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palavras-chave 

 

Cultura, enoturismo, quintas, Douro, visão instrumental 

Resumo 
 

 

O presente trabalho propôs-se a estudar as relações entre a cultura e 
o enoturismo praticado nas quintas da Região Demarcada do Douro. 
Neste sentido, partimos em busca de um referencial teórico que 
pudesse nos orientar na compreensão das relações entre cultura e 
turismo a partir das questões identitárias e, por isso, procuramos 
investigar epistemologias de diálogo entre os Estudos Culturais e os 
Estudos do Turismo. Após a primeira fase da pesquisa bibliográfica, 
procedemos a uma pesquisa empírica junto aos gestores das quintas 
de enoturismo. Os resultados obtidos mostraram que a maioria dos 
gestores das quintas tem uma preocupação legítima com a 
preservação do patrimônio cultural das quintas e da região, mas para 
que essa situação permaneça, mesmo diante de um contexto de 
grande crescimento do enoturismo,  a nossa investigação levou-nos a 
considerar ser necessário que se unam esforços para que a cultura 
não sucumba aos interesses econômicos na Região do Douro. Assim, 
esperamos com este estudo contribuir para o conhecimento da 
Região Demarcada do Douro, através da valorização de seus modos 
de vida e das práticas culturais, ressaltando que as relações entre 
cultura e enoturismo não podem ser justificadas como um mero 
instrumento de geração de receitas.Esta investigação foi também 
desenvolvida, e, na perspectiva de que este conhecimento se 
estenda a todas as regiões vitivinícolas, em especial do Brasil.  
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Abstract 
 

The present paper aimed to study the relationship between culture 
and wine tourism practiced on wineries in the Douro Demarcated 
Region. In this sense, we left in search of a theoretical framework that 
could guide us in understanding of the relations of culture and tourism 
from identity issues and therefore we seek an epistemological place of 
dialogue between Cultural Studies and Tourism Studies. After the first 
phase of the literature search, it was conducted an empirical survey of 
managers of wineries. The results showed that most of the managers 
of these wineries has a legitimate concern with the preservation of 
cultural heritage of the properties and the region, but so that this 
situation remains, despite a context of large growth of wine tourism, 
our research led us to consider it necessary that there are a join of 
efforts so that the culture does not succumb to economic interests in 
the Douro Region. Thus, with this study we hope to contribute to the 
knowledge of the Douro Region, through the enhancement of their 
livelihoods and cultural practices, noting that the relations between 
culture and wine tourism can not be justified as a mere instrument of 
revenue generation. This research was also developed in view of this 
knowledge extends to all wine regions, especially Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

O turismo demanda uma análise profunda em todas as complexidades que o 

envolvem e, por isso, os Estudos Culturais constituem-se fundamentais para o seu 

entendimento. Considera-se imprescindível entender o modo como o turismo e a cultura se 

articulam nos Estudos Culturais, e isto implica a consideração sobre o conteúdo e a 

dinâmica  das formas nas quais a cultura trabalha e sobre os aspectos relacionados à 

representação, contexto, e subculturas e suas emergências na análise do patrimônio, 

identidade e autenticidade  no turismo (Crouch in Jamal e Robinson, 2009). É através desta 

análise que se busca, entender o modo como se articulam o turismo, a cultura e as 

identidades, refletindo-se sobre as contribuições desta área de estudo para a compreensão 

do fenômeno turístico.  

O estudo dos complexos fenômenos articulados na atividade turística deve incentivar 

a pluralidade de questões de investigação, evitando uma visão parcial onde os vários 

campos do conhecimento são estudados, mas de forma separada, ou seja, sem se inter-

relacionarem. Na atualidade o turismo busca estudiosos que estejam capacitados a pensar 

de forma global e agir em equipes interdisciplinares, pois na investigação turística são 

empregadas disciplinas de vários campos do conhecimento.  

As características culturais incentivam o turista a se deslocar de sua residência para 

um núcleo receptor, pois, como explica Dias, R. (2006), o turismo é indissociável da cultura, 

com uma compreensão de que a diversidade cultural é fundamental para o desenvolvimento 

desta atividade. Isto evidencia a contribuição dos Estudos Culturais considerando que: 

 

os Cultural Studies exprimem uma tradição científica que desloca a reflexão sobre a 

cultura de um entendimento centrado na relação cultura/nação e no privilégio dado 
ao ensino da língua e da literatura, no sentido de uma aproximação da cultura aos 
grupos sociais e às suas sub-culturas como estilos de vida. (Martins, M.L., 2010, 1) 

 

Para o desenvolvimento das questões sobre os Estudos Culturais serão adotadas, 

entre outras, as obras de Williams com suas contribuições relativas ao conceito de cultura, 

de Stuart Hall, no que se refere à discussão sobre globalização e identidades e ainda de 

Hoggart sobre a cultura popular e a sua visão dos ―imponderáveis da vida autêntica‖, que 

estão diretamente relacionados ao interesse pela pequena história, isto é, pelos 

acontecimentos do dia-a-dia, que passam a ser valorizados e adquirem significado cada vez 

maior para o turista cultural.   

