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II.1  TURISMO, LUGAR E MONUMENTOS  

 

Entre os muitos argumentos a favor do turismo, acredita-se 
que ele pode atenuar tensões políticas e, de fato, agir como 
um catalisador para a paz mundial. À medida que 
desaparecem fronteiras, literal ou figurativamente, passa-se 
a utilizar a expressão aldeia global, tornando o mundo 
menor e mais familiar. O setor do turismo e os países que 
dele dependem para o desenvolvimento geral devem 
proporcionar aos visitantes um clima seguro e tranquilo, 
visto que o turismo só pode prosperar num ambiente 
pacífico (Organização Mundial de Turismo, 2003, p.27). 

 

 

Em grande parte do mundo, a descoberta de uma economia aberta que 

reconhece a irreversibilidade da globalização e assume as potencialidades de 

uma inserção competitiva do mundo moderno, contribui para que as perspectivas 

regionais sejam redefinidas. As regiões contam com a virtualidade do mundo 

enquanto mercado e, diante dessa transformação global, reconhecem-se que, 

quando o  mundo passa a ser um possível cliente, também poderá ser um activo 

concorrente (Paz, 1994, p.05). 

Nos dias actuais tornou-se comum a exibição de especificidades regionais para o 

mundo. Consome-se o lugar, em particular, aquele que é marcado por 

especificidades culturais; é justamente nesse bojo que o turismo ganha destaque  

como uma actividade adequada às experiências de lazer e fantasia, onde o 

resultado final é tuma desenfreada busca por lugares de memória, cuja meta é o 

retorno a algum época da história. Actualmente, a busca por imagens que remeta 

ao passado não representa um desejo localizado, ou seja, já faz parte do contexto 

mundial (Oliveira, 1998, p.26). 

A autora em epígrafe ainda salienta que ao tornar-se uma prática das sociedades 

contemporâneas, o turismo tem colocado o planeta à disposição daqueles que 

possuem recursos financeiros. O turista se permite actuar categoricamente 

enquanto viajante, e o que fica para trás é uma boa parte do que é visível e táctil, 

pois, o desejo de busca e ávidade pelo novo, lhe permite “mergulhar” no 
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desconhecido, quase sempre ignorando-se os riscos, consciente de que a grande 

maioria daquilo que lhe será apresentado foi idealizado e realizado para o seu 

deleite. Até mesmo aquilo que já existia recebe um tratamento, e este, por menor 

que seja, tem como objectivo adequar o espaço para o visitante sem se levar em 

conta aquele que vive no lugar (Oliveira, 1996, p.26). Neste sentido, deve ser 

ressaltado que a viagem do turista está baseada num contexto onde a o objctivo é 

apenas comercial onde tudo é planeado. A possibilidade em ser surpreendido é 

praticamente nula. A rapidez no reconhecimento dos lugares visitados, é 

eletrizante, sem permitir reflexões, onde a história de várias civilizações são 

apresentadas rapidamente e o espaço “explorado” quase não é sentido como 

produto da cultura humana, ignorando-se assim a oportunidade em considerar 

que na maioria das vezes os elementos que compõem sua paisagem estão 

repletos de história onde cada indivíduo procura deixar a sua marca documental, 

tanto material quanto ideológica, através de símbolos (Trinchão, 1999, p.142). 

Frequentemente, o espaço construído e disponibilizado pela indústria do turismo 

tende a contemplar apenas o “hoje”, onde o turista é levado à compreender uma 

versão única da história, sem identidade; e quase nenhum sentido, o espaço a ser 

assimiliado é o espaço do vazio, da ausência. Constantemente o lugar é ignorado, 

tendo em vista que este é produção humana, criação e estabelecimento de 

identidade entre o espaço e aqueles que ali estão; sendo assim, o espaço 

aparece como a mais reveladora expressão da relação entre espaço e sociedade. 

Quando a identidade do lugar é transformada em prol de interesses que desejam 

vender o espaço para grupos distintos, cuja tendência é a de anular a identidade 

do lugar produzindo o não - lugar, formador de outras identidades1. (Oliveira, 

op.cit., p.26). 

                                                 
1 Marc Augé (1994, p.5), esclarece que os não-lugares, produtos da contemporaneidade, opõe-se à noção de 
lugar antropológico, designado desde Mauss por uma tradição fundamentada na idéia de totalidade. Neste 
caso, o lugar antropológico, mais do que o lugar do encontro do antropólogo com o nativo, é como a segunda 
natureza deste último. Nele os nativos vivem, celebram sua existência residem, trabalham guardam as suas 
fronteiras. Esse lugar foi escolhido pelos ancestrais, é o lugar dos descendentes, um lugar a ser defendido, 
ou seja, “ (…) é simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de 
intelegibilidade para quem o observa”  
A partir do conceito do autor supracitado, Ana Fani Carlos (1996, p.29), acrescenta que o turismo cria uma 
idéia de reconhecimento de lugar mas não o seu reconhecimento, reconhecem-se as imagem antes 
veiculadas mas não se estabelece uma relação com o lugar, não se descobre seu significado pois, os passos 
são guiados por rotas, ruas preestabelecidas por roteiros de compra, gastronômicos, históricos, virando um 
ponto de passagem. Os passos dos turistas são sempre apressados, aí não se fica, só se deixa passar. 
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A indústria turística reforça subtilmente a hierarquia social quando produz 

espaços diferenciados e às vezes exclusivos, uma vez que a grande maioria das 

práticas recreativas e de lazer, requerem antes de tudo disponibilidade de capital, 

como refere Lousada, (2005, p.1), 

As actividades de recreio ou de lazer requerem duas 
condições indispensáveis: tempo livre e recursos financeiros 
(estes são por vezes negligenciados nos estudos). Por 
exemplo, os desempregados, têm muito tempo livre mas 
pouco ou nenhum dinheiro para gastar em lazer. Ao longo 
dos séculos XIX e XX, ainda que com oscilações por vezes 
significativas, deu-se uma expansão tanto do tempo livre 
como dos rendimentos dos trabalhadores. 

 

Geralmente os espaços criados pela indústria do turismo, são fragmentados e 

independentes, em alguns casos excludentes, todavia, é muito comum o desvio 

propositado do olhar do turista das paisagens que não revelem paisagens 

agradáveis ou a sumptuosidade dos monumentos. A paisagem que lhe é 

apresentada além de redesenhada, aproxima-se de um espectáculo visual e pode 

ser contemplada, fotografada e, a partir daí esquecida, tudo funciona de maneira 

relativamente rápida e mecânica, sem oportunidade de grandes encantamentos 

ou reflexões. 

 

II.2  A CULTURA E O LAZER ENQUANTO ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Passar algum tempo em lugares que fazem sonhar torna-se 
um ideal tanto mais desejável quanto são valorizados sítios 
de prestígio. Partir de férias pressupõe a subversão do 
tempo do relógio que ritma o início e o fim do trabalho 
produtivo. Mudar de sítio marca desde logo uma conversão 
da relação com o tempo: os sítios são muitas vezes 
escolhidos em função da sua capacidade de nos mergulhar 
no devaneio; o «exotismo» é, pois, tomado como contra-
valor onírico da civilização técnica, precisamente aquela 
cujo nível de vida permite esta mudança (Corbin, 2001, 
p.105). 

 
                                                                                                                                                    
Reproduz a reprogramação da vida sob a alegação da fuga do cotidiano, revelando uma ilusão sob a 
aparência de liberdade de escolha. 
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Incluir a cultura e o lazer no contexto turístico não é um facto novo nem inusitado. 

A cada dia que passa aumenta a notoriedade dos atractivos turísticos que 

apresentam aos visitantes aspectos amplamente culturais. Não há sociedade sem 

cultura. Julga-se que a capacidade de produzir cultura é o que distingue o homem 

dos outros animais. A possibilidade de comunicação oral e de fabricar 

instrumentos amplia as capacidades biológicas do homem, diferenciando-o do 

restante dos animais. Logo, a cultura é o conjunto de costumes praticados pelos 

membros de um grupo social. 

Visitar sítios arqueológicos, museus, aldeias indígenas ou templos religiosos, há 

muito tempo deixou de ser papel de estudiosos ou “adeptos”. Exemplo muito claro 

disso é o actual fluxo de pessoas que visitam os terreiros de candomblé no Brasil, 

no intuito de compreender um pouco da história da resistência do povo negro, 

que, apesar das dificuldades encontradas durante anos, conseguiu manter vivos 

os costumes e as tradições que foram aprendidos com a sua mais remota 

ancestralidade. Em relação ainda à força da cultura negra, é comum perceber o 

quanto desse povo é considerado património nacional ou até mesmo património 

da humanidade em grande parte do mundo ocidental, talvez pela imponência ou 

espetacularidade que muitos dos seus hábitos e rituais apresentam, a exemplo 

das danças como a capoeira, o samba de roda no Recôncavo Baiano, das 

comidas, etc.  

Apresentar o turismo como alternativa para a revitalização de monumentos 

esquecidos com o passar do tempo, não seria inerente ao objectivo pleiteado 

neste estudo, porém, observá-lo como um aliado nesse contexto torna-se mais 

coerente quando em conjunto com o esforço determinado de cada comunidade 

em reinventar-se, criando sempre novas possibilidades de identificar-se com o 

seu próprio património. 

