wine from their cellars, and the tastiest food from their larder. 

(Fodor, 1936: 276). 

A rusticidade e as festas populares, coloridas e cheias de danças associadas aos usos 

populares começam a atrair a curiosidade dos estrangeiros, constituindo um amplo campo 

para o estudo dos contrastes e costumes de um povo. Embora as viagens se centrassem 

principalmente em Lisboa e seus subúrbios, com destaque para Estoril e Sintra, eram já 

regularmente empreendidas curtas incursões pelas cidades históricas como Mafra, Tomar, 

Alcobaça, Batalha, Leiria e Coimbra e pelos espaços de veraneio mais famosos: Caparica, 

Foz do Arelho, São Martinho do Porto e Nazaré, Espinho e Granja. Portugal ganhava 

contornos de um país atrativo situado à beira-mar.  

A Guerra Civil de Espanha e a II Guerra Mundial vêm alterar as correntes europeias 

de lazer. Antes da Guerra preponderava a clientela inglesa (que passava o Inverno no 

Estoril e na Madeira), constituída por muitos reformados e a clientela espanhola (em várias 

praias e termas). Durante a guerra predominam os viajantes provenientes das áreas em 

conflito: Alemanha, Bélgica, Holanda, França, Grécia, Itália, Polónia, Hungria, Roménia e 

Jugoslávia. Com o retorno da paz, estes últimos afastaram-se por completo e desenvolvem-

se as viagens motivadas por negócios, desporto, cultura, reuniões científicas e políticas, a 

par de alguns fluxos verdadeiramente turísticos, com relevo para os das Américas (EUA, 

Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, etc.), para os quais o guia Fieldings (1948) já 

estava vocacionado. Ampliaram-se os movimentos de peregrinos para Fátima, que se 

afirma como o maior centro religioso do País e, paralelamente ressurgia o excursionismo 

(Cunha, 2006: 81). 

Mas, apesar de terminada a guerra, a fragilidade das estruturas económicas 

nacionais e a industrialização ainda incipiente lançaram o país numa profunda crise 

económica. Os anos de guerra tinham travado o fluxo normal de turistas e estancado a 

entrada de dinheiro. Deve-se destacar a ação do SNI (Secretariado Nacional de 

Informação), que passou pela melhoria da hotelaria e da oferta turística. Outros esforços 

com vista a beneficiar o turismo nacional vão surgir até meados da década de 50: melhoria 

dos transportes terrestres, estímulo do transporte ferroviário, construção do Aeroporto de 

Lisboa116 e criação simultânea dos Transportes Aéreos Portugueses (TAP), em 1945. 

                                                
116 Foi aberto ao tráfego em 15 de Outubro de 1942. 
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O turismo é alvo de regulação e instrumentalização pelo poder político. O Estado 

Novo utiliza o turismo como edificação da imagem de Portugal no exterior. Criaram-se 

imagens do “português”. Abriu em Lisboa, em Junho de 1940, no quadro das 

comemorações do duplo centenário da fundação e restauração de Portugal, a (tão falada) 

Exposição do Mundo Português (Pina, 1988: 139). Há uma construção seletiva do 

“pitoresco” através da encenação do mundo rural, inventado para consumo turístico (Pires, 

2004). É a criação da cultura popular e do aportuguesamento que é exposta nos cartazes, 

brochuras e guias de Portugal, que convence os guias estrangeiros: 

Perhaps the main attraction of travel in Portugal is the all pervading presence of its 

national style and folclore. The vestiges of Portugal’s glorious past and the manifestations 

of its colorful present are on display at every turn (Fodor, 1952:10). 

A obra de Fieldings, de 1948, Let´s get ready, partilha, no mapa colado no interior 

da capa, o carácter igualmente vocacionado para os grandes centros urbanos e para os 

espaços balneares: Lisboa, Setúbal, Estoril, Cintra, Nazaré e Porto, são os lugares 

assinalados. Hipismo, touradas, golf e jogo eram os produtos da moda. 

O posicionamento marginal do país em relação aos principais centros emissores, 

ainda tornava as viagens longas, difíceis e caras, até à generalização da aviação comercial e 

do automóvel que só vai acontecer na década de 50117. Esta mobilidade, que já era 

realidade na generalidade dos países europeus leva a uma desvalorização dos guias acerca 

da Europa e ao trabalho empenhado de cada país na sua promoção. 

Na década de 1960, Portugal assistiu a um crescimento económico que se traduziu 

num aumento significativo do investimento e numa certa abertura à economia externa. O 

turismo evoluiu positivamente e as remessas dos emigrantes contribuíram, em grande 

medida, para equilibrar a balança comercial. Na década de 60, o turismo é tido como um 

valioso instrumento nacional, e os números assim o provam: 250 mil turistas visitam 

Portugal em 1956, 1 milhão em 1964 e 2.5 milhões em 1968 (Lobo, 2010:94).  

Há uma predominância nas correntes turísticas europeias pela atração litoral (Sul de 

França, o Sul de Espanha, a Itália, as ilhas do Mediterrâneo e o litoral da África do Norte), 

e a política nacional aposta no Algarve como espaço prioritário. Esta mudança representa o 

declínio das estâncias termais e dos centros menores do interior do país e a afirmação dos 

                                                
117 Publicação do Guia Automobilista e Turístico de Portugal, em1944. 
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destinos do litoral (Cavaco, 1979) 118. O Penguin Guide to Travel in Europa (Buxton, 

1965), debruça-se sobretudo nas praias do país e, em particular, nas do Algarve. 

Enquadrado ainda pela política de Fomento dos III e IV Planos, o desenvolvimento 

do turismo, até Abril de 1974, processou-se dentro do espírito da década anterior. Com a 

eclosão do Movimento das Forças Armadas, em de 25 de Abril de 1974, o Estado Novo foi 

finalmente derrubado. “Nos dois anos seguintes à revolução, o turismo diminuiu 

drasticamente. As unidades hoteleiras, praticamente vazias durante este período, 

ressentiram-se negativamente. Em alguns casos, valeu-lhes o facto de o Estado nelas ter 

sido obrigado a alojar, de um dia para o outro, milhares de portugueses vindos das ex-

colónias ultramarinas, agora independentes” (Milheiro, 2005:122). Restaurada a 

regularidade institucional em Novembro de 1975, a indústria turística foi declarada, pelo 

VI Governo Provisório (em 1975) como “atividade privada e prioritária” tendo sido criado 

um organismo estatal para dirigir as várias empresas turísticas que haviam sido 

nacionalizadas em 1975 (Milheiro, 2005)119. 

 

2. Portugal nos guias sobre a Península Ibérica 

Ainda que se saiba da proliferação generalizada de guias de viagem vocacionados 

para a Europa, como um todo, ao longo da primeira metade do século XIX, começam a 

surgir guias dedicados a um conjunto de países adjacentes, como Espanha e Portugal, que 

sucessivamente vão dando lugar a guias dedicados a um só Estado. No entanto, os guias 

dedicados exclusivamente ao nosso país sempre foram escassos120. 

A confusão face à nação vizinha sempre surgiu com frequência, sendo 

intencionalmente assinalada por alguns autores. No início do século XIX, o autor do 

Itinéraire de l’Espagne et Portugal, mostra uma postura tendenciosa. Como a obra se 

centrava em Espanha, quando as etapas do “Itinerário das Rotas de Madrid”, incluído no 

texto chega ao Reino de Portugal, o autor escreve secamente que este pela sua situação, 

não deveria ser mais do que uma dependência espanhola (1809: 24). 

Na construção da imagem de Portugal no quadro da Península Ibérica são 

recorrentes os problemas na ligação entre os dois países e nas suas fronteiras pois, como 

                                                
118 Ver RAMOS, 2005 e MANGORRINHA, 2000. 
119 Para este fim surgiu, em 1976, a ENATUR – Empresa Nacional de Turismo que, entre outras funções, 

assumiu a gestão da antiga rede de pousadas (PINA 1988: 175). 
120 Campomanes, 1762; Santa Clara, 1791; Harrison, 1839; Denis, Ferdinand, 1846. 
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vimos, alguns guias acerca da Europa nem explicavam que uma porção da parte ocidental 

da Península formava Portugal, incluindo este país no capítulo dedicado a Espanha. 

Nos primeiros anos da segunda metade do século XIX, o guia Murray’s Handbook 

for travellers in Portugal realça que este era o país europeu mais desconhecido e lembra a 

carência de meios para adquirir conhecimentos acerca da história local e da topografia, 

excetuando um ou dois guias dedicados às maiores cidades; para além disso, os tours 

empreendidos e descritos por viajantes eram na sua maioria pouco rigorosos; por seu lado, 

os portugueses pareciam não conseguir compreender a ideia de viajar por prazer pelo 

próprio país (Portugal - Murray’s handbook for travellers in, 1856: ix). Esta situação 

resultava do pouco convívio com viajantes estrangeiros e, como os portugueses 

experimentavam grandes dificuldades económicas, não compreendiam este espírito 

vagueante de viajar por puro deleite.  

Em 1853, no prefácio do Prize-Essay de Forrester121, Portugal ainda era 

apresentado como um recanto esquecido, e a discrepância entre Portugal e outros países 

europeus, mais civilizados, era tida como persistente: 

Portugal is almost unknow in those countries where civilization is so advanced that 

there is no time to look back on those who have remained two centuries behind (Forrester, 

1853:xvi). 

Baedeker e Joanne Adolphe foram indiscutivelmente os principais editores de guias 

de viagem dedicados à Península Ibérica e ambos europeus. Os guias Joanne incluem 

várias séries, que se distinguem pelo seu formato e pela capa. Os seus textos descrevem a 

França, os países da Europa, Médio Oriente e África do Norte. A série mais importante é 

identificável pela capa azul e pelo dourado das suas letras. É uma série de guias em 

formato de itinerários, primeiro aplicada à abertura de linhas ferroviárias e, em seguida, 

dedicada a diversas regiões de França, primeiro em 10 volumes, depois em 19, já volumes 

de dimensão menor e mais adequados para transporte ao viajar. Por esse motivo, estes 

foram adquiridos por muitas bibliotecas estrangeiras. 

Da editora Hachette et Ca, surgem duas obras distintas: o Itinéraire descriptif, 

historique et artistique de l'Espagne et du Portugal da Collection des Guides-Joanne, com 

                                                
121 Sobre a vida e obra do Barão de Forrester ver Cluny, 2008. 
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a 1.ª edição de 1856, de grande dimensão e sucessivamente reeditada e uma outra série de 

formato mais reduzido, lançada em 1866: os guias Diamant122. 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 48– Capas dos guias Itinéraire descriptif, historique et artistique de l'Espagne e Portugal e Guides 

Diamant -Espagne et Portugal (Lavigne) 

 

Na primeira obra consultada, da famosa coleção Joanne, de 1856, escasseia 

informação acerca de Portugal e como é habitual, no prefácio, é referido o 

desconhecimento generalizado face a este país, estando confinado aos turistas que 

procuravam o imprevisto, a natureza e os costumes locais, pois ainda não havia perdido a 

sua originalidade própria e o seu lado pitoresco: 

L’ áncienne Lusitanie n’a pas encore perdu sa couleur nationale et primitive, son 

originalité propre; elle garde ses allures pittoresques, peut-être plus que l’Espagne, sa 

voisine, et les voyageurs la visiteront avec cet intérêt de la nouveauté qui charme tant, et 

qu’il est ce rare de trouver aujourd’hui (Lavigne, 1856:739). 

O mapa da Península Ibérica incluído na obra confirma este desconhecimento pois, 

das 20 estampas, apenas uma é dedicada a Lisboa e as restantes dedicadas a províncias 

espanholas (fig. 49). Nenhum dos trajes diz respeito a regiões portuguesas, porque havia a 

ideia generalizada de que havia uma maior uniformização da população em Portugal e  

mais variedade em Espanha. Na verdade, ao reino de Portugal são dedicadas pouco mais de 

100 páginas do total das suas 900. 

                                                
122 Facilmente identificáveis pela sua cobertura verde esmeralda. Esta série tem os principais títulos da 

coleção anterior, mas em modelo abreviado. 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 49 –Carte Itinéraire de l'Espagne et du Portugal in Itinéraire descriptif, historique et artistique de 

l'Espagne et du Portugal (Lavigne, 1856) 

 

No entanto, nesta 1.ª edição do Itineraire de L’Espagne et du Portugal, de 1856, o 

Reino de Portugal detinha uma secção própria com uma estrutura reduzida, mas precisa e 

organizada em itinerários de ligação a Espanha, em redor de Lisboa e do Porto e com 

algumas propostas pelo interior de Portugal, centrando-se, sobretudo, na descrição das 

localidades por onde passavam os itinerários: 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 50– Índice do Itinéraire descriptif, historique et artistique… (Lavigne, 1856: xi-xii) 
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Uma década depois, após 1866, as obras já começam a transmitir cuidado perante o 

desenvolvimento da caminho de ferro na Península Ibérica, que já compreendia 5.500 Km 

de exploração em Espanha (Lavigne, 1872). Essas linhas serviam os principais pontos da 

Península e tornavam mais fácil o acesso aos turistas, mas essencialmente em Espanha, 

porque Portugal estava servido pela linha de Este, de Lisboa a Badajoz (281 km), uma para 

norte, até ao Porto (332 Km) e uma terceira, a sul, de Évora a Beja. Estas ligações eram 

consideradas vitais na circulação dentro da Península, ligando as capitais, tal como se pode 

observar no mapa publicado no Guide to Spain & Portugal, de 1878, da editora Black, 

Adam & Charles (O'shea, 1878).  

________________________________________________________________________________________________ 

Figura 51– Madrid to Badajoz, Lisbon & Oporto in Guide to Spain & Portugal (O'shea, 1878: 528) 
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A dada altura a posição dos países e capitais era determinada pelas ligações de 

caminho de ferro existentes, o que está bem patente na capa do Guide to Spain & Portugal 

de O´Shea. 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Figura 52 – Capa do Guide to Spain & Portugal (O’Shea, 1878) 

 

Esta tendência leva a que muitos guias de bolso fossem demasiado sintéticos e 

muito centrados no desenvolvimento dos caminhos de ferro. Talvez tenha sido esta 

tendência que levou a que as edições dos guias Joanne apresentassem uma divisão entre os 

itinerários propostos por caminho de ferro (10) e por terra (8). 

Como já se viu, o desenvolvimento deste meio de transporte, levaria à criação de 

guias especificamente dedicados aos caminhos de ferro, como os Bradshaw’s. 

________________________________________________________________________________________________ 

Figura 53 – Capa do Bradshaw's illustrated hand-book to Spain and Portugal (Charnock, 1878) 
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A primeira edição Bradshaw, dedicada à Península Ibérica, data de 1875, e contém 

um mapa da Península com as principais ligações bem assinaladas. 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Figura 54– Bradshaw’s map of Spain and Portugal, in Bradshaw's illustrated hand-book to Spain and 

Portugal: a complete guide for travellers in the peninsula (Charnock, 1875) 
 

Esta obra, inglesa, foi sucessivamente reeditada, em 1883, 1894, 1895, 1896 e 

1897, sempre pelo mesmo autor, Dr. Charnock, e pela mesma editora, W.J. Adams and 

Sons. Nas sucessivas versões as mudanças prendiam-se apenas com alguma organização da 

informação e atualização de alguns (escassos) dados estatísticos. Mais uma vez, a secção 

dedicada a Espanha tem uma dimensão muito superior e uma informação muito mais 

consistente do que a respeitante a Portugal. 

Aliás, o breve prefácio que ao longo dos anos se mantém inalterável, salienta, 

apenas, as dificuldades do viajante por terras espanholas. Era um país digno de visita, com 

variedade de paisagens e com edifícios notáveis, no entanto, ainda muito negligenciado 

pelos viajantes. As razões alegadas eram o medo dos bandidos, o facto da língua ser pouco 

estudada e a dificuldade de obtenção de alojamento digno (Charnock, 1883). Portugal só 
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foi inserido no guia devido à proximidade com Espanha e como uma extensão do trabalho 

inicial: 

It was not until the Spanish portion of the Guide was in the press that the author 

conceived the idea of extending the work to Portugal. He trusts, nevertheless that he has, in 

a small space, given such as may enable the tourist to spend a couple of summer vacations 

in that interesting country (Charnock, 1883: prefácio). 

O país era considerado pitoresco, mas mal aproveitado. Ante as persistentes 

dificuldades de deslocação, com poucas estradas transitáveis, a maneira mais agradável de 

“ver” a Península era ainda de diligência ou mula, pois assim conseguia-se aceder mesmo 

às áreas mais montanhosas e muitos guias qualificavam este modo de deslocação como 

“divertido” (Charnock, 1883:152). 

Mas, com o aproximar do fim do século XIX, alguns indícios do progresso turístico 

português já se conseguiam verificar, sendo este guia uma réplica de guias já 

desatualizados. Nos principais hotéis e em vários espaços públicos era falada a língua 

francesa e a cada ano notava-se uma melhoria na qualidade da oferta hoteleira; As 

acomodações eram, regra geral, inferiores às de outros países mas a hospitalidade foi 

sempre uma constante. 

Os guias Bradshaw centram-se em 6 itinerários que se afastavam do interior do 

país: Lisboa, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Peniche, Santarém, Alcobaça, Batalha, Leiria, 

Pombal, Coimbra e Porto. Richard Stephen Charnock destaca a route - Itinerary of the 

coast of Portugal (Charnock, 1875: 185, 1883:183) de Vigo ao Porto e daí para Lisboa, 

especialmente concebida para uso das vias marítimas. Existiam vapores que percorriam 

regularmente a costa e embora não entrassem em cada pequeno porto, permitia ao turista 

contemplar as localidades que surgiam pela proximidade do navio ao litoral. 

Apesar das linhas ferroviárias funcionarem nos espaços mais desenvolvidos e 

citadinos, os ramais começavam a multiplicar-se e a edição dos Guides Diamant, de 1886, 

apresenta já as rotas do Porto a Valença e a Tui e, para o interior, até ao Pinhão (Lavigne, 

1886a). A edição de 1889 acrescenta o percurso até Barca d’Alva. O Norte de Portugal 

começava a ser desbravado (Lavigne, 1889). 

Em 1896, este guia centrava-se integralmente nas linhas do caminho de ferro e essa 

ligação é efetivada através do mapa Des Chemins de Fer de L’Espagne (fig. 55), em que os 

números inscritos correspondiam aos itinerários propostos no volume; a ligação entre a 
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cartografia e a proposta de caminhos é bastante visível. Apesar da denominação do mapa, 

este inclui as ligações em Portugal. 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Figura 55 – Carte Index des chemins de Fer de L’Espagne in Espagne et Portugal (Lavigne, 1896) 
 

O desenvolvimento dos caminhos de ferro permitiu que o turismo tomasse, no fim 

do século XIX, o incremento que lhe conhecemos hoje. O aparecimento de um meio de 

transporte novo, mais rápido, mais regular, mais seguro e mais barato, constituía, para 

todos, um convite a viajar. As companhias ferroviárias estiveram entre as primeiras a 

implantar hotéis confortáveis, em lugares turísticos até aí desconhecidos. Finalmente, a 

publicidade e os cartazes turísticos das companhias de caminho de ferro constituíram um 

grande estímulo para o turismo123.  

Colateralmente, esta evolução dos transportes, do alojamento e dos recursos 

associados ao empreendimento de uma viagem começam a alterar a configuração dos guias 

                                                
123 Em destaque a Gazeta dos Caminhos de Ferro. 
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de bolso. Os guias Conty, de cor azulão com letras douradas, apresentam algumas 

novidades em termos de estruturação dos conteúdos: as cores distintas das páginas 

dedicadas a texto, informações ou ilustrações e a agenda du voyageur que continha 

informação acerca do alojamento disponível, por cidades, e as muitas páginas de 

publicidade variada (jornais, agências de viagem, hotéis e transportes) eram 

impulsionadoras de um novo conceito de guia. 

O guia Espagne - Portugal: guides pratiques Conty, já da transição de século (Le 

Brun, 18--), agradavelmente prático e maleável, possui no prefácio algumas das expressões 

mais simpáticas para com Portugal, destacando a autenticidade patente na Península 

Ibérica, quer em recursos naturais, culturais ou sociais. Com algum humor, defende que se 

os turistas se deslocam para outros países motivados pelas paisagens, igrejas ou museus, 

imperiosamente deveriam visitar este recanto que, afinal, preservava tanto dos seus 

antepassados:  

On va en Suisse voir les montagnes, en Belgique dés églises et des hôtels de ville, 

en Hollande des musées ; on vient à Paris pour voir Paris. Pourquoi faut-il aller en Espagne 

et en Portugal? Pou voir les vestiges de la civilisation arabe, des monuments de toute 

beauté du Moyen âge et de la Renaissance, des musées d’une richesse inestimable, une 

nature admirable dans sa variée, aux montagnes grandioses, aux plaines d’une végétation 

tout orientale. On s’y rend aussi pour les mœurs de ses habitants, descendants d’une race 

héroïque, qui ont conservé en grande partie les costumes et les habitants de leurs ancêtres 

(Le Brun, 18--7: ). 

Salienta, no entanto, o contínuo desconhecimento de um país ao qual já se podia ter 

acesso com facilidade. Por mar, através de Vigo, Porto e Lisboa. Por terra a entrada por 

Irun apresentava seis comboios, rápidos ou express e um comboio de luxo: o Sud-Express, 

com ligação de Paris a Madrid e a Lisboa124. Esta procura de ligações à centralidade 

europeia vem comprovar que este era um guia dedicado aos europeus e que pretendia 

incentivar os viajantes para incursões fora dos circuitos habituais. O mapa disponível na 

obra procura comprovar essa acessibilidade embora denote uma grande centralidade de 

Madrid no panorama de viagens da Península Ibérica (fig. 56).  

                                                
124 Eram 10 a 12 h de Paris a Irun (Le Brun, 189-: 8). 
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___________________________________________________________________________________ 

Figura 56–Espagne et Portugal, Extrait de carte de L’Europe de l’Atlas Chaix, s.d. (Le Brun, 18--) 

 

Na transição do século, encontrámos algumas informações adicionais nos guias de 

viagens, como a existência de carruagens para senhoras, para fumadores e programas de 

viagens em Portugal com durações distintas: 15, 30 e 60 dias, permanências essas que nos 

permitem descortinar uma estada razoável nas viagens à Península Ibérica.  

Esta diversidade informativa poderá ter sido a razão que levou, finalmente, à publicação de 

um guia Baedeker dedicado ao Sudoeste da Europa. 

A 1ª edição da obra “Baedeker”, em alemão, intitulada Spanien und Portugal 

editada em Leipzig, em 1897, foi já tardia, tendo em conta os já publicados guia Murray 

para Portugal, em meados dos anos 50 do século XIX125 e a publicação de diversos 

Baedekers, em idioma inglês, já em 1860. Foi editada uma versão em inglês no ano 

seguinte (1898) e, em francês, em 1900. Os conteúdos são em tudo semelhantes pese 

embora com formatações distintas.  
                                                
125 Hints to travellers in Portugal, in search of the beautiful and the grand with an itinerary of some of the 

most interesting parts of that remarkable country (1.ªed. 1852) e Handbook for travellers in Portugal (1.ª 
ed. 1855) 



A Representação do Alto-Douro Vinhateiro nos guias de viagem estrangeiros (1845-1974) 
 

134 

A 1.ª edição inglesa dedicada à Península Ibérica contém 6 mapas e 64 plantas. O 

General map of Spain and Portugal encontra-se rasgado no exemplar consultado, mas, 

felizmente, voltámos a reencontrá-lo na edição de 1913, evidenciando ter poucos 

aperfeiçoamentos126. Está ainda presente, nesta 1.ª edição inglesa, o Mapa de los 

Ferrocarriles de la Peninsula Iberica127 colado na capa e contracapa e, ainda, as 

Circumvisinhanças do Porto do mesmo editor128.  

_______________________ ____________________________________________________________ 

Figura 57– Capa do guia Spain and Portugal (Baedeker, 1913) 
 

O número de cartas e plantas vai sendo cada vez mais extenso: a 1.ª edição 

francesa, com 7 cartes et 47 plants129 , dá lugar a uma edição subsequente, em 1908130, 

com 9 cartes e 57 plants, e assim sucessivamente. A edição de 1920, já contém mais cartas 

e plantas, pese embora, o subterritório que nos interessa particularmente não apresente 

melhoramentos cartográficos.  

Os mapas e plantas, a que os guias sempre deram uma atenção especial, partindo do 

princípio que prestavam um serviço útil ao viajante permitindo-lhe verificar a sua 

localização e selecionar as melhores rotas, muitas vezes não passavam de mapas da 

Península com muitos detalhes e com pouca legibilidade e utilidade (ver figs. 58 e 59) 

  
                                                
126 Geogra. Institute of Wagner  Deves, Leipzig. 
127 Escala 1:7000.000, Wagner & Debes, Leipzig. 
128 Escala 1:66.500, Geog. Anst.v.Wagner & Deber, Leipzig. 
129 Cujo mapa da Península Ibérica não se encontrava no interior do guia consultado, o que é, infelizmente, 

recorrente. 
130 Paris, Paul Ollendorff. 
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___________________________________________________________________________________ 

Figura 58– General Map of Spain and Portugal131 in Spain and Portugal: handbook for travelers 

(Baedeker, 1913)  

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 59– Legenda do General Map of Spain and Portugal in Spain and Portugal: handbook for 

travelers (Baedeker, 1913)  

  

                                                
131 Geog. Institute of Wagner & Debes, Leipzig 
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Na verdade eram mapas da Península Ibérica que representavam um só espaço. Os 

guias mais rigorosos, como o Espagne et Portugal de Édouard Gros, referiam os vários 

aspetos que diferenciavam os dois países: “Une três grande divergence de caractere marque 

les limites: celles qui séparent le peuple portugais de la gent espagnole” (Gros, 1911:179). 

A ignorância persistiu, quanto à língua portuguesa, tida como um dialeto espanhol e 

quanto às características do povo, porque os seus habitantes originalmente Ibérios e Celtas, 

fomentavam uma “mistura de raças” que, mesmo no século XX, era considerada como 

muito percetível (Baedeker, 1913: 474). Ruth Kedzie Wood, defende, no guia The tourist's 

Spain and Portugal que a “tipicidade” dos portugueses e suas tradições haviam sido 

conservadas pela sua localização entre o mar e um país hostil, persistindo, na sua natureza, 

bem distinta da dos espanhóis:  

Portugal, barred off by the sea and by a hostile nation, has lived its life apart. 

Whereas Madrid is denuded of " types," Lisbon abounds in them, and one can still mark the 

limits of a province or district by the manner in which the head kerchief is bound, by the 

shape of the water-jug that Portuguese women carry to ancient fountains. Portugal's retired 

position must also account for the mental attitude of the mass of her sons who in nature are 

distinctly opposed to those of Spain (Wood, 1914: xiii).  

Mas, na verdade, num exemplar de 1913, ainda nos defrontámos com sete capítulos 

dedicados a Espanha e apenas um a Portugal. Baedeker, salienta que as observações gerais 

contidas na obra se aplicavam principalmente a Espanha, embora também se pudessem 

aplicar a Portugal. Algumas notas especiais acerca do nosso País poderiam ser encontradas 

num capítulo específico (Baedeker, 1913:469-476) e, apesar do desconhecimento, que 

persistia, brotava uma opinião generalizada acerca da riqueza e variedade natural que se 

devia ao clima temperado:  

 

In vegetation Portugal is the most peculiar and the richest land in Europe, for the 

heat of the southern sun is tempered by the cool breath of the sea (Baedeker, 1913: 473). 