Ao propor um diálogo entre os Estudos Culturais e os Estudos do Turismo, o 

presente estudo tem o intuito de encontrar novas formas de entender o turismo em um 

contexto de globalização, de forma a elaborar alternativas sustentáveis para as localidades, 
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e ao mesmo tempo, buscar a diferenciação frente à massificação do turismo. Este diálogo 

oferece uma possibilidade de discutir a atividade de forma equilibrada, sem que se tenha 

uma visão puramente otimista ou mesmo ingênua do turismo, como a solução para todos os 

problemas sociais e econômicos, e, ao mesmo tempo, sem definir o turismo como uma 

atividade alienante e dominadora, com fins exclusivamente predatórios. 

O estudo da relação entre a cultura local, ligada à produção do vinho, e o 

desenvolvimento do enoturismo da Região Demarcada do Douro, demanda uma abordagem 

ampla nos diversos referenciais teóricos, o que não pode ser realizado sem que o 

investigador esteja consciente da impossibilidade de um estudo baseado em disciplinas 

isoladas. Para que isto seja possível há que se estimular o pensamento crítico, a partir da 

compreensão da cultura e da identidade. Neste aspecto, os Estudos Culturais contribuem de 

forma decisiva para que os investigadores possam, através de uma abordagem de inter-

relação, promover o turismo de forma inovadora e, assim não se limitarem às suas 

disciplinas. 

A Região Demarcada do Douro, escolhida como particular objeto de estudo desta 

tese, é reconhecidamente um exemplo, um case, para os estudiosos do turismo do vinho, 

sendo considerada como um benchmarking para o turismo vinícola brasileiro, por 

instituições como a AD Diper (Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco) e o 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).  

 Neste contexto, é importante compreender que a cultura está diretamente 

relacionada à percepção das pessoas, como elas vêem e entendem os acontecimentos, e é 

um fator primordial de aprendizagem e de comportamento. Por isso, a cultura contribui para 

a construção da identidade em um processo social, que encontra sua definição, embora 

pareça contraditório, nas diferenças entre os demais grupos sociais (Dias, R., 2006). Essa 

busca pela diferenciação a fim de construir uma identidade própria, como refere o autor, 

pode ser percebida com a presença de um membro estranho ao grupo, como por exemplo, 

com a chegada de um turista a uma determinada localidade, cujos ―encontros de costumes 

diferentes‖ estabelecem uma linha nítida entre a comunidade receptora e o visitante (Dias, 

R., 2005).  

Considerando as relações entre os visitantes e a comunidade local, o turismo se 

caracteriza como uma atividade humana sociologicamente complexa. Muitos estudiosos 

(Dias, 2006; Barreto, 2001)  afirmam que a cultura é um dos principais fatores de viagem e o 

segmento turístico em que predomina o interesse cultural é denominado de turismo cultural, 

que pode abranger atividades desenvolvidas pelo turista como: visitas aos museus e 

monumentos históricos, participação em festas populares e festivais folclóricos,  visitas aos 

locais onde se possam saborear comidas típicas e onde seja possível entrar em contato 

com a produção de bebidas típicas. Assim, considerando esta diversidade de atividades 
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relacionadas com o turismo cultural, decidimos estudar um dos ―nichos‖ que vem 

despertando um grande interesse, mas que ainda, de acordo com Getz (2000), apresenta 

uma insuficiente pesquisa: o enoturismo. Uma atividade turística relacionada com o vinho e 

que está diretamente ligada ao conhecimento da forma como vivem as pessoas e 

comunidades que trabalham nos locais de produção vinícola. Este ―nicho‖ do turismo cultural 

tem desenvolvido a oferta de experiências aos visitantes que procuram conhecer ou ampliar 

seus conhecimentos sobre o vinho, e por isso, tornou-se um diferencial dentro do segmento 

do turismo cultural, o qual, segundo Richards (2011), se tornou uma tendência da sociedade 

pós-moderna, caracterizada pela falta de conexão do ser humano com a natureza, com a 

família e com a espiritualidade. Daí que o turismo cultural e em particular o enoturismo 

procurem com a vivência de experiências as soluções para suprir essas carências.  

As atividades turísticas ligadas à produção do vinho são hoje em muitos países, 

alternativas para o desenvolvimento regional, como por exemplo é o caso de Portugal e do 

Brasil. No primeiro caso, o país representante do Velho Mundo, quando alia sua grande 

tradição vinícola ao turismo, cria uma oportunidade ímpar de crescimento, promovendo 

prosperidade com a geração de benefícios sócio-econômicos. A importância do enoturismo 

para Portugal fica evidenciada pela decisão do PENT (Plano Estratégico Nacional do 

Turismo) ao considerar o vinho, juntamente com a gastronomia, um dos dez produtos 

estratégicos para o país. Entre as diversas regiões vinícolas do país, a Região Demarcada 

do Douro se destaca pela sua tradição no cultivo da vinha, na produção do Vinho do Porto, 

mundialmente conhecido pelo fato de ter sido a primeira região demarcada do mundo, assim 

como pelas características socioculturais que a fizeram ser considerada patrimônio da 

humanidade pela UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization). Nesta região, o vinho pode ser considerado como fator de fixação e 

identidade nacional desde os primórdios da Região do Douro. O vinho faz parte da alma do 

Douro, é um bem que lhe pertence, é a sua cultura (Rodrigues e Pérez, 1998). 

No Brasil, um país do Novo Mundo, que embora não tenha a tradição vinícola de 

Portugal, o enoturismo tem, nas últimas décadas, se desenvolvido, sendo que duas regiões 

merecem destaque: a região Sul, com o Vale dos Vinhedos na Serra Gaúcha, e a região 

Nordeste, que apesar de ser muito conhecida pelo turismo de sol e mar, tem visto no 

enoturismo uma possibilidade de crescimento de localidades no interior, no que se refere ao 

Vale do São Francisco. 

Neste sentido, partimos do pressuposto de que a Região Demarcada do Douro, por 

sua cultura do vinho, pode ser considerada uma prática de excelência internacional que 

servirá de referência a muitas regiões vinícolas, em especial às brasileiras, respeitando as 

particularidades das culturas locais. Deste modo, buscamos responder à questão central: 

qual a relação entre a cultura e o enoturismo nas quintas da Região Demarcada do Douro? 
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Para responder ao problema proposto, a pesquisa suscitou  as seguintes  questões:  de que 

forma a cultura do vinho pode contribuir para o desenvolvimento do enoturismo das quintas 

localizadas na Região Demarcada do Douro? O enoturismo contribui para a preservação da 

cultura do vinho na região? Se a cultura não for atrativa para o turismo, continuará a ser 

valorizada pelas quintas de enoturismo da Região Demarcada do Douro? A cultura é um 

meio para assegurar a rentabilidade das quintas da região ou há uma sensibilidade 

específica para a cultura local? A relação das quintas do Douro com a cultura é meramente 

instrumental?  

Assim, o  objetivo geral deste trabalho é analisar as relações entre a cultura e o 

enoturismo praticado nas quintas da Região Demarcada do Douro (Portugal), através dos 

seguintes objetivos específicos: 

 

a) Problematizar os conceitos de cultura, turismo e enoturismo; 

b) Estudar o enoturismo ligado à vivência da pequena história; 

c) Compreender a cultura da Região Demarcada do Douro associada ao vinho; 

d) Analisar as contribuições da cultura, associada à produção vinícola, para o 

enoturismo que se pratica nas quintas localizadas na Região Demarcada do 

Douro; 

e) Estudar a percepção dos gestores das quintas da Região Demarcada do 

Douro sobre a importância do enoturismo para as vivências culturais 

relacionadas à vinha e ao vinho;  

f) Analisar a preservação do patrimônio cultural como forma de contribuição 

para o enoturismo nas quintas da Região Demarcada do Douro; e 

g) Aplicar em estudos futuros os resultados obtidos nas regiões vinícolas 

brasileiras, em  especial do Vale dos Vinhedos e do Vale do São Francisco. 