Actualmente um facto que tem se tornado comum em relação aos monumentos é 

a utilização da sua imagem como recurso na promoção e divulgação de 

determinados lugares. Não são raros os momentos em que as pessoas são 
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involuntariamente “convidadas” a conhecer o sítio “tal”, os sabores disso ou 

daquilo, situação muito comum ao se visitarem as agências de viagens. 

Mesmo sentados confortavelmente em suas poltronas, em alguns momentos os 

indivíduos são ‘transportados’, através das imagens dos ecrãs, a verdadeiros 

“paraísos”, muitos deles considerados patrimónios culturais onde são mostrados 

grupos humanos das mais diferentes etnias. Isso leva a crer que um lugar pode 

tornar-se conhecido mediante os seus bens patrimoniais, cabendo a cada anfitrião 

a responsabilidade de oferecer a melhor imagem ao visitante, o que reflectirá em 

benefício económico a ser utilizado em prol da vida social e cultural de cada lugar, 

melhorando assim a auto estima e a identidade cultural de cada povo. 

Hoje é consensual afirmar que o turismo sempre apresentou um aspecto 

amplamente cultural. Na realidade, a maioria das pessoas que viajam tem sempre 

como destinos principais os locais onde ocorreram manifestações de interesse 

artístico histórico ou até mesmo aqueles lugares onde a cultura é diferente, 

novidade, como é o caso das culturas exóticas que despertam cada dia mais a 

curiosidade e o interesse daqueles que viajam. A esse respeito diz Cravidão, 

(2006, p.272), 

Cada vez mais o “uso cultural” da cultura faz hoje parte das 
práticas turísticas, em grande medida recuperando lugares 
mapeados há muito (...). No espaço europeu em geral, e no 
território português em particular, são muitos os exemplos. A 
sua promoção recupera por um lado a imagem antiga e dá-
lhe nova roupagem. Isto é, faz apelo também, às condições 
ambientais envolventes do património natural, à ambiência 
cultural: história, gastronomia, percursos pedestres ... Isto é, 
o que marca é o lugar, mas o que se oferece ultrapassa-o. 
O património – material e intangível – é o produto que 
desenha a arquitectura do turismo cultural. Do património 
construído ou imaterial – da casa rural em extinção ao 
núcleo museológico. 
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II.3 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA A VIABILIDADE DE UM ATRACTIVO 

TURÍSTICO 

 

Entende-se que os recursos dividem-se em livres e escassos. Os livres são 

aqueles existentes em abundância. Por isso não é necessário qualquer 

mecanismo para a sua afectação pelos utilizadores. Os escassos geralmente 

apresentam uma oferta limitada, no que respeita à sua actual ou potencial 

procura. Os recursos escassos subdividem-se tipicamente, em terra (recursos 

naturais), trabalho e capital. 

De acordo com Novais (1997, p.31), quando se pretende desenvolver alguns 

recursos encontrados num determinado sítio enquanto atractivos culturais, 

existem aspectos que em hipótese alguma poderão ser esquecidos. Dentre eles, 

são mais importantes: 

· A identificação dos possíveis recursos disponíveis no sítio em questão; 

· As prioridades dos recursos culturais ali encontrados para serem 

desenvolvidos enquanto atractivos turísticos; 

· Após a “eleição” dos recursos que serão transformados ou acrescidos à 

capacidade de atraírem turistas, é de suma importância a implementação de 

medidas imprescindíveis ao seu desenvolvimento sustentável. Em se tratando de 

meio ambiente, esse desenvolvimento deve ser considerado como aquele que 

responde às necessidades da actualidade, não comprometendo as gerações 

futuras. 

· E finalmente uma das medidas mais “delicadas” desse processo: o 

cuidado que se deverá ter ao decidir a qual recurso cultural ali existente será 

atribuído o papel de recurso turístico para que este não seja levado a concorrer 

com qualquer outro que por ventura seja também passível de ser apresentado 

como tal. 
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Mesmo estando fora do âmbito do objecto de estudo, existe uma situação que 

não poderá ser ignorada durante o processo selectivo dos atractivos culturais a 

serem “explorados” enquanto atracções turísticas, que são os efeitos 

sócioculturais do turismo. Toda forma de turismo exerce estes tipos de impacto 

tanto nos turistas como sobre os habitantes dos sítios visitados. Isso porque 

inevitavelmente alterará a rotina local. O encontro entre turistas e os habitantes 

poderá implicar alterações nos padrões de emprego, na imagem exterior da 

comunidade e em transformações espaciais. 

Em resumo, uma das vantagens de se atribuir à cultura um aspecto turístico é o 

facto de que a grande maioria daqueles que se predispuserem a praticar o 

“turismo cultural”, poderá aproveitar de aspectos bem interessantes, como a 

compreensão do lugar, observando como as pessoas vivem. Isso pode ser 

também compreendido através das imagens obtidas in loco, das informações 

contidas em folhetos, documentos, guias escritos e humanos e no contacto 

directo com os habitantes – anfitriões.  

Em 1978, a Organização Mundial de Turismo - OMT, declara que existe uma 

considerável diferença entre recurso e recurso turístico. Compreende-se por 

recursos os meios humanos, energéticos e materiais de que uma determinada 

localidade dispõe. Eles só passam a ser considerados recursos turísticos quando 

se tornam capazes de atrair turistas/visitantes, ou seja, consideram-se recursos 

turísticos o património utilizável pelos turistas, todos os bens e serviços colocados 

à sua disposição no intuito de satisfazerem às necessidades humanas relativas 

ao turismo.  

Segundo Novais (1997), atribuir valor turístico a um recurso cultural implica uma 

série de factores, de carácter natural, históricos, social, dentre outros, bem como 

também equipamentos, sintetizados do seguinte modo2: 

 

 

                                                 
2 Os “factores” aqui apresentados são baseados literalmente em:  NOVAIS, Carlos Filipe Peixoto (1997) 
Turismo, património monumental e museus no Algarve: avaliação do potencial turístico de recursos. 
Dissertação de Mestrado – Universidade do Algarve e Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa. 
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1. Factores Naturais: 

· Paisagem: topografia geral, flora e fauna, proximidade de lagos, rios ou 

mar, ilhas ou ilhotas, mananciais de águas minerais ou medicinais, cavernas, 

cascatas.  

· Clima: quantidade de sol, temperatura, ventos, precipitação, índices de 

conforto. 

2. Factores Sociais:  

· Características artísticas e arquitectónicas: arquitectura local, 

monumentos, museus de arte. 

· Festivais: de música e dança, acontecimentos desportivos e 

competições. 

· Características locais distintas: gastronomia, artesanato, vestuário, 

música e dança (não-organizados).  

· Feiras e exibições: geralmente de natureza comercial ou cívica. 

· Atitudes em face dos turistas: hospitalidade local e forma de tratamento. 

 

3. Factores Históricos:  

· Locais históricos de nativos: existência, estado de conservação e 

acessibilidade  

· Significado da religião: a importância religiosa em termos de observação 

e prática da religião, tanto no passado como no presente.  

· Relevância histórica: o grau pelo qual um lugar pode ser conhecido 

devido a importantes acontecimentos históricos ou lendas. 
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4. Equipamentos Recreativos e Comerciais: 

· Equipamentos desportivos: barcos, pesca, piscinas. esqui, portos 

desportivos, golfe, passeio a cavalo. 

· Equipamentos educativos: jardins botânicos, aquários, zoos, museus 

arqueológicos e etnológicos. 

· Equipamentos de saúde e repouso: rotas de excursionismo, áreas de 

acampamento e piquenique, termas 

· Animação nocturna: teatros, cinemas e outros centros de vida nocturna. 

· Equipamento comercial: lojas de alimentação e primeiras necessidades, 

de suvenirs, de artesanato. 

 

5. Infra-Estrutura, Alojamento e Restauração: 

· Infra-estrutura com uma qualidade turística – auto-estradas e outras vias 

públicas, água, electricidade e gás, serviços de segurança e saúde, 

comunicações e transportes públicos. 

· Alojamento e restauração com mínima qualidade turística - hotéis, 

restaurantes, aldeamentos de férias, apartamentos. 

 

Esses factores estão relacionados entre si e a sua importância individual 

dependerá do tipo de actividade turística que será desenvolvida e da escala 

territorial na qual se irá trabalhar. 

A partir do que foi apresentado nos itens acima, conclui-se quão importante e 

necessária é a apreciação de todos os aspectos e factores citados para se eleger 

um atractivo cultural, quando se pretende valorizá-lo turisticamente. Diante destas 

informações torna-se ainda mais cautelosa a escolha desses recursos, pois não 

só a sua viabilidade deverá ser levada em conta, como também a sua 

importância e o seu potencial de atrair turistas, seja pelo seu valor patrimonial, 

seja pela sua monumentalidade. 



DE SINALIZADOR A ATRACTIVO CULTURAL__________________________________________________________Capítulo II 
O PATRIMÓNIO MONUMENTAL E OS FARÓIS ENQUANTO ATRACÇÃO TURÍSTICA 

 Cleber Reis 85 

 

II.4 O PATRIMÓNIO CULTURAL E A MONUMENTALIDADE DOS FARÓIS 

 

A valorização do património cultural no sentido de acções oficiais, praticadas por 

agentes políticos, económicos, instituições públicas, juridicamente determinadas 

para essa função, pode ser considerada uma prática recente. Alho e Cabrita apud 

Cavaco e Fonseca (2001, p.22) a esse respeito destaca: 

Embora as preocupações com a salvaguarda do património 
tenham raízes muito antigas, foi a partir do final do século 
passado que surgiram na Europa as primeiras disposições 
legislativas nacionais, com vista à protecção dos 
monumentos, edifícios e sítios classificados como 
elementos de interesse público para a arquitectura, a arte a 
história ou a ciência. Ao nível internacional, foi também na 
transição do século XIX para o XX que foram assinaladas 
em Haia, duas Convenções com objectivo de proteger os 
bens culturais em caso de bombardeamento, a primeira em 
1899 e a segunda em 1907. 

 

Segundo Cavaco e Fonseca (2001, p.22), foram muitos os factores que 

contribuíram para o processo de preservação dos bens culturais: mudanças nas 

relações internacionais, a destruição causada pelas duas guerras mundiais, novos 

movimentos sociais buscando identidades étnicas, globalização, avanços 

tecnológicos, enfim o “ritmo da história” provocando um número infinito e 

frequente de adaptações nas acções oficiais de preservação cultural. Nesse 

sentido, a preocupação com a protecção dos bens culturais da humanidade 

acentua-se consideravelmente nos “tempos modernos”, exactamente pelo facto 

de que a experiência transformadora da modernidade trouxe consigo a ameaça 

da destruição daquilo que se tinha, daquilo que se era e daquilo que se sabia. O 

homem ac comtual passa a viver sob o constante impacto da novidade, no qual a 

permanência do passado está sob maior ameaça do que a simples acção do 

tempo (Zamin, 2006, p.14). 

De acordo com Zami, (2006, p. 14), os conceitos que direccionam o acto de 

preservar estão em constantes mudanças, património cultural é uma expressão 
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recente e tem passado por variações. Apesar de estabelecido conceitualmente 

ele ainda se encontra em constante processo de reavaliação e ampliação. 

portanto, Património cultural é, uma significação dinâmica, um conceito nómada.  

Cavaco e Fonseca (2001, p.173) observam que na definição apresentada pela 

UNESCO, na convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e 

Natural (Artigo nº. 1), estão incluídos três tipos de bens: 

· “monumentos – obras de arquitectura, escultura ou pintura monumentais, 

elementos ou estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de 

elementos, que têm um valor do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

· conjuntos – grupos de construções isoladas ou agrupadas que, em 

virtude da arquitectura, da sua unidade ou da sua integração na paisagem, têm 

um valor universal do ponto de vista histórico, artístico ou científico; 

· sítios – obras do homem ou obras conjuntas do homem e da natureza, 

assim como as zonas e sítios arqueológicos que têm um valor universal 

excepcional, do ponto de vista histórico, estético, etnográfico ou antropológico”. 

 

Quando se pretende traçar um estudo genealógico para o significado de 

património cultural, observa-se a relação a outras noções e conceitos que, de 

diferentes formas na sucessão do tempo, se vincularam à sua configuração: 

monumento, antiguidade, monumento histórico, monumento artístico, património 

histórico e artístico, identidade cultural, memória colectiva. Cada um deles, 

apresenta relevância maior a depender de cada época, mesmo compreendendo 

que, nos dias actuais, o património cultural está mais relacionado aos conceitos 

de identidade cultural e memória colectiva. Sendo que a memória colectiva 

apresenta uma presença determinante, inclusive na produção historiográfica das 

últimas décadas, a ponto de alguns historiadores considerarem os estudos sobre 

memória como um campo específico da disciplina” (op. cit., p.14).  
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Consoante Silva, (2005, p.110), o património cultural constitui uma herança cujo 

legado tende a esbater-se por via do acelerado crescimento urbano. Ao centrar-se 

a busca da origem do conceito de património cultural nas práticas da memória, ou 

seja, elegendo-se a associação dos conceitos de preservação e memória como 

um dos caminhos a ser percorrido, poder-se-á retroagir à mais remota antiguidade 

humana. Compreende-se que a memória não é uma característica exclusiva do 

homo-sapiens: a memória simbólica, sim, é uma expressão exclusiva do ser 

humano, cuja força lhe gera uma gama considerável de comportamentos para 

fazer frente ao perigo do esquecimento. “Entre esses comportamentos, 

encontram-se os actos de preservar determinados elementos da cultura material 

produzidos pela espécie”. Nas diversas formações sociais, desde grupos 

primitivos e autóctones até às sociedades complexas, alguns objectos ou lugares 

escapam à lei da utilidade imediata. Esses objectos e lugares sagrados não se 

inserem na lei de utilidade imediata, adquirem um sentido sagrado, e lhes são 

atribuídos valores que ultrapassam os de utilidade (op. cit., p. 15). 

De acordo com Riegl, (1987, p. 15), Existe diferença entre monumentos 

intencionais e monumentos não-intencionais, apresentados também como 

monumentos históricos e artísticos: os intencionais são aqueles que apresentam a  

memória de determinados acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças, e esses  

tem um objectivo principal que é: rememorar, advertri, e estão constituídos num 

universal cultural. Seu sentido original foi desaparecendo aos poucos nas culturas 

ocidentais. Enquanto que os monumentos intencionais passaram a ganhar forças 

graças ao olhar daqueles que “vivem” a arte e a história.  

Actualmente, em alguns países, é comum a tentativa de recuperar o património 

cultural destruído, ou “adormecido”, tornando-o mais uma atracção para a 

indústria do turismo. Reconstroem-se vilas, fachadas, chafarizes, casarios, tudo 

em nome da memória local. Na maioria das vezes, dessa tentativa surgem 

espaços com pouco sentido existencial, esvaziados de vida e de conteúdo 

cultural. São locais “maquilhados”, mais parecidos com os actuais parques 

temáticos espalhados por quase todo o mundo, do tipo de quem visitou um, 

conheceu todos, ou pelo menos tem uma alargada ideia de como esses 

funcionam. Para esta situação, a justificativa é sempre a criação de novos 
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empregos. O exercício pleno da cidadania ou a abertura para o mercado onde se 

promovesse acima de tudo a cultura, deveriam ser o seu principal objectivo.Silva 

(2005, p.129), afirma que a cada dia  o conceito de património écada vez mais 

abrangente: 

 

Nesse sentido, estão incluídos diferentes tipos de património 

cultural que incluem desde os bens materiais e imateriais de 

interesse cultural aos respectivos contextos que, pelo seu valor 

de testemunho, possuam com aqueles uma relação 

interpretativa e informativa.  

 

Tendo em vista os faróis enquanto detentores de uma singular importância para a 

navegação mundial por muito tempo, e actualmente signos de um contexto 

cultural, nota-se que eles raramente são “explorados” ou apresentados como 

monumentos ou objectos de interesse no âmbito turístico, provavelmente devido à 

considerável gama de informações ignoradas ou desconhecidas acerca deles, 

marcos que eternizaram a história da costa navegável de vários países. No 

decorrer deste estudo poucas referências foram encontradas em relação à 

monumentalidade dos faróis, porém, não é difícil considerá-los enquanto 

monumentos uma vez que o significado do termo com o passar do tempo, têm se 

alargado consideravelmente. 

A sua monumentalidade está cada dia mais evidente pelo estilo arquitectónico e 

localização privilegiada capazes de atrair os que deles se aproximam, já que 

remetem para aspectos do passado da nação com vistas à construção de 

identidade por meio da memória e da história.  

O motivo pelo qual eles são construídos e o destaque que essa construção 

apresenta onde quer que esteja instalada, por si já dignifica a sua 

monumentalidade.  
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O que frequentemente se constata é que a maioria dos faróis, por estar edificada 

em fortalezas, tem o seu carácter monumental geralmente despercebido. A 

importância atribuída aos fortes é maior do que aquela que é dada ao 

“sinalizador”. Um dos motivos é o facto de a grande parte das fortificações terem 

sido construídas no intuito de “defesa”, mas ignoram-se êxitos ou dificuldades em 

batalhas ou na navegação comercial graças à sua presença ou devido a falta de 

sinalização. 

Num artigo intitulado “A Torre do Bugio: intervenção de emergência”, encontra-se 

uma “Pequena Resenha Histórica” publicada na revista Monumentos3, na qual o 

autor apesar de reconhecer a presença do farol, pouco diz acerca dele, como se 

constata abaixo: 

Primitivamente conhecida por Torre da Cabeça Seca, este 
monumento é apresentado por outras designações. Em 
numerosos documentos, tais como Torre de São Lourenço, 
de São Lourenço da Barra e ainda São Lourenço da Cabeça 
Seca. Na zona central do imóvel há uma torre que tem 
funções de observação e sinalização – onde está instalado 
o farol da barra. No espaço interior há vários 
compartimentos que provavelmente tinham a função de 
alojamento da guarnição. Há também uma pequena capela 
em avançado estado de degradação (…). Registe-se ainda 
que a Torre do Bugio foi classificada como Imóvel de 
Interesse Público pelo Decreto nº 41191, de 18.07.57, sendo 
assim reconhecido o seu interesse público. 

Pensa-se que os trabalhos de construção tenham começado 
em 1640, mas só ficaram concluídos depois de 1758 
segundo o risco do arquitecto Frei João Torriano. 
Posteriormente, nomeadamente no século XIX, houve 
intervenções e alterações significativas. 

A função inicial da Torre do Bugio era de natureza militar e 
tinha por objectivo a defesa da Barra de Lisboa, estando 
para isso dotada de uma guarnição que rondava os 50 
homens. 

Por ter perdido o interesse militar já neste século, passou a 
ter somente a função de farol de apoio à navegação que 
demanda o porto de Lisboa estando presentemente adstrita 
à Direcção de Faróis (António Cedreira, 1996, p.4). 

 

                                                 
3 Revista publicada em Lisboa, cuja responsabilidade é da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais. 
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Diante do exposto, não é difícil concluir que primeiro destaca-se a importância das 

fortificações para, a partir daí, atribuir algum valor aos faróis, ainda que estes 

estejam instalados nos fortes, e muitos deles sejam mais conhecidos do que as 

próprias fortalezas que os abrigam. Tome-se como exemplo o Forte da Cabeça 

Seca, ou Forte de São Lourenço, mais conhecido por Farol do Bugio.  

Compreender os faróis num contexto monumental é comprovadamente possível, 

porém, a patrimonialização4 dos faróis portugueses ainda é facto pouco notável. 

Vale ressaltar que o Farol de São Miguel-o-Anjo5, desactivado no século XIX, 

“representa uma excepção, embora considerado uma preciosidade quinhentista 

sem paralelo noutras nações marítimas, permanece pouco conhecido”. Não existe 

resgisto recente de um outro edifício do gênero se encontrar classificado 

patrimonialmente ou foi objecto de iniciativa semelhante até o presente momento. 

Compreende-se que, pela história que transportam, pelas suas características e 

por tudo aquilo que representam, muitos dos faróis portugueses são dignos dessa 

distinção há bastante tempo (Boiça, 2004, p.27). 

Em Dezembro de 2004, um projecto de conservação e restauro, fruto de protocolo 

assinado entre o Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico 

- IPPAR, a World Monuments Fund-Portugal6 e a sua homóloga no Reino Unido, 

World Monuments Fund in Britain - WMF, Incluía em sua mais nova empreitada a 

conservação do Farol de São Miguel-o-Anjo no Porto. Esse protocolo, pioneiro em 

Portugal e com duração prevista de cinco anos, inclui ainda angariação de fundos 

que auxiliarão na manutenção dos monumentos classificados. 

 

                                                 
4 José Mattoso (1997, p.47) chama a atenção para que a preservação de uma unidade do 
património cultural seja um acto mediante o qual se possa perceber que “tudo é importante para 
se descobrir o que é que efectivamente se quer transmitir e preservar, para lá das intenções 
expressas, dos valores proclamados, dos objectivos conscientes. Estes nem sempre são os mais 
transparentes, nem os mais eficazes, nem os mais úteis para a Humanidade O cidadão comum 
tem não só a necessidade de tomar consciência da importância da preservação e valorização do 
património, mas também de conhecer os critérios que justificam os meios utilizados para isso”. 
5 No anexo A.11 encontra-se uma cópia do Decreto-Lei que reconhece o Farol de São Miguel-o-
Anjo enquanto monumento nacional. 
6 Criada em 1994, a World Monuments Fund - Portugal é uma associação sem fins lucrativos, que visa à 
conservação de monumentos e ao restauro de património integrado. Por sua vez a World Monuments Fund é 
uma organização privada que há 35 anos desenvolve trabalhos em defesa de monumentos em todo o 
mundo. 
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II.4.1  Monumento, monumento histórico e monumento nacional 

 

Segundo Choay7 (2001, p.45), o termo “monumento” tem a sua origem no latim, 

“monumentum”, cujo significado é o que traz à memória, o que faz lembrar algo 

ou alguém. Com o sentido de memória, o monumento é intencionalmente erigido 

no intuito de evocar o passado, garantindo a lembrança de algum facto, 

personagem, local, valor, imagem para a posteridade. 

A autora em epígrafe muito delicadamente chama a atenção para o sentido que o 

monumento pode apresentar, chegando a considerá-lo como bálsamo benigno 

para a enfermidade da alma, devido às diversas sensações que ele pode 

despertar nas pessoas que o contempla. Choay apresenta o monumento como 

uma defesa contra o traumatismo da existência, um dispositivo de segurança, 

que assegura, acalma, tranquiliza, conjurando o ser do tempo. 

Na actualidade, são diversas as denominações atribuídas ao termo monumento. 

Segundo Moreira (1998, p.95), as primeiras tentativas de defini-lo surgiram ainda 

no século XVIII e, após transcorrer tanto tempo, os conceitos permanecem 

semelhantes, ou seja, quase não sofreram grandes alterações. A palavra apenas 

tem alargado o seu âmbito, para designar predominantemente os bens com valor 

cultural.  

Em pesquisa etimológica comparativa acerca da significação da terminologia em 

questão, percebeu-se que, apesar da utilização de nomenclatura diferenciada 

                                                 
7 Françoise Choay está entre as mais respeitadas especialistas em património cultural no âmbito 
mundial. Nascida em 1925, é professora de urbanismo, arte e arquitectura nas Universidades 
Paris I e VIII. 
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para defini-la, a conclusão a que se tem chegado é sempre a mesma, mesmo em 

outros idiomas8. 

Em relação aos conceitos para designar monumento, foram consultadas fontes 

publicadas em diferentes épocas, por exemplo, em a Grande Enciclopédia 

Portuguesa e Brasileira (1970, p.784), a palavra monumento aparece como 

(…) obra de arquitectura ou de escultura  feita para conservar 
a memória de alguma personagem ilustre ou de algum 
acontecimento notável. Edifício imponente pela sua beleza, 
grandeza ou antiguidade (...). Diz-se de todos os objectos de 
arte ou da natureza considerados em relação ao seu 
significado, (...). Certos acidentes naturais que se impõem 
pela imensidade, grandeza ou imponência: As montanhas são 
monumentos das revoluções geológicas”. 

 

De acordo com Houaiss (2003, p.2.538), os monumentos são definidos como 

(…) obra artística (escultura, arquitectura, etc.), ger. 
grandiosa, construída com o fito de contribuir para a 
perpetuação memoralística de pessoa ou acontecimento 
relevante na história de uma comunidade, nação etc. 
Qualquer edificação de grande estrutura, cujas dimensões, 
estética, imponência despertam admiração. 

 

Como se verificou, a representação da monumentalidade não é estática, contudo, 

sofre pouca variação, de acordo com a época em que são criados os seus signos 

culturais e as suas simbologias. 

Tais definições remetem-nos a lembranças de factos acontecidos há muito 

tempo, considerados excepcionais, monumentais, a exemplo dos cidadãos 

ilustres que povoaram ou que ainda estão presentes no universo histórico do 

contexto mundial. Não é difícil viajar-se pelo mundo e deparar-se com estátuas 

tradicionais instaladas em jardins, praças públicas ou em monumentos 

arquitectónicos, fazendo alusão a políticos, poetas, militares ou até mesmo a 

acontecimentos de cunho histórico. 

                                                 
8 De acordo com Isabel Moreira (1998, p.95), há muito tempo que “as definições de monumento 
nos dicionários portugueses aparecem em simultâneo, e com conteúdo idêntico, às mencionadas 
nos dicionários franceses”. O mesmo ocorre até os dias actuais. 
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Em 07 de Julho de 2007, a cidade de Lisboa foi sede de um dos mais importantes 

eventos respeitantes a monumentos, (Figura II.1), quando representantes de 

vários países reuniram-se para eleger “as 7 Novas Maravilhas do Mundo9”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 As 7 Novas Maravilhas do Mundo são: as Muralhas da China, a cidade de Petra – Jordânia, Estátua do 
Cristo Redentor na Cidade do Rio de Janeiro – Brasil, Machu Picchu – Peru, o Templo de Chichén Itzá – 
México, o Coliseu de Roma - Itália e o Taj Mahal na Índia. 

Figura II.1 
Postal de divulgação do evento sobre monumentos ocorrido em 

Lisboa no mês Julho de 2007. 
Fonte: Ctt correios 
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A Fortaleza de Sagres10 (Figura II.2), foi indicada como sendo um dos 7 

monumentos mais importantes de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ser considerado um símbolo nacional, o monumento pode estar associado a 

mais de uma designação. Quando faz alusão a um edifício, o carácter a ser 

observado é a sua arquitectura. Quando o monumento é um marco público, cujo 

objectivo é eternizar as lembranças ou a importância de seus “personagens 

                                                 
10 “Fortaleza abaluartada, sofreu várias remodelações na segunda metade do século XVIII, um torreão 
quinhentista. A Fortaleza de Sagres faz parte do Património Nacional Português. Sua classificação data de 
1986. (Site do IPPAR Consulta em 12 Julho de 2007). 

Figura II. 2 
Fortaleza de Sagres 

Fonte: Acervo do Arquivo do IPPAR 
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ilustres”, ou factos históricos de uma determinada sociedade, ele assume um 

sentido mais abrangente. Desta forma, 

 

(…) o monumento é na sua essência, a ilustração de uma 
idéia e de sentimento. É também um símbolo centrado em 
acontecimentos singulares no tempo cronológico, na esfera 
política e na acção das grandes personagens, que 
rememora e comemora. A aplicação desta linguagem 
simbólica faz de cada monumento um memorial. Ele conta 
uma história e representa uma personagem: é o 
reconhecimento público de um evento de «um grande 
homem», de um exemplo moral (Moreira, 1989, p.97). 

 

 

Conforme a autora acima citada, monumento é tudo aquilo que serve para 

rememorar algo pela mediação de afectividade, de modo que o passado vibre 

como se fosse presente. Ele se assemelha a um universo cultural, na medida em 

que, sob múltiplas formas, parece presente em todos os continentes e em 

praticamente todas as sociedades dotadas de escrita. O monumento histórico é 

uma inovação bem datada, oriunda do Ocidente e difundida fora da Europa a 

partir do século XIX. 

Os Monumentos Nacionais podem ser entendidos como monumentos e 

monumentos históricos porque exercem as duas funções: a de monumento, 

quando activa a memória por intermédio das emoções, de modo que o passado 

pareça reviver no presente, e a de monumento histórico na medida em que é 

visto como fonte de informações para a escrita da história nacional. 
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II.4.2 A Protecção do Legado Monumental e seus Aspectos 

Legislativos  

 

Alguns acontecimentos foram determinantes para que se começasse a pensar na 

protecção dos monumentos existentes, a exemplo de dois factos importantes: A 

Reforma Protestante no século XVI e principalmente a Revolução Francesa no 

século XVIII acentuaram a preocupação em preservar monumentos e edificações. 

Durante a Revolução Francesa, os monumentos franceses tornaram-se alvo 

preferencial do designado «vandalismo revolucionário». Considerados como 

testemunhos representativos de um passado amaldiçoado, grande parte foi 

parcial ou totalmente destruída. No caso francês, especificamente, os actos de 

vandalismo e destruição durante a Revolução iam contra os ideais iluministas de 

acumulação e difusão do saber, de tal forma que a principal iniciativa do governo 

revolucionário foi regulamentar a protecção aos bens confiscados do clero e da 

coroa, atribuindo-os como propriedade não apenas da nação, como também de 

todos os cidadãos (Moreira, 1989, p.103). 

Consoante Fonseca (2005,p.61), em 1932 houve a institucionalização do acto de 

preservar pelo estado francês, quando Guizot conseguiu convencer da 

necessidade de se criar o dednominado cargo Inspector de Monumentos 

Históricos, cuja indicação para este foi o notável escritor cargo em questão foi 

Prosper Merimée, que a seguir percorreu toda a França, criando um inventário 

dos bens existentes e do comportamento da população em relação ao património. 

Essas acções tinham como objectivo descobrir o país através da sua paisagem 

histórica, porém, foi em 1834 que surgiu em França a primeira associação de 

salvaguarda dos monumentos. 

Em Portugal, surgiram as primeiras intenções formais de salvaguarda de 

monumentos justamente “no seio da Associação dos Arqueólogos Portugueses”. 

Como refere Moreira, 
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O nascimento da administração do legado monumental 
remonta a 1852 com a criação do Ministério das Obras 
Públicas, Comércio e Indústria. A Repartição Técnica 
abrangia, entre outros, os domínios dos «monumentos 
históricos, edifícios públicos, obras de aformoseamento e 
recreio público». Nas sucessivas transformações deste 
organismo esta repartição veio a possuir estrutura própria, 
em 1920, sob a designação de Administração – Geral – dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais qual resultou a actual 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (...) 
No seio do Estado operou-se, progressivamente, a 
consciencialização do significado histórico e cultural que 
representava a preservação e valorização do património 
construído (...). A protecção do património pelo Estado 
assume uma forma dualista. Por um lado, a constituição de 
um grupo de especialistas único e original, no quadro da 
administração pública, tanto sobre o plano de princípios 
como no campo de aplicação e, por outro, o 
desconhecimento ou a indiferença colectiva, parilhada pelos 
diversos grupos sociais, salvo algumas excepções 
individualizadas (Moreira, 1989, p.105). 

 

A desvalorização e destruição do legado arquitectónico e a falta de interesse por 

ele eram uma realidade na sociedade portuguesa. “A primeira medida legislativa 

para a protecção do nosso legado físico data de 1721” e era dirigida em forma de 

alvará à população em geral11. Inseridas nesse mesmo contexto constavam ainda 

as medidas que deveriam ser adoptadas pelos órgãos competentes no intuito de 

salvaguardar os monumentos12 (Moreira, 1989, p.105). 

Apesar de, no século XIX, Portugal assistir a sucessivas comissões que tinham 

como intuito lançar as bases de uma inventariação sistemática dos monumentos 

nacionais e da sua protecção, o resultado não foi tão frutífero assim. Foram 

                                                 
11 Trecho do alvará em questão citado por Isabel Moreira, (1989, p.103): «Hey por bem que daqui em diante 
nenhuma pessoa de qualquer estado, qualidade, & condição que seja desfaça, ou destrua em todo, nem em 
parte qualquer edificio que mostre ser daquelles tempos,[Phenices, Gregos, Penos, Romanos, Godos & 
Arabios] ainda que em parte esteja arruinado, & da mesma sórte as Estatuas, Mármores, & Cippos em que 
estiverem esculpidas algumas figuras, ou tiverem letreyros Phenices, Gregos, (...) ou Laminas ou chapas de 
qualquer metal que contiverem os ditos letreyros, ou caracteres; como outrossim medalhas, ou moedas, que 
mostrarem ser daquelles tempos, nem dos inferiores até ao Reynado do Senhor Rey D. Sebastião, nem 
incumbirão, ou ocultem alguma das sobreditas cousas». 
12 Esse alvará foi datado de 20 de Agosto de 1721. Nele são atribuídas algumas medidas de salvaguarda dos 
monumentos a determinados organismos, como se pode averiguar: «(...) encarrego às câmaras das cidades 
e villas deste reyno tenham muito particular cuidado em conservar e guardar todas as antiguidades 
sobreditas, e de semelhante qualidade que houver ao presente, ou ao deante se descobrirem nos limites do 
seu districto; e logo que se achar ao descobrirem alguma de novo, darão conta ao secretario da dita 
Academia Real (...) para que melhor se conserve o monumento assim descoberto. 
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poucos os avanços. Mesmo reconhecendo a vasta riqueza artística existente no 

país, o desleixo superava as intenções do preservar. 

Em 1886, Ignácio Barbosa já apresentava e defendia com veemência e orgulho o 

considerável acervo monumental lusitano: 

Nenhum paiz se pode ufanar de ter fartos mais gloriosos 
que Portugal. Brilham nas suas paginas, a par dos mais 
heróicos feitos militares, e de mil exemplos sublimes de 
todas as virtudes christãs e civicas, as arrojadíssimas 
navegações e descobrimentos, que abriram novas e amplas 
vias ao commércio e ao convivio das nações, rasgando 
novos e dilatadissimos horisontes a clivilisação da 
humanidade. 

Cada um d´esses grandes factos historicos, que tornaram 
respeitado o nome portuguez, cercando-o de uma aureola 
de glória, tem em nosso paiz, como padrão que 
commemora, immortalisando ao mesmo tempo os heroes 
d´essas façanhas, um mosteiro, egreja, ou ermida; um 
castello ou solar; um sepulcro ou simples lapida epigraphica. 
(Barbosa, 1886, s.p). 

 

Finalmente, no final do século XIX, surge em Portugal o primeiro projecto de 

classificação dos monumentos nacionais, mas só se apresentou sob a forma de 

legislação em 190113, sendo actualizada em 191014. Essa foi a primeira a surtir 

efeito e a primeira medida legislativa a classificar os monumentos nacionais (MN), 

tornando-os inalienáveis (Moreira, 1989, p.110). 

O regime do Estado Novo, passou a defender um segundo nível de protecção: 

Imóveis de Interesse Público – IIP, e Imóveis de Interesse Concelhio - IIC, sendo 

esta uma nova designação atribuída aos imóveis de uma categoria mais modesta 

ao classificá-los. 

Ao que se nota, o monumento deixa de ser isolado. Ele passa a ser enquadrado 

num contexto mais vasto e dinâmico. “A zona protegida passa a designar o 

construído e o seu envolvimento, isto é, o seu enquadramento imediato”. Logo, as 

                                                 
13 Decreto de 30 de Dezembro de 1901. 
14 Diário de Governo, nº. 136 de 23 de Junho de 1910.  
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noções de envolvimento, espaço, meio, quadro de vida tornaram esta 

terminologia bem mais englobante e fluida (Moreira, 1989, p.110). 

Nos dois últimos séculos tem-se constatado que os monumentos apresentam a 

singularidade de épocas, e, por essa razão, devem ser protegidos contra todo e 

qualquer tipo de agressão, ainda que a sua utilidade não seja evidente. Essa 

consciencialização deverá partir de todos os indivíduos, independentemente da 

sua origem ou formação. Assim entendido, a preservação do património, deve ser 

um acto dinâmico e assegurado por todos aqueles que deles usufruem (Silva, 

2005, p.129).  

 

II.5 PRÁTICAS CULTURAIS NO ÂMBITO TURÍSTICO  

 

As novas estratégias em adequar o objecto antigo ao uso contemporâneo tem por 

intenção torná-lo atraente à sociedade do consumo, já que esta tem demonstrado 

a cada dia uma busca desenfreada pelo que há de  “novo”.  Não se pode ignorar 

que, actualmente, ocorre uma prodigiosa expansão da cultura por todo o domínio 

social. O poder de sedução que os lugares historicizados apresentam é 

inquestionável. Uma das justificativas que acompanham a deflagração de novos 

interesses, em torno da requalificação dos espaços marcados de tradição, deve-

se ao facto de que a imagem da história revela-se extremamente interessante ao 

consumo cultural. Mais do que nunca, há uma busaca desenfreada do passado 

pela imagem da história e o acto de consumir artefactos históricos é uma 

tendência actual, seja sob a forma de atractivos culturais, seja mesmo através da 

reutilização de espaços tradicionais requalificados (Oliveira, 1998, p.4). 

Humanizar a paisagem e a presença de comunidades vivas potenciam atractivos 

culturais, também evocados no âmbito do turismo ecológico. Valoriza-se então o 

ambiente, a diversidade natural, a paisagem, o património histórico e cultural, a 

produção local, educação ambiental, protecção ecológica e prática de actividades 

desportivas e a ciência em geral. Não são apenas as áreas protegidas que atraem 
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visitantes e turistas urbanos, nem as motivações destes envolvem-nas 

necessariamente (Oliveira, 1998, p.3). O acto da preservação, pode ser 

considerado uma atitude contrária ao esquecimento. No entanto, reverenciar os 

objectos do passado não é uma novidade, é uma prática tão natural que já 

acompanha todas as civilizações passadas como forma de relembrar a  História. 

Actualmente, a sociedade apresenta um perfil consideravelmente consumista e o 

acto de consumir determinados lugares, baseados na apreciação de espectáculos 

visuais e sem conteúdos ou  criatividade, com ausencia de participação ou troca, 

desempenha um papel cada vez maior. A publicidade feita em torno da utilização 

de novos espaços, torna-os o principal bem a ser consumido. Através da imagem, 

ela incorpora a arte e a utiliza como atractivo no mercado de bens simbólicos. 

Dessa maneira, o anseio pelo lugar é se expande, transformando-se num desejo 

que passa a ser perseguido por toda a sociedade. É dessa forma que cada 

objecto e até mesmo os bens culturais têm se desdobrado numa realidade e 

numa imagem construída, sendo esta parte essencial do consumo. (Oliveira, 

1998, p.39). 

Segundo Oliveira, 1998, p.39, a indústria de turismo assume um papel cada vez 

mais importante nesse processo quando influencia toda uma construção da 

paisagem definindo-a como espetacular, e o turista colocado na posição de  mero 

espectador passivo. Para tanto, as intervenções superficiais ocorridas na 

paisagem antiga tentaram superar a barreira do tempo, misturando, 

imaginariamente, o passado ao presente. Com um futuro completamente 

previsível, muitas paisagens foram praticamente “maquilhadas” às pressas para 

se tornarem ‘lugares de memória’. Nestas, são imprescindíveis os detalhes 

históricos associados a uma atmosfera de ficção, composta por sons, 

temperaturas, sabores, odores, culturas e valores, como observa Adyr Balastreri 

(2006, p.252): 
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Propor uma análise sobre o “fazer turismo” deve iniciar-se 
com a tentativa de desvelar as representações sociais que 
povoam o imaginário do turista, de modo a motivá-lo de 
forma poderosa a perseguir a fantasia de experimentar algo 
diferente do seu modo de vida quotidiano, para isto 
investindo tempo e dinheiro. 

 

 

Para dar conta dessa tendência actual, inúmeras explicações vêm sendo 

disponibilizadas pelos mais diversos autores. Algumas dessas explicações dão 

destaque às transformações que já vêm ocorrendo no imaginário ocidental há 

algum tempo. Outras destacam a frenética rapidez do período actual denominado 

de era da globalização, que tem dado origem à busca ansiosa de referências 

identitárias por grande parte das mais diversas sociedades.  

Carminda Cavaco (1996, p.11), além de destacar a diversidade de opções que o 

mundo ocidental oferece aos visitantes, também observa que, com o passar do 

tempo esses têm se tornado mais exigentes em relação aos tipos de turismo que 

lhe são apresentados:  

 

(...) reivindicam claramente uma maior atenção por novas 
formas de turismo mais suave, leve, artesanal e humano, 
diferenciado, singular, endógeno, autêntico, novo, ajustado 
e harmonioso nos destinos; (arquitectura, culinária, 
costumes), sem ultrapassar os limites do equilíbrio e da 
tolerância, nas vertentes natural, social e psicológica, um 
turismo mais ético e também mais livre, muito melhor 
repartido no tempo e no espaço, valorizando o exótico, um 
turismo temático, entre grupos com interesses homogêneos, 
em busca de novas fronteiras e de novas inserções na vida 
simples das comunidades visitadas (Cavaco, 1996, p.11). 

 

 

 

 



DE SINALIZADOR A ATRACTIVO CULTURAL__________________________________________________________Capítulo II 
O PATRIMÓNIO MONUMENTAL E OS FARÓIS ENQUANTO ATRACÇÃO TURÍSTICA 

 Cleber Reis 102 

II.6. NOVAS POSSIBILIDADES ATRIBUÍDAS AOS FARÓIS 

Terão uns lugares vocação turística e outros não? No 
turismo não há espaço para qualquer determinismo. O 
turismo tende a recriar a natureza, com novas plantas, 
novos lagos, novas areias, novas praias, novas paisagens e 
novas ocupações e presenças humanas (Cavaco, 2006, 
p.300). 

 

Ao longo da história, vários monumentos foram ganhando destaque no âmbito 

turístico, como por exemplo, os coretos, alguns elevadores públicos15 e, em 

especial, os faróis, objecto de estudo desta tese, monumentos esses que, com o 

passar do tempo, vêm desenvolvendo outras funções além daquela que lhes era 

inicialmente atribuída: sinalizar a costa marítima do local em que estivessem 

instalados para garantir a segurança aos navegantes.  

Actualmente, já existem algumas publicações sobre os faróis, porém, observa-se 

que apesar de reconhecerem as potencialidades e possibilidades que esses 

monumentos podem apresentar, pouco divulgaram a esse respeito. Diante dessa 

constatação, o presente texto pretende reflectir sobre essa temática, no intuito de 

construir um estudo mais específico sobre o assunto, de forma que possa 

contribuir para reduzir essa lacuna. 

Dentre as actividades que vêm sendo desenvolvidas pelos faróis, podem ser 

citadas as seguintes: locais para eventos, museus, centros de estudos e de visitas 

técnicas às pessoas interessadas na história da costa marítima onde eles estão 

instalados. Também não se pode deixar de explicitar que há muito tempo eles têm 

actuado como importante fonte de inspiração de romancistas e escritores em 

geral. Ainda hoje é comum a utilização da sua imagem por profissionais das mais 

diversas áreas, como arquitectos, decoradores, artistas plásticos e profissionais 

do marketing, que ainda percebem neles grandes possibilidades inspiradoras na 

fundamentação dos seus projectos de decoração ambiental, (Figuras II.3 a II.8).  

                                                 
15 São os casos, por exemplo, do elevador de Santa Justa, situado na cidade de Lisboa e o elevador Lacerda, 
localizado em Salvador, no Estado da Bahia, no Brasil. Transformados em locais de grande visitação 
turística, pela sua importância histórica e a panorâmica. 
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Figura II.3 
Escultura  exposta em um Centro Comercial de Lisboa (Exposição Cow Parade). 

Título: Vaca - Entre a  Serra e a Praia. 
Autor: Marcelo Simões. 

(Foto do autor, realizada em Agosto de 2006). 

Figura II.4 

Montra em “café” na Rua de São Paulo, em Lisboa. 
Foto do autor, realizada em Agosto de 2006. 
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Figura II.5 
Montra em “café” na Rua de São Paulo, em Lisboa. 

Destaque para a figura do faroleiro. 
Foto do autor, realizada em Agosto de 2006. 

Figura II.6                                                                                        Figura II.7 

Representação de um farol, na secção de brinquedos, no período natalino, em centro comercial de Lisboa, 

(Fotos do autor, realizada em Novembro de 2006). 
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Como mais um testemunho de inspiração cujo objecto é o farol, apresenta-se um 

trecho do livro “Os Pescadores” de autoria do escritor português Raul Brandão16, 

que, no extremo da sua criatividade relata um “diálogo” seu com um faroleiro das 

Berlengas:  

“Atrevo-me a falar a um velho musaranho, de focinho 
arreliador, que está metido no farol. De costas para o mar, 
fingindo que não me vê, a esfregar e a pulir os metais 
reluzentes. 
- Hein ?... 
- Hum !... 

                                                 
16 Raul Brandão é o grande modernista português na prosa de ficção, integrando uma dimensão simbolista 
de tentativa de transposição de uma realidade aparente e deceptiva para obter uma transcendência ou 
absoluto que a escrita tacteantemente formula. Visitou os Açores no verão de 1924, no âmbito das visitas dos 
intelectuais então organizadas sob a égide dos autonomistas. Dessa viagem resultou a publicação da obras 
As ilhas desconhecidas - Notas e paisagens (Lisboa, 1926), uma das obras que mais influíram na formação 
da imagem interna e externa dos Açores. Basta dizer que é em As ilhas desconhecidas que se inspira o 
conhecido código de cores das ilhas açorianas: Terceira, ilha lilás; Pico, ilha negra; S. Miguel, ilha verde (Site 
do Centro Virtual Camões. Consulta em 01 de Março de 2008). 

Figura II.8 
Série alusiva a "Faróis Brasileiros". O selo mostra o Farol São João 

(Cururupu, Maranhão). 
Fonte: Site  - Maravilhas da  Humanidade 

Consulta em 01 de Março de 2007). 
Humanidade.com 
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Rosana e não diz palavra que se entenda. 

- Olá ! 

Olha-me com desprêzo e continua a pulir os metais já 
pulidos, como se eu não existisse. Mas não desanimo 
fácilmente e teimo: 

- Que beleza, han ? ! ... 

Toquei-o e o homem sacode os ombros, levanta-se, atira o 
pano fora, encara-me de frente, com os bigodes 
assanhados entre as rugas e um ôlho azul de faiança cheio 
de cólera: 

- Que beleza o quê ? Que beleza ?... 

 

Isto?! – E ri-se. – O vento e o mar! Sempre o vento e o mar! 
O vento que no inverno não me deixa chegar à porta, e o 
mar todo o dia, tôda à noite a bramir ! O mar desesperado, o 
vento desesperado... Eu não sou um faroleiro – sou um 
náufrago. Que beleza hein? ... Nem posso dormir! nem 
dormir! Tôda a noite o vento uiva, tôda a noite o mar ecoa, 
ameaçando subermegir esta ilha do diabo ! ... 

 Julguei-me autorizado a interrompê-lo: 

- Mas no verão é esplêndido ... 

- Nem olho. Só me resta uma esperança – fugir. Se não me 
mudam, endoideço. O amigo sabe quantos endoideceram 
já? Três ! ... 

E atirando os braços para o ar: 

- Uma calamidade! Aqui não se sabe nada, aqui não chega 
nada. Nunca! nunca ! Nem a pneumônica aqui chegou. E 
não posso ter uma couve, não posso ter uma abóbora ... Os 
coelhos devoram tudo. É uma praga! 

Dê-lhe tiros. 

Tiros ? ! – e ri-se com dois dentes e desprêzo. – Quando 
quero um coelho, ato o anzol a um pau na lura e tiro o 
coelho para fora; quando quero um peixe, ato um anzol a 
uma linha e deito a linha à água... Mas o que eu quero é 
fugir para muito longe, para onde não ouça o mar, para 
onde não veja o mar! 

Roncou... Percebi que repetia com escárneo; - Que beleza, 
Han!... – E voltando-se, outra vez com o pano na mão, 
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continuou a esfregar e a pulir com desespêro os metais – de 
costas viradas para o mar ...” (Raul Brandão, 1924, p.214). 

 

 

O treccho acima além de retratar a dura rotina de um faroleiro, elucida a solidão 

tão peculiar à profissão. 

A realização de exposições e congressos cujas temáticas fazem referências aos 

faróis, tem se tornado facto comum em diversos países. Em Portugal, por 

exemplo, ocorreu no ano de 1987, na Torre de Belém, uma exposição sobre os 

faróis existentes na costa navegável portuguesa (Figura II.9). 

 

 

 

 

Outro evento importante alusivo a faróis, ocorreu na Grécia, no dia 15 de Outubro 

de 2007. Tratou-se de uma exposição sobre os Faróis da União Européia, 

conforme o cartaz publicitário representado na Figura II.10. 

Figura II.9 
Foto do Cartaz de divulgação da Exposição “Faróis de Portugal” ocorrida  

em Junho de 1987, na Torre de Belém, em Lisboa 
Foto do Autor 
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Exposição de faróis da União Europeia "Faróis europeus: do 
passado ao futuro" 
 

Faróis da União Europeia em exposição na Grécia  
Local: Tessalónica (Grécia) 
Organização:  Aristotle University of Thessaloniki – Engineering School 
Data: de 13 a 26.10.2007. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Figura II.10 
Cartaz publicitário da Exposição de farois da União Européia 

Fonte: site farol-do-albarnaz 
Consulta em 15 de Outubro de 2007 
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Diante do exposto observa-se qoe com o passar do tempo, os faróis tornaram-se 

marco onde quer que estivessem construídos; donde se sente a necessidade 

cada vez maior de conhecê-los e estudá-los sistematicamente, não somente 

enquanto monumentos, mas também enquanto objecto de visitação turística. Com 

seu formato fálico, tornaram-se marca, ou melhor, marco onde quer que estejam 

construídos. Mas, qual o ideário que envolve a sua monumentalidade? Foram 

construídos no passado ou no presente? Quem se aproxima hoje de um farol está 

em busca de que tipo de signo? 

Hoje, a conversão dos faróis em atracção turística é uma realidade em vários 

países. Apresentam-se, a seguir, alguns exemplos dessa realidade, que aos 

poucos tem tornado-se facto comum em diversas nações. 

No Brasil, tornou-se comum a utilização dos faróis e da paisagem ali presente 

como cenário para gravação de programas televisivos, eventos diversos, bem 

como para a prática do “turismo contemplativo”. Especificamente na cidade do 

Salvador, no Estado da Bahia, os faróis há muitos anos são alvo de curiosidade, 

tanto para os habitantes quanto aos visitantes que, por sua vez, já se organizam 

em grupos com a finalidade de visitar estes monumentos, uns por simples 

curiosidade, outros pela sua historicidade e beleza. Também existem aquelas 

pessoas que os visitam no afã apenas de conhecer o funcionamento de um farol 

ou, em casos especiais, visitar os acervos históricos que estão abrigados em 

alguns dos museus existentes no interior de alguns, tais museus, na sua 

subtileza, reproduzem anos de história da localidade em que se encontram 

edificados. 

Tome-se como exemplo o farol da Barra, em Salvador-BA, construção do século 

XVII, cujo objectivo era proteger os navegantes contra os baixios e escolhos 

existentes naquela zona marítima.  

Apesar de alguns historiadores enfatizarem a função bélica desse farol, até então 

duvidosa, salienta-se nele a função de segurança e vigilância à navegação 

(Mendonça, 2004, p.187). 
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Historicamente, sabe-se que a Bahia começou em Santa Cruz Cabrália, junto a 

cidade de Porto Seguro17; porém Salvador nasceu na Barra, onde o navegador 

Italiano Américo Vespuccio atracou em 1501, na Baía de Todos os Santos18. 

Tomé de Sousa, que a construiu como capital da Colónia em 1549, oficializou sua 

posse com a colocação do marco da coroa portuguesa, onde actualmente estão 

situados o Farol da Barra e o Forte (Figura II.11).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Instituto Geográfico da Bahia - IGHB, o Farol da Barra foi o 

primeiro construído no Brasil e é o mais antigo do continente americano. Entre os 

séculos XVII e XVIII, o Forte de Santo Antônio, onde está edificado esse farol, 

passou por algumas alterações. Recebeu a forma irregular de estrela com quatro 

                                                 
17 Município localizado no extremo sul do Estado da Bahia, na Costa do Descobrimento, cidade-berço da 
Civilização Brasileira. Sua baía, por séculos chamada de "porto seguro" e actualmente de "cabrália", é o local 
de chegada das caravelas dos portugueses por ocasião do descobrimento do Brasil, em 21 de abril de 1500. 
18 Avistada em 1501 pelo navegador italiano Américo Vespúccio na primeira viagem de reconhecimento da 
terra descoberta por Pedro Álvares Cabral, a Baía de Todos os Santos tornou-se a principal referéncia para 
os navegadores e o mais importante porto do hemisfério Sul até ao século XVIII.  
Hoje, Salvador sintetiza todos esses relevantes momentos históricos, o que a inclui entre as cidades mais 
importantes do Brasil 

Figura II.11 
Farol da Barra ao entardecer. 

Fonte: Casa da Fotografia -  Marcelo Reis. Fevereiro de 2005 
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faces reentrantes e seis salientes. Essa era uma nova linha de arquitectura militar 

portuguesa. Outras modificações ocorreram no ano de 1937, quando foi concluído 

nele o serviço de electrificação que ainda era incandescente, abastecido a 

querosene. Após uma dessas remodelações, foi construído no seu interior o 

Museu Náutico da Bahia, que guarda lembranças e histórias de navios que 

naufragaram na costa baiana. (Figura II. 12). Não se pode ignorar o facto de que 

o mar próximo ao Farol da Barra abriga em suas profundezas dezenas de 

embarcações naufragadas na costa marítima da Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Janeiro de 2008, o Jornal A TARDE, edição digital, publicou um artigo sobre 

os principais faróis de Salvador e o Farol da Barra foi o ícone responsável pela 

ilustração dessa19. 

Dentre tantos outros faróis que se tornaram conhecidos no cenário mundial, 

também se destaca o farol de Battery Point (Figura II.13), situado numa pequena 

ilha da Califórnia. Foi construído e iluminado em 1856 para orientar os 

                                                 
19 Ver texto completo no anexo A.13 deste estudo. 

Figura II.12 
Interior do Museu Náutico da Bahia situado no Farol da Barra. Salvador. 

Fonte: site da Bahiatursa. Consulta em 07 de Janeiro de 2007. 
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navegadores na costa marítima californiana. Desde então, a estrutura resistiu a 

muitas mudanças, incluindo a sua automatização em 1956. O principal intuito da 

construção deste farol foi o de oferecer segurança aos navios que desafiavam a 

rochosa costa californiana, carregados de madeiras para auxiliar no 

desenvolvimento da cidade de São Francisco. O nome Ponto da Bateria é uma 

homenagem aos canhões do navio América, que se incendiou na baía 

californiana no ano de 185520. 

Actualmente, o Battery Point também desempenha o papel de museu, 

representando uma das principais atracções da cidade. Seu acervo é constituído 

por peças que fazem alusão à historicidade de toda a costa californiana. O seu 

acesso apenas é possível durante o Verão, principalmente no mês de Setembro e 

apenas durante a maré baixa, tornando a situação mais curiosa e atractiva aos 

visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Cf. Site Point Batery Lighthouse (Consulta em Dezembro de 2006). 

Figura II.13 
Farol de Battery Point 

Fonte: Site: viagens e imagens da Califórnia 
Consulta em Dez –2006 
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Localizado a 20 minutos fora de Newcastle, no minúsculo console de St. Mary's, 

ao Nordeste da Inglaterra, encontra-se um outro magnífico exemplar de farol – 

museu, o farol de St. Mary’s. (Figura II.14). Teve a sua construção concluída em 

1898, numa costa bastante perigosa ao transporte marítimo inglês. Permaneceu 

operacional com o mesmo maquinário até 1984, quando foi substituído por 

equipamentos navegacionais mais modernos21. Actualmente não funciona mais 

como sinalizador, no entanto, desenvolve a função de museu, composto por uma 

biblioteca, um “café”, uma loja popular, em que são comercializados produtos da 

região e artigos alusivos à historicidade da costa marítima local, também possui 

uma sala de reuniões que é alugada para eventos diversos. Durante as férias 

escolares, é facto comum a presença de estudantes a esse espaço. Ao visitar 

essa atracção, o turista pode contemplar a panorâmica local, subindo ao ponto 

mais alto do farol através de uma escadaria interior que dá acesso a sua lanterna. 

Em condições normais, a visita a esse farol pode ser feita em todos os dias da 

semana, de Abril a Setembro, excepto nos dias em que as marés ofereçam 

condições impróprias22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21Cf. Revista Conference & Incentive Travel, Newcastle in Seetings with atmosphere. 2007. 
22Cf. Site oficial do St Mar's Lighthouse. 

Figura II.14 
Farol St. Mary’s - Newcastle 

Fonte: Revista Conference & Incentive Travel 
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Outro farol que, com o passar do tempo se tornou museu foi o farol de Richard, 

em Jau-Dignac-Loirac, no Médoc, na cidade de Bordeaux, França (Figura II.15 e 

II.16). 

Inactivo desde 1870, possui 16 metros de altura, hoje abriga o museu dedicado à 

pesca e a ostricultura. Nesse farol-museu, pode-se encontrar ilustrada a história 

das formas mais primitivas da pesca e da ostricultura, actividade bastante 

praticada naquela região até os dias actuais23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  23Ver no site do farol de Rihard. 

Figura II.15 
Farol de Richard 
Fonte: site Farol de Rihard 
Consulta em 16 de Maio de 2007 

Figura II.16 
Interior do museu existente no Farol de Richard. 
Fonte: Site Farol de Richard 
Consulta em 16 de Maio 2007 
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Vale ressaltar que, hoje, a Bretanha é a região francesa mundialmente conhecida 

pela presença e história  dos faróis, devido à existência de uma infinidade desses 

sinalizadores por causa  das formações rochosas existentes na costa marítima 

dessa localidade. A ausência dos faróis colocaria em risco a vida  dos navegantes. 

Nessa região, além de constituírem o património marítimo francês, eles já fazem 

parte de uma rota turística obrigatória, cada um apresentando uma história 

diferente acerca da sua edificação e da localidade em que está construído. 

É comum durante uma visita turística à Bretanha, alguém sugerir o “caminho dos 

faróis”, por tratar-se de uma rota interessante e por reunir uma gama considerável 

desses sinalizadores. Durante esse passeio, o turista além de desfrutar da 

panorâmica existente, tem a oportunidade de visitar o interior de diversos desses 

faróis com direito à visitas guiadas, compra de souvenirs, que incluem porta-

chaves, marcadores de livros, t-shirts, revistas, jornais, livros, miniaturas do farol 

que mais lhe interessar e poster com imagens de diversos faróis da costa francesa 

(Figuras II.17, II.18 e II.19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.17 
Localidades onde estão edificados os principais faróis franceses. 
Fonte: Foucher, F. (1997) Phares du Bout du Monde. Éditions 

D´Art Jack, France. (p.32). 
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Apesar de a grande maioria dos faróis encontrar-se na Bretanha, essa riqueza faz 

parte de quase todo o litoral francês, a exemplo da Normandia, região histórica do 

noroeste da França.  

Figura II.18 
Marcador de livro, comercializado em 
um dos faróis da Bretanha.  
Foto do Autor . Dezembro de 2007. 
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Ainda que Portugal não apresente programação semelhante ao “caminho dos 

faróis”, como o existente na Bretanha, existe no país, desde o ano de 1996 um 

Projecto denominado de Ciência Viva nas Férias. Trata-se de uma iniciativa da 

Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, cujo objectivo é a 

descoberta da Ciência durante as férias de Verão. Na praia, no campo ou na 

cidade, especialistas de universidades, centros de investigação, escolas e 

associações científicas organizam acções de divulgação científica de acesso 

gratuito para toda a população. Dentre essas acções, está a visita a alguns faróis 

que são abertos para que os visitantes compreendam a importância da luz dos 

faróis para a navegação, além da sua historicidade e dos faroleiros. Toda essa 

iniciativa tem apoio da Direcção Geral de Faróis24. 

Actualmente já existem projectos para a utilização de alguns faróis portugueses no 

contexto cultural-turístico, a exemplo do Farol de Santa Marta25, situado em 

                                                 
24 Cf. www.cienciaviva.pt 
25 O capítulo III da presente tese dedicará uma parte considerável a uma abordagem mais aprofundada 
desse farol, por se tratar de um dos casos do estudo almejado com esta pesquisa. 

Figura II.19 
Reprodução de vários faróis existentes na costa marítima francesa, 

sendo comercializada em loja de souvenirs na Normandia 
Foto do Autor. Dezembro de 2007 
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Cascais. De acordo com notas publicadas em jornais e artigos, em 2007 esse farol 

abrangerá em seu interior um museu que “irá mostrar como era o dia-a-dia dos 

homens que o mantinham. O farol-museu de Santa Marta, no decorrer do ano de 

2007, terá à sua disposição um significativo acervo de documentos e recriações 

digitais de outros faróis portugueses26. “Queremos colocar Santa Marta em rede 

com outros museus do género que há pelo mundo inteiro” (Boiça, 2006)27. 

Outro farol português que está sendo preparado para desenvolver actividades 

além de “sinalizar”, é o farol dos Capelinhos28, situado na Ilha do Faial, no 

arquipélago dos Açores. Nele será instalado um centro de interpretação 

ambiental, que reaproveitará os espaços interiores das construções anexas.29 

Segundo nota publicada no Jornal Virtual “Portal dos Açores30”, esse projecto, 

além de arrojado, constituirá mais um importante atractivo para a região: 

Os trabalhos em curso de requalificação daquele imóvel 
incluíram a consolidação da sua estrutura, garantindo um 
acesso seguro ao topo, e a redescoberta de parte das 
ruínas soterradas durante cinco décadas. Ao mesmo tempo, 
a intervenção, que representa um investimento do executivo 
açoriano da ordem dos dois milhões de euros, pretende a 
recuperação paisagística e a sacralização do lugar, 
contrariando a expansão da vegetação adulteradora da 
paisagem, demolindo a estrada existente, e organizando a 
recepção dos visitantes em local mais distante. 

 

Num país com mais de 800 km de costa marítima e duas regiões insulares, os 

faróis desempenham um papel fulcral para quem vive do mar.  

Em relação ao faróis, muitos dos seus segredos funcionais e importância 

arquitectónica continuam ignorados assim como a história de cada um, quais os 

mais belos e importantes ou a sua distribuição pela costa. Mas o panorama está a 

mudar, e os faróis têm despertado a atenção de alguns ramos de estudos. Apesar 

de a compreensão dos faróis enquanto parte do património português não estar 
                                                 
26 Cf. Jornal Público Local, Lisboa, 22 de Março de 2006. 
27 Idem anterior. 
28 O estudo desse farol também será mais aprofundado durante o capítulo III, que, em conjunto com o Farol 
de Santa Marta será um dos casos de estudo da presente dissertação. 
29 Cf. Jornal Portal dos Açores. Ed. Virtual (consulta em 15 de Junho de 2007). 
30 Consulta em 26 de Setembro de 2007. 
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explicitamente declarada, no capítulo seguinte os faróis de Santa Marta e dos 

Capelinhos serão apresentados a partir de um contexto menos tecnicista, mais 

cultural e turístico. 

 

 