No country has more natural variety than Portugal. On the coast far-projeting 

promontories (of naked rock alternate with huge dunes). The lezirias of the Tagus and the 

lagoons of Aveiro recall the marshes of Holland. The mountains of N. Portugal and the 

Serra da Estrela attain an almost Alpine altitude ; the rich wine district of the Douro, with 
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its terraces tiresomely wrung from the clayey soil, reproduces the rocky slopes of the Rhine 

(Ibid: 480). 

A rede dos caminhos de ferro era por esta data semelhante à de Espanha, embora a 

ordem e pontualidade fossem tidas como melhores. Gros enaltece as estações de caminho 

de ferro portuguesas face às vizinhas espanholas e considerava-as munidas de um 

“conforto moderno” (Gros, 1911: 167). Para facilitar a tarefa do viajante, o guia Baedeker 

aperfeiçoa, na sua 4.ª edição em língua inglesa, o Mapa de los Ferrocarriles de la 

Peninsula Ibérica (fig.60). 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 60– Mapa de los Ferrocarriles de la Peninsula Ibérica in Spain and Portugal: handbook for 

travelers (Baedeker, 1913) 
 

Mas viajar com “classe” era ainda difícil por estas paragens até porque nas estações 

escasseavam ligações para as localidades mais próximas. A descrição é clara: 

The nameboards are by no means conspicuous, and the vocal announcements of the 

names are frequently indistinct. Many stations are situated at some distance from the towns 
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they serve, and the Diligences which maintain communication between them are inferior 

and generally run only once a day (Baedeker, 1913:470). 

Os viajantes, em princípio, consideravam mais conveniente, para sua proteção, o 

aluguer de um transporte privado, que já podia ser solicitado por telegrama ao proprietário 

do hotel selecionado. Em alguns lugares eram feitas algumas tentativas para organizar um 

serviço de tranfer mas não era usual. O viajante era aconselhado, em todos os guias, a 

adquirir um bilhete ferroviário único pois não era efetuada qualquer diminuição para 

bilhetes de regresso. Os bilhetes circulares ou a combinação de bilhetes emitidos por 

organismos de turismo raramente faziam uma redução, o que não compensava a perda de 

liberdade de movimentos por parte do turista. 

Quanto aos hotéis de Espanha e Portugal era impossível aplicar as normas vigentes 

nos países mais desenvolvidos, apesar da melhoria da oferta observada na primeira década 

do século XX, afirmava Baedeker: It is impossible to apply the standard prevailing in 

more advanced countries (1913: vi). De facto, o número de hotéis realmente bons, 

presentes na Península era muito inferior às exigências do crescente número de visitantes. 

Essa deficiência de provimento, inevitavelmente, levava, por vezes, a um pagamento 

excessivo, especialmente nos centros de maior atração. O guia Baedeker, no entanto, 

indicava esses hotéis, pois tinha razão para acreditar, pela sua própria experiência, bem 

como das informações recebidas de viajantes, que cumpriam os confortos esperados em 

estabelecimentos modernos do século XX. No entanto, outros quartos confortáveis podiam, 

por vezes, ser descobertos em pousadas que o editor não havia recomendado.  

Alguns dos males das pequenas casas de alojamento haviam sido atenuados pelo 

esforço da Sociedade de Propaganda de Portugal. Com excepção de dois em Lisboa e outro 

no Buçaco, os melhores hotéis eram simplesmente “adaptados às necessidades dos 

viajantes”. As casas eram construídas sem o intuito de se tornarem alojamento e o regime 

de aquecimento raramente existia nos quartos. A tarifa, entretanto, era geralmente acessível 

e o padrão de limpeza satisfatório. Em algumas das casas menores as camas eram muito 

desconfortáveis. Era aconselhável fazer um acordo dos preços à chegada (Baedeker, 1913: 

461 e sgs.). 

O conhecimento, embora breve, com a língua portuguesa continuava a não ser 

instigado, nem para uma curta visita, pela sua estranhez:  
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The Portuguese Language makes a somewhat unpleasant impression on the 

visitor from Spain on account of the comparative dullness of its tone and the numerous 

sibilant and nasal sounds (Baedeker, 1913: 472).  

No entanto, o inglês, o francês e o espanhol eram geralmente falados nos maiores 

hotéis e o francês “era muitas vezes compreendido nas grandes cidades portuguesas” 

(Baedeker, 1913:472). 

A melhor temporada para visitar o nosso país era de Abril e início de Maio ou 

Outubro e Novembro. Havia relativamente pouco tráfego no caminho de ferro até Junho. 

Em Agosto, os locais de banhos de mar estavam cheios.  

Os guias Baedeker salientam que as opções e recomendações eram sempre 

utilitárias e que os anúncios de qualquer natureza eram excluídos destes manuais, sendo 

que as escolhas eram completamente isentas, mas a orientação, como já observámos 

noutros guias, era distinta, e em 1914 encontrámos, pela primeira vez, publicidade a um 

hotel português - o Grande Hotel Central de Lisboa- num guia estrangeiro: The tourist's 

Spain and Portugal, de Ruth Kedzie Wood (1914). 

___________________________________________________________________________________ 

Figura 61 – Publicidade ao Grand Hotel Central in The tourist's Spain and Portugal (Wood, 1914, s.p.) 
 

Através dos famosos Guides bleus, dedicados a Espagne et Portugal (Monmarché, 

1916, 1921), é-nos confirmado que Portugal, após 1920, continuava a ser negligenciado 
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pela massa de viajantes que passava os Pirinéus e pela persistente ignorância face a 

Portugal, acentuada pela contiguidade geográfica entre os dois países desta Península. Mas 

esta posição merecia uma mudança, afirmava Monmarché: 

En général ceux-ci ne paraissent pas se douter que cette partie de la péninsule 

n’est pas seulement séparée de l’Espagne par une frontière politique mais quelle constitue 

en réalité un pays différent para la langue, l’histoire, les mœurs, un pays original et très 

attachant, d’une grande richesse pittoresque. Um voyage en Portugal devrait être le 

complément naturel du voyage en Espagne (Monmarché, 1921: 443). 

Era fácil combinar uma rota entre os dois países: para os turistas que visitavam a 

Galiza, era conveniente entrar em Portugal por Tui e daí descer para o Porto e Lisboa e 

regressar por Salamanca, ou pela Andaluzia, diretamente para Madrid. Os viajantes que 

seguiam a grande via Paris-Madrid, facilmente programavam uma viagem a Portugal. 

Vejamos os itinerários propostos:  

  
___________________________________________________________________________________ 

Figura 62 - Itinéraires dans la Péninsule Ibérique in Espagne et Portugal (Monmarché, 1921:444-445) 
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Por volta de 1920 o acesso a Portugal podia efetuar-se pelos portos de Lisboa e do 

Porto com muita comodidade. De e para Lisboa havia serviços regulares de e para diversos 

países do ocidente, mas também para o oriente, em vapores de companhias várias, o que já 

estava patente no Cook’s Map of Central Europe.  

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 63– Cook’s Map of Central Europe in Cooks Continental time table (1912) 

 

Ao Porto chegavam vapores de inúmeras companhias: The Pacific Steam 

Navigation Company, General Navigation, Booth Line, Empresa de Navegação Gran-

pará, Cunard Line, La Ligure Brasiliana, Societé Generále de Tranportes Maritimes de 

Marselle, Ligne Cyp Fabre, Mala Real Holandesa, etc, (López, 1924: 709).  

Estas acessibilidades, a par de outras facilidades no acesso, por terra ou mar, sem 

passaporte e com formalidades aduaneiras pouco rigorosas (cada viajante poderia 

transportar consigo 30 kg de bagagem), vêm comprovar que, na segunda década do século 

XX, um tour pela Península Ibérica já não podia ser considerado como uma aventura 

perigosa, em que o viajante podia encontrar os terrores românticos do banditismo e o 

transporte duvidoso de mula e diligência, imagem que passava de guia para guia havia 

séculos.  
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Os rápidos apareciam para ligar os espaços urbanos às capitais europeias e, na 

época em causa, a Península assiste a uma grande evolução, de vias e meios de locomoção, 

criação de novos museus, fomento do desporto e atividades de lazer. Entre 1921 e 1923, 

são oficialmente identificados e classificados 135 lugares turísticos, entre termas, praias 

estâncias climatéricas e de turismo132. No entanto, a generalidade dos guias apresentava 

informação desatualizada e reedições obsoletas. Foi com agrado que descobrimos um 

inovador España y Portugal: manual del viajero y del turista, de 1924.  

Para o autor, Enrique López, as questões ligadas aos passaportes eram inteiramente 

pacíficas no nosso país: ”no se requiere este documento para viajar por Portugal, siendo 

suficiente que el viajero lleve consigo los papeles necesarios para acreditar su 

personalidad, si por acaso se vire precisado a ello” (López, 1924: 710), no entanto, 

mantinha-se obrigatória a visita aduaneira nos portos de desembarque e nas estações da 

fronteira. 

O Manual del viajero y del turista, de 1924, começa a sua proposta de itinerários 

por Portugal, a partir de Lisboa para os seus arredores, sul, centro, e Porto. A chegada a 

esta cidade podia ser feita nas estações: Central, Campanhã, Alfandega e Boavista. Por 

mar, o desembarque seria no Porto de Leixões, com serviço de tranfers para o centro 

(López, 1924: 710). 

Na década de 1920 Portugal possuía 2500 kms de linhas férreas, com serviços 

perfeitamente combinados e com condições semelhantes aos restantes países europeus e o 

Guia Official dos Caminhos de Ferro, com o intuito de facilitar e incentivar as viagens de 

comboio era cada vez mais completo e recomendado. Este guia quinzenal indicava, agora, 

as estações, tarifas, normais ou reduzidas, que se praticavam durante a época estival, para 

as praias ou termas133.  

O país começa a possuir estradas e caminhos em melhor estado que conduziam a 

locais fora da rede de transportes ferroviários. Em quase todas as estações havia serviços 

de autocarro e automóveis para as povoações mais ou menos distantes embora começaram 

a ser estabelecidas carreiras de camionagem que, de princípio, visavam especialmente o 

transporte de passageiros. Estas carreiras não obedeciam, em regra, a nenhum plano geral 

previamente delineado mas os transportes rápidos, e principalmente a camionagem que vai 

                                                
132 Sobre cartazes e promoções desteslugar veja-se Viajar. Viajantes e Turistas à descoberta de Portugal no 
tempo da I República. 
133 Ver MATOS, A, (2009), Caminhos de Ferro e Turismo em Portugal. 
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onde o comboio nunca chegaria, contribuem para ajudar a moda a triunfar sobre o costume, 

facilitando o acesso aos grandes centros (Orlando Ribeiro in Daveau, 1999: 773). 

Simultaneamente, as velhas termas começaram a modernizar-se, as praias a receber 

veraneantes com regularidade e lugares patrimoniais como Alcobaça, Batalha ou Tomar 

entraram nos circuitos turísticos. 

As referências à existência de alojamento já saíam do eixo Lisboa, Sintra, Coimbra, 

Porto e Braga. Buçaco, Viseu, Vizela, Pedras Salgadas e outras cidades e vilas possuíam 

hotelaria de qualidade e luxo, muitas vezes associadas às águas minerais. Surgiam 

hospedarias de segunda, parecidas com pensões e apenas nas aldeias era impraticável 

pernoitar. Viajar por prazer, para conhecer outros lugares e costumes, como distração ou 

forma de repouso foi-se tornando um desejo acessível a mais pessoas, mesmo a 

portugueses134. As excursões e o aparecimento de carreiras na época balnear, a preços 

reduzidos, permitiram o acesso de outros grupos sociais aos novos prazeres. 

Lentamente, foram-se estabelecendo códigos de comportamento, de vestuário e de 

atividades. A informação nos guias começa a contemplar cafés e restaurantes, hotéis, 

transportes, bancos, cinemas, comércio, etc. Surgem guias como os Guias Blue que eram 

uma série de guias de viagem muito detalhada, com foco na arte e arquitetura, juntamente 

com a história e o contexto necessário para compreendê-los135. Um mínimo de sugestões 

práticas para viagem são também geralmente incluídos. A cultura encontrava-se associada 

ao turismo. O guia Southern Spain & Portugal, de 1929 (Muirhead, 1929) apresenta uma 

organização atualizada mas ainda repleta de texto e ancorada nos itinerários dos caminhos 

de ferro, tal como a sua antecessora francesa. 

Este guia, especializado no Sul de Espanha e em Portugal, deriva, com certeza, da 

evolução sentida nos dois países, nos anos anteriores, e que tornou a viagem pela Península 

acessível, pouco cara e mais vocacionada para o turismo balnear. O guia de Muirhead 

apresenta, para os investigadores desta área, uma listagem exaustiva das vias de acesso de 

Londres à Península Ibérica, por mar, terra e ar, com indicação das respetivas companhias 

e preços. Até à cidade do Porto conservavam-se os vapores de Southampton e Liverpool 

                                                
134 Já haviam sido publicados guias dedicados ao viajante português como o Santos QUINTELLA, O Guia 

do excursionistas em Portugal : cidades principaes, praias, thermas (Quintella, 1929). 
135 Os Muirheads foram durante muitos anos os editores de língua inglesa da série Baedeker. Quando também 

adquiriram os direitos da famosa editora de manuais de viagem - John Murray III - os Blue Guides surgiram 
como herdeiros da tradição dos livros-guia do século XIX. Disponível em http://blueguides.com/read/blue-
guides/archive-blue-guides-since-1918 
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com grande frequência. Pela via ferroviária a viagem impunha mudanças de carruagem em 

determinadas estações.  

A novidade residia nas já possíveis viagens aéreas. As propostas reportam-se às 

facilidades disponíveis durante o verão de 1929. As informações deveriam ser solicitadas 

em Londres, na Imperial Airways Lda, na Air Union, nas agências de viagem e nos 

aeródromos (Muirhead, 1929:xiii). O transporte das cidades para os aeródromos estava já 

assegurado e o volume de bagagem podia ir até aos 15 kg. No entanto, não havia voos 

diretos para Portugal. As ligações possíveis eram: de Londres para Bordeaux e Sud Express 

até Lisboa; ou, em opção, a partir de Madrid apanhar novamente o aeroplano até Lisboa: 

From London to Madrid and Lisbon, thrice a week. Passengers fly from London 

(Croydon Aerodrome) by early aeroplane to connect at Paris with a plane leaving Le 

Bourget Aerodrome on Tues, Thurs. and Sat, at 12.45 p.m. … and arriving at Bordeaux at 

4:30 p.m….The Sud Express leaves Bordeaux at 5.37 p.m. and at 9:15 a.m. next morning is 

due at Madrid, whence a aeroplane, departing at 11:15 reaches Lisbon in 3 hrs. The Sud 

Express does not reach Lisbon until 6:32 p.m (Muirhead, 1929:.xiv). 

Mas, a par da simplificação da viagem, apareciam novas burocracias. Por volta de 

1930, um turista que pretendesse permanecer no nosso País mais de quatro dias, deveria 

requerer, junto do Governo Civil um bilhete de identidade, sendo solicitadas quatro 

fotografias.  

A entrada de artigos em Portugal era negociável e, pese embora a entrada de tabaco, 

livros, máquinas fotográficas e outros artigos pudessem ser admitidos sem custos, tinham 

de ser declarados. A curiosidade maior residia no facto de haver um limite de posse de 

“escudos”, por pessoa, para se levar para fora do país: “Travellers leaving Portugal should 

be warned that not more than 1000 escudos in cash per person may be taken out of the 

country” (Crockett, 1930: 187). 

As despesas eram relativamente leves para os viajantes em geral e os passageiros 

podiam, com facilidade, viajar pelo País com conforto e com informação disponível. Por 

esta data os guias começam a ostentar uma estrutura distinta das antecessoras. A grande 

preocupação, observável logo nos índices das obras, eram as acessibilidades. Como chegar 

a cada local, quais as possibilidades e itinerários mais comuns. As descrições são breves e 

lineares. Poucas imagens, texto corrido. A novidade reside na diversidade temática, uns 

relacionados com questões práticas e outros relacionados com temas ligados à cultura e à 
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ocupação dos tempos livres em viagem. No entanto, denota-se, continuadamente, maior 

conhecimento em relação a Espanha do que em relação a Portugal. 

Em 1930, William Day Crockett assevera que o Satchel Guide iria oferecer uma 

inovadora separação entre os dois países, ao contrário do que vinha acontecendo até aí: 

Unlike all previous guides to the peninsula or to either of its lands-so far as we can 

recall- the presente volume trats the two countries not by provinces but as units (Crockett, 

1930: prefácio). 

A ênfase é colocada no lado prático da jornada, principalmente na viagem 

individual. O leitor, através dos mapas, mais rigorosos, poderia encontrar o seu caminho 

com facilidade, quer seguindo as vias ferroviárias, quer as estradas, que normalmente lhes 

eram paralelas. O Map of Spain & Portugal, for the Satchel guide to Spain and Portugal, 

incluía ainda as vias marítimas (fig. 64). 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Figura 64 - Map of Spain & Portugal136, for the Satchel guide to spain and Portugal, (Crockett, 1930)  

                                                
136 John Bartholomew Son, Ltd. Edimburgh 
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Muitos eram os progressos sentidos e a existência de agências de apoio aos turistas, 

mesmo em localidades menores, facilitavam a deslocação em Portugal. Na verdade, o 

turismo era entendido nesta altura como mais um veículo de divulgação e de validação da 

nova ideologia política em que Portugal vivia. Não podemos esquecer que o regime do 

Estado Novo usou o turismo para divulgar as suas lições ideológicas a nacionais e a 

estrangeiros e, para tal, tomou medidas para o seu desenvolvimento. 

Porém, apesar dos esforços, os resultados não foram brilhantes devido à Guerra 

Civil de Espanha, entre 1936 e 1939, e a II Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, que 

limitaram as correntes turísticas europeias e obviamente as Peninsulares. Como 

consequência, a produção de guias sobre a Peninsula Ibérica escasseia substancialmente 

neste período. 

 
Gráfico 4 - Evolução editorial dos guias sobre a Península Ibérica, analisados 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A par dos guias de viagem, começam a surgir alguns álbuns com muitas 

reproduções fotográficas, como L'Espagne et le Portugal illustrés (Jousset, 194-), com 772 

fotografias de paisagens, trajes, objetos, monumentos, etc, o que lhe conferia um carácter 

singular. 

Entre os aspetos caraterizadores de Portugal, os mais salientados eram o folclore e 

as tradições populares. Durante o Estado Novo, existe um discurso que implementa no País 

uma construção da “portugalidade” tradicional e conservadora, o que confere a Portugal 

uma espécie de “manta de retalhos”, onde cada região teria uma cultura muito própria, com 

tradições e costumes peculiares (Dias, 1995).137 

                                                
137 Veja-se Daniel Melo (2001), Salazarismo e cultura popular (1933-1958) e João Vasconcelos (2001), 
Estéticas e políticas do folclore. 
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Esta tendência transparece largamente nos guias da década de 1950, pois indo para 

além das usuais listas de hotéis, atrações e orientações práticas, anexavam textos de 

escritores que haviam residido em Espanha ou Portugal (Fodor, 1952; Cooper, 1952) e que, 

assim, partilhavam as suas experiências sobre as mais diversas temáticas: história, modo de 

vida, artes, folclore, romarias, peregrinações, gastronomia e compras. Era a imagem da 

“nação” a ser transportada para os guias estrangeiros. 

Mas, mesmo após esta construção, a localização de Portugal a “jusante” de Espanha 

tinha constituído uma vulnerabilidade, principalmente nas questões ligadas à circulação 

turística e à sua visibilidade, que se perpetua no tempo mas que acaba por levar à 

valorização de Portugal: 

Portugal, touristically speaking, has been sometimes considered by foreign visitors 

more or less as a poor relation of neighboring Spain. Nothing could be further from the 

truth (Fodor, 1952:9).  

Por volta de 1950 o papel da Propaganda diminui e surge o Fundo de Turismo, em 

1956. Ao mesmo tempo, eram criadas as regiões de turismo e toda uma reorganização da 

administração pública do turismo em Portugal138. A cadeia de pousadas, estrategicamente 

situadas estava já implementada e a hotelaria, em geral, tinha boas instalações a par do 

desenvolvimento dos transportes aéreos139. 

Ao contrário do que se possa pensar, a primeira companhia aérea fundada em 

Portugal não foi a TAP Portugal mas sim a SATA. Criada em 1941 por um grupo de 

açorianos, a Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos iria começar a operar um voo entre 

as ilhas de S. Miguel e Santa Maria. Os Transportes Aéreos Portugueses foram fundados 

em 14 de Março de 1945 pela Secção de Transportes Aéreos do Secretariado da 

Aeronáutica Civil que começaram a operar a primeira rota comercial entre Lisboa e 

Madrid, a 19 de Setembro de 1946. Depois, para outras capitais europeias (Coutinho, 

2013). Em 1960, a Ibéria tinha dois voos por semana de Nova Iorque para Madrid e para 

Lisboa (Fodor, 1960). As viagens transatlânticas eram uma realidade crescente e Portugal 

começava a fazer parte desta realidade. 

                                                
138Sobre a evolução organização institucional do turismo em Portugal ver Domingues, 2000 e Coelho, 1993. 
139 Já existiam guias de alojamento em Portugal, por exemplo: Guia de hoteis e turismo em Portugal de 1934; 

Hóteis e pensões de Portugal: guia oficial da indústria hoteleira de 1943 e a Guia hoteleira e turística de 
Portugal e Ilhas de 1947. 
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Os autores procuravam criar guias generalistas mas que aproximassem os leitores 

das suas motivações de viagem, que eram cada vez mais específicas. A informação técnica 

era clara e o sector turístico estava já plenamente organizado: passaportes, vacinas, 

dinheiro, reservas, transportes, guias locais, agências de viagens, tudo se estruturava em 

redor de um sector exponencial. Progressivamente começam a surgir guias dedicados 

apenas a Portugal140 dada a crescente organização turística do país que traz mais atrativos, 

e a consequente necessidade de mais esclarecimentos aos viajantes. 

A partir dos anos 60, as elevadas taxas de crescimento do número de turistas 

observadas um pouco por todas as nações recetoras mostra que se assistia, ao surgimento 

do que hoje é conhecido como turismo de massas, associado ao turismo de sol e praia e a 

outras formas de turismo (Aurindo, 2006). E Portugal não era uma excepção: 

There are three main kinds of holiday to be taken in Portugal: the rest-cure holiday; 

the motoring, cycling or walking holiday; and the sght-seeing holiday…although Portugal 

has a lengthy coast-line, fringed with magnificent beaches (Cooper, 1952: 195). 

A edição de guias estrangeiros dedicados exclusivamente a Portugal, em diversos 

idiomas, era já habitual e frequente após 1960, e os guias sobre a península Ibérica deixam 

de fazer sentido e os que existem eram vocacionadas para segmentos muito claros como o 

Baroque in Spain and Portugal, and Its Antecedents (Lees-Milne, 1960) e o Motoring 

Guide to Spain and Portugal (Egeraat, 1965). 

  

                                                
140 The selective traveller in Portugal, de Ann Bridge, de 1949; The young traveler in Portugal, de Honor 

Wyatt em 1955; Portugal, de Roy Campbell, de 1957. 
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IV. VIAJAR NO PAPEL – A VIAGEM PARA O ALTO DOURO 

 

1. Breve enquadramento histórico da região 

Os durienses plantaram vinha desde tempos remotos. Os vinhedos ampliam-se com 

o aumento da procura de finais da Idade Média, com os Descobrimentos e a Expansão 

Ultramarina e o aumento demográfico e urbano. No final do século XVI, produziam-se 

“vinhos maduros, doces, sem saibro, vinhos de uma qualidade superior à habitual, embora 

não saibamos se essa qualidade é fruto de um trabalho deliberado ou ocasionada por 

processos naturais” (Barros, 1999:135). O que se sabe é que venceram fronteiras, 

nascendo, o Vinho do Porto. 

A primeira vez que se encontra expressamente documentada a exportação deste 

vinho para Inglaterra data de 1651 (Silva, 1996), tendo esta sido feita por ingleses. No fim 

dos anos setenta do século XVII, a média de pipas exportadas para as ilhas Britânicas era 

já considerável e, durante a última década, a média subia significativamente. 

A evolução histórica é-nos explicada por Félix de Magalhães141 nos seus discursos 

pronunciados na Câmara dos Deputados sobre o Comércio e Agricultura dos Vinhos do 

Douro, em 1842 (Magalhães, 1842). Devido à escassez de vinhos de Florença, a 

exportação dos nossos vinhos aumenta para Inglaterra a par da celebração do tratado de 

Methuen. Assim, “os ingleses estabelecidos no Porto fizeram uma espécie de sociedade, 

compraram uma casa para as sessões da mesma, á qual puseram o nome de Feitoria, e ao 

vinho que compravam no Douro para mandar para Inglaterra chamava-se Vinho de 

Feitoria, nome atribuído, mais tarde, ao de dentro da demarcação” (Ibid: s.p). Estes feitores 

ficaram a ser os únicos compradores e exportadores do vinho do Porto. 

Na segunda metade de Setecentos, algumas enfermidades estruturais do comércio 

externo português tornaram-se notórias142 paralelamente à persistente dependência face ao 

mercado da Grã-Bretanha, coincidindo com a governação pombalina, que adotou, embora 

de forma polémica, medidas de emergência face a alguns produtos, nomeadamente os 

vinhos. Perante a crise de sobreprodução e com objetivos associados á redução do controle 

                                                
141 Deputado pela Província de Trás-os-Montes e mais tarde presidente da direção do Banco de Portugal. 
142 “Falta de articulação dos tráficos externos com a produção industrial interna, insistência na produção de 

géneros coloniais que há muito vinham sendo produzidos pelas colónias de outros países, a permissividade 
do comércio colonial (supostamente exclusivo) à participação de estrangeiros e o défice da balança 
comercial”(Serrão, 1993:108). 
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do sistema comercial português, por parte de estrangeiros, principalmente ingleses, é criada 

a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 1755143. 

A Companhia, também referida como Companhia para a Agricultura das Vinhas do 

Alto Douro ou simplesmente como Real Companhia Velha, foi uma empresa privilegiada, 

de carácter monopolista. Foi ela que estabeleceu a primeira região vinícola demarcada do 

País, com a instalação dos célebres marcos pombalinos144. Foram necessárias três 

demarcações, devido às críticas por parte dos proprietários de terras excluídas, e, “por volta 

de 1801, já tinha aproximadamente o dobro do tamanho que tivera 40 anos antes” (Lidell, 

1992: 19). 

O crescimento das exportações de vinho do Porto, ano longo do século XVIII, 

deve-se, quase exclusivamente ao mercado inglês, sendo que a Grã-Bretanha triplica, 

durante este século, as suas compras de vinhos portugueses145. O vinho português adapta-

se muito bem ao gosto inglês e o empenho das casas comerciais estabelecidas no Porto, faz 

com que as exportações deste produto representassem, no fim deste século, mais de 70% 

das exportações nacionais e 15% das receitas do comércio externo português (Martins, 

1990:66). 

Porém, apesar deste destaque do sector exportador de vinhos no panorama de 

exportações portuguesas, o vinho do Porto, ao longo da primeira metade do século XIX, 

sofre uma mudança negativa no seu crescimento, não pela diminuição das quantidades 

exportadas, mas pela desaceleração do seu ritmo de crescimento. A situação internacional 

aliada à conjuntura nacional seria desfavorável para este negócio, sendo que as Invasões 

Francesas e a Guerra Civil destroem stocks e geral instabilidade nos circuitos comerciais; 

denota-se desestabilização das políticas económicas para a região e sucedem-se as doenças 

da vinha e a quebra da qualidade de produto com adulteração na sua produção, surgindo 

produtos semelhantes e concorrentes (Martins, 1990). 