 

 

Para que pudéssemos responder às questões propostas, a tese foi estruturada em 

sete capítulos, além desta introdução.  Os capítulos dois, três e quatro compõem a primeira 

parte, que trata da problemática e do enquadramento teórico. O  segundo capítulo,  

intitulado ―Cultura e Turismo: relações em discussão‖, propõe o estudo das relações entre 

identidades, globalização e atividade turística,  a partir de vertentes teóricas dos Estudos 

Culturais e dos Estudos do Turismo. Assim, o capítulo teve como escopo construir um 

diálogo entre os Estudos Culturais e os Estudos do Turismo, visando situar os debates dos 

conceitos de cultura no campo do turismo para, entre outros objetivos, discutir as questões 

dos impactos culturais resultantes do turismo em geral, e em especial do enoturismo, foco 

desta tese. Para tanto, o capítulo foi estruturado em três partes: inicialmente 
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contextualizamos os Estudos Culturais, com uma discussão sobre as identidades e o 

processo de globalização, com destaque para Stuart Hall; na segunda  parte, estudamos o 

turismo como um fenômeno da atualidade na perspectiva dos Estudos Culturais, discutindo 

o conceito de turista como um consumidor de cullturas, com base nos estudos de Redfoot e, 

através dos estudos de Krippendorf, analisamos o deslocamento turístico na atualidade; e, 

finalizando este capítulo, debatemos o Turismo Cultural na pós-modernidade. 

O  capítulo terceiro intitulado ―Enoturismo: o vinho como protagonista‖, é iniciado pela 

discussão relativa às dimensões simbólicas do vinho e os seus contextos culturais, seguido 

pelas definições do enoturismo. Além disso, o capítulo aborda o enoturismo e suas relações 

com o turismo rural, entendendo que a análise do meio rural não se limita aos aspectos 

demográficos ou administrativos, mas também abarca a  ideia de ruralidade, que pode ser 

compreendida como o mito do retorno ao campo. Por fim, é realizada uma análise do 

enoturista como aquele que viaja em busca do vinho e da cultura local,  na busca dos 

encontros e das relações afetivas, através das experiências proporcionadas pelo 

enoturismo.  

No capítulo quatro, denominado ―Enoturismo na Região Demarcada do Douro‖, é 

feita uma breve apresentação de Portugal no contexto do vinho e do enoturismo, através da 

apresentação das castas portuguesas como um patrimônio português e das rotas do vinho 

no país. Em seguida, apresentamos a região em estudo, estruturada nos seguintes eixos 

principais: o Rio Douro como parte integrante da vida duriense;  a paisagem cultural 

evolutiva da região, considerada patrimônio da humanidade; os vinhos do Douro; as quintas 

de enoturismo, como o local de encontro entre a cultura e o meio rural e os atrativos 

culturais relacionados ao enoturismo na Região Demarcada do Douro. Finalizamos esta 

seção com a discussão sobre experiências internacionais no Brasil e na Espanha, países 

representantes do enoturismo no Novo e no Velho Mundo, respectivamente. 

 Na segunda parte, caracterizada pelo estudo empírico, temos os capítulos cinco, seis 

e sete. O quinto capítulo com o título ―Metodologia do Estudo Empírico‖  consiste no 

desenho do corpus empírico da investigação e está organizado em três eixos principais: a 

entrevista e a elaboração do roteiro de questões; a caracterização dos sujeitos entrevistados 

e a caracterização das quintas objeto de estudo. Nesta segunda parte, ainda temos o 

capitulo seis denominado ―Apresentação e Análise dos Resultados‖, em que são 

apresentados  e analisados os resultados obtidos junto aos sujeitos que entrevistamos nas 

quintas objeto de estudo.  Já no capítulo sete ―Discussão dos Resultados‖ é realizada uma 

discussão através de uma abordagem da teoria apresentada na primeira parte 

(enquadramento teórico) e diante das análises obtidas no capítulo anterior. 
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Por fim, no capítulo oito apresentamos as considerações finais, limitações e 

propostas de investigação futura, que propõe sugestões para as quintas da Região 

Demarcada do Douro, assim como novas perspectivas sobre o tema desta investigação. 
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PROBLEMÁTICA E ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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2. CULTURA E TURISMO: relações em discussão 

 

O turismo demanda uma análise profunda e articulada para que se evite um estudo 

fragmentado das diversas áreas de especialização, sem uma visão global da atividade. É 

para evitar essa visão pulverizada que busca-se nos Estudos Culturais um apoio teórico, 

como uma forma de ampliar os horizontes dos Estudos do Turismo, de forma a evitar o 

reducionismo e o imediatismo na compreensão de um fenômeno impactante. Através desta 

análise, se busca entender o modo como se articulam o turismo, a cultura e as identidades, 

refletