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A proposta de apresentar os faróis do ponto de vista turístico tornou possível 

reconhecer a necessidade de aprofundamento cultural e conhecimento histórico 

desses monumentos. A pesquisa realizada procurou desvendar aspectos antes 

nunca apresentados pelos estudiosos dos faróis. E uma pergunta que se pôs à 

partida foi alcançando uma resposta progressiva e esclarecedora: o que os faróis 

representam na história de Portugal e por que continuam a manter-se como pólos 

de atracção na actualidade? Como pode um monumento tão distante da realidade 

de muitos comunicar-se em tão peculiar silêncio? 

Para responder a essas perguntas, transitou-se por anos e anos de história, a fim 

de compreender mais aprofundadamente o que têm tornado os faróis objectos de 

interesses em alguns ramos de estudos actualmente. Constatou-se que o fascínio 

actual pelos faróis está estreitamente relacionado coma a sua funcionalidade, sua 

arquitectura, e sobretudo pelo significado cultural que vem assumindo no curso da 

história marítima portuguesa.  

Reconheceu-se como necessário estudar um pouco da história dos faróis 

existentes noutros países. Nessa direcção, deu-se atenção especial a alguns 

faróis estrangeiros, e teve-se o cuidado de analisar o que de mais importante eles 

oferecem aos visitantes, além da paisagem local. Confirmou-se não ser objectivo 

principal desses países a receita económica, visto que a quantia cobrada na 

maioria das vezes para se ter acesso aos faróis musealizados é apenas 

simbólica. Constatou-se ainda que a divulgação e o Marketing em torno dos faróis 

passaram a ser algo presente. Destacam-se os produtos alusivos aos faróis 

comercializados quer nas suas instalações, quer em outros locais da região onde 

estão implantados mesmo ao nível nacional.  

As dezenas de publicações existentes sobre eles também já são destaques em 

algumas livrarias, na secção de assuntos relacionados com o mar. Isto 

representa, ainda que de modo incipiente, a possibilidade dos faróis serem 

transignificados e, desta sorte, poderem divulgar a sua história e a cultura local, 

em outros termos, tornarem-se parcialmente responsáveis pela manutenção dos 

acervos neles existentes 
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No entanto, a questão central dessa dissertação gravita em torno da 

compreensão da mudança ou acréscimo de função dos faróis. A análise realizada 

com bases historiográfica e iconográfica procurou fundamentar o estudo da 

transignificação desses monumentos. Esse processo pioneiro em Portugal 

decorreu, em grande parte, da necessidade de uma nova visão dos faróis e da 

importância cada vez maior do turismo no país. Uma revalorização dos 

monumentos históricos e uma consciência cada vez mais enraizada da 

importância dos faróis também lhe deram impulso. Sendo, portanto, o aspecto 

mais relevante no presente estudo, a transignificação dos faróis teve início com a 

atribuição ao Farol de Santa Marta da actividade de museu e a transformação do 

Farol dos Capelinhos em Centro de Interpretação da Natureza. Por essa razão, 

foram aqui tomados como exemplo. Sobre eles fez-se uma análise da qual se 

pôde compreender o nível de capacidade de ressemantização viabilizada pela 

interferência estatal em função da conservação do acervo histórico, com relativa 

importância para o desenvolvimento cultural e turístico em solo português.  

Conclui-se, a partir do estudo desenvolvido, que Portugal está a usufruir de uma 

nova situação que, provavelmente, contribuirá para divulgar ainda mais o seu 

potencial histórico, cultural e turístico: o processo de farolização de sua costa 

litoral contado através do acervo detido pelo Farol-Museu de Santa Marta, situado 

em Cascais; a importância do farol dos Capelinhos, e a história da erupção de um 

vulcão homónimo no arquipélago dos Açores, que em breve estará a ser 

apresentada em seu mais recente farol em vias de transformar-se em centro de 

estudos ambientais, o dos Capelinhos. Não será profético dizer que, em pouco 

tempo, outros faróis, além desses dois, estarão desenvolvendo papéis similares, 

ou até mesmo mais inovadores, no país.  

Existem várias razões para que os estudos sobre os faróis portugueses sejam 

realmente priorizados, dentre elas está e a quantidades desses sinalizadores 

edificados em solo lusitano, e a farolização das suas antigas colónias. Esta última, 

evidencia os faróis como mais um elemento do património português existente no 

mundo. 
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Portugal começou a encarar e a apresentar o farol enquanto detentor de um 

potencial turístico-cultural, desde o ano de 2006, quando se deu um avanço na 

compreensão desse monumento de grande significado na evolução da história 

marítima do país. Contudo, essa postura constituiu o primeiro passo. Almeja-se, a 

partir da análise feita nessa dissertação, que o país tome medidas adequadas 

para que cada farol, sendo um pólo de atracção turística, possa também ser um 

veículo a relatar sua própria história, divulgar a existência de todos os outros 

faróis no país e apresentar a cultura local donde esses estão edificados. 

Uma actividade que fosse viabilizada através de folhetos informativos disponíveis 

em suas dependências, ou de souvenirs que explicitassem melhor sua 

funcionalidade e historicidade e que poderão ser comercializados. Tudo isso 

realçaria a importância desses monumentos, negando sua obsolescência e 

contribuiria para firmá-los na memória visual dos visitantes. 

O objectivo central foi despertar a sociedade portuguesa para uma situação que 

se tornou frequente em várias sociedades: a transignificação dos faróis.  

Como todo país desenvolvido, Portugal também vive buscando manter sua 

identidade cultural, o que tem se tornado necessário, primordial quiçá, num 

momento tão aclamado como a 'era da globalização'. Manter seu acervo histórico 

e divulgá-lo reforça essa identidade. O importante número de faróis que se 

levantam na costa marítima lusitana, tende a tornar-se foco especial e 

fundamental para o entendimento da história e da cultura portuguesa. Desta 

maneira, contribuirá para reforçar as bases de seu empreendimento turístico e 

afirmará, mais uma vez, sua importância enquanto país dotado de um rico e 

variado património cultural. 