Com a implantação do regime liberal, foi abolida a demarcação da região bem 

como a fixação dos preços, o que, apesar da satisfação da classe mercantil, veio a ter 

resultados desastrosos. Como a abolição da demarcação e do controlo de qualidade não 

                                                
143 Acerca da Companhia ver : Fernando de Sousa (2003), O arquivo da companhia geral da agricultura das 
vinhas do Alto Douro : Real Companhia Velha. 
144 Ver o livro As Companhias Pombalinas (Marcos, 1997). 
145 A conjuntura política e económica e os sucessivos conflitos entre ingleses e franceses, leva os primeiros a 

preterir os vinhos de França, em favor dos portugueses e espanhóis. 
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leva aos resultados esperados, em 1838 a Companhia é restaurada por 20 anos e regressam 

as provas de vinhos e as guias de transporte de vinhos para o Porto (Pereira, 1997:143). 

O Estado português, atento, desenvolveu uma série de ações de apoio e estímulo às 

exportações vinícolas, através de acordos e participação em exposições e certames 

internacionais146. Em consequência deste dinamismo político o comércio do vinho do Porto 

com mercados não tradicionais aumenta cerca de 27% entre 1850 e 1886 (Martins, 

1990:108). Em termos globais o país que mais contribuiu para o crescimento das 

exportações deste produto foi o Brasil devido à expansão da economia brasileira na 

segunda metade de XIX.  

Acontece que, nestes anos, as vinhas portuguesas foram atacadas pela filoxera, mas 

embora a produção tenha diminuído conseguiu responder à procura dos mercados147. 

Paralelamente, a região produtora foi alargada no sentido do Douro Superior, após a 

abolição da demarcação e liberalização da produção em 1865. Os últimos anos do século 

XIX e primeira década do século XX marcam nova recessão do comércio vitícola nacional 

pois a procura externa não voltou a atingir os níveis do passado, sendo necessária a 

restauração da região demarcada do Alto Douro. 

Após 1910, houve uma melhoria da qualidade de vida da população europeia e um 

grande desenvolvimento comercial, sendo uma época de prosperidade, que acaba com a 

grande crise financeira de 1929. O comércio dos vinhos acompanha esta evolução, porém, 

apesar da aceleração do comércio, o vinho do Porto perde gradualmente peso na balança 

comercial portuguesa, a par da descida generalizada dos preços. Deste modo, apenas o 

sector exportador sai beneficiado, vendendo grandes quantidades, mas prejudicando 

seriamente os produtores, atingindo anos sérios de crise entre 1925 a 1939 (Martins, 1990: 

118-120).  

Houve a necessidade de reorganizar economicamente o sector do vinho do Porto, 

com a criação da casa do Douro (em 1932) e do Instituto do vinho do Porto (1933), 

impondo restrições de conduta na produção, tabelamento de preços, etc. 

A Segunda Grande Guerra vem provocar o colapso derradeiro pois as exportações 

pararam durante e no pós-guerra e entre 1940 e 1964, as receitas do vinho do Porto caem 

para metade. Só após 1965, com a modernização e desenvolvimento do comércio, a 

produção e exportação do Vinho do Porto recupera nascendo um sector novo e próspero. 

                                                
146 Exposição Universal de Paris de 1876, Londres em 1874, Filadélfia em 1876 e em Paris em 1878. 
147 Ficando os mortórios como testemunhos da praga. 
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Atendendo a este percurso económico, socila e cultural da região em torno da 

produção do vinho do Porto, era natural a curiosidade que essa realidade podia despertar 

nos viajantes nacionais e estrangeiros e consequentemente nas referências à região nos 

guias de viagem analisados, mas isso, como veremos, nem sempre é uma realidade. 

 

2. A presença do Alto Douro nos guias de viagem estrangeiros 

Nos guias sobre a Europa, observados, 53,8 % mencionam o Porto ou sugerem uma 

visita a esta cidade. É pois, de estranhar, que a região do Alto Douro fosse praticamente 

omissa no universo destes guias.  

 
Gráfico 5 - Presença do Alto Douro nos guias de viagem sobre a Europa (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Dos oito guias que ressaltam a importância do vinho do Porto, apenas 4, que 

correspondem a edições mais tardias - Fodor, 1936; Fielding, 1948; Frommer, 1957; 

Fielding, 1960 - , fazem uma alusão ao wine-district ou region of Port Wine, sempre sem 

sugestões de visita. São os quatro do século XX, denotando uma tardia divulgação do 

território em estudo, como espaço de visita, no panorama Europeu. 

 
Gráfico 6 - Presença do Alto Douro nos Guias sobre a Europa analisados, por ordem 

cronológica 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Efetivamente, são poucos guias de viagem dedicados à Europa que se aventuraram 

em comentários acerca do espaço Alto Douro e acerca das suas características. Este facto 
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leva-nos a crer que o Alto Douro, dada a sua interioridade, salvo raras exceções, se 

manteve fechado a expedições de forasteiros, o que, por si só, não impulsionava os autores 

dos guias a promoverem esta região. Esta circunstância levou-nos a analisar, numa 

primeira fase, obras que apenas divulgavam ideias gerais sobre a região do Douro, ou seja, 

a partir das descrições da cidade do Porto e sua área envolvente. Tentámos compreender a 

importância regional do negócio do vinho do Porto, para além das fronteiras do território 

vinícola e detivemo-nos, igualmente, na existência, ou não, da noção e da imagem de um 

território duriense produtor de vinho. 

Grande surpresa, aquando da análise dos guias dedicados à Península Ibérica. 

Obviamente que, pela redução do espaço a descrever, a exposição é mais completa e 

organizada, constatando-se que apenas 2 dos guias analisados não salientam a região do 

Alto Douro ou seja, 91% dos guias referem este território. Não podemos, no entanto, 

afirmar que esta presença é clara ou que os guias dedicam textos especificamente sobre o 

Alto Douro Vinhateiro, mas, independentemente do tipo de guia, mais descritivo ou mais 

funcional, esta região acaba por surgir como uma proposta de visita. 

 
Gráfico 7 - Presença do Alto Douro nos guias de viagem sobre a Península Ibérica (%) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Há, assim, uma presença constante e relativamente em termos cronológicos, sendo 

que a lacuna por volta de 1945 se deve à escassez de guias sobre a Península Ibérica, como 

já foi explicado, devido à Guerra Civil de Espanha e durante e logo após a II Guerra 

Mundial.  
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Gráfico 8 - Presença do Alto Douro nos Guias sobre a Península Ibérica analisados, por 

ordem cronológica 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Poderíamos supor que esta presença de deve à cidade do Porto e que, o vale do 

Douro e sua descrição são um prolongamento da difusão da segunda maior cidade do país, 

mas essa não é a verdade. Desde logo, como veremos, os itinerários propostos até ao Alto 

Douro são regulares embora surjam descrições restringidas a localizações precisas ou a 

generalidades acerca do vinho do Porto. 

Quando sugeriam a visita à cidade do Porto como descreviam os guias de viagem o 

seu dinamismo comercial e os responsáveis pelo negócio do vinho? Qual a evolução da 

descrição desta cidade enquanto local de visita? Os pólos de visita diversificaram-se e 

afastaram-se da constante imagem do Port Wine?  

 

3. O Porto “turístico”e o Alto Douro vinhateiro 

As leituras dos guias revelam-nos que o negócio do vinho, para além de marcar 

profundamente a história do Cima Douro, o faz, também intensamente, na cidade do Porto, 

alterando largamente a sua história. Os guias revelam consciência do peso da atividade 

comercial do vinho generoso no núcleo urbano e, aqui e ali, vão introduzindo a imagem de 

uma cidade viva, mercantil e cosmopolita.  

A primeira informação, que encontrámos num guia de viagens, associada a esta 

região vinícola reporta-se ao Guide des Voyageurs en Europe, de 1793. Por esta data, e 

dado o carácter enciclopédico das obras, os dados acerca do comércio do reino de Portugal 

levam-nos sempre à extrema dependência da produção vinícola e do seu peso nas 

exportações para Inglaterra (Reichard, 1793:10). O mais marcante era a prosperidade 

económica patente da cidade do Porto e o dinamismo comercial aqui existente devido ao 

negócio do vinho produzido no Alto Douro. 

Só em 1829 e nas sucessivas reedições do Guide Classique du voyageur en Europe 

podemos conhecer algumas particularidades do vinho do Porto, a par da dimensão do 

negócio dos vinhos e do seu peso económico nas exportações portuguesas: 
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Les vins, dont l’exportation est considérable, sont en général épais ou foncés et très 

spiritueux. Le vin de Porto, le plus connu, forme l’article le plus important de l’exportation 

du pays. Il s’en expédie en Angleterre pour plus de 20 millions de francs tous les ans 

(Richard, 1829:815). 

A cidade é repetidamente descrita com um intenso tráfego fluvial, associado ao 

transporte dos vinhos, dado que desciam o rio até aos cais do Porto e de Gaia e até aos 

barcos dos exportadores ingleses, os grandes navios que os levariam para os seus destinos 

finais. 

Não foi uma surpresa que as obras tentassem transmitir a dimensão do comércio do 

vinho “dos ingleses”. Havia unanimidade em relação às grandes quantidades exportadas e 

ao facto de maior parte destas serem para domínios ingleses. Esta ideia prevalece, embora 

a partir da segunda metade do século XIX os mercados brasileiros e os países do Norte da 

Europa absorvessem uma grande parte do vinho do Porto exportado148. 

Foi sempre evidente, nos guias de viagem, a projeção dos comerciantes ingleses, 

que adquiriam a generalidade da produção. O Porto detinha o privilégio exclusivo do 

comércio de vinhos e os comerciantes ingleses possuíam caves de grandes dimensões 

(Richard, 1829:22), e estas mantêm-se como as grandes referências durante a segunda 

metade do século XIX: a movimentada azáfama associada ao comércio do vinho do Porto e 

a visita às famosas caves dos ingleses149. É tida como indispensável uma visita a Vila Nova 

de Gaia, vista como um subúrbio próximo, para que se pudesse ter um contacto com o 

negócio do vinho: 

This connected with Villa Nova de Gaya, its principal suburb, by an elegant 

suspension bridge. On this side of the river are the immense vaults, or lodges, in which the 

wine is chiefly kept until is stored (Fetridge, 1862:534).  

Mas, embora a comunidade inglesa se encontrasse no Porto desde os finais do 

século XVII, esta manteve sempre uma autonomia face aos portugueses, criando 

instituições próprias e mantendo o seu modo de vida característico num país estrangeiro150, 

e os guias destacam o seu dia a dia: 

  

                                                
148 Países nórdicos, Alemanha, Bélgica e Holanda. 
149 Veja-se Os Ingleses, o vinho e o Porto no século XIX (Ribeiro, 2010). 
150 Sobre esta relação ver Bradford (1983). 
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Their talk is of ships, and freights, and hogsheads of wine. They are staying at Foz 

for the baths and sea-breezes, but during the day are to be found at their counting-houses in 

the Rua dos Inglezes (Jackson, 1874: 297). 

No entanto, para além dos guias destacarem a preponderância dos comerciantes 

ingleses, com estabelecimentos sólidos, é referida a abertura aos estrangeiros por parte de 

dois núcleos, ligados à vida social da cidade: a Assembleia portuense151, com cariz de 

clube privado e a Feitoria Inglesa152, onde eram recebidos, independentemente da 

nacionalidade, com grande hospitalidade (Fetridge, 1862:699) 153.  

Nos finais do século XIX, a descrição da cidade do Porto nos guias surge mais 

precisa e completa. A duração da visita/estada na cidade era maior e os leitores 

procuravam, com certeza, instruções mais detalhadas. A localização privilegiada da cidade 

mantém-se uma constante ao longo das décadas, principalmente pela sua beleza 

imponente, entre colinas e na margem do rio Douro: 

The city is admirably situated on the declivity of two hills, and extends along the 

right bank of the Douro, as far as the mouth of that river (Appleton, 1871:667). 

Zelosamente era referido o dinamismo industrial gerado pelo comércio dos vinhos, 

noutros sectores produtivos, mas a dependência era notória e tida como redutora: 

(…) is situated on the north bank of the River Douro, about two miles from its 

mouth, and it’s the second city in the kingdom. Although it has large manufacturer of silk, 

linen, hats, etc. its chief dependence is on its very extensive wine trade (Fetridge, 

1864:533). 

Nos finais da década de 1870, a cidade aparece dividida em bairros, pois o Porto 

possuía agora ruas retas e espaçosas a fazer um contraste perfeito com os arruamentos do 

antigo burgo: 

                                                
151 Em 1834, um grupo de comerciantes e financeiros cria a Assembleia Portuense, que dará origem, nos anos 

de 1950, ao Clube Portuense, antecessor do Ateneu Comercial do Porto (Pereira, 1995). 
152 O primeiro regulamento da Feitora Inglesa do Porto surge em 1727 porém, esta já existia desde o século 

XVII, sendo mais tarde convertida em British Association (1814). Foi a grande testemunha da aliança 
anglo-lusa, uma vez que foi fundada devido à necessidade sentida, por parte dos comerciantes da Rua Nova 
dos Ingleses, hoje Rua do Infante Dom Henrique, para aí se estabelecerem as trocas comerciais. 

153 Relativamente aos negociantes, só muito mais tarde viríamos a encontrar referências a exportadores 
portugueses,“With the exception of the great Portuguese firm of Donna Antonia Adelaide Ferreira's 
Successors, Port wine culture and traffic are largely in the hands of British houses” (Wood, 1914:327). 



A Representação do Alto-Douro Vinhateiro nos guias de viagem estrangeiros (1845-1974) 
 

157 

Oporto is divided into three quarters. One of these ancient parishes, Sam Martinho 

de Cedofeita was built in 559, and is chiefly remarkable for its legendary associations. On 

the other side of the bridge are the suburbs of Villanova e Gaya, where there are immense 

wine depots. The old city is very irregular, but the new quarters contain well built, spacious 

houses (O'shea, 1878: 530). 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 65 – The Douro in Fair Lusitania (Jackson, 1874: 313) 

 

Os guias de viagem começam a sugerir hotéis, teatros, biblioteca, edifícios 

religiosos, museus e outros espaços públicos. 

Com esta evolução urbanística, a cidade do Porto emerge, no início do século XX, a 

par do seu dinamismo comercial, como atrativa na sua vida cultural154: 

The Royal Hospital, the Ch. Clerigos (with its high tower), the elegant theatre, the 

great barracks, the Episcopal Palace, the Ch. of Our Lady of Lapa, where the heart of 

Emperor Dom Pedro I V. is preserved, and the interior of the Ch. of S. Francisco ; also the 

libraries, 65,000 vols., the Exchange, and the Museum, merit brief attention. Oporto is a 

thriving commercial town (Osgood, 1910). 

 

                                                
154 Ver O Porto no século XX de François Guichard, (1994). 
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___________________________________________________________________________________ 

Figura 66 – Porto e Vila Nova in Bradshaw's illustrated hand-book to Spain and Portugal: a 

complete guide for travellers in the Peninsula (Charnock, 1883: 179) 
 

Não podemos demarcar esta mudança da realidade dos transportes em Portugal que 

denotava um processo rápido de reforma nas acessibilidades e consequentemente no 

mundo das viagens.  

Chegar ao Porto era finalmente simples e bem diferente dos itinerários propostos no 

início do século XIX, com a duração de nove dias, por Alcobaça, Leiria, Pombal, Coimbra 

e finalmente Porto (Richard, 1828: 21) ou em 1850, quando as vias terrestres, eram, muitas 

vezes, substituídas pelas vias marítimas: 

Il existe un excellent bateau á vapeur que fait le trajet de Porto á Lisbonne en 20 

heures. Ou y est très bien: aussi la route de terre est-elle abandonnée (Audin, 1852: 816). 

Na primeira década do século XX, os barcos de maiores dimensões atracavam em 

Leixões e a própria cidade começava a expandir-se para Norte155 (ver fig. 67).  

 

                                                
155 Em Fevereiro de 1895 concluíam-se os trabalhos da construção do novo porto mas era evidente a utilidade 

e necessidade de o transformar num verdadeiro porto comercial. Os 409 navios entrados no porto em 1893 
ascenderiam, dez anos depois, a 665. Duas décadas mais tarde, em 1913, o seu número mais do que 
duplicara (876 navios) (Sousa, 2002).  
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___________________________________________________________________________________ 

Figura 67 – Circumvisinhanças do Porto in Spain and Portugal: handbook for travelers (Baedeker, 

1913) 
 

As ligações dentro da cidade eram feitas de elétrico com facilidade e sem 

dificuldades para os turistas, tal como explicavam os guias:  

The outer harbor of Oporto is at Leixões which is connected with the town by an 

electric tramway and a steam-tramway). Some of the steamers anchor here, while others 

sail up the Douro to Oporto, to the quay beside the custom house. The custom-house and 

health officials come on board. The passenger receives a ticket for his luggage and is 

conveyed ashore to the custom-house by means of motor-boats or rowing-boats (English 

money accepted). Travelers with heavy luggage must take the railway (Leça station, near 

the custom-house; 23 trains daily to the Estação da Boavista), whence tramways run to the 

centre of the town. The luggage is fetched by the hotel-porter (Baedeker, 1913:469). 

Percebe-se, portanto, que no século XX a descrição centralizada na Ribeira comece 

a dispersar para as grandes avenidas que começavam a surgir, como a Avenida da 

Boavista156 ou a abertura da Avenida dos Aliados, na Baixa, em 1916, sujeitando-se às 

novas exigências do trânsito motorizado e ao crescimento demográfico (Ramos, 2001). A 

zona ribeirinha mantinha ainda, nas primeiras décadas do século XX, uma atividade 

                                                
156 Terminada por volta de 1915 (iniciada em meados do século XIX), cortada pela ampla Praça de Mouzinho 

de Albuquerque , popularmente conhecida como Rotunda da Boavista, representou uma nova direção de 
expansão do crescimento da cidade para ocidente, em direção ao mar aproximando-a do Porto de Leixões. 
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significativa157 e a inclusão de mapas, do centro histórico, assinalando pontos de visita, 

começa a ser comum nos guias. 

Na década de 1920, os guias ainda descrevem e representam as ruas da Ribeira 

apinhadas de comerciantes e de barcos rabelos transportando as pipas de vinho, e de 

animais de carga.  

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 68 –A Wine Boat on the Douro e An Oz-Team in Throught Spain and Portugal (Peixoto, 

1922: 101) 
 

Colliers de Inglaterra, alguns navios de Bordeaux e da Galiza e embarcações 

oriundas dos Açores, completavam o plano de fundo. Apenas os barcos maiores já não 

passavam na barra traiçoeira e ancoravam no novo porto artificial de Leixões a poucos 

quilômetros de distância (Peixoto, 1922:109)158.  

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 69 –The Gorge of the Douro at Oporto in Throught Spain and Portugal (Peixoto, 1907) 

                                                
157 Veja-se o primeiro filme de Manoel de Oliveira: Douro, faina fluvial, de 1931. 
158 Ernest Clifford Peixotto foi um artista americano, ilustrador e autor. Ver Ernest Peixotto: A Writer Who 

Can Illustrate His Own Books with Pencil and Brush, 1907.  
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Esta era a persistente visão do Porto, agora a partir da Ponte D. Luís159: a área 

ribeirinha repleta de embarcações com os seus arrais aguardados pelos homens de negócios 

junto aos famosos armazéns. A verdadeira revelação do burgo, nos guias, mantinha-se 

perto do rio. Era no rio Douro que residia a identidade da cidade. 

As atividades de lazer, de ócio e de comércio começam a ter espaço mais 

privilegiado nos guias de viagem que, por esta data exploram uma nova realidade social, as 

férias e organizam a informação160, pois, na maior parte dos países ocidentais, as férias 

pagas foram instauradas nos anos trinta (Corbain, 2001: 458). A viagem e a vilegiatura 

difundidas pelas sociedades europeias começam a trazer cada vez mais turistas até 

Portugal, mais informados e motivados. O que os guias agora mais destacavam era o 

progresso do Porto a par da sua vivência característica. Em 1936, Fodor, agrega à ancestral 

atividade comercial e industrial da cidade, uma tipicidade perseverante: 

Life rolls on calmly in this city, whose chief aim is to progress. It devotes itself to 

the intensive labour of an important industrial and commercial centre. But feverish activity 

here has attained an exact and regular rhythm. It is worthwhile, as you walk through the 

streets, to stop now and then and look round; your interest in scenes and colourful local 

customs will be rewarded (Fodor, 1936: 288).  

E a realidade era assim ou seria uma imagem construída? De facto, perto, a área da 

Ribeira e no cais de Gaia, ainda se avistavam os barcos rabelos que provocavam o encanto 

centenário: “You will be charmed with the quaint boats called “rabelos” which you see 

floating down the Douro in festive groups, with billowing white sails” (Fodor, 1936:288), 

mas sabemos que na década de 1930, o Douro já só movimentava 22% do tráfego do 

conjunto portuário da cidade (Sousa, 2002; Fangueiro, 1989). A partir dos finais dos anos 

quarenta, alteraram-se as condições de navegabilidade do rio. Na origem de tal 

circunstância esteve a construção das barragens para aproveitamento hidroeléctrico das 

águas do rio Douro e para o controlo das cheias frequentes161. 

Na verdade, a associação da cidade ao vinho mantinha-se mas, a verdadeira história 

do vinho e suas características constavam agora, nos guias de viagem, mesmo nos 
                                                
159 Teófilo Seyrig que já fora chefe da equipa de projeto da ponte Maria Pia, e enquanto sócio de Eiffel, 

assina como único responsável pela sua construção que se iniciou em 1881. Foi inaugurada em 31 de 
Outubro de 1886. 

160 Railway Stations; Arrival by Sea; Hotels; Cafes, Cabs, Electric tramways, Shops, booksellers, Druggists, 
Pharmacias., clubs and theatres and Wine Merchants( The real Europe pocket guide-book, 1920, p. 488). 

161 Ver Os Socalcos do rio in Memória do Rio (Pereira, 2001: 193-203). 
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dedicados à Europa, em fragmentos de texto dedicados ao território do Douro. A cidade do 

Porto começava a funcionar como uma base de operações para o viajante e a partir daqui 

podiam-se realizar inúmeras excursões, uma das quais até ao Alto Douro, especialmente 

indicada na época das vindimas. 

O transporte de mercadorias através do rio até foi subsistindo para além da chegada 

do caminho de ferro mas, em 1942, somente 6% do transporte de vinhos do Douro para o 

Porto e Vila Nova de Gaia era realizado através deste meio de transporte e, em 1961 

apenas circulavam 5 rabelos (Cardoso, 1998: 118). Na década de 1960 a cidade era 

relatada como excelentemente localizada, agitada e com uma cor própria: 

The town is built on a dome-shaped hill; exists of a fine 2-tier bridge hit the 

riverbank at both top and bottom levels. Local color abounds in Porto, too (Fielding, 

1960:661).  

As embarcações típicas, como os barcos rabelos e os rabões carvoeiros, foram 

exclusivamente transformados em recursos turísticos e ornamentais mas a área ribeirinha 

da cidade manteve o estatuto de centro comercial do vinho do porto: “This is the port-wine 

center in the north; (…) there´s plenty of bustling activity in this gateway to the sea” 

(Fielding, 1960:161).  

No entanto, as ribeiras do Porto e Gaia, como portos comerciais, desapareceram e, 

em 1976, embora o tráfego o rio não representasse mais do que 2% do tráfego portuário do 

Douro-Leixões (Guichard, 1994:553), alimentava-se ainda mais a ideia de que era 

indispensável uma visita às caves para que os turistas tivessem contacto com o comércio e 

com produção do vinho do Porto. 

 

4.  Perceção de um território duriense 

Após tentarmos compreender a importância do vinho do Porto, para além das 

fronteiras do território duriense, centrar-nos-emos na consciência e conhecimento da 

existência de um território duriense produtor de vinho. Nos finais do século XVIII, o autor 

do famoso Guide des voyageurs, referia-se a um distrito produtor exclusivo, onde os 

ingleses compravam toda a colheita que seria depois carregada para os seus armazéns: 

À la exception d’un seul district, ou les anglais achètent presque toute la récolte. (…) 

on va sur la rivière le douro, dan des espèces de gondoles (…) (Reichard, 1793: 22-23). 
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Porém, os guias acerca da Europa publicados posteriormente ignoram esta parcela 

de território e como se centram na cidade do Porto, reportam-se apenas ao negócio do 

vinho e ao seu peso nas exportações, descrevendo, como vimos previamente, o dinamismo 

da cidade que advinha deste negócio, ignorando a região vinhateira, território produtor 

apartado. Esta visão de distância poderia servir de resguardo aos redatores dos guias de 

viagem, que, naturalmente, possuíam muito mais informação disponível acerca do Porto e 

de seus arredores. 

Apenas o Harper’s handbook, de 1864, se refere explicitamente a um território 

adjacente onde era produzido o vinho do Porto, mas numa expressão que tentava 

contextualizar a cidade: 

The famous red wine called Port, Oporto, Porto, which is so extensively produced 

in the adjoining district, derives its name from the city (Fetridge, 1864:533).  

Na verdade, até 1920, nos guias vocacionados para a Europa nunca houve espaço 

para este território, como se pode constatar através do quadro 3. 

 
Quadro 3- Referências ao Alto Douro nos Guias sobre a Europa 

Guia de Viagens/Autor Data/Edições Referências/Localidades 

Richard  1829 Portugal/Porto/Vinho do Porto 

Audin 1852  

Guides-Joanne 1858 Portugal/Porto/Vinho do Porto 

Harpers/ Fetridge 1862, 1864, 1885 Portugal/Porto/Vinho do Porto 

Aplletons/ Appleton 1871, 1872, 1873 Portugal/Porto 

Osgood, James R. 1883 a 1910 Portugal/Porto 

Domenigo Spinelli 188- Portugal/Porto 

Stedman 1897, 1905, 1910 Portugal/Porto 

Black's Blue Books/ Black 1920 Portugal/Porto 

Fodor 1936 Region of Port Wine 

Fieldings  1948 Wine country 

Fieldings  1960 Wine country 

Buxton, Nigel - Penguin guide 1965 Wine logdes and vineyards 

Fonte: Elaboração própria 

 



A Representação do Alto-Douro Vinhateiro nos guias de viagem estrangeiros (1845-1974) 
 

164 

Apenas em 1936 surgiu uma referência à Region of Port Wine num guia sobre a 

Europa, no guia Fodor, mas sem convite à viagem, indicação de trajetos ou sugestões de 

visita no Douro. Aliás, esta será a realidade em todos os guias similares posteriores. 

A par desta escassez de informação, a falta de precisão em relação à região 

vinhateira sempre esteve patente nos guias de dicados à Europa. Na década de 30 a 

confusão subsistia e o espaço produtor de vinho é registado como uma região abrangente 

que envolvia toda a vizinhança do Porto:  

You will be charmed with the quaint boats called “rabelos” which you see floating 

down the Douro in festive groups, with billowing white sails. They transport from all this 

region the port wine that will be placed in the cellars and warehouses of Oporto (Fodor, 

1936:288).  

Apenas na década de 60, com a chegada da aviação comercial, com a reparação das 

estradas e das vias férreas, com a popularização dos automóveis, que se tornaram 

acessíveis a pessoas de médios e até de pequenos recursos, as vias de acesso em Portugal 

simplificaram-se e o fluxo de turistas principiou. As viagens internas eram cada vez mais 

comuns e os guias procuravam aconselhar os turistas relativamente a excursões nos 

subúrbios das principais cidades. O Porto era uma cidade exemplar para este tipo de visita 

e o Alto Douro começa a parte das propostas de visita, a par de Braga e Guimarães: 

As a base of operations for the traveler, it´s ideal; excursions through the wine 

country, to Bom Jesus, to Braga, to Guimarais, and a dozens of fascinating villages can be 

made with a minimum of discomfort. Especially popular in autumn, when the grapes are in 

harvest (Fielding, 1960:661).  

Porém, apesar da referência a este território, as informações para quem pretendesse 

deslocar-se até à região e por lá viajar são escassas e, apesar de nos guias sobre a Europa o 

Alto Douro surgir, pontualmente, por entre as sugestões de visita em Portugal, esta região 

nunca é verdadeiramente decifrada. Estava agarrada ao conceito “casa do vinho do Porto”: 

“The stark, terraced Douro Valley, the home of Port wine” (Fielding, 1960:688).  

O desconhecimento perdurou devido, sobretudo, aos insistentes maus acessos, 

interioridade e esquecimento. Para quê um grande investimento por parte das editoras dos 

guias se, à excepção das maiores cidades, Portugal era muito pouco visitado? Os guias 

dedicados à Europa confirmam um total desconhecimento quanto ao interior do país. 
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Nos guias dedicados à Península Ibérica, surge quase sempre alguma informação 

sobre o Alto Douro mas sem grande rigor e sobretudo ligada a pormenores que rodeavam a 

produção no Upper Douro, acerca das doenças da vinha e mesmo acerca das quintas mais 

famosas e prósperas, ligadas aos principais proprietários da região: ”the principal wine-

growing quintas are those of Sr. D. Cap. Cannavaro162, Viscountese d’Alpendura163, Count 

de Villaverde, Sr. Duarte d’Oliveira164, etc” (O’Shea, 1878: 522), mas a descrição direta do 

espaço escasseava. 

No fim do século XIX continua a ser recorrente a presença de alguma confusão 

entre a descrição da cidade do Porto com a própria paisagem do Alto Douro, surgindo o 

Porto disposto em anfiteatro com a presença de quintas e terraços: 

It is built on 2 hills, and the valleys which extend between these are filled with 

charming villas and country-houses. The effect of the Quintas, or Terraces, is quite 

delightful (Stedman, 1897: 436). 

Progressivamente, na transição de século, vai aparecendo um discurso mais 

rigoroso face a esta região, havendo preocupação com a sua localização e dimensão. 

Localizam-na, sobretudo, na margem  direita do Rio Douro a acerca de 100 quilómetros a 

leste da cidade do Porto e disposta em terraços estendidos por 35 000 hectares: 

…sur la rive droite du Douro, est le fameux pais do Vinho qui donne les vins de 

Porto, et occupe, à environ 100 kilomètres à l'est de la ville, une suite de terrasses en 

amphithéâtre couvrant une superficie d'environ 35 000 hectares (Quillardet, 1905: 218)  

Esta dimensão não estará muito distante da realidade visto que, durante o século 

XX, oficialmente a vinha não ultrapassava os 30 000 hectares, embora saibamos que as 

vinhas na região do Douro, no fim do século XIX e início do século XX já se estendiam até 

à fronteira165.  

Constatamos pois, que a informação constante nos guias sobre a Península Ibérica 

era objetivamente a única existente, no entanto, a evolução no território era pouco 

                                                
162 A Família Canavarro foi das mais marcantes para a época, em Sabrosa. Hoje, o Solar dos Canavarros 

Hotel Douro, construído no século XVII, situa-se no centro da Vila de Sabrosa. 
163 Trata-se de D- Josefina Augusta Vieira de Magalhães, 2.ª Viscondesa de Alpendurada.  
164 Nasceu no Porto, em 1848. Foi ele que criou a marca Porca de Murça (Fonte, 2005). 
165 Aliás, em 1907 deu-se uma nova demarcação da região vinhateira duriense com um alargamento 

exagerado (Sousa, 2007: 19-30; Pereira, 2010:40). 



A Representação do Alto-Douro Vinhateiro nos guias de viagem estrangeiros (1845-1974) 
 

166 

percetível até à década de 1910, e tanto se encontram generalidades sobre o Alto Douro, 

como referências a povoações, excursões, caraterísticas da vinha e do vinho e da região 

como um todo ou áreas em particular. 

 
Quadro 4- Referências ao Alto Douro nos Guias sobre a Península Ibérica  

Guia de Viagens/Autor Data/Edições Referências/Localidades 

Guides-Joanne/Lavigne 1856, 1866, 1880 Lamego e Vila Real 

Guides 

Diamant/Lavigne  

1896 

 

Viagem Porto- Barca Dálva  

Excursão à Régua e Lamego 

Black Adam/O'Shea 1878 Generalidades 

Bradshaw/Charnock 1875, 1883 Route 31 a Lamego por estrada e comboio 

Guides Conty/Le Brun 189-- Vinho, Lamego, Vila Real, Moledo 

Marie Quillardet  1905 Região/Vinho 

Gros 1911 
Paiz do vinho 

Linha CF 

Baedeker 

1.ª ed. Alemão 
1897 a 1913 

Railway Oporto Salamanca  

Linha CF  

Vinho  

Wood 1914 Generalidades 

Les Guides Bleus/ Monmarché 1916, 1921 
Porto a Salamanca (Linha CF) 

Régua e Lamego 

Enrique López 1924 
Porto a Barca d’Alva (Linha CF) 

Régua e Vila Real 

Blue Guides/Muirhead  1929 Porto a Barca d’Alva (Linha CF) 

Satchel Guides/ Crockett 1930 Porto a Barca d’Alva (Linha CF) 

P. Jousset  1940 Le pays du vin… 

Fodor's Modern Guides  1952 The region of port wine  

The World in colour series 1953 País do vinho 

All the best in Spain and 

Portugal 

1953 País do Vinho 

Fodors Modern guide  1960 The region of port wine 

Les Guides Moderns 

Fodor 

1962 La région du vin de Porto 

Fonte: Elaboração própria 
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Após 1910 já se encontram referências ao antigo País do Vinho, ou seja, ao vale do 

Douro entre a Régua e o afluente Tua, tratando-se do vinhedo mais antigo. Foi o caso de 

Espagne et Portugal, de Édouard Gros, editado em 1911 ou mesmo do famoso guia 

Baedeker, de 1913, onde já se encontra a expressão Paiz do vinho, as suas características 

geológicas e a subdivisão deste território em Baixo Corgo e Cima Corgo: 

The Paiz do Vinho, the home of the noblest vintages of port wine, embraces the 

mica-schist regions on the Douro (Baixo Corgo, Lower Douro), where the lighter varieties 

are produced, and the hilly country on both sides of the Corgo as far N. as Villa Real (Cima 

Corgo, Upper Douro), which yields the stronger vintages (Baedeker, 1913: 561).  

Mas, progressivamente os guias sobre a Península Ibérica passam a dedicar-se, 

sobretudo, à disponibilização de itinerários sintéticos e apegados aos melhoramentos na 

linha de caminho de ferro do Douro e, gradualmente, a informação acerca do território vai-

se desagregando. Nas décadas de 1920 e 1930 esta tendência torna-se evidente, com a 

descrição da linha, apeadeiros e pouco mais. 

A partir dos anos 1940, os guias de viagem sobre a Península tomam outro rumo e 

passam a apresentar descrições em forma de artigos, baseados e (ou) copiados dos 

dircursos do Estado Novo, onde cada região possuía uma identidade própria, e a 

informação condensa-se em volta do vinho e da sua produção. 

Era a imagem da “nação” a ser transportada para os guias estrangeiros.A terra do 

vinho faz agora parte integrante dos guias e, de forma sintética (numa ou duas páginas de 

texto) está sempre presente uma visão da Land of wine (Ogrizek, 1953: 431), do Wine 

country (Clark, 1953: 116), ou do Upper Douro (Fodor, 1960: 399). 

Passa a ser uma matéria presente e um tema sedutor e cativante para os autores dos 

guias sobre a Península que, por vezes, mostram vontade de se alongar acerca da temática 

do vinho do Porto: 

Port wine, taking its name from this city on the Douro, is a subjet of such 

fascination that I scarcely dare touch on it lest I forget that this book is one of general travel 

(Clark, 1953:116).  

Começa a existir uma separação, em capítulos independentes, da cidade do Porto e 

da região produtora de vinhos, porque, evidentemente, o vinho nasce lá longe, embora 
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ainda sem rigor nas distâncias e nos conselhos aos viajantes acerca do território. O País do 

vinho situava-se para lá do Porto e para outros a léguas de distância, como é o caso de duas 

localizações retiradas de duas obras de data próxima, 1952 e 1953 respetivamente: 

The País do Vinho is not very close to Porto but a bit up-Douro, on both banques 

and beside many small tributaries, such as the Rio Corgo, flowing south from beyond Vila 

Real to enter the Douro at Régua (Clark, 1953: 116).  

But the wine of port is born, not at Porto, but leagues and leagues distant, on the 

scorching, arid slopes of Upper Douro (Fodor, 1952: 403). 

Esta falta de rigor denota alguma fragilidade no contacto efetivo dos narradores e 

autores dos guias com o espaço do Alto Douro, sendo a informação retirada, 

consecutivamente, de guias antecessores, o que se trata de uma característica inata aos 

guias de viagem mas que vem desvirtuar a construção da imagem da região, mesmo nos 

guias que apenas se dedicavam a Portugal e a Espanha. 

 

5.  Viajar até ao Alto Douro 

As informações para chegar ao Douro sempre foram escassas, mesmo nos guias 

turísticos. Como vimos, em capítulos anteriores, os itinerários em território português 

propostos aos leitores centravam-se particularmente nos arredores de Lisboa: Sintra, 

Cascais e Mafra. 

No início do século XIX, encontrámos itinerários rudimentares e mesmo a viagem 

de Lisboa até ao Porto era morosa, difícil e aventureira e normalmente apresentada de 

forma excessivamente simples. 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 70 – Route de Lisbonne à Oporto (Reichard, 1803: 30) 
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Partindo do Sul, o itinerário proposto até ao Alto Douro tomava, tradicionalmente, 

a direção Aguiar da Beira – Moimenta da Beira – Ferreirim – Lamego, embora a via mais 

utilizada fosse Porto – Régua – Mesão Frio – Teixeira. Mas, o mais usual, durante o século 

XIX, era encetar a viagem terrestre até ao Alto Douro a partir da cidade do Porto. As 

relações estreitas entre esta cidade e o Alto Douro fizeram melhorar as vias de 

comunicação terrestres, sendo mais fácil e mais comum a utilização da ligação Porto – 

Valongo – Penafiel - Amarante e daqui optar pela via Ovelha – Campeã – Vila Real – 

Santa Marta – Régua ou então pela via Quintela – Mesão Frio – Régua. Até Amarante, a 

viagem de 10 léguas era fácil e poderia ser realizada num dia, faltando oito léguas via Vila 

Real ou seis por Quintela, até à Régua. Era o trajeto de Villa Real pela Campean, pois o 

cume do Marão podia ser facilmente alcançado, assim como Vila Real. E, então, deste 

centro urbano via Santa Marta de Penaguião, acediam ao país vinhateiro (Murray, 1852). 

No regresso, geralmente era proposta a via fluvial, tomando o barco na Régua, localidade 

importante no transporte fluvial, a par de Barqueiros e Porto-Manso. 

O autor do guia Hints to travellers to Portugal confirma que as estradas 

portuguesas no fim da primeira metade do século XIX eram tão más e o alojamento tão 

miserável que pouca coisa poderia fazer suportar a fadiga e as frequentes moléstias de 

quem circulava pelas montanhas de Portugal (Murray, 1852:2). Por essas e outras razões, 

poucos viajantes haviam visitado áreas atrativas do país e mesmo os estrangeiros que 

habitavam nas principais cidades portuguesas, para lá da visita anual ao Douro, visitavam, 

pontualmente, Viana, Ponte de Lima, Braga ou Guimarães. Para os estrangeiros residentes 

em Portugal, sobretudo negociantes ingleses, moradores na cidade do Porto, a visita ao 

Douro não seria assim tão invulgar, particularmente nos meses de Janeiro ou Fevereiro, 

para a aquisição do vinho. Portanto, essas deslocações possuíam fins estritamente 

comerciais, condicionando a visita ao tempo e objetivos de concretização dos negócios166. 

De facto, no fim da primeira metade do século XIX existiam, a partir do Porto, 

serviços de diligências organizadas para Braga, Viana e Régua, mas a viagem estava 

confinada a meios de transporte rudimentares e aos animais: Sur les routes, et a part les 

voitures publiques, qui sont plutôt des omnibus, on se sert de voitures de louage nommées 

traquitanas, espèces de coucous a deux places, attelées de deux mules grosses comme des ânes et 

infatigables (Lavigne, 1866: 778).  

                                                
166 Veja-se Ribeiro, Jorge Martins (2010), “Os Ingleses, o vinho e o Porto no século XIX”, in Pereira, Gaspar 
Martins, (org), História do Douro e do Vinho do Porto, Vol. IV: Crise e Reconstrução. O Douro e o Vinho 
do Porto no século XIX, Porto, Edições Afrontamento, pp. 354-425. 
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Somente o desenvolvimento dos caminhos de ferro vem alterar a estrutura das 

viagens e os guias estão atentos a esta mudança. Lavigne defende, em 1856, que o viajante 

da época já podia, dependendo do tempo disponível, empreender várias excursões na 

Península Ibérica e, de facto, na década seguinte o Porto já se encontrava a escassas dez 

horas de comboio da capital, sendo que a viagem terminava em Vila Nova de Gaia167. 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 71 - Roteiro viajante no Continente e nos Caminhos de Ferro de Portugal (João António Peres 

Abreu, 1865) 
 

Só em Novembro de 1877 se finalizava a ponte D. Maria Pia que ligava, 

efetivamente, Lisboa ao Porto, ou seja à estação de Campanhã, tendo assim sido 

consumada a ligação com a rede da Companhia Real168 (fig. 72). 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 72- Ponte D. Maria Pia, in Diário Ilustrado, 1877  

                                                
167 207 miles ; 1st class, 6,000 reis.; 2nd, 4,670 reis (10 hours) (Lavigne, 1866: 667). A Linha do Norte fica 

unida até Vila Nova de Gaia em 7 de Julho de 1864. 
168 A 20 de Junho de 1860 é fundada a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses que se propõe 

explorar as Linhas do Norte e do Leste e as linhas de que posteriormente tivesse concessão. 
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No fim do século XIX, a viagem Lisboa/Porto já era simples e tida como rápida e 

económica. Havia uma certa diferença na duração da viagem, entre 10, 11 ou 12 horas, 

mas a verdade é que a viagem entre as duas maiores cidades portuguesas, que poucos anos 

antes demorava quatro dias de carruagem, fazia-se agora em meio dia. 

Do Porto o viajante começa a ter alguma escolha para o Douro. O comboio chegou 

pela primeira vez à Régua em 15 de Julho de 1879, alcançando Barca d'Alva em 9 de 

Dezembro de 1887, ficando aí também ligado à rede espanhola. As ligações do Porto a 

Barca D’Álva propostas tinham durações variáveis, consoante o tipo de comboio (ver 

fig.73). 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 73 – Itinerário 238 Barca d’Alva a Porto (Guia para los viajeros de los ferrocarriles de España, 

Francia y Portugal y de los servicios marítimos, 188-:196) 

 

Estas estruturas ferroviárias e ligações estavam expostas nos guias de viagem que 

procuravam atualizar as informações sobre transportes, até porque estas encontravam-se 

agora ao alcance de todos, através da Gazeta dos Caminhos de Ferro de Portugal e 

Hespanha169, da autoria de Mendonça e Costa que justificava o aparecimento do periódico 

da seguinte forma: “o aumento que a nossa viação ferroviária vai adquirindo exigia bem 

que o seu órgão na imprensa lhe consagrasse maior espaço” (Gazeta dos Caminhos de 

Ferro de Portugal e Hespanha, 1888: 2) 

A Linha do Douro foi uma das obras primas da engenharia ferroviária portuguesa 

do século XIX, fazendo chegar o comboio – e com ele o progresso – a regiões que, até 

então, estavam isoladas do resto do mundo, e que tinham como únicas ligações estradas 

sem segurança e a difícil navegação fluvial. Esta a mudança foi determinante para as 

                                                
169 No dia 15 de Março de 1888 havia saído o primeiro número da Gazeta. 
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populações locais e para o transporte de mercadorias. Mas terá sido determinante para os 

viajantes? Em 1889, dos destinos propostos pela Gazeta dos Caminhos de Ferro para umas 

férias de verão, viajando através dos caminhos de ferro, com tarifas reduzidas, constavam 

Moledo e Régua170.  

Esta reviravolta nos transportes foi progressivamente manifesta nos guias 

consultados. No início do século XX a difusão de outros meios de transporte transparece 

na Gazeta dos Caminhos de Ferro171.  

Mas, até à região das vinhas era especialmente valorizada a viagem de comboio, 

tida como muito movimentada e compensadora: 

En quittant la ville de Porto, la ligne du chemin de fer franchit une succession de 

jardins hautement cultivés, de villages d’aspect coquet et prospère. Le voyage est exquis. 

Bientôt la voie, très mouvementée, traverse plusieurs forêts de pins avant d’arriver dans la 

région des vignes (Gros, 1911: 193).  

A Linha do Douro fez chegar o comboio e com ele o progresso172. Com esta linha 

nascem outros ramais: a linha do Tua, com ligação a Mirandela, em 1887173, a linha do 

Corgo, que ligou a Régua a Vila Real, em 1910174 e a linha do Sabor175, com a chegada a 

Carviçais, em 1911. Tudo mudou. O Douro estava agora acessível a quem se quisesse 

aventurar. 

                                                
170 A par de Caldas da Rainha, S. Martinho, Valado, Figueira da Foz, Banhos da Amieira, Luso, Aveiro, 

Estarreja, Espinho, Granja, Porto, Braga, Barcelos, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Caldas d’Aregos, 
Vila Praia de Âncora, Caminha e Valença (Gazeta dos Caminhos de Ferro, 1889: 186). 

171 A Gazeta passa a designar-se Gazeta dos Caminhos de Ferro, Electricidade e Automobilismo. Veja-se A 
Gazeta dos Caminhos de Ferro e a Promoção do Turismo em Portugal (1888-1940) (Ribeiro, 2006). 

172 Já se publicavam guias para a visita ao Norte: Pimentel, Alberto (1876), Guia do viajante nos caminhos de 
ferro do norte em Portugal, Porto, Braga, Tip. de António José da Silva Teixeira. 

173 A Linha do Tua liga a estação do Tua (partilhada com a Linha do Douro) à estação de Bragança. O troço 
entre Foz-Tua e Mirandela, denominado de Linha de Mirandela, ficou pronto em 29 de Setembro de 1887. 
A linha encontra-se atualmente em funcionamento apenas no troço Cachão - Carvalhais, de 16 km. 

174 A Linha do Corgo é uma linha de caminho de ferro desativada, que unia as localidades de Chaves e 
Régua; foi inaugurada em 1 de Abril de 1910, com a chegada do comboio a Vila Real, e concluída a 28 de 
Agosto de 1921, com a chegada a Chaves. Atualmente está desativada. 

175 A Linha do Sabor é uma linha de via estreita, extinta, que ligava a estação do Pocinho, na Linha do Douro, 
à estação de Duas Igrejas - nos arredores de Miranda do Douro. Embora tenha começado a ser planeada em 
1877, o seu primeiro troço, entre Pocinho e Carviçais, só foi inaugurado em 1911, tendo sido concluída 
com a chegada a Duas Igrejas, em 1938. Os serviços ferroviários foram encerrados em 1988. 
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___________________________________________________________________________________ 

Figura 74- Mappa dos caminhos de Ferro de Portugal, Mendonça e Costa & Amaral176 

 

A partir de Espanha, em 1920, era também usual percorrer a linha do Douro até ao 

Porto: 

Salamanca it is 210 3/4 miles westwardly by the railways, via Barca d'Alva, and 

takes 8 hours 54 minutes by ordinary train to the Campanha Station of the Portuguese 

railway at Oporto, Portugal (Black, 1920:504). 

A região ficou décadas dependente das linhas ferroviárias até porque as estradas no 

vale do Douro mantinham-se escassas e depois, pouco se adiantou. Previa-se, ainda, a 

articulação da linha do Douro com outras linhas a construir a Sul do Douro, contudo, essas 

novas linhas nunca chegaram a concretizar-se (Andrade, 2002:15). Só com a criação da 

Junta Autónoma das Estradas, em 1931, quando são construídas as principais estradas do 

País, o Douro melhora da situação precária em termos de vias de acesso.  

É desenvolvido o excursionismo automóvel, e com ele surgem novos termos como 

“piquenique”, “excursão”, “fim de semana”, “passeio anual da coletividade” (Pina 1988: 

49). Mas o Douro não reagia. Na verdade o litoral seria privilegiado em detrimento de um 

interior em esquecimento. 

A partir de 1950, tendo em conta a disponibilidade e fácil acesso a mapas de 

qualidade, como o Guia automobilista e turística de Portugal, de 1944 ou o Mapa do 

Estado das Estradas de Portugal, do Automóvel Club de Portugal, 1953, os guias de 

viagem esquecem o interior em termos de acessos e deixam de apresentar soluções de 
                                                
176 Mendonça e Costa & Amaral, Guia official dos caminhos de ferro de Portugal, Lisboa, M.C.A.(188-:66a). 
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viagem para o Alto Douro. As informações limitam-se a destacar os locais onde os 

viajantes deveriam procurar esclarecimentos: o Secretariado Nacional de Informação, o 

Automóvel Clube de Portugal, a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, os 

transportes aéreos portugueses e os postos de turismo locais.  
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V. VIAJAR NO ESPAÇO – PERCORRER O ALTO DOURO 

 
Nesta fase, era necessário confrontar a grandeza do Alto Douro vinhateiro com as 

convicções dos guias de viagem pois, consoante o interesse de que é objeto ou a maneira 

como se encara o próprio espaço, este difere. O conceito varia de acordo com a escala de 

observação e os critérios de classificação. Um guia de viagem dificilmente se apercebe ou 

traduz a totalidade do conjunto composto por variados elementos, selecionando os aspectos 

mais significativos, dependendo da época, da coleção, do editor e dos seus objetivos. Em 

função do conjunto de análises e das diferentes anotações sobre o Douro disponibilizadas 

pelos guias, este capítulo encontra-se dividido em: território de viagem, paisagem, rio, 

povoamento e povoações, itinerários pelo Alto Douro e visão do Douro Vinhateiro. 

 

1. O território de viagem 

O Alto Douro, enquanto porção de espaço relativamente amplo, destaca-se por 

possuir características físicas e culturais bastante homogéneas, detendo, assim, uma 

individualidade própria. No entanto, essa homogeneidade traz dificuldades de análise do 

espaço, sendo importante procurar nos guias de viagem a noção da dimensão desse espaço 

geográfico e evolução do território de viagem. A localização do paíz do vinho, a noção da 

demarcação, a localização administrativa, os limites, dimensão e divisões do território são 

o que procurámos neste ponto de análise.  

Diante da história e das especificidades que a região duriense possui, não é de 

surpreender que já desde o século XVIII se tentasse delimitar o espaço concedido para 

produzir vinho, nem que se tenha interferido nas técnicas da produção do mesmo, 

nomeadamente no tipo de castas, especificidades dos vinhedos e dos vinhos (Pina, 

2004:319). 

Pelas características dos guias de viagem, com informação sintética e objetiva, a 

dimensão da área produtora de vinho, ou seja, a mancha de vinha na paisagem do Alto 

Douro era uma informação que não era muito valorizada. Há uma subsistente confusão 

entre o espaço cultivado de vinha e a sua demarcação e os dados históricos acerca da 

região estão excessivamente ausentes177. Ao longo da nossa análise poucas vezes os guias 

                                                
177 Demarcações Pombalinas (1757-1761) e Marianas (1788-1793). Em 1865, a instauração do regime de 

liberdade comercial leva à expansão da linha de demarcação ao Douro Superior. No governo de João 
Franco, em 1907, é promulgado um decreto que regulamenta a produção, venda, exportação e fiscalização 
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de viagem abordam as sucessivas demarcações e o alargamento da região produtora 

embora a abertura ao Douro Superior seja evidente nos itinerários propostos. Na verdade, 

como veremos, os esclarecimentos acerca da localização, configuração, dimensão e 

organização institucional da região apenas se encontram nas entrelinhas e com parco 

destaque. 

Desde o século XVIII178 que este território se associava a um espaço entre S. João 

da Pesqueira e o rio Teixeira, limitado a norte por Vila Real e a Sul por Lamego, o que 

nem sempre vai transparecer, com rigor, nos guias consultados. A distância deste espaço à 

cidade do Porto era omissa nos guias ou pouco clara, quer na segunda metade do século 

XIX, início do século XX ou segunda metade deste mesmo século: 

(…) adjoining distric (Fetridge, 1864:533).  

(…) sur la rive droite du Douro, est le fameux pais do Vinho qui donne les vins 

de Porto (Quillardet, 1905: 218). 

But the wine of port is born, not at Porto, but leagues and leagues distant, on the 

scorching, arid slopes of Upper Douro (Fodor, 1952: 403).  

Esta imprecisão ainda é maior no que toca à sua localização no quadro da divisão 

administrativa de Portugal. A reforma legislativa de 1832 manteve Trás-os-Montes como 

uma das seis grandes divisões administrativas em que se encontrava dividido o País, desde 

o século XV e cria a província da Beira Alta, por subdivisão da antiga província da Beira, 

passando a ser constituída pelas comarcas de Viseu, Lamego e Trancoso (Silva, 2002). 

Com a reforma administrativa de 1835, o País, passou a ser dividido em distritos e as 

províncias mantiveram-se como uma referência. A Província de Trás-os-Montes passou a 

agrupar os distritos de Bragança e de Vila Real e os limites da Beira Alta correspondiam 

aos do distrito de Viseu (Valério, 2001). O facto de a região vinhateira estar englobada em 

distritos de Trás-os-Montes e da Beira Alta gerou alguma dificuldade no seu 

enquadramento geográfico. De facto, a província, com a designação de Trás-os-Montes e 

                                                                                                                                              
do vinho do Porto, regressando aos princípios iniciais. Foi novamente demarcada a região produtora, 
abarcando agora o Douro Superior. No ano seguinte, o governo do Almirante Ferreira do Amaral iria optar 
pela demarcação por freguesias, reduzindo a área produtora de vinho do Porto praticamente ao espaço da 
atual demarcação, de 1986 (que corresponde à que foi estabelecido pelo decreto de 10 de Dezembro de 
1921). Veja-se Fernando de Sousa (2007), “O Alto Douro: da demarcação pombalina à classificação de 
património mundial”, População e sociedade, 13, Porto, CEPESE-Centro de Estudos da População, 
Economia e Sociedade, pp. 19-30. 

178 Com a “Memória sobre o Estado da Agricultura e Comercio do Alto Douro” in Memórias da Academia 
Real das Ciências de Lisboa de Francisco Pereira Rebelo da Fonseca (1791). 
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Alto Douro abarcando alguns concelhos na margem esquerda do Douro179 foi reinstituída 

pela reforma administrativa de 1936, em conformidade com a Constituição de 1933. As 

regiões de Trás-os-Montes e do Alto Douro foram finalmente agrupadas na província de 

Trás-os-Montes e Alto Douro180.  

Em geral, nos guias do século XIX, o Douro vinhateiro vai sendo associado à 

província de Trás-os-Montes e só após 1936 a Trás-os-Montes e Alto Douro, mas alguns 

guias consideram os concelhos a sul do Douro, isto é, aqueles que se integram nos distritos 

da Guarda e de Viseu, parte da Beira Alta181. 

Em todos os mapas encontrados nos guias consultados para o período em análise, 

no primeiro, de 1856, dos Guides-Joanne, o Douro surge distante da província de  

Trás-os –Montes, a Norte, e ainda mais afastado da província da Beira, quase como uma 

área alienada (fig.76). Na verdade, esta situação ocorre porque sempre foi consensual que 

esta era uma região integrada numa ou mais amplas províncias. E assim perdura até à 

segunda metade do século XIX. 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

Figura 75- Extrato da Carte Itineraire, physique, politique et routires de L’Espagne et du Portugal182 

(Lavigne, 1856)  

                                                
179 Distrito de Viseu (4 de 24 concelhos): Armamar, Lamego, São João da Pesqueira, Tabuaço. Distrito da 

Guarda (1 de 14 concelhos): Vila Nova de Foz Côa. 
180 Ver A divisão provincial do novo código administrativo de Amorim Girão (1937). Desapareceriam do 

cenário administrativo (ainda que não do vocabulário quotidiano dos portugueses) com a revisão 
constitucional de 1959, não sendo recuperadas pela Constituição de 1976 (Valério, 2001: 29). 

181 Ver Esboço duma carta regional de Portugal (Girão, 1933). 
182 Paris, Libraire Hachette. 
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Em termos cartográficos, encontramos a designação Paiz do Vinho, inscrita em pela 

primeira vez na década de 1880, num mapa alemão, o que se viria a repetir mais vezes nos 

mapas encontrados nos guias do século XIX, mas com pouca regularidade183. 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 76- Geologiste Karte von Portugal184, Von Muller-Beeck in Eine Reise durch Portugal 

(Muller-Beeck, 1883) 
 

Esta “expressão” passa a ser mais corrente no início do século XX, após a 

publicação do guia Baedeker de 1908, pela sua grande difusão e renome, e pelas 

características intrínsecas dos guias de viagem que se vão copiando e apropriando das 

informações de editores, mesmo rivais. 

___________________________________________________________________________________ 

Figura 77- Extrato do mapa Espagne et Portugal185 in Espagne et Portugal : manuel du voyageur 

(Baedeker, 1908) 

                                                
183 Acerca da evolução cartográfica do Alto Douro veja-se “Oporto Wine in Maps: a cartografia inglesa do 
Douro” (Garcia, 2009) e “Mapas da territorialização vitícola portuguesa” (1865-1908) (Fernandes, 2011) 
184 L. Friederichsen, Hamburg. 
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Este território do Vinho, encaixado entre Trás-os-Montes e a Beira Alta é bem 

percetível pois na década de 1920, a região vinhateira do Alto Douro ainda assume, no 

famoso Blue Guide, as características peculiares e primitivas de Trás-os-Montes e as 

características da Beira Alta:  

Beyond the mountains, remote and difficult access, is the least know part of 

Portugal (…) The people, though rough and primitive, have the ready hospitality of 

mountain folk, and are as pious and conservative as the Minhotos. Here the reed cloak of 

the shepherds is replaced by the palhoço, a similar garment of straw. The S. verge of Trás-

os-Montes, near the junction of the Côrgo and the Douro, grows the famous port-wine 

grape. […] Beira Alta (…) hold a great variety of scenery, extending as they do from the 

wine growing slopes S. of the Douro … (Muirhead, 1929: 183). 

 

Mas esta localização administrativa não é constante e, em 1953, a situação da região 

situação surge em exclusivo em Trás-os-Montes e ligada à cidade da Régua. 

 

___________________________________________________________________________________ 

Figura 78 – Traz-os-Montes in Spain and Portugal (Ogrizéc, 1953: 431) 

 

Sempre houve, conjuntamente, alguma inconsistência acerca da circunscrição desta 

região, até porque o espaço cultivado de vinha e a demarcação sempre se confundiram. 

Esta questão dos limites complicou-se perante as fontes consultadas e o tipo de informação 

                                                                                                                                              
185 Wagner & Debes, Leipzig. 
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transmitida pelos guias de viagens, muito colada aos meios de transporte e acessibilidades 

e menos ao conteúdo descritivo da paisagem. 

Os limites da região produtora de vinho no Alto Douro e o levantamento do seu 

espaço, na totalidade e com rigor, foram representados apenas aquando da publicação do 

Mappa do Paiz Vinhateiro elaborado pelo Barão de Forrester, sendo à data deste registo 

cartográfico, em 1843, configurada de modo irregular estendendo-se por 8 léguas de 

comprimento e 3 de largura máxima186. O seu ponto mais a norte era a cidade de Vila Real; 

mais a Sul, Lamego; Mesão Frio, no extremo Oeste, e São João da Pesqueira a Leste. Por 

dificuldades de navegação do rio a região vinhateira estendeu-se, inicialmente, apenas até 

ao obstáculo do Cachão da Valeira, que durante muitos séculos funcionou como limite à 

navegabilidade para montante, o que se repercutiu no espaço, dada a impossibilidade de 

escoamento da produção vinícola. 

 

___________________________________________________________________________________ 

Figura 79 - Mappa do Paiz Vinhateiro do Alto Douro (Forrester, 1843) 

 

Pelas razões expostas, enraizou-se a ideia de que o termo a leste era São João da 

Pesqueira e para Oeste, o rio Teixeira. De facto, durante muito tempo, Barqueiros 

funcionava como o princípio da região demarcada, principalmente para quem provinha do 

Porto via Mesão Frio. A partir daqui, o avistar das vinhas transformava o olhar. 

                                                
186 Aproximadamente 72600 hectares. Dada a diferença das medidas e sua variabilidade para diferentes 

nacionalidades, considerámos a medida légua geográfica=555555 cm e a da milha=160934 cm (Marques, 
2001: 23 e 35). Sobre os Mapas do Barão de Forrester ver “Forrester e a Cartografia Vinhateira do Douro” 
In Barão de Forrester. Razão e Sentimento. Uma História do Douro (Garcia, 2008). 
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Foi durante a primeira metade de século XIX que, progressivamente, se verificou o 

alargamento da principal área produtora, afastando-se da área primitiva ou antiga, que se 

estendia do Rio Corgo187 até ao Cachão da Valeira e ainda hoje designado por “antigo Paiz 

Vinhateiro” ou Baixo Corgo188. 

O Baixo Corgo sempre foi a área de maior domínio da vinha, estendendo-se desde 

Barqueiros e Barrô, em ambas as margens do rio Douro, até à confluência do rio. Terá sido 

a primeira sub-região a merecer a atenção dos comerciantes e produtores, devido à sua 

proximidade ao Porto e a Vila Nova de Gaia e às vias de comunicação, situando-se aqui 

alguns dos maiores e mais antigos centros urbanos como a Régua, Lamego e Mesão Frio. 

A montante do Baixo Corgo, até ao Cachão da Valeira, inúmeras quintas formavam 

uma mancha vinícola à volta do Pinhão, o Cima Corgo, que regista maior dinamismo a 

partir do segundo quartel do século XIX. A paisagem com fortes declives e solos xistosos 

possuía vinhos de elevada qualidade. 

Na verdade, a sucessão de obstruções no rio e a sua navegabilidade mantiveram-se 

presentes durante muitas décadas, nos seus “pontos” difíceis189, pese embora a convenção 

já assinada com o governo espanhol, para a livre circulação do Douro. Bradshaw, em 1875, 

ainda estabelece um limite reduzido à navegação do Douro: “the Douro is navigable 100 

miles above the city” (Charnock, 1875: 180). No entanto, em 1878 o território vitivinícola 

já era representado para leste de S. João da Pesqueira e com menção ao Douro superior 

(ver fig. 80). 

De facto, durante a segunda metade de Oitocentos decorre um vasto processo de 

transformação espacial, muito pouco claro nos guias analisados. Mas, apesar da escassez 

de informação os guias, no último quartel do século, os guias confirmavam que todos os 

anos novas vertentes eram cultivadas e que o limite do cultivo de vinhas crescia 

gradualmente para leste, em ambas as margens: 

                                                
187 O rio Corgo é um dos afluentes do rio Douro. Nasce no concelho de Vila Pouca de Aguiar e desagua junto 
à cidade do Peso da Régua, na margem direita do rio Douro, passando antes por Vila Real e no concelho de 
Santa Marta de Penaguião. 
188 Hoje, as sub-regiões utilizadas são: Baixo Corgo (Barqueiros-Corgo), Cima Corgo (Corgo-Tua) e Douro 

Superior (Tua até à fronteira). 
189 No Mappa do Douro Português e Paiz Adjacente, de 1848, Forrester assinala as sinuosidades do curso do 

rio marcando todos os pontos de difícil navegação (210), assim como as léguas, estimadas pelos barqueiros 
desde a foz do rio Douro a todos os lugares onde havia barcas de passagem. 
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The wine is mostly supplied from the Alto Douro, of a fierce contest for the throne of 

Portugal, about 60 miles up the river, in a space extending 24 miles by 12 miles on both 

sides of it (Charnock, 1883: 180).  

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 80 – Carte vinicole du Douro (Soares, 1878) 

 

O Douro superior, a montante do Cachão da Valeira, apenas desperta a curiosidade 

dos guias mais tarde pois só ocorre maior investimento vitícola após as moléstias do oídio 

e da filoxera nas áreas tradicionais e após a progressão do caminho de ferro190. A linha foi 

aberta à exploração até à Régua em 15 de Julho de 1879, ao Ferrão em 4 de Abril de 1880, 

ao Pinhão em 1 de Julho de 1880 e a Barca D’Alva em 1887. 

Pelos estatutos da Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal, criada em 1889, 

sabemos que a região do Douro aparecia já alargada até à fronteira integrando os concelhos 

de Lamego, Armamar, Tabuaço, S. João da Pesqueira, Vila Nova de Foz-Côa, Figueira de 

Castelo rodrigo, Meda, Freixo de Espada á Cinta, Moncorvo, Vila Flor, Carrazeda de 

Ansiães, Murça, Alijó, Sabrosa, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Régua e Mesão Frio 

(Pereira, 2010: 34), mas esta dimensão, pelo menos a ligação Porto – Barca D’Alva, 

começa a ser visível nos guias de viagem191. 

                                                
190 Oídium desde 1851, Filoxera desde 1868 e o Míldio desde 1893 (Pereira, 2010: 34). 
191 Sobretudo nos dedicados à Península Ibérica, entre 1910 e 1930, com a descrição da linha, apeadeiros e 
pouco mais. Ver pág. 163 do presente estudo. 
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Com a finalização da linha do Douro e a possibilidade de se percorrer todo o Alto 

Douro Vinhateiro surgem novas preocupações mas relacionadas com a “fronteira” de 

entrada nesta região, pela via férrea, que passava por Barqueiros, uma localidade fluvial: 

após Juncal192 e um viaduto de 200 metros, com 52 metros de altura, na Pala, entrava-se no 

“valée du Douro”(Lavigne, 1889: 683). Na verdade, a descrição da viagem centra-se em 

locais que definem alterações na paisagem, como a passagem do vale do Douro para o vale 

do Tâmega: 

(…) Mosteirô et Palla oú elle quite la valée du Douro pour passer entre de belles 

montagnes, et gagner à Marco de Canavezes la valée du Tamega…(Conty, 189-: 213). 

Denota-se que o território passa a ser definido geograficamente mas apegado às 

vias de circulação férreas, escasseando a sua descrição. Muitas vezes o espaço é apenas 

uma imagem parca e uniforme ao longo de toda a linha: “La voie parcourt les vignobles du 

Douro” (Lavigne, 1889: 357). 

A par desta constância, nas primeiras décadas do século XX, a região surgia 

tendencialmente associada a uma área central com uma dimensão completamente 

subavaliada. O Alto Douro era descrito como uma faixa ao longo do rio, até ao Tua, 

estendendo-se mais longe, na margem direita, melhor exposta até Vila Real (Conty, 189-: 

213) e muito centrada na margem direita do rio:  

…sur la rive droite du Douro, est le fameux pais do Vinho qui donne les vins de 

Porto, et occupe (…) une superficie d'environ 35 000 hectares (Quillardet, 1905: 218).  

Apenas nas primeiras décadas do séc. XX, novas localidades, para além da Régua, 

Vila Real e Lamego, começam a surgir pontualmente referenciadas nos guias, como o 

Pinhão, Alijó ou Sabrosa193, mas temos a sensação de que, nos guias, a área produtiva foi 

pouco aumentada. Os autores limitavam-se a tirar partido da informação acanhada dos 

guias anteriores. 

Finalmente, em 1929, através do Blue Guide, este território “cresce” um pouco no 

papel, ultrapassa o Tua e alcança a fronteira. Agora, o Paiz do vinho, parte integrante do 

vale do Douro, inclui ambas as margens do rio, de Barca d'Alva a Barqueiros, um pouco a 
                                                
192 A estação ferroviária de Juncal serve a freguesia de Paredes de Viadores, entre Marco de Canavezes e 

Baião. 
193 De facto, estes concelhos, a par de Mirandela, Murça, Valpaços, Vila Flor e Alfandega da Fé, integram a 

nova demarcação de 1907, proposta por João Franco. 
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oeste da Régua e o vale do Corgo, desde Vila Real. Lamego era o limite a Sul (Muirhead, 

1929: 276).  

Mas a Régua conserva-se o centro da região e por vezes surge a referência ao Tua 

exclusivamente porque aqui se fazia a ligação para Bragança (Crockett, 1930: 326). O 

espaço entre o Tua e a fronteira fica quase ausente ou patente de forma crítica pela sua 

persistente aridez, o que é de admirar se recordarmos a existência de obras editadas há 

muito como O Douro Ilustrado do Visconde de Villa Maior (1876) que apresentavam um 

Douro vinhateiro até à fronteira. 

A real dimensão do espaço apenas se torna visível nos guias por volta de meados do 

século XX, um século depois da representação cartográfica de Forrester (1843). Após 1950 

e até 1974, esporadicamente, os guias projetam já a região com uma dimensão muito 

superior: dos 73000 hectares passamos agora a uma extensão de 250000 hectares. Esta é a 

dimensão atual deste território, obviamente muito heterogéneo e com paisagens 

centenares.:”The wine country covers 250.000 hectares, which is to say 600,000 acres”194.  

Sabemos, no entanto, que apenas 48 000 desses hectares se encontram ocupados 

pela vinha contínua, e que, a área classificada como Património da Humanidade, desde 

Dezembro de 2001, dispersa por 168 freguesias que marginam o vale do Douro e os 

principais afluentes desde Mesão Frio até à fronteira, tem uma dimensão de 24.600 

hectares (Pina, 2005: 203). 

Não conseguimos descortinar se, de facto, havia um desconhecimento dos guias em 

relação à circunscrição da região ou se essa informação não era relevante para os visitantes 

que naturalmente procuravam a área central e clássica. Na verdade,o vital era a observação 

das vinhas e ao percorrer este vale os viajantes podiam ter a consciência da extensão, da 

prática extensiva e da dependência desta cultura nesta terra, sendo os limites da 

demarcação irrelevantes ou mesmo confundidos com o que a vista conseguia alcançar:  

If you follow one of the roads overhanging the valley, you can see to what extend the 

vine is queen of this country and to what extend everything is used in her service (Ogrizek, 

1953: 431).  

 

 
                                                
194 242811 hectares (Clark, 1953: 117). 
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2. A paisagem 

E quais as características e particularidades diferenciadoras deste espaço em termos 

paisagísticos? O que procurávamos neste ponto de análise passa pelas características do 

solo, clima e da topografia da paisagem vinhateira, distinta de outras, pelas diferentes 

paisagens dentro do território, pelo contraste entre margens e pela leitura de sub-paisagens 

descritas em redor de cada localidade, quinta ou apeadeiro. Os guias de viagem pelas suas 

características narrativas não se alongam em grandes divagações paisagísticas, pelo que, 

tivemos que procurar nas entrelinhas e nos itinerários propostos as características da 

paisagem ao longo da linha do Douro. 

O valor excecional da paisagem vitícola duriense sempre assentou na unicidade da 

relação do homem com a natureza e na adversidade dos seus elementos – solo, vertentes e 

água (Aguiar, 2002:146) ou seja o substrato xistoso, o forte declive e o rio Douro: os 

socalcos refletem a conquista de espaço necessária ao cultivo da vinha. Era essa a 

expectativa que procurávamos nos guias: encostas altas, blocos de granito, vinhas 

cultivadas em acentuados declives, uma paisagem grandiosa, pintalgada por habitações: 

Vallée du Douro. Elle est encaissée par les haut talus. Le lit du fleuve est rocheux, 

semé de blocs de granit gris, rongés par les eux, dont la hauteur est très inconstant. Le 

pentes supérieures souvent abruptes, sont très cultivées, surtout en vignes, qui, en maint 

endroit, sont aménagées en étages et semées d’habitations, L’effet et grandiose (Lavigne, 

1896: 388).  

Esta foi a imagem paisagística sistematicamente encontrada até a região se tornar 

acessível, com a chegada do comboio a Barca d'Alva em 1887. A descrição da paisagem 

duriense e do meio envolvente é mais exígua nos guias de viagem do que era expectável; 

Na verdade, a descrição da paisagem está até então ausente nos guias e apenas surgem 

referências à grandiosidade de um relevo acidentado e completamente coberto de vinhas. 

Sabemos que, independentemente da melhor ou pior aptidão das vertentes e dos 

solos, o vale do Alto Douro, de características marcadamente mediterrâneas, é composto 

de solos pobres e vertentes em forte declive. Foi necessário criar e aperfeiçoar técnicas de 

valorização do espaço agrário e possibilitar o cultivo da vinha em condições muito 

adversas, em vertentes difíceis e pedregosas, através da construção de socalcos, suportados 

por extensos muros de xisto mas, este esforço, não é muito evidente nos guias analisados. 
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Apenas no início do século XX descobrimos uma primeira preocupação com a 

fundamentação do fator de distinção entre esta paisagem e outras paisagens vinhateiras: os 

muros que conferiam um aspeto singular, moldando uma paisagem vinícola com uma 

imagem característica, pois os terraços acompanhavam as curvas do terreno: “(…) une 

suite de terrasses en amphithéâtre (…)” (Quillardet, 1905: 218). 

Poucos referem a pedra “louzinha”, própria para facilitar a plantação das vinhas, 

pois , esta plantação nas vertentes abruptas só era possível através do auxílio de pequenos 

muros de xisto que funcionavam como suporte.  

The Paiz do Vinho, the home of the noblest vintages of port wine, embraces the 

mica-schist regions on the Douro (Monmarché, 1916: 561). 

Para além das características do solo, esta região encontra-se rodeada por conjuntos 

montanhosos que a protegem e que lhe conferem um microclima específico: com 

temperaturas altas nos meses de Verão, e valores médios mensais baixos, no Inverno, e 

amplitudes térmicas muito elevadas, que se acentuam, se nos deslocarmos de jusante para 

montante (Pina, 1996/7: 73). Estas características climáticas ficam fora da preocupação dos 

guias de viagem.  

O contraste entre as margens, a do Norte, mais soalheira e com mais vinha, e a do 

Sul, mais pobre, vai surgindo pontualmente, com a eleição da margem direita como 

produtora do melhor vinho devido às propriedades do solo. De facto, a melhor exposição 

para o cultivo da uva eram as vertentes voltadas a sul, gozando de maior intensidade de sol, 

sendo as melhores uvas as cultivadas a altitudes mais baixas e mais resguardadas, pois as 

dos topos das vertentes eram mais “aguadas”, formando um vinho mais leve e claro. A 

margem sul, na margem esquerda do Douro, no “distrito” do Alto Douro achou-se sempre 

menos cultivado de vinha, pois era tido como de qualidade inferior195. 

Na verdade, os guias procuram cingir-se à imagem exclusiva do que se vê, logo, de 

uma edificação deste território produtivo quase em exclusivo na margem direita tal era a 

abundância de vinhedo nesta margem: 

(…) sur la rive droite du Douro, est le fameux pais do Vinho qui donne les vins de Porto 

(…) (Quillardet, 1905: 561). 

                                                
195 Ver Condições Naturais – Região Demarcada do Douro (Monteiro, 2005: 9-29).  
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Notória é a diferença na descrição da paisagem antes e depois da entrada no país 

vinhateiro pela menor diversidade de espécies face à quase monocultura da vinha. Nos 

arredores da estação ferroviária de Juncal, após Marco de Canavezes, são descritas as altas 

colinas arborizadas e na estação de Mosteirô as videiras, oliveiras, laranjeiras, figueiras e 

outras variedades de vegetação do Sul mediterrâneo. Em Aregos nunca eram omitidos os 

banhos de enxofre e, em Moledo, as águas alcalinas onde o vale das vinhas se expandia 

(Baedeker, 1913, 561). A partir daqui a imagem revela-se cada vez mais homogénea. 

 
Era a visão condicionada dos guias que se estende até ao século XX: a altura das 

encostas delineadas pelos socalcos e terraços e a uniformidade são os aspectos mais 

realçados a par do contraste com os pontos brancos dos edifícios agrícolas, que aqui e ali 

emergiam:  

Ça et là, juché sur un rocher ou enfoui dans le pli d’un terrain, un gros pâté de 

constructions, lourdes et massives, émergente (Gros, 1911: 193). 

Por vezes os guias dão ênfase às características da vinha que, embora não fosse alta 

e “gloriosa”, pela dimensão de cultivo e cor tornava-se sumptuosa: 

Ce n'est plus la plante glorieuse s'élevant très haut, fière de sa beauté; modeste 

comme il convient au vrai mérite, la petite vigne est soutenue par des échalas (Quillardet, 

1905: 561)..  

Esta sumptuosidade também estava associada ao facto de as videiras serem 

plantadas em terraços e socalcos cujas ramificações eram suportadas por estacas, criando 

um cenário único. 

Em 1913, o guia Baedeker, mais rigoroso, inclui neste panorama, o rio e os barcos 

típicos que por aqui se avistavam mais amiúde:  

Large vessels, dwindling into insignificance in contrast with the lofty granite 

banks, crowd the river, accompanied by the curious Barcos Rabello, which bring the wine 

from the Paiz do Vinho (Baedeker, 1913, 561). 
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No entanto, os famosos cais, como Porto Manso196, que aqui se localizavam, com 

locais abrigados para a acostagem de embarcações, foram continuamente omitidos pelos 

guias e seus autores. 

Perante o vazio descritivo, o que tentámos foi fazer a leitura da paisagem ao longo 

do percurso comumente percorrido, junto ao rio Douro porque, como já foi referido, as 

descrições estavam fundamentalmente ligadas à progressão e viagem de comboio ao longo 

da linha do Douro. 

No Alto Douro o maior destaque, em todo o período de análise, era 

indubitavelmente a paisagem da Régua e seus arredores. Não sabemos se esta decisão se 

deve a questões fundamentadas na acessibilidade, no facto de esta área ter sido sempre, 

no território vinhateiro, a mais visitada e o centro comercial mais ativo ao longo das 

décadas ou pela sua localização privilegiada. Numa das raras descrições paisagísticas, 

aqui o rio é descrito como mais amplo e aberto e o vale circundado por vinha:  

Elle occupe une situation charmante, dans une courbe profonde du fleuve, du côté 

N. A dr. S´élevant toujours les collines plantées de vignes; celles de g. très cultivées, sont 

étagées en deux rangs (Lavigne, 1896: 390).  

De facto, no fim do século XIX, após a passagem da Régua e após a passagem do 

afluente Corgo, antevendo o Alto Corgo, o guia Diamant relata um espaço de casas e 

quintas de maiores dimensões e mais ricas. Era um território novo e em expansão: “En vue 

de la voie, à g., s’aligneant de nombreuses maisons blanches, roses et coquettes” (Lavigne, 

1896: 390).  

Seguindo a linha do Douro, tal como era quase sempre aconselhado pelos guias do 

século XX, após a passagem pelo rio Varosa197, eram assinaladas, a par dos conjuntos de 

casas de campo e das grandes vinhas, grandes plantações de oliveiras nos arredores da 

Folgosa: “Sur la rive gauche, Folgosa, au milieu d’oliviers”(Monmarché, 1916: 561).  

Em toda a região é notório que a cultura da vinha assume preponderância, mas 

também se encontram, pontualmente, alusões a outras espécies vegetais nas regiões onde o 

vinho era menos produzido. Esta diversidade parece ser uma alternativa procurada e uma 

fuga à paisagem interminável de vinhas.  

                                                
196 Veja-se Os marinheiros do Douro no fim da viagem baseado na obra "Porto Manso" de Alves Redol 

(Rodrigues, 2004). 
197 O Varosa é um rio que nasce na Serra de Leomil, desaguando no Douro (margem esquerda), no lugar de 

Varais, freguesia de Cambres (concelho de Lamego), frente à cidade do Peso da Régua. 
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No início do século XX já o Cima Corgo possuía grande dinamismo vinhateiro e o 

Pinhão era um centro de vinhos de melhor qualidade (Pereira, 2010:31), mas, transpondo o 

rio Pinhão198 a paisagem surgia relatada como bem mais agreste e com um vale rochoso: 

“The valley now contracts to a rocky ravine” (Baedeker, 1913, 561). Agora a ausência 

descritiva surge associada à regularidade da paisagem. Excepção feita à passagem da 

Quinta do Vesúvio199, pela dimensão da vinha, laranjeiras e oliveiras.  

Depois do Tua200 (junção de um ramal com Mirandela), a paisagem acentuava esta 

mudança, sendo, em plena década de 1920, descrita como muito mais acidentada e 

selvagem, com ravinas rochosas, pouco atrativa (López, 1924: 183).  

Com a chegada do comboio a Chaves, em 1921, o viajante era frequentemente 

aconselhado a tomar o ramal do Corgo, com ligação a Vila Real e Chaves, por uma encosta 

ascendente e serpenteando por uma paisagem bravia (López, 1924: 782), sendo esta uma 

alternativa ao percurso ao longo do rio. 

Mas a generalidade dos guias propunha a viagem até ao Pocinho, sendo esta uma 

paisagem intensamente referenciada devido aos bosques circundantes, árvores e oliveiras 

que criavam uma paisagem distinta. Aqui, os guias assinalavam nova junção com outra 

linha de caminho de ferro. Seguia-se para o Côa201 e depois para Barca D’Alva, a estação 

de fronteira portuguesa, no ponto onde o rio Águeda desagua no Douro202. 

Como vimos, a partir dos anos 40 e 50, sobretudo os guias de viagem dedicados à 

Península Ibérica mudam de orientação e passam a apresentar exposições mais extensas 

sobre as regiões mais emblemáticas de cada país mas, a informação foca-se sobretudo na 

visão geral da terra do vinho, na sua singularidade e no seu peso histórico. A paisagem era 

                                                
198 O rio Pinhão é um pequeno rio, afluente da margem direita do rio Douro e desagua no Douro, na vila do 

Pinhão. 
199 A transformação da Quinta do Vesúvio no modelo das vinhas do Douro começou com António Bernardo 

Ferreira, um produtor estabelecido no Douro que comprou a quinta em 1823. Além da construção de 
centenas de terraços e da plantação de milhares de videiras, tudo manualmente, foi construída uma adega de 
grandes dimensões. Depois da morte do proprietário, em 1853, a Quinta do Vesúvio foi legada a seu filho, 
António Bernardo Ferreira II, que casara apenas um ano antes com a sua prima Antónia Adelaide Ferreira. 
Uma década mais tarde, Dona Antónia ficou viúva e o destino da Quinta do Vesúvio ficou nas mãos desta, 
alcançando grande prestígio. Ver Dona Antónia de Maria Luisa Rosas Nicolau de Almeida de Olazabal 
(Pereira, 2011). 

200 O rio Tua é afluente da margem direita do rio Douro. Originário de Mirandela desagua junto da localidade 
de Foz Tua, situada na freguesia de Castanheiro. 

201 O Rio Côa nasce nos Fóios (Sabugal) e desagua na margem esquerda do rio Douro, perto de Vila Nova de 
Foz Côa. É dos poucos rios portugueses que efetuam um percurso na direção Sul-Norte. 

202 O Águeda é um rio internacional que nasce em Espanha na Serra das Mesas e que desagua no Douro junto 
a Barca d'Alva. 
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tida como uma construção única mas a sua caracterização, sendo uma composição geral 

acerca da região do vinho do Porto, rareava cada vez mais.  

O vinho encontra, na acidentada topografia da região e nas características 

climáticas, um campo fértil de desenvolvimento. Mas, a paisagem é uma obra combinada 

da natureza e do homem, que através dos séculos se foi adaptando às condições ambientais 

e desenvolvendo técnicas e saberes exclusivos. E, a par desta realidade, o papel do 

duriense. Viver para o vinho pois o vinho dava vida aos durienses: 

This region is called the “land of wine” for along the Douro’s winding banks people 

live only for the vine, the pride and the source of wealth of the valley (Ogrizek, 1953: 431). 

Perante esta adaptação do homem ao ambiente e às contrariedades e perante os 

traços da grandiosa obra de conquista de espaço para a produção de vinho, o guia Fodor 

defende que os homens, obstinados, haviam transformado este vale ingrato no mais 

abençoado do país: 

They fought a bitter fight, strangling in ravines, wandering in fits and starts, to force a 

way through roots and rocks. (…) With tireless obstinacy, the men of Douro broke up slate, 

built terraces with stone retaining walls, struggled against drought and phylloxera, and made the 

lost valley the most blessed of Portugal (Fodor, 1960: 400).  

A híper-conotação do vinho na paisagem, que leva Fodor a afirmar que esta seria a 

única atividade possível neste país: “nothing but the vine could survive in this torrid pass” 

(Fodor, 1960: 400). Não é de estranhar, dado que seria esta a grande referência que os 

autores dos guias possuíam, o que, de certo modo, veio desertificar a paisagem descrita, 

quer de animais, quer de homens. 

 

3. O Rio 

Em quase todos os guias se manifesta preocupação em fornecer algumas 

explicações acerca do rio Douro, sua proveniência e trajeto. Escasseia a localização da sua 

nascente em Espanha, destacando-se o facto de o rio formar o limite leste da província 

portuguesa de Trás-os-Montes, estabelecendo a fronteira entre Portugal e Espanha. 

É natural a preocupação em informar os leitores acerca do trajeto do Douro e da 

“viagem pelo Douro português”, que sabemos ser já pontualmente sugerida nos guias de 

viagem dedicados a Portugal, da primeira metade do século XIX. Por esta data, a estrada 
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do Marão e o rio Douro constituíam os eixos vitais para a economia da região. A primeira 

servia de contacto com o litoral. A segunda, o rio, era proposta sobretudo para quem 

passava a fronteira com Espanha. O viajante que entrava em Portugal, passando por 

Salamanca e Barca d’Alva, podia procurar um dos barcos que constantemente daí partiam 

para o Porto (Murray, 1856: 159). Perante as más condições das vias terrestres na região do 

Alto Douro, a via fluvial foi sempre a mais apetecível. De facto, até ao aparecimento das 

vias ferroviárias, as vias fluviais detinham um papel de fuga face ao isolamento a que a 

região se encontrava votada. 

A viagem começava em Barca d’Alva, precisamente onde as margens são 

portuguesas, com uma pernoita na Régua. Daqui podia-se chegar ao Porto em oito, doze ou 

dezasseis horas (Murray, 1852: 51-52). 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 81 –Mappa do Douro Portuguez e Paiz Adjacente (Forrester, 1848) 

 

Os guias apresentavam rotas com o tempo médio da descida entre os pontos 

difíceis, baseadas no trabalho desenvolvido por Forrester, expresso no seu Mappa do 

Douro Portuguez e Paiz Adjacente, de 1848, onde inclui um mapa reduzido à escala de 

duas léguas por polegada, “a fim de mostrar o tempo que um barco pequeno gastava por 

légoa tanto no Verão como no Inverno”. Obviamente que, durante a segunda metade do 

século XIX, a facilidade de navegação é notória, porque muitos dos impedimentos 

identificados no mapa são eliminados, mas a sua utilização por parte dos viajantes não 

acompanhou este progresso devido à abertura da linha de caminho de ferro e no fim do 

século XIX começam a escassear as menções à utilização desta via. 

Sem grandes detalhes, quase todos os guias procuram mencionar os famosos barcos 

de madeira, os rabelos, que navegavam no rio Douro. Detêm-se em parcos detalhes 

estéticos e em questões técnicas e práticas de navegação. A viagem era assumida como 
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perigosa mas compensada pela destreza dos marinheiros, normalmente cinco, um dos quais 

o responsável pelo leme ou espadela: 

The navigation of the upper part of the river is difficult and often dangerous, but 

the dexterity of the navigators of the flat -bottomed craft in which the wine is conveyed is 

wonderful (Charnock, 1875: 180). 

Os barcos que faziam o serviço de navegação do Douro possuíam uma forma 

especial pois eram planos (e regulados por um enorme remo), baixos, estreitos, em função 

da estação quente com pouco caudal (e baixa profundidade) e em função das dificuldades 

do curso entre os blocos de granito com estreitas passagens203. 

No fim do século XIX são comuns as alusões ao facto de muitas vezes a navegação 

só ser exequível com a assistência de animais, que rebocavam os barcos ao longo da 

margem, oferecendo um espetáculo muito pitoresco:  

Les bateaux remontant le fleuve sont remorqués par des bœufs le long de la berge. 

Il y a, d’espace en espace, sur la rive g., des petits ports d’étape, où les flottilles au repos 

offrent un spectacle très pittoresque (Lavigne, 1896: 389).  

Na verdade, apesar da linha férrea, o movimento fluvial continuava relativamente 

intenso. De acordo com Brito Aranha, nos finais do século XIX ainda se observavam cerca 

de 800 barcos dos designados “barcos de carreira”, pois transportavam simultaneamente 

passageiros e mercadorias (Aranha, 1871:204). Portanto, a par do seu aspecto peculiar, 

nada fazia esquecer a sua principal função, o transporte de vinhos até às caves em Vila 

Nova de Gaia depreendendo-se pouca utilidade para uso turístico: 

Néanmoins des barques á fond plat, en forme de navettes, pointues à chaque 

extrémité, font le transport des vins (Gros, 1911: 194). 

O que se apreendia era o seu movimento comercial e a altura do ano em que a 

azáfama era maior, quando o rio Douro ficava repleto dos pequenos barcos204; Mas, os 

guias pouco transmitem acerca da irregularidade do regime do rio e das variações do seu 

caudal que na época, podiam ser observadas. Na Primavera, o movimento era intenso de 

barcos comerciais (Quillardet, 1905: 218), pois as condições de navegabilidade eram mais 

                                                
203 Veja-se Os barcos do rio. “Como cestas à flor da água” in Memória do rio (Pereira, 2001: 115-131) 
204 Acerca da variação sazonal da navegação do Douro veja-se Cardoso, 1988. 
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favoráveis entre Dezembro e Maio e menos favoráveis de Junho a Novembro devido ao 

fraco caudal (Cardoso, 1988: 120). Havia um acréscimo substancial do caudal do rio 

Douro antes da Primavera, quando a neve das montanhas derretia, o que, associado às 

chuvas, enchia os rios e ribeiros que corriam para o principal. Assim se formavam as 

famosas cheias súbitas e destruidoras, havendo pouco a fazer contra a força da corrente.  

É notório que os registos encontrados nos guias, sobre a rede hidrográfica do 

Douro, reportam-se quase exclusivamente ao rio Douro, como se este fosse um elemento 

isolado. Esta escassez de informação explica-se facilmente pela escassez de viagens no 

interior do território e pelo seu desconhecimento.  

Com a abertura da linha de caminho de ferro, foi possível descortinar, um pouco 

mais, da densa rede hidrográfica da área em análise, através da descrição do trajeto 

ferroviário presente nos guias. 

O Corgo, pela sua proximidade à localidade mais visitada, a Régua, é o afluente 

mais referenciado. Em 1896, o guia Diamant refere a transposição do Varosa (na margem 

esquerda) e após Bagaúste e Ferrão, depois da passagem por dois célebres rápidos do 

Douro, o Cachucha e o Olho de Cabra, menciona o rio Pinhão. Depois deste afluente, 

outros rápidos se seguiam, como a famosa torrente de Roncão, até se alcançar o Tua, para 

se entrar num espaço com menos obstáculos e menos pitoresco:  

La voie remonte désormais la rive g. et n’y rencontre pas moins d’obstacles ni de 

sites pittoresques (Lavigne, 1896: 390). 

Seguia-se a passagem pelo túnel do Cachão, o Vesúvio e depois a aproximação do 

rio Sabor, e o seu vale fértil e aberto que descia dos montes de Bragança: 

(…) en face, sur la rive dr., dans cette partie du trajet, le fleuve décrit un fer à 

cheval de 5 kil., de profondeur et de 2 kil ½ d’ouverture, au fond duquel se trouve le 

confluent rio Sabor (Lavigne, 1896: 390).205 

No Pocinho, o rio descrevia uma outra curva. Mais à frente o rio Côa e mais tarde 

uma nova estação na confluência do Côa e o Douro. Depois o Viaduto de Águias, sob o 

pequeno rio com o mesmo nome, a estação de Almendra e por fim Barca D’Alva, terminus 

                                                
205 O rio Sabor é um rio que nasce na Serra de Gamoneda, na província de Zamora (Espanha), entra em 

Portugal, atravessa a Serra de Montesinho, no distrito de Bragança, indo desaguar a jusante do Pocinho, na 
aldeia da Foz do Sabor. 
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do caminho de ferro português. Aqui o rio Águeda formava a fronteira entre os dois países 

e, frequentemente, os guias avançavam para o território espanhol. 

As novas ligações e ramais no Douro, nos fins do século XIX e na primeira década 

do século XX, trouxeram mais alguns esclarecimentos acerca dos afluentes do Douro e 

suas localizações geográficas, surgindo a informação, nos guias, de forma direta e objetiva, 

quase sem componente descritiva. 

The train ascends the left bank of the Corgo through the Paiz do Vinho. 16 M. Villa 

Real (6700 inhab), at the confluence of the Corgo and the Cabril (Baedeker, 1913, 561).  

Esta forma de abordagem torna-se particularmente evidente e usual nos guias 

publicados após a linha do Douro, ao longo do rio, estar totalmente estabelecida, 

revelando-se colada ao percurso do caminho de ferro e à transposição das pontes 

ferroviárias e restantes obras de engenharia, sendo a descrição muitas vezes restringida à 

delineação da linha:  

We cross the Corgo by an iron bridge.  (…)we cross the Tua by a five-arched iron 

bridge (…) (Baedeker, 1913, 561).  

No século XX, quando o transporte de vinho era já maioritariamente transportado 

pelo caminho de ferro, o rio mantinha alguma atratividade pela imponência e pela aventura 

o que justifica que os guias as fomentassem. A viagem nos barcos era facilmente acessível 

se se contactasse um transportador previamente: 

A voyage in one of these boats, which may be arranged by introduction to an 

Oporto wine-shipper, is an exciting experience, as much skill is required to navigate the 

rapids (Muirhead, 1929: 277). 

No início da segunda metade do século XX, alguns barcos rabelos ainda teimavam 

em circular e as descrições constantes nos guias de viagem ainda acercavam a destreza da 

tripulação que lhes permitia guiar o barco em segurança por entre as rochas, que 

frequentemente se aproximavam; à trasfega da carga para terra, com o barco a ser puxado 

contra a corrente, com recurso a cordas e à força animal; ao facto dos barcos se fazerem 

transportar no seu limite, com dezenas de pipas e completamente lotados. A circulação 

fluvial ainda era relatada como ativa, com barcos de maiores e menores dimensões, 

descendo o rio cheios de vinho e subindo de regresso à Régua, carregados de pipas vazias e 
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de vários artigos de consumo para a população do país vinhateiro (Ogrizek, 1953: 432). Na 

verdade os guias copiam descrições e sobretudo, relatos de viagem do século XIX que 

tiveram grande projeção206.  

A viagem no rio Douro continuava a ser tida como uma aventura rara que 

conjugava a beleza das encostas com o aroma proveniente do vinho dos barris, e vai sendo 

repetidamente apresentada pelos guias da segunda metade do século XX de forma poética, 

relatando as dificuldades e a necessidade de vencer a irregularidade do rio, onde além de 

cachões e saltos, existiam muitos pontos207 que comprimiam as águas contra as rochas, 

muitas vezes escondidas pela subida do caudal (Cardoso, 1988: 119). 

A rare adventure is the descent of the Douro in a rabelo, on a fine September day, 

when the vendangeur stand out in silhouette on the slopes. A heady odor floats from the 

barrels out over the fresh smell of water, as the churning rapids surge over the boatmen’s 

bare feet he crouches over the helm, maneuvering the craft through wild waters which slap 

at the crevices of rocky walls, to slide, finally, into the estuary’s smooth depths (Fodor, 

1960: 404). 

Esta imagem subsiste no tempo mas não surge explorada nos guias da segunda 

metade do século XX, nem em termos de oferta, nem de preços, nem de percursos. Na 

verdade, a realidade era já outra, pois já era possível empreender esta viagem num barco a 

motor tal como nos explica Fodor, em 1960, mas sem grande cuidado: “Ordinarily it is 

enough to see all this in a motor trip” (Fodor, 1960: 404).  

O rio Douro foi caminho do vinho manteve a união dos durienses perante a 

adversidade do rio, e os inúmeros acidentes e dificuldades produziram lendas que se 

perpetuam. No entanto, a construção das barragens a partir da década de 70 veio alterar a 

fisionomia do rio Douro, criando um contínuo lago ao longo de todo o ano208. A paisagem 

transformou-se e o caminho fluvial ficou impossibilitado até que a sua navegabilidade 

fosse novamente exequível, em grandes cruzeiros, mas esta é uma viagem com outra 

“história”. 
 

 

 

 

                                                
206 Ver relatos desta viagem: KINSEY, 1828, CARNARVON, 1836 ou KINGSTON, 1845. 
207 Cachões: Saltos na corrente, formando turbilhões; pontos: Quedas de água (Forrester, 1848). 
208 Carrapatelo. 1971, Bagaúste. 1973, Valeira, 1976, Pocinho. 1983, Crestuma-Lever.1985 
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4. Povoamento e Povoações 

Paralelamente aos mecanismos de mobilidade, permanentes no universo das 

viagens, este estudo procura, também, o estudo das povoações. As relações sociais surgem 

de forma diferente no meio e assim o homem organiza-se sobre áreas ou espaços 

geográficos concretos.  

As características naturais do Alto Douro foram, obviamente, condicionantes da 

fixação das populações e da expansão do povoamento. As pessoas residentes neste espaço 

adaptaram as suas quintas e povoados ao processo produtivo, não só à cultura dominante, a 

vinha, mas também a outras culturas, como vimos no ponto dedicado à paisagem. Sabemos 

que para além dos núcleos de povoamento e das quintas que os circundavam, ficavam as 

hortas e as pequenas vinhas dos proprietários do lugar e ainda alguns edifícios 

vocacionados para o trabalho vitivinícola, como lagares e adegas, mas esta informação está 

praticamente ausente nos guias. Uma das causas poderá ser a escassez de importantes 

povoações e a escassez de população, sendo apenas locais de passagem para os viajantes, e 

porque houve sempre uma tendência de concentração da população nas maiores urbes 

(Mourão, 2006: 113). 

Os núcleos de povoamento caracterizavam-se pela sua implantação a meia vertente, 

e, entre eles, encontravam-se as casas de quinta mais abastadas, com as suas áreas de 

cultivo adjacentes, dominadas pela vinha que descia até ao rio. Durante o espaço temporal 

em análise, a dimensão e tipo de casas das propriedades foi evoluindo e foram-se 

adaptando às conjunturas e às épocas. Muitos dos agricultores que, inicialmente, faziam a 

sua agricultura de subsistência em pequenas propriedades, progressivamente, com o 

aumento das exportações, foram-se especializando dando lugares a propriedades de 

maiores dimensões, pela agregação de parcelas, possuindo algumas delas dimensões 

médias209. 

Em meados do século XIX, alguns súbditos ingleses possuíam propriedades no 

Alto Douro, como forma de vigiar o armazenamento e expedição do vinho, sendo locais de 

pernoita para os sócios ou empregados das firmas que se deslocavam à região mas, na 

generalidade, a produção de vinho era feita por lavradores durienses e as quintas 

pertenciam aos “senhores do Douro” (Ribeiro, 1987: 26-27). 

                                                
209 Em 1834, com a implantação do Liberalismo Constitucional, deu-se a expulsão das ordens religiosas o 

que resultou na secularização das quintas que pertenciam aos mosteiros ou estavam implantadas em terras a 
estes arrendadas e a pequena propriedade tende a desaparecer. Deram-se então mudanças significativas de 
posse de propriedade e das mãos das ordens religiosas passam para a mão de privados (Lidell, 1992: 20). 
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Com as calamidades naturais - oídium em 1852 e filoxera em 1868 - surgidas no 

fim da primeira metade do século XIX, muitas parcelas foram fundidas, dando origem a 

quintas de maiores extensões: 

Les grands domaines viticoles les quintas, les “ clos “, les châteaux  de là-bas, sont 

parfois immenses (Quillardet, 1905: 218). 

Muitos proprietários foram à falência e os ingleses aproveitaram para comprar 

quintas a preços irrisórios e, no final do século XIX, adquirir quintas no Douro era uma 

moda entre ingleses, alterando o tipo de casa de quinta, sendo que estas subsistiam a par de 

grandes “casas” portuguesas bem consolidadas, como a famosa quinta do Vesúvio: 

On cite surtout la magnifique quinta du Vésuvio contenant plus de 800 hectares 

entourés de murs, le territoire d'un de nos villages; elle appartient, ainsi que plusieurs 

autres, à la maison Ferreira (Quillardet, 1905: 218). 

Mas, para lá da maior ou menor densidade de fogos, as informações constantes nos 

guias de viagem, quanto às características de construção das mesmas são inexistentes e, 

apenas no século XX, encontrámos referências à imponência dos domínios dos grandes 

proprietários: 

The pretty red and white quintas with their tiled roofs, set among cypresses, are the 

homes of the wealthy vine-growers (Ogrizek, 1953:432).  

É igualmente difícil examinar, com a informação disponível nos guias, a 

configuração das povoações, que, como já foi dito, se concentra no eixo Vila Real-Régua-

Lamego. Perante esta escassez informativa, a estratégia passará pela observação 

independente e para o período em análise, de cada um dos maiores núcleos populacionais, 

Peso da Régua, Lamego e Vila Real. 

Pelos trajetos propostos nos guias, o Peso da Régua era um destino constante, pelo 

seu dinamismo e centralidade comercial210. Era uma povoação famosa pelo depósito de 

vinho do Porto possuindo um cais no Douro, onde embarcavam muitos vinhos com destino 

a Vila Nova de Gaia e ao Porto. Localizava-se precisamente na confluência do Corgo com 

                                                
210  Toda a importância se inicia com o estabelecimento, na Régua, da Companhia Geral das Vinhas do Alto 

Douro, e dos seus armazéns, em 1756, pelo Marquês de Pombal. 
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o Douro, sendo unanimemente considerada a capital do Alto Douro e dos vinhos do Porto: 

“le centre de la région productrice des vins dits de Porto” (Lavigne, 1896: 389).  

Mantém esta posição central após a chegada do caminho de ferro e a construção da 

sua estação de comboios, novidade que, consecutivamente era atualizada nos guias. Aliás, 

com o comboio chega a divulgação de outras povoações próximas como Aregos e 

sobretudo Moledo, um apeadeiro, situado a 5 Km a jusante da Régua. Esta era uma estação 

de onde se podiam observar os edifícios das Termas de Caldas de Moledo, cujas águas 

alcalinas passam a ser muito procuradas, propiciando uma estadia agradável a famílias 

mais abastadas (Lavigne, 1896: 389).  

No fim do século XIX, a vila do Peso da Régua encontrava-se dividida em duas 

partes: a parte alta era a residência dos proprietários das vinhas e grandes comerciantes. A 

Igreja, construída, nesta parte da cidade, em 1760, era elegante e bem decorada; a parte 

ribeirinha, que por tradição sempre acolhera os carregamentos, os negociantes e os 

armazéns da Companhia, apresentava o movimento comercial, instituições públicas, a doca 

e as lojas que, anualmente, recebiam vinho e bebidas espirituosas: 

Regoa, la ville basse, où se fait le mouvement commercial, possède de bons 

établissements publics, un quai vaste, solidement construit, et des magasins qui reçoivent 

annuellement quinze mille pipes de vins, d’eaux-de-vie et de vinaigre (Conty, 189-: 212).  

Daqui se depreende uma dicotomia dentro deste espaço, entre os “senhores do 

vinho” e a restante população.  

Inesperadamente, apenas na 3.ª edição do mapa do Itinéraire général descriptif, 

historique et artistique de l'Espagne et du Portugal, da Collection des Guides-Joanne, na 

sua 3.ª edição, de 1880, surge representada esta povoação. Até aqui, como veremos, as 

povoações importantes eram Lamego e Vila Real. Está ausente nas edições dos Guias 

Murray, dedicados a Portugal211, e ainda no Map of Spain and Portugal do guia Bradshaw, 

de 1875 (ver fig. 82). Talvez não fosse uma “falta” deliberada mas assente na cartografia 

precedente, surgindo após a chegada do comboio em 1879 e com a aparição dos primeiros 

mapas de caminhos de ferro publicados em Portugal, após a década de 70 e dos mapas 

elaborados pela Gazeta dos Caminhos de Ferro de Portugal. 

                                                
211 Hints to travellers in Portugal, in search of the beautiful and the grand with an itinerary of some of the 

most interesting parts of that remarkable country e Handbook for travellers in Portugal. 
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___________________________________________________________________________________ 

Figura 82 – Extrato do Bradshaw’s map of Spain and Portugal, s.l., s.d, in Bradshaw's illustrated hand-

book to Spain and Portugal (Charnock, 18--)  

 

Na primeira década do século XX a Régua era particularmente referenciada pela 

sua localização privilegiada e pelo facto de fazer a ligação ao ramal do Corgo, com destino 

a Vidago212. Com o desenvolvimento do termalismo em Portugal, em sintonia com o resto 

da Europa, a aristocracia e a burguesia urbanas de então não dispensavam no final do 

Verão uma ida às termas. Era moda instalarem-se, por vezes famílias inteiras, nos 

sumptuosos hotéis que no princípio do século passado povoavam estâncias termais como o 

Luso, S.Pedro do Sul, Vidago, ou Pedras Salgadas (Cantista, 2008:84). 

A posição de ligação a Vidago, leva a que no século XX a informação suplementar 

acerca da Régua escasseie, tornando-se sobretudo um local de passagem, chegando a ser 

uma desilusão para os viajantes. Sendo a porta de entrada do “distrito” do vinho era por 

vezes tida como desinteressante e com uma relevância desproporcional à sua dimensão:  

Regoa is the gate of the Port wine district, a town entirely uninteresting of itself. At 

this station passengers for the famous watering place of Vidago change and go north via 

Villa Real and Pedras Salgadas. Distance, 77 k.= 3 hrs. (Wood, 1914: 329). 

No entanto, em pleno século XX, a Régua continuava a ser encarada “the capital of 

the Paiz do Vinho, the region in which the port wine grape is grown” (Muirhead, 

                                                
212 A Linha do Corgo chega a Chaves em 1910. 
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1929:276)213, onde se situava a Casa do Douro214, organismo encarregado de proteger e 

disciplinar a produção do vinho do Porto:  

At Régua, one finds the Casa do Douro, a temple of Wine-spelled with a capital, for there 

port is a living and jealous god and exacting tribute (Fodor, 1952: 404).  

Lamego é uma cidade muito antiga, com raízes anteriores à formação da 

nacionalidade, tendo representado uma das vias de trânsito mais concorridas do interior 

português, logo, no que diz respeito à sua representação cartográfica, ela foi sempre uma 

presença constante dado o seu peso histórico. Todos os mapas insertos nos guias 

consultados, localizam esta cidade em destaque, a par de Torre de Moncorvo (fig. 83)215. 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 83 – Extrato da Carte Itineraire physique, politique et routiere de l’Espagne et du Portugal 

(Lavigne, 1856)216  
 

Os guias realçam, sobretudo, a sua história e a lenda de que as primeiras cortes do 

reino de Portugal ter-se-ão reunido em Lamego, na Igreja de Santa Maria de Almacave, 

entre 1142 e 1144, onde D. Afonso Henriques terá sido coroado Rei de Portugal, pelo 

arcebispo de Braga217.  

                                                
213 Em 1988 foi reconhecida pelo Office Internacional de la Vigne et du Vin como Cidade Internacional da 

Vinha e do Vinho. 
214 Acerca da Casa do Douro ver Peixoto, 2001. 
215 Torre de Moncorvo foi promovida a sede de concelho em 1285, pelo rei D. Dinis. Era no século XVI uma 

vila florescente e um centro administrativo da maior importância. 
216 Dressée par A. R. Fremon Geographe, Paris, Hachette. 
217 Esta lenda, tal como muitas outras, foi utilizada para justificar a nacionalidade portuguesa, aquando da 

Restauração da Independência, em 1640. 
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Esta cidade Episcopal, vai sendo sucessivamente abordada pelos guias que tentam 

fazer menção à sua herança patrimonial. O Seminário, a Catedral, a Igreja de Almacave, o 

Castelo ou o Palácio Episcopal surgem como monumentos de destaque mas sem grandes 

notas descritivas ou rigor, durante o século XIX e início do século XX. Alguns guias 

chegam a tecer apreciações descritivas para alguns monumentos, o que não era habitual, 

pois a narrativa nos guias de viagem ficava muito centrada no ambiente das povoações, 

imediações e vinhedo circundante. O património arquitetónico e religioso do Douro foi 

sempre muito pouco divulgado e reconhecido. 

Por exemplo, Baedeker clarifica que Catedral havia sido fundada em 1129, por 

Afonso Henriques e que a Igreja de Santa Maria Maior de Almacave era originalmente 

uma mesquita. Destaca, igualmente, o panorama amplo proporcionado pelo Santuário dos 

Remédios (1943: 561). Em 1916, Les Guides Bleus trazem informação acerca dos painéis 

da escola portuguesa presentes no claustro do século XVI, da sala capitular da Catedral e, 

em 1929, conseguimos estimar o interesse deste monumento em termos de estilos 

arquitetónicos, porquanto integra uma torre românica original e uma frontaria gótica 

(Muirhead, 1929: 276). 

Progressivamente surge, em destaque, a peregrinação ao Santuário de Nossa 

Senhora dos Remédios, “centro de romerías” (López, 1924:782) que hoje se mantém 

cabeça de cartaz nesta cidade. Em Setembro Lamego era ocupada por peregrinos que 

vinham de todo o vale do Douro. É distinguida a monumental escadaria com quatrocentos 

e setenta degraus de granito, quebrados em intervalos por grandes terraços onde os 

peregrinos descansavam sob as árvores e fontes frescas e assinalado o ritual de subida 

desta escadaria interminável, com oferendas à Virgem: 

The rite requires them to climb the interminable stairway piously, reciting their 

rosaries, carrying offering of candles, flowers, poultry or fruit to be laid before the Virgin 

(Ogrizek, 1953:432). 

Mas, excetuando esta romaria a cidade começa a entrar em declínio e em 

isolamento deixando de tertanto espaço narrativo nos guias de viagem, tendo sido mesmo 

omitida num mapa de 1930 (fig. 84). 
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___________________________________________________________________________________ 

Figura 84 –Extrato do Map of Spain & Portugal for the satchel guide218 (Crocket, 1930) 

 

Vila Real, continuamente figura nos mapas consultados219, é apenas referenciada 

pela sua localização privilegiada, situada numa colina junto à confluência dos rios Corgo e 

Cabril, rodeada de montanhas, e pelo seu vasto comércio e grande atividade, características 

reveladoras, já no século XIX, de um centro de negócios considerável: 

Villa Real, située sur le rio Corgo, dans une territoire fertile en vins. On la 

considère comme la ville la plus industrielle et la plus commerçante de la province de Tras-

os-Montes (Lavigne, 1866: 816).  

No século XX a ênfase recai na sua antiguidade, nas casas senhoriais, nas fachadas 

decoradas, nas janelas renascentistas e portais com brasões de armas, nas praças com bons 

exemplares de arquitetura manuelina e nas ruas amplas. Destaque maior para a Igreja de S. 

Domingos, a Igreja de S. Pedro e a Capela de Santo António220. Mas, o ex-libris da cidade 

e dos seus arredores era e seria o Palácio de Mateus, construção barroca do século XVIII, 

tida como uma das mais interessantes de Portugal: 

Vila Real with its adorable solars from the 18 th century, the most representative of 

which is that of the Counts of Mateus. It rest among vineyards which gives a rose wine, at 

once robust and delicate (Fodor, 1960: 404).  
                                                
218 John Bartholomew & Son, Ltd, Edimburgo. 
219 Pela sua antiguidade e situação “in the old province of Tras-os-Montes, was founded by D. Denis in 1283” 

(Muirhead, 1929: 276). Vila Real adquiriu, no século XIX, o estatuto de capital de distrito. 
220 “Tiene una buena iglesia gótica de tres naves, dedicada a Santo Domingo, con capiteles de notable 

ornamentación. Merecen citarse, además, el convento de Santa Clara, s. XVII, con notables azulejos; la igl. 
De San Pedro, de igual época, con un artesonado y bonitos azulejos; y la capilla de San Antonio, del mismo 
gusto y época” (Lopez, 1924: 782). 
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Podemos afirmar que se manteve descrita como uma vila animada e após 1925, 

“uma cidade atrativa, localizada na borda de montanhas ásperas” (Ogrizek, 1953: 432). No 

entanto, dada a sua ligação ao Porto através da serra do Marão acaba por ser muito 

negligenciada nos relatos constantes nos guias, traduzindo a impressão de que estava 

afastada da área central duriense, perto do rio. 

O Pinhão, apesar de ter ganho destaque no centro da sub-região de Cima Corgo, 

apenas surge no mapa Espagne et Portugal, do Guia Conty (fig. 85), pois, com o 

desenvolvimento dos caminhos de ferro, os itinerários prolongam-se e o Pinhão que 

durante alguns anos é tido como que o limite da visita a esta região de vinhas do Douro, 

também ganha centralidade. 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 85 – Extrato do mapa Espagne et Portugal (extrait de la carte de L' Europe de l' Átlas chaix) in 

L Espagne – Portugal – Guides Conty (Le Brun, 189-) 

 

Mas é apenas um local de passagem na via férrea ou de contemplação da paisagem 

circundante:” (…) traverse le Pinhão, jolie vue sur les vallées qui d´bouchent dans le 

fleuve” (Conty, 189-: 213). 

Embora o comboio tenha chegado em 1880, o Pinhão não se encontra referenciado 

na generalidade dos guias consultados nem nos mapas do famoso Guia Murray, de 1887, já 

com as vias implementadas figuradas, nem nos mapas constantes nos guias Baedeker, 

subsequentes (ver fig. 86). 
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Figura 86 – Extrato do mapa Portugal221 in A handbook for travellers in Portugal (Murray, 1887).  

 

Excetuando estes núcleos, não se encontraram alusões a outros núcleos de 

povoamento, pelo desconhecimento ou falta de interesse e ainda pela persistente 

precariedade das vias terrestres. 

Sabrosa é tardiamente referenciada como o berço Fernão de Magalhães e Alijó é 

associada à sua Pousada. Para lá do Tua e até Barca D’Alva, , última estação em Portugal e 

o limite superior da navegação no Douro (Muirhead, 1929: 276), o vazio ou melhor, a 

ignorância mas com a noção de que esta área mantinha a sua identidade:  

From Tua, beyond Regoa, a line zig-zags by leisurely stages (…) in a region so far 

removed from travelled roads that it has conserved a special flavor (Wood, 1914: 329). 

No geral, a região apresenta uma organização dispersa dos núcleos populacionais, 

onde as populações procuravam conciliar o que o território lhes oferecia, procurando áreas 

abrigadas das duras condições climáticas a que estavam votados e perto de eventuais fontes 

de abastecimento, fazendo os possíveis por tornar a natureza fértil. Mas, na generalidade, 

relativamente a cada povoação, os guias reportavam-se a questões ligadas à sua localização 

e posição estratégica no comércio da região, teciam algumas, poucas, apreciações sobre a 

sua organização e valores patrimoniais, omitindo, de todo, as suas gentes. 

  

                                                
221 Stanford’s Geog., Londres, John Murray. 
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5. Itinerários pelo Alto Douro 

Nesta etapa procurámos fatores que definissem a viagem em aspetos ligados à 

acção- a viagem realizada no Alto Douro. Que propostas faziam os guias aos viajantes? 

Como se poderiam deslocar? E por onde? A noção de acessibilidade pressupõe um 

movimento com uma origem, umponto de partida e um ponto de chegada. A mobilidade 

pressupõe a existência de vias de comunicação e de transportes diversos que, no Alto 

Douro, vieram alterar profundamente a leitura e a visita no Alto Douro. 

Até ao século XVIII, as viagens caracterizavam-se pelo facto de serem individuais 

e por se realizarem por necessidades fundamentais, como o comércio, as peregrinações 

religiosas, a saúde e a política. Os centros que acolhiam mais visitantes eram as estâncias 

termais e os centros religioss, que atraíam peregrinos, como Santiago de Compostela, com 

uma via de peregrinação portuguesa a passar, já na Idade Média, pelo Alto Douro, por 

Lamego, Poiares, Vila Real e Chaves (Marques, 1997:117). 

Não se trará para este trabalho a análise das vias anteriores às que se pretendem 

analisar (ou seja, anteriores a 1850), até porque, com a proliferação da vinha, a estrutura 

viária ter-se-á alterado significativamente, pela necessidade de escoamento do vinho e pelo 

próprio dinamismo dentro de uma região em transformação.  

Se no começo do século XIX a generalidade dos caminhos portugueses 

permaneciam num estado obsoleto, no interior, e logo, no Alto Douro, não existiam 

estradas merecedoras desse nome. A realidade do Douro interior, em matéria de circulação, 

revelava muitas dificuldades e perigos inerentes às vertentes de forte declive e fundos 

precipícios, que caracterizavam este espaço. 

As estradas corriam entre acidentados penhascos, por pedras desgastadas pela água 

e, mesmo entre povoações, as liteiras e coches de pouco valiam. A carreira diária de 

diligências entre a cidade do Porto e a Régua surge apenas na segunda metade do século 

XIX. Até aqui, o viajante tinha que se confinar aos animais de tiro, e entre cavalos e mulas, 

em estradas toleráveis, os primeiros eram muito procurados, mas as mulas eram mais 

seguras. Nas áreas mais declivosas a solução passava por andar a pé. Mas, as carroças 

puxadas por bois eram as mais utilizadas (Ferreira: 1999:191). 

Se podemos imaginar, por um lado, algum movimento, em pequenos trajetos, feito 

por feirantes e agricultores, para abastecimento das povoações, das quintas e para os 

negócios inerentes ao vinho, por outro, descobrimos a total ausência de informações nos 

guias acerca dos percursos e vias existentes no território duriense. Apenas imaginamos que 
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pouco se devia progredir num dia de viagem e que era importante solicitar um guia local 

experiente, pois se o era, em geral, em Portugal, mais premente seria numa área mais 

inóspita como o Douro. 

A região demarcada do Douro, por si só, sempre ofereceu grandes dificuldades à 

implantação de uma rede viária, pelas características naturais do espaço mas também pelas 

interferências socioculturais, económicas e mesmo institucionais. Se, por um lado, desde a 

segunda metade do século XVIII, a Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro havia 

criado alterações significativas nas vias devido ao transporte dos vinhos e à necessidade de 

fiscalização dos mesmos, dentro da demarcação definida, na verdade, no início da segunda 

metade do século XIX, as “estradas da Companhia” nunca haviam sido reparadas (Pina, 

1996/1997: 75-76). 

Esta preocupação face às parcas acessibilidades terrestres e fluviais na região foi 

uma constante em todas as obras do Barão de Forrester, na transição da primeira para a 

segunda metade do século, ao dissertar acercada necessidade de estradas e de 

comunicações internas na região vinhateira. A sua opinião era a de que o Alto Douro 

continuava sem atenção quanto à navegabilidade e Douro e quanto à rede interna de 

estradas, desde que se pensava numa linha de caminho de ferro nas suas margens.Chama 

então a atenção do governo para as contrariedades com que se depararia a região face a 

esta obra e para os parcos benefícios que tal construção traria para a população duriense 

(Forrester, 1853:110). De facto, se o caminho de ferro era útil para distâncias 

significativas, os habitantes e os potenciais viajantes corriam o risco de permanecer sem as 

estradas necessárias para percorrer a região. E, como veremos, esta posição tinha 

fundamento. 

O itinerário Lisboa-Bragança, proposto pelo guia Itineraire de l’Éspagne et du 

Portugal, da coleção Joanne, em 1856, passava por Viseu, Lamego e Vila Real (Lavigne, 

1856: 789), tal como o do Guide du voyageur en Europe, da mesma editora e de data 

próxima. Aliás, este foi o único guia dedicado à Europa que inclui um itinerário com uma 

breve passagem pelo Douro, a Rota 529 – De Lisbonne a Bragança oferecia a alternativa 

Santarém, Almeida e Castelo Rodrigo ou Coimbra. Esta alternativa, via Viseu, passava por 

Lamego, Vila Real para depois prosseguir por Mirandela até Bragança (Joanne, 1858: 

1116).  

Na edição de 1866, o mesmo itinerário (rota 5) torna-se mais preciso. De Lamego 

os visitantes desciam até ao Douro, a 10 Km e a uma hora de marcha. Seguiam até ao Peso 
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da Régua, a mais 15 km, e depois Santa Marta de Penaguião, prosseguindo para Mirandela 

por Vila Real (a 18 km) (Lavigne, 1866: 816). Em 1880, a agora proposta rota 13, embora 

mantivesse a mesma estrutura apresenta atualizações evidentes. Por esta data já se indica a 

estação de caminhos de ferro da Régua pois, como sabemos, esta havia sido inaugurada em 

1879 e, em termos de mobilidade, tudo se altera (Lavigne, 1880: 693). 

Os famosos guias Diamant, da mesma coleção – Des Guides Joanne – trazem 

novidades, na edição de 1886, com a inclusão de mais rotas servidas pelas linhas do 

caminho de ferro. Assim surge a rota n.º 162, do Porto a Pinhão pois, em 1880, o comboio 

chega a esta localidade (Lavigne, 1886: 356) (ver fig. 88). Este guia converte-se num 

autêntico guia de bolso, imoderadamente sintético e excessivamente centrado no 

desenvolvimento dos caminhos de ferro, pois unicamente faz menção aos apeadeiros. Oito 

anos mais tarde o comboio chega a Barca d’Alva. O guia Diamant, de 1889, já inclui esta 

evolução, criando uma rota (n.º 162) de Porto a Barca D’Alva (chemim de fer du Douro, 

200 Kil.) (ver fig. 87). 

 

  

  

___________________________________________________________________________________ 

Figura 87 – Route Porto a Pinhão e Route Porto a Barca D’Alva (Lavigne, 1886, 1889) 

 

A edição subsequente deste guia, de 1896, apresenta uma rota, n.º 8, do Porto a 

Barca D’Alva, mais elaborada e com algumas considerações acerca das localidades mais 

importantes, e inclui já algumas descrições acerca da linha férrea e paisagem envolvente222. 

                                                
222 Adiciona, também, uma rota (n.º 9) de Foz-Tua a Mirandella, p. 391. 
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A par da recente ligação da Régoa a Chaves, surge uma proposta de excursão a Lamego 

que, tendo visto o projeto de ligação do caminho de ferro aprovado, nunca o viu 

concretizado223. O guia revela estes planos: 

Le chemin de fer projeté entre Regoa et Chaves doit être prolongé de Regoa par 

Lamego, sur Viseu, à 60 Km, au S. (Lavigne, 1896:695). 

O mapa anexo, da edição de 1896, revela a preocupação exposta perante a 

efetivação de uma das primeiras ligações ferroviárias internacionais, via Salamanca224. 

Quando, nos deparámos, raramente, nos guias de viagem, com menções a rotas 

terrestres estas eram inconsistentes e pouco esclarecedoras. Bradshaw, na edição de 1896, 

tenta apresentar as duas versões de viagem pelo Alto Douro, a via rodoviária e a via 

ferroviária – Route 31: Oporto to Lamego, Braga, Bragança, by road, and by rail to 

Valença do Minho, mas, na proposta rodoviária apresenta uma descrição muito sintética 

das povoações e a localização das mesmas, sem indicação de vias ou estradas a tomar: 

Lamego lies 46 miles cast of Oporto 55 leagues from Lisbon, and about 1 to the 

south of the Douro. It may be reached from Viseu (Charnock, 1896: 190).  

Alguns itinerários apresentam uma rota inversa ao que era comum, propondo a 

direção Espanha- Portugal, ou seja o percurso de Salamanca ao Porto, com 338 km225. No 

fim do século XIX, podia-se optar por um dos dois comboios diários, sendo um deles um 

rápido com a duração de viagem de 9 a 12 horas e mudança em Barca D’Alva  

(Conty, 189-: 213). 

No século XX, gradualmente, os guias tentam-se desprender dos apeadeiros e da 

novidade de alguns ramais e começam a conter referências precisas em relação aos trajetos, 

transportes a escolher, horas, frequência, distâncias e algumas alusões a hotéis e 

restaurantes. Esta maior consistência encontra-se na rota 70, proposta pelo famoso 

Baedeker: From Oporto to Fuente San Esteban (Salamanca;Medina del Campo) (1913: 

560), com informação em quantidade e disponibilizada quase em tópicos: 

                                                
223 A Linha de Lamego foi um projeto, não concluído, de um caminho de ferro em via estreita, com cerca de 

20 quilómetros de extensão, que ligaria a Régua a Lamego. Este foi abandonado no final dos anos trinta, 
tendo chegado a ser construída a ponte granítica sobre o Douro. 

224 Ligação atualmente inexistente. Infelizmente o mapa correspondente aos CF- I. Région du Nord-Ouest, 
não se encontrava na obra. 

225 Como vimos, os itinerários partiam, normalmente do Sul de Portugal, para Norte. 
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175 M. Railway. Ordinary train daily to (126 M.) Barca d'Alva, the Portuguese 

frontier-station, in 7 1/4 hrs., and Rápido twice weekly (Mon.,Wed., & Frid.; dining-car) in 

43/4 hrs (fares 3900, 3040, 2170 rs)(…) 

(…) From Regoa to Vidago, 48 M., railway in 31/2-41/4 hrs. (fares 1..20, 950 rs; 

no second clas-). — The train ascends the left bank of the Corgo through the Paiz do 

Vinho. 16 M. Villa Heal (6700 inhab), at the confluence of the Corgo and the Cabril; 38 ½  

M. Pedras Salgadas, with mineral springs and three hotels belonging: to the Empreza das 

Agua'(all near the rail, station). — 48 M. Vidago Vidago Palace Hotels (a modern house 

open from June to Sept., pens, from 2000 rs., wine extra), with celebrated mineral springs, 

known to the Eomans (Baedeker, 1913:560).  

Esporadicamente, apontavam as excursões usuais da Régua a Lamego, a 15 

quilómetros, ainda de diligência, ou a subida a Vila Real, de comboio, pelas margens do 

rio Corgo e daqui para Pedras Salgadas e Vidago, que por esta data detinham vital papel no 

panorama da estâncias termais portuguesas (Monmarché, 1916: 561). 

Os viajantes já possuíam alguma liberdade de movimentos. Podiam percorrer os 

204 km ao longo do Douro até ao Porto ou poderiam obter uma impressão geral das vinhas 

do Douro deixando o Porto no início de tarde com destino à Régua, a 106 km de distância 

e retornando, cerca de uma hora após a chegada, chegando ao Porto por volta da meia-

noite (Wood, 1914: 329). Na Régua poderiam optar por visitar Lamego, mudar para a linha 

do Corgo ou a partir do Tua, fazer uma linha de zig-zags e sem pressas até Bragança. Na 

verdade, as rotas mantêm este sistema, assente nas linhas do caminho de ferro, com a 

inclusão de mais pormenores: pontes, viadutos e túneis e respetivas dimensões. O caminho 

de ferro, como obra de engenharia era, por si só, uma atracão de visita. O Guide Blue 

comprova-o: 

68 Km Juncal – Tunnel de Encambalados (1,,623 m.) et viaduct – Belle vue à dr. – 

Viaduct – On débouche dans la valée du Douro (…) (…)2 tunnels, dont le deuxiéme au-

dessous de la ville de Regoa. 

(…) Pont sur le corgo et petit tunnel (…) 2 viaducts et pont sur le Tua. 

(…) La voi passe dans 2 tunnels – Pont metalique sur le Douro,,,suite de 20 

tunnels, de remblais et de viaducts (Monmarché, 1916: 516). 

Torna-se assim visível que o caminho de ferro consolidou uma maior preocupação 

com a ligação da região ao Porto, ou seja, ao exterior, e menos com as comunicações 
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internas, vocacionadas para as necessidades da população local e, obviamente, com os 

viajantes. Só na década de 1920 se observa alguma necessidade de emancipação face a 

estes itinerários excessivamente “telegráficos”. No entanto, a construção textual dos 

itinerários apenas se reorganiza e a informação mantem-se sintética embora contendo os 

seguintes itens: vias férreas, paisagem, povoações e hospedagem: 

Siguen várias poblaciones poco importantes – “Molêdo”, aguas termales reputadas. 

Un viaducto y doce túneles – “Regoa”, centro de la región productora de los vinos 

generosos del Duero, llamados vinos de Oporto. Villa pintorescamente situada junto al río 

Corgo y a la vera del Duero, en la vertiente de una colina  - Hot: Douro; Alliança; Central, 

Regoense (López, 1924:781-782). 

Em 1924 o mais usual era optar, a partir da Régua, pelo carret (carro ligeiro; 

carroça) para Lamego ou pelo ramal para Vila Real, com passagem sobre o Tanha e a 

pitoresca aldeia de Alvações, depois Carrazedo, Avelleda, Vila Real prosseguindo para 

Pedras e Vidago (López, 1924: 782). 

Se até aqui as propostas quase se limitavam a transmitir instruções de passagem, na 

transição para a década de 1930 já se acentua a disponibilização de informações para 

aqueles que desejassem pernoitar na região do Alto-Douro, pese embora, apenas nas 

povoações mais importantes e com alojamentos adequados: Moledo (hotéis disponíveis de 

Junho a Outubro), Régua (Hotel Douro e Aliança, ambos com fracas condições), Lamego 

(Hotel Girão), Vila Real (Hotel Tocaio) e Barca D’Alva (Hotel de fraca qualidade). 

Na década de 1930, os viajantes podiam alcançar a Régua de comboio, a partir do 

Porto, em 2 ¾ a 4 ¼ horas, num dos 3 comboios diários226 e daqui apanhar um motor 

omnibus até Lamego ou seguir a linha do Douro ou os seus ramais. Opcionalmente podiam 

optar pela via terrestre, estrada de Penafiel – Lixa até Amarante ou Penafiel - Vila Meã – 

Amarante. Passando a Serra do Marão e o Alto de Espinho entrava-se em Vila Real ou 

optava-se pela via direta para a Régua. Ainda havia a opção de virar à direita, em 

Padronelo, em direção a Mesão Frio. Podia, também, levar-se a cabo um breve circuito no 

wine country, tomando a estrada da margem sul desde a Régua até ao Pinhão. Aqui, após a 

travessia do rio, poder-se-ia prosseguir até Sabrosa em direção a Vila Real (Muirhead, 

1929: 275).  

                                                
226 Pelos seguintes preços de Título de transporte: 36 esc. 75, 26 esc. 95, 18 esc. 50c. (Muirhead, 1929: 275).  
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Nos anos seguintes os guias vão escasseando e mantendo a colagem à linha do 

Douro e à encruzilhada dos seus ramais, até esta informação deixar de ser útil nos guias. 

Em 1930 a viagem Porto-Barca d’Alva durava apenas 6 horas, sendo tida como agradável 

e com grande beleza paisagística (Crockett, 1930:325). Os caminhos de ferro haviam 

compreendido a importância do seu papel no desenvolvimento do turismo e por tal razão a 

informação acerca das linhas, condições, horários e pontos de contacto, estava agora 

disponível e com informação adicional em publicações específicas. 

Os transportes estavam relativamente instituídos e não tardaria que a essência dos 

guias de viagem sofresse um revés. Os guias deixam de propor itinerários e rotas ligados às 

vias de circulação e a preocupação centra-se na vivência local. O culminar desta mudança 

deu-se com o aparecimento de guias turísticos que continham leitura de entretenimento a 

par da descrição de lugares com o respetivo contexto histórico e cultural, abrangendo os 

habitantes locais e os seus costumes227.  

Em 1953, Fodor, apresenta-nos 10 propostas de visita pelo território português 

(Fodor, 1953: 357), com a duração de 1 (em Lisboa) a 10 dias. No itinerário de 8 dias é-

nos proposta a visita a Vila Real através das estradas n.º 101 e n.º 15 e a descida para 

Régua através das estradas n.º 108 e n.º 211. As viagens por vias terrestres voltam a ser 

recuperadas. 

 
___________________________________________________________________________________ 

Figura 88– Map motor roads in Your holiday in Spain and Portugal (Cooper, 1952) 

                                                
227 Tal como foi sintetizado no Quadro 3- Referências ao Alto Douro nos Guias sobre a Europa e no Quadro 
4- Referências ao Alto Douro nos Guias sobre a Península Ibérica. 
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Denota-se nos guias de viagem europeus do início da segunda metade do século 

XX, um retorno à imagem traçada do Douro e dos durienses provavelmente por força das 

políticas do Estado Novo face às tradições e ao turismo. Inesperadamente voltava-se a 

impulsionar a descida fluvial do rio num barco rabelo, tida como uma rara e inesquecível 

aventura (Fodor, 1953: 405) mas, como já vimos, o rio já havia visto cair a sua vitalidade. 

Sabemos que a construção de barragens e eclusas e a consequente regularização do caudal 

permitiram outra navegação mais segura. Hoje, cinco barragens permitem a gestão da água 

e o crescimento de uma nova prática – o turismo fluvial, mas agora em cruzeiros e em 

águas serenas. 

 

6. A visão do Douro Vinhateiro 

Nesta etapa de reflexão devemos assumir que, muito do que consta nos guias de 

viagem era já parte integrante noutras obras mas o que estas obras foram retendo face ao 

debate sobre o Alto Douro, sobre o Vinho do Porto, sobre a acção inglesa e sobre a sua 

organização institucional foi sempre muito escasso. No entanto, neste ponto de análise, 

procurámos algumas características do Alto Douro que foram resistindo e que a distinguem 

das demais regiões vitícolas: os negociantes ingleses, a demarcação pioneira, o contraste 

entre a época das vindimas e a dureza do trabalho ao longo do ano e a relação conflituosa 

das gentes do Douro com o Porto, que deu nome ao famoso vinho. 

Recuando à Descrição económica do território que vulgarmente se chama de Alto-

Douro, de 1791,encontrámos já a caracterização da terra do Alto Douro como naturalmente 

seca mas com apetências distintas. Os solos vermelhos eram mais específicos para a 

produção de vinho porque não deixando penetrar o calor, conservava a humidade por mais 

tempo próxima das raízes das vides. Noutras áreas de cor cinzenta, produzia-se vinho em 

menor quantidade, mas de melhor qualidade. O resto dos solos, quase negros, produziriam 

vinho de fraca qualidade. Esta seria a distinção entre solos produtores de vinho de feitoria 

ou de ramo. Tradicionalmente os vinhos de feitoria eram destinados à exportação para 

Inglaterra, os vinhos de embarque destinavam-se à exportação para o Brasil e outros 

destinos e o vinho de terceira qualidade, que se encontrava excluído da exportação, 

destinava-se ao mercado nacional, sobretudo para comércio nas tabernas do Porto (Lopes, 

2003, Carvalho, 2011).  

Esta caracterização dos solos do Alto Douro não fica completamente ausente dos 

guias de viagem para o período em análise, mas não eram especialmente valorizadas as 
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questões ligadas à história da produção vinícola, ao facto de haver adulterações228 ou às 

sequelas entre viticultores e negociantes que foram uma constante na história desta região. 

Curiosamente, o papel da Companhia, enquanto reguladora do comércio e das adulterações 

sentidas, fica quase ausente de considerações. Apenas encontrámos informações acerca das 

diferentes classes de vinho existentes dentro do território, uma de maior qualidade, para 

embarque e a de ramo para consumo na região:  

Les vins du Douro sont divisés en deux grandes classes: le vinho d’embarque qui 

se récolte sur les hauteurs et supporte bien la voyage le vinho de ramo, vins des plaines, 

consommé dans le pays (Conty, 189-: 263). 

Outra questão que costuma ser indissociável desta reflexão é a demarcação da 

região produtora de vinhos, pelo facto de ter imposto no Alto Douro um tipo único de 

vinho, ajustado às preferências inglesas e de ter impedido, desse modo, o pleno 

desenvolvimento das potencialidades do Douro quanto a variedades e espécies (Silva, 

2008) e esta questão fica quase arredada dos guias de viagem, independentemente do país 

de origem da obra ou dos editores. 

Encontram-se referências, nos primeiros guias analisados, do século XIX, à forte e 

dominante presença inglesa no negócio do vinho do Porto, mesmo nos guias de viagem 

franceses. Na verdade consideravam os portugueses como incapazes de promover 

internacionalmente o vinho do Porto, que desfrutava de grande reputação internacional: 

Le vins de Porto jouissent d’une grande réputation. Ces vins ont acquis une 

grande célébrité dans le monde entier grâce a la propagande que font et qu’ont faite les 

Anglais en leur faveur (Conty, 189-: 263).  

Não lhes custava condescender que o vinho do Porto era mais próximo do gosto 

inglês porque estes eram melhores apreciadores229. Na verdade, se a indústria agrícola do 

Alto Douro se adaptou ao clima e ao solo, fê-lo igualmente, ao gosto dos comerciantes 

tradicionais e aqui não podemos esquecer as ligações de Portugal a Inglaterra e a ligação 

entre o desenvolvimento vitivinícola como responsável da atividade do Porto e 

consequentemente do seu desenvolvimento urbano. Esta ideia mantém-se e denota a alusão 

a uma certa permissividade portuguesa em relação ao domínio inglês. Em 1934, Max Sorre 

                                                
228 Veja-se Contrafações e defesa da marca “Porto” em finais do século XIX (Ramos, 2010: 335-353). 
229 Ver The Douro and its wine in the English imagination (Diguid, 2006: 181-195) 
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mantém a premissa de que “la région a été un vignoble anglais” (Sorre, 1934: 206). Daí 

tantas expressões ligadas ao comércio deste vinho serem inglesas. 

O que se retém dos guias de viagem passa pela ligação da dimensão do negócio dos 

vinhos e do seu peso económico nas exportações portuguesas, desde sempre, à cidade do 

Porto. Esta cidade detinha o privilégio exclusivo do comércio de vinhos e os comerciantes 

ingleses possuíam caves de grandes dimensões que eram a proposta de visita mais 

comum230. 

No início do século XX, quando Quillardet visita as caves, salienta as galerias 

repletas de vinhos para serem analisados, com diferentes variedades de vinhos e de 

diferentes idades: 

Dans des foudres gigantesques, les mélanges attendaient d'être mis en tonneaux, 

car le vin demande de savants coupages de trois variétés de crus, et d'âges différents; 

avec cela et de l'alcool de raisin on obtient le vrai, le bon Porto (Quillardet, 1905:218). 

O vinho do Porto era considerado o rei dos vinhos mas a ênfase recai, sobretudo a 

partir do século XX, no processo longo de produção e de estágio nas caves, alcançando 

preços elevados e uma qualidade incontornável: 

C’est que le vin de Porto est le roi des vins. (…) Quand on songe que certaines 

vielles bouteilles, enfouies dans les caves, portant le millésime de 1840, se vendent 

quarante cinq francs, qu’à ce prix les fins connaisseurs prétendent qu’elles sont sacrifiées, 

cela laisse mon imagination rêveuse…et altérée (Gros, 1911: 196). 

Mas, o retrato dos comerciantes ingleses na região é inexistente, assim como é 

inexistente, nos guias de viagem, a relação entre os cultivadores e os compradores. Apenas, 

Gros, em 1911, salienta a pequena propriedade, orgulho do produtor, onde nem um pedaço 

de terra se perdia:  

Pas un pouce de terrain n’est perdu, pas plus petit coin de roche ayant terre 

végétale qui ne reçoive un plant ou deux de vigne et ce carré, si minime qu’il soit, est 

l’orgueil du vigneron, la joie de son propriétaire (Gros, 1911: 195). 

E qual o papel dos lavradores durienses? Para além da paisagem predominante no 

Alto Douro, o esforço humano de adaptação da cultura da vinha às difíceis condições, 

                                                
230 Ver ponto IV.3 da presente tese –O Porto e o Alto Douro vinhateiro. 
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como aprender a superar a escassez da água ou contornar o declive do terreno é raramente 

exposto nos guias de viagem. Há pouco ou nada aa reter sobre o Duriense nos guias de 

viagem. 

Conseguimos descortinar que a par da dureza do trabalho coexistia a dureza social; 

o trabalho árduo na vinha e no terreno acidentado requeria atenção especial durante todo o 

ano, sendo um trabalho mal pago, mesmo no momento da colheita: 

Mais à côté de ces grands domaines, la situation des vignerons laisse fort ii désirer; 

pour leur travail pénible, pour tout transporter à dos d'homme sur ce sol accidenté, ils 

reçoivent à peine un franc par jour, même au temps des vendanges (Quillardet, 1905: 218). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Figura 89 - Pay-day in a Douro Vineyard (Wood, 1914: 316) 

 

Mas a população local não era suficiente para a colheita acorrendo à região 

trabalhadores de fora. 

Os concelhos vinhateiros do Douro eram conhecidos por atraírem galegos e 

trasmontanos que ali ajudavam a erguer os famosos socalcos nos vales íngremes do Douro. 

Municípios como Alijó, Peso da Régua, Sabrosa, Mirandela, Torre de Moncorvo, 

Carrazeda de Ansiães eram exemplos de significativa concentração de galegos, no fim do 
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século XIX, destinados a trabalhos pesados, aos quais se vinham depois juntar os 

migrantes sazonais para as vindimas231. 

No entanto, os “Gallegos”, apenas durante o século XX são pontualmente 

referenciados nos guias de viagem, sendo que o famoso Baedeker, de 1913, deu mote para 

sucessivas repetições noutros guias (Baedeker, 1913: 561). No fim da década de 1920 

encontram-se referências a 8000 galegos empregados para trabalhar o solo três vezes por 

ano e mais ainda durante a vindima, no Blue guides (Muirhead, 1929: 276) e esta 

informação vai circulando, de guia para guia. Apenas ocasionalmente se centram nos 

trabalhadores de outras regiões: do Minho, Trás os Montes superior, das Beiras e de outros 

locais, liderados por um capataz que os conduzia para as quintas (Sorre, 1934: 206). Era 

um trabalho incansável e diário, onde tudo e todos giravam à volta da videira e nos seus 

cuidados, pois era a derradeira sobrevivência dos durienses: 

In the vineyards set out like amphitheatres, the dressers are constantly at work 

cutting, spaying, caring for the vines (Ogrizek, 1953: 431). 

De forma discreta os guias vão propondo a visita à região durante a vindima que era 

iniciada em Setembro e concluída em Outubro. A colheita foi desde sempre um fator de 

projeção da região e, de facto, faz parte dos guias, sobretudo dos guias sobre a Península 

Ibérica, publicados no século XX, mais preocupados com as motivações subjacentes às 

visitas e à ocupação do tempo de viagem. Mas, só depois de 1910 encontramos momentos 

de grande movimento associados à vindima, mas nem sempre como uma “animação” 

perfeita. Os guias evidenciam a extrema dificuldade da colheita neste ambiente, pelo forte 

declive das vertentes e pela dificuldade de transporte das uvas. As uvas eram reunidas em 

cestas, sob um sol abrasador, e transportadas para a prensa a colheita era classificada e 

depositada em cubas onde homens e rapazes pisavam o líquido para fermentação (Wood, 

1914: 328). Por vezes, apesar do sol escaldante a refletir num solo pedregoso, a narração 

pretende sugerir um vale repleto de sons de alegria. Durante todo o dia, as mulheres 

cortavam as uvas e longas filas de homens curvados sob o peso dos cestos transportavam 

as uvas para os tanques (Sorre, 1934: 206). 

                                                
231 De acordo com Jorge Fernandes Alves no fim do século XIX o número de trabalhadores permanentes ou 

residentes no Douro e de outras províncias, na poda e cava das vinhas, seria de 3120 trabalhadores e o 
número de trabalhadores que vinha às mesmas províncias durante a cava e vindimas seria de 2200 (Alves, 
2002: pp 117-126). 
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Era como se tratasse de um novo país, dependente daquele momento, que ganhava 

vida durante a tão esperada vindima. A região, geralmente vazia e com a população 

dispersa irrompia em atividade. Fodor, baseado em relatos do século XIX232 escreve: 

“começava bem cedo, com as montanhas cobertas de mulheres ocupadas a cortar os cachos 

de uvas. Os homens, sob ordem de um supervisor, colocavam-se em filas, transportando os 

cestos carregados de uvas até à adega (edifício da prensa) onde eram depositadas num 

lagar”.  

Esta era uma visão absolutamente “reproduzida” até porque, a partir da segunda 

metade do século XX a região tinha problemas graves de ordem económica e social, já 

havia escassez de mão-de-obra e a população encaminhava-se para o litoral ou emigrava 

(Pina, 1996: 105)233. 

A contrastar com a dureza do trabalho, os guias da segunda metade do século XX 

descrevem momentos musicais que serviam para atenuar o esforço exigido, perante uma 

atmosfera inebriante despertada pelo vinho novo: 

They are vigorous, lively groups who gaily entwine arms and rhythmically tramp 

the hard, cold pulp. Sometimes an harmonica, a drum, or even a complete orchestra plays 

to buoy up their rhythm and their spirits. The harvesters gather about the vats when the 

juice has barely begun to ferment; the atmosphere is steamy, the feverish excitement of 

new wine induces singing and dancing (Fodor, 1960: 400). 

Esta imagem, embora descrita como pitoresca traz consigo, sempre, algum pesar 

pelo esforço despendido pelos homens: 

From dawn until dusk girls are busy filling baskets, which men shoulder and which 

sometimes weigh more than 150 pounds. They descend, in long files, toward the vat at the 

foot of the slopes, pile the fruit in these enormous vessels, and crush them with their feet 

(Fodor, 1960: 400). 

Na década de 1960 no auge da valorização das produções culturais tradicionais 

portuguesas, a vindima voltava a ser enaltecida e toda a alegria e movimento que a 

envolviam retornam “em força” nos guias de viagem estrangeiros: 

                                                
232 Kinsey, 1828; Kingston, 1845, II. 
233 Sobre as condições de trabalho ver Trabalhar nas vinhas do douro e do Ribatejo em meados do século XX 

(Freire, 2006). 



A Representação do Alto-Douro Vinhateiro nos guias de viagem estrangeiros (1845-1974) 
 

218 

It come alive during the grape-gathering, which lasts for several months, since the 

grapes ripen according to exposure and altitude. In the yards located in the lower levels, the 

gathering is often finished long before the higher plantations are ripe, for cold winds blow 

down from Marão (Fodor, 1960: 400).  

E era este o momento alto da região. Depois o vinho deixava as prensas e era 

carregado em grandes cascos para o Porto, em parte pela estrada de ferro e em parte pelo 

rio. Muitos guias utilizavam a informação corrente e populista do transporte dos pipos nos 

barcos até às caves de Vila Nova de Gaia, mesmo tardiamente, quando já era feito pela via 

férrea. É a reprodução sistemática dos guias, particularmente em questões ligadas à 

vivência duriense. Mas, esta descrição ultrapassa os guias de viagem; Orlando Ribeiro no 

guia de Portugal tem uma descrição próxima da descrição literária que circulava pelos 

guias e relatos desde há décadas (Guia de Portugal, 1988:529)234.  

Na segunda metade do século XX, com a difusão da informação e a publicação de 

obras dedicadas ao vinho do Porto e vocacionados para um mercado estrangeiro235, os 

guias começam a dar ênfase, simultaneamente, a algumas questões técnicas ligadas à 

degustação e ao processo de envelhecimento do vinho, até aqui ausentes. 

Esta questão aproxima os guias, ainda mais, de um conceito centrado no Porto; 

Ainda que a história do vinho passe pelo seu cultivo, pela vindima e termine na garrafa, os 

métodos de produção do vinho diferem e são a essência na produção de um grande Porto. 

O viticultor planta a vinha, o sol amadurece as uvas, mas é o “provador” das caves de Vila 

Nova de Gaia, que coordena os sucos de uva harmoniosamente para que se alcance um 

bom “Porto” (Fodor, 1960: 399). 

A “alquimia misteriosa e maravilhosa de produção deste vinho”, tal como lhe 

chama Clark (1953:116), residia nas técnicas e na sabedoria, marcadamente científicas, 

enlaçadas em mistério que coabitavam com o delicado processo de envelhecimento, nas 

caves, em Vila Nova de Gaia. 

Compreende-se que, embora fosse do conhecimento que o cultivo da vinha se 

realizava para lá das montanhas, o efetivo trabalho de valorização do vinho ficava-se pelo 

Porto e nas mãos dos estrangeiros que lhe deram projeção. Não será esta uma questão 

                                                
234 Guedes, Maria Teresa Valente de Sousa (2010), O Alto Douro na Obra de Orlando Ribeiro, Tese de 
Mestrado, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
235 Exemplos: Tait, Geoffrey Murat Tait (1936), Port: from the vine to the glasse with foreword by Ernest H. 

Cockburn, London, Harper & Ca.; Symington, J. D. (1954), Port wine, Vila Nova de Gaia, s.n.; Lima, José 
Joaquim da Costa (1956), Port wine, Porto, Inst. do Vinho do Porto. 
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nova. Terá sido um vinho criado pelos lavradores do Douro ou pelos comerciantes do 

Porto? A abstração sucessiva pelo trabalho árduo dos agricultores numa terra ingrata marca 

a querela dos durienses, que, com mágoa, não aceitam que a designação do seu vinho não 

seja vinho fino ou generoso, controvérsia que é remota236. 

E perdura esta ideia recorrente que os guias, obedientemente, transmitem ao turista, 

ou seja, de que uma visita ao Porto quase possibilitava a contemplação das vinhas. Em 

1965 o Penguin guide apresenta as seguintes atrações da cidade e “junta” as caves e o 

vinho: 

Oporto: Portugal second’s largest city and capital of the north. The river douro 

and its barges. Wine lodges and vineyard (Buxton, 1965:322).  

Era imperiosa uma visita a estas instalações, com as suas infinitas galerias, salas de 

trabalho e linhas de frascos para que este vinho fosse “compreendido”. O vinho possuía o 

nome da cidade onde era “feito”, em caves escuras, fora dos vales do Alto Douro. E aí sim, 

avistava-se o "trabalho” de criação do vinho. 

 

  

                                                
236 Causa abordada em inúmeras obras literárias de ilustres escritores, firmada por Camilo Castelo Branco, 

com o livro de título expressivo: O Vinho do Porto, processo de uma bestialidade inglesa, em 1884. 
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CONCLUSÕES 

 
A representação do Alto-Douro Vinhateiro nos guias de viagem estrangeiros 

(1845-1974), tinha como principal finalidade estudar a forma o espaço duriense foi 

percecionado e divulgado ao longo do tempo, através dos guias de viagem estrangeiros. 

Mas, para se conseguirem analisar as alterações sociais e culturais associadas à viagem por 

este território era necessário compreender a evolução da viagem na Europa e a presença de 

Portugal nestas representações externas, feitas sempre a partir de um Outro, estrangeiro e 

com uma bagagem cultural distinta. 

Na cronologia em análise, pese embora a dimensão temporal de longa duração do 

estudo, denota-se um grande progresso nos transportes, a alteração dos estilos de vida e o 

aparecimento das viagens coletivas organizadas, o que leva à inclusão de temáticas 

renovadoras do sector das viagens na Europa: questões ligadas com a organização da 

viagem, orientações acerca do respeito pelos direitos legais dos viajantes e questões ligadas 

à aprendizagem e ao respeito pela cultura dos povos visitados. A par deste 

desenvolvimento dos negócios turísticos, foram surgindo produtos complementares a este 

ramo e após a descoberta da importância económica do turismo há uma revolução das 

práticas de turismo na Europa. 

Quanto mais a viagem se institucionalizou, mais instruções práticas são necessárias 

emergindo a era dos guias de viagem, que se apoiam sucessivamente nos guias 

antecessores, inovando na sua estruturação mas de forma descontinuada, passando de guias 

enciclopédicos para guias assentes unicamente na descrição de rotas, com mapas, plantas e 

pontos de visita, e mais tarde para guias com uma componente narrativa mais alargada. 

A informação acerca do Continente como um todo, constante nos guias de viagem 

sobre a Europa vai desaparecendo e a preocupação passa a incidir em cada país 

individualmente. Os guias de viagem vão incluindo e excluindo países nas suas sugestões 

de visita mas há um núcleo central que se mantém, independentemente do contexto 

histórico e político: França, Itália, Suíça e Alemanha e Grã-Bretanha. Progressivamente 

vão-se tornando frequentes os países nórdicos, os países de leste e a Península Ibérica. 

Para compreendermos a posição de Portugal face à corrente de viajantes, optámos 

por fazer uma separação da imagem de Portugal contida nos guias dedicados à Europa em 

contraste com a que estava contemplada nos guias vocacionados para a Península Ibérica, 

mais redutores e especializados. 
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Mais de metade dos guias analisados respeitantes à Europa dedicam espaço a 

Portugal mas esta presença é inconstante e intermitente, surgindo em guias de editoras 

menos famosas e sendo excluídos de obras de referência. Em termos gerais, a informação 

acerca de Portugal é mais escassa do que a dos restantes países, sendo um destino 

secundário e surge, frequentemente relatada na continuidade de Espanha. Nos guias sobre a 

Península Ibérica a confusão face a Espanha é, igualmente, uma constante e dá-nos a 

sensação de que os guias apenas incluíam Portugal pela proximidade a este país e pela 

crescente multiplicação das ligações e ramais de caminho de ferro entre os dois Estados. 

Será precisamente o desenvolvimento do caminho de ferro no nosso País que abrirá 

um novo ciclo. Gradualmente foram surgindo itinerários colados às linhas de caminho de 

ferro que, progressivamente, vão percorrendo a quase totalidade do território português.  

Na verdade, apenas com a Sociedade de Propaganda Nacional melhoraram as 

condições de atração interna e a difusão da imagem de Portugal e se sente uma verdadeira 

inclusão de Portugal, como destino, em pé de igualdade com os outros países europeus, 

embora as viagens se centrassem principalmente em Lisboa e seus subúrbios. Com o 

discurso do Estado Novo surge uma visão tradicional onde cada região teria uma cultura 

muito própria, com tradições e costumes. Era a imagem da “nação” a ser transportada para 

os guias estrangeiros.  

A análise deste corpus conjunto leva-nos a crer que é notória a simetria de um 

Portugal desconhecido, entre os vários períodos político-económicos vividos até 1930, 

altura em que o Estado Novo lidera a promoção turística do território nacional, sobretudo 

para consumo externo e aqui sente-se o nascer de um ciclo distinto, com uma mensagem 

mais internacional, mas menos real. 

Mas centremo-nos na questão fundamental: de que forma a representação do 

território duriense foi sendo apreendida, relatada e sucessivamente reestruturada e 

ressignificada nos guias de viagem estrangeiros?  

Em contraste com os guias dedicados à Península Ibérica, onde este território é uma 

presença constante e relativamente contínua, mais de metade dos guias dedicados à Europa 

analisados menciona a cidade do Porto ou sugere uma visita a esta cidade mas, a região do 

Alto Douro, foi praticamente omitida na escala de conjunto da Europa. Esta ausência é 

relativa porque os guias marcavam, acentuadamente, a prosperidade económica patente da 

cidade do Porto e o dinamismo comercial aqui existente devido ao negócio do vinho 

produzido no Alto Douro.  
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Não nos restam dúvidas de que os autores dos guias que propunham uma visita ao 

Norte de Portugal estavam conscientes da existência um território adjacente onde era 

produzido o vinho do Porto. No entanto, apenas no século XX se encontram referências ao 

antigo País do Vinho, ou seja, ao vale do Douro entre a Régua e o afluente Tua, tratando-se 

da parcela de vinhedo mais antiga. Esta área manter-se-ia a mais projetada nos guias como 

que formando um eixo central -Vila Real-Régua-Lamego. Na generalidade, relativamente a 

cada povoação, os guias reportavam-se apenas a questões ligadas à sua localização, 

posição estratégica no comércio da região ou a curtas apreciações sobre a sua organização 

e valores patrimoniais, esquecendo, de todo, as suas gentes.  

Ao longo da análise os guias raramente abordam questões ligadas à história da 

produção vinícola, ao facto de haver adulterações do vinho, más práticas, ou aos conflitos 

entre viticultores e negociantes que foram uma constante na história desta região. 

Curiosamente o papel da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 

enquanto reguladora do comércio fica ausente de apreciações. As questões institucionais e 

económicas da região, muito diversas ao longo do intervalo temporal de análise foram 

suprimidas criando um “espaço” temporal sem oscilações o que sabemos ser falso. 

Sempre houve, conjuntamente, alguma inconsistência acerca da circunscrição desta 

região, até porque o espaço cultivado de vinha e a demarcação sempre se confundiram. Na 

verdade, os esclarecimentos acerca da localização, configuração e dimensão apenas se 

encontram nas entrelinhas e com parco destaque.  Pelas características intrínsecas dos 

guias de viagem, que se vão copiando e apropriando das informações de outros editores, 

mesmo rivais, os limites estabelecidos no Mappa do Paiz Vinhateiro elaborado pelo Barão 

de Forrester, a partir de 143 perduraram no tempo. Pelas razões expostas, enraizou-se a 

ideia de que o termo a leste era São João da Pesqueira e para Oeste, o rio Teixeira surgia 

como limite da região vinhateira, embora saibamos que decorreu um processo de 

alargamento espacial da região produtora, muito pouco claro nos guias analisados. 

O Douro superior, a montante do Cachão da Valeira, apenas desperta a curiosidade 

dos guias com a finalização da linha do Douro e a possibilidade de se percorrer todo o Alto 

Douro Vinhateiro. Porém, progressivamente os guias passam a dedicar-se, sobretudo, à 

disponibilização de itinerários demasiado apegados à linha de caminho de ferro do Douro 

e, gradualmente, a informação acerca do território vai-se desagregando, surgindo um Alto 

Douro ao longo do rio. 
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Os registos encontrados nos guias, face à rede hidrográfica do Douro, reportam-se 

quase exclusivamente ao rio Douro, como se este fosse um elemento isolado. Mais uma 

vez foram as novas ligações ferroviárias e ramais que trouxeram mais alguns 

esclarecimentos acerca dos seus afluentes e suas localizações geográficas. 

A descrição da paisagem duriense e do meio envolvente é também mais exígua nos 

guias de viagem do que era expectável. Na verdade, a descrição paisagística está confinada 

à grandiosidade de uma paisagem declivosa e completamente repleta de vinhas. Cansativa. 

Se, o que se ambicionava passava por dar atenção a pequenos detalhes associados ao Alto 

Douro, subsiste uma unidade paisagística: natureza adversa e acidentada, repleta de vinhas 

e terraços. Imponente e solitária. A híper-conotação do vinho na paisagem não é de 

estranhar, dado que seria esta a grande referência que os autores dos guias possuíam, o que, 

de certo modo, veio desertificar a paisagem descrita. 

Há, na segunda metade do século XX, um retorno à imagem traçada do Douro e dos 

durienses provavelmente por força das políticas do Estado Novo face às tradições e ao 

turismo. Inesperadamente voltava-se ao Paiz Vinhateiro do Alto Douro de Forrester. Há 

um regresso à representação do Alto Douro através de uma cortina de idealismo. Os 

esforços do Barão de Forrester para divulgar o Alto Douro perduram no tempo, tal como os 

seus mapas para exposição e pintura deste Paiz, e conserva-se uma imagem que ultrapassa 

a realidade: o que de facto o Douro vinhateiro seria capaz de ser, mas que de facto nunca 

foi. 

É agora ainda mais notória a presença inglesa e dominante no negócio do vinho do 

Porto. Na verdade, estes consideravam os portugueses como incapazes de promover 

internacionalmente o vinho do Porto, e não lhes custava condescender que o vinho do 

Porto era mais próximo do gosto inglês porque estes eram, genuinamente, melhores 

apreciadores. É a permanente cedência aos interesses estrangeiros. 

Mas, o retrato dos comerciantes ingleses na região é inexistente, assim como é 

inexistente, nos guias de viagem, a relação entre os cultivadores e compradores. O mesmo 

se passava em relação ao papel dos lavradores durienses. Para além do esforço humano de 

adaptação da cultura da vinha às difíceis condições de terreno acidentado pouco há a reter 

sobre o Duriense nos guias de viagem. Escasseiam expectativas face aos aspectos sociais e 

culturais da região. 

Só a partir de meados do século XX se valoriza a azáfama da vindima e se retomam 

alguns estereótipos e imagens do passado, repetitivos e republicados, porque eram cópias 
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de descrições literárias do século XIX. Voltam a ser transmitidos os momentos de grande 

movimento associados à vindima, mas nem sempre como uma actividade perfeita, pela 

extrema dureza de um trabalho mal pago. Apenas no auge da valorização das produções 

culturais tradicionais portuguesas, voltava a ser enaltecida a alegria conotada a este 

momento. 

Apesar de nada fazer esquecer a principal função do rio que era o transporte de 

vinhos até às caves de Vila Nova de Gaia, depreendendo-se pouca utilidade para uso 

turístico ressurgem alusões a viagens aventureiras, de barco rabelo, até ao Porto, que, na 

verdade são cópias de relatos de viagem do século XIX que haviam tido grande projeção. 

A terra do vinho faz agora parte integrante dos guias sobre a Península Ibérica, no entanto, 

as informações para quem pretendesse deslocar-se até à região, mesmo depois de 1960, são 

quase inexistentes e esta região nunca chega a ser realmente descoberta. 

Na segunda metade do século XX, com a difusão da informação e a publicação de 

obras dedicadas ao vinho do Porto, os guias começam a dar, simultaneamente, ênfase a 

algumas questões técnicas ligadas à degustação e ao processo de envelhecimento do vinho, 

até aqui ausentes. O mistério de produção do vinho residia no processo de envelhecimento, 

nas caves, frente à cidade do Porto. E perdura esta ideia recorrente que os guias, 

obedientemente, transmitem ao turista, ou seja, de que uma visita ao Porto quase 

possibilitava a contemplação das vinhas porque, na realidade, os guias apenas projetavam o 

Alto Douro pela sua ligação do Porto e porque, sucessivamente, se alicerçam em leituras 

precedentes. 

Elegemos guias de viagem pela eficácia na transmissão de mensagens objetivas e 

claras, condensando o que é essencial e elementar do conteúdo das representações 

turísticas e isso trouxe-nos algumas dificuldades. Há que reconhecer que os guias do 

passado analisados pertencem a uma literatura puramente informativa. É claro que, numa 

perspetiva de criatividade literária adquire-se pouco. Os guias de viagem estão mais 

próximos das enciclopédias do que de romances e, embora, muitas vezes, possam conter 

fantasia e imaginação, os guias de viagem aderem ao seguro e reconhecido. Isso torna o 

texto mais do que criação, repetição: raramente arriscam expor transformações. 

Na verdade, os guias não nos deram o retrato “fiel” do Alto Douro. São, entre 

outras, uma visão desta região. Muitos dos aspectos e conflitos do contexto social foram 

abafados em função da manutenção da dinâmica das relações de poder existentes. Em 
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geral, estas publicações evitaram os conflitos, insatisfações e as debilidades do território, 

promovendo uma aparente “coesão social”, que sabemos não existir. 

Se pensávamos que as variáveis aqui estudadas faziam parte do passado, 

alicerçando-se na memória de uma região esquecida e, posteriormente, promovida durante 

um regime de propaganda interna e externa, constatámos que, no caso do Douro, a imagem 

recuperada do Alto Douro foi a que há muito existia, não se adaptando à evolução no 

território e na sociedade duriense. Os elementos que se mantêm referência turística são os 

mesmos de há séculos e a imagem é tão forte que dificilmente mudará, porque os durienses 

a tomam como verdadeira. 

 

Julgamos ter conseguido testemunhar e compreendero potencial destes materiais – 

guias de viagem -, para a representação de identidades territoriais e culturais. Como vimos, 

a multiplicidade de dimensões suscetíveis de análise foi apenas parcialmente abordada, 

tendo sido a solução encontrada perante os objetivos estabelecidos. Tendo em conta a 

função dos guias de viagem, ou seja, guiar os viajantes ou adicionar informações a um 

conhecimento prévio, esquecendo um pouco o que vai do escrito ao pretendido, estas 

viagens no papel, são, pelo manancial de informações que encerram uma importante fonte 

para o estudo da evolução de países, regiões ou cidades, fornecendo dados para uma 

melhor perceção das dinâmicas sociais, geográficas e culturais do espaço que refletem. 

 

Nas anotações finais de uma viagem há sempre uma sensação de que havia mais 

para ver e para visitar. Ao terminar, não poderíamos deixar de apontar caminhos que 

podem vir a ser explorados em estudos posteriores e que representam uma continuidade ao 

que se construiu neste estudo. 

Por um lado, teria sido interessante questionar a intenção/representação das 

diversas editoras, na divulgação de Portugal, mas não foi possível seguir esta perspetiva 

porque o objetivo primordial era a representação do Douro. Será um trabalho que ficará a 

aguardar respostas na sequência desta ou de outras investigações. Por outro lado, julga-se 

essencial o confronto destas imagens com as produzidas pelos guias de viagem 

estrangeiros dedicados exclusivamente a Portugal e, ainda, com a visão dos guias nacionais 

que por razões diversas relatam o espaço duriense. Naturalmente que entre estas narrativas 

existem muitas semelhanças, mas igualmente, discordâncias, porque os objetivos dos seus 
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autores são distintos, e os nacionais poderão ter um sentido de pertença maior, até porque o 

Alto Douro (ou parte dele) é português. 

Por fim, sentimos que a construção poderia ter sido outra, assim como a nossa 

viagem ao longo deste estudo. Esta viagem é apenas mais uma proposta de leitura e de 

escrita sobre Alto Douro vinhateiro porque, e citando Miguel Torga: 

Viajar é sempre jogar numa roleta de possibilidades. Mesmo abstractamente, é bom 

mudar de lugar (Diário V: 568). 
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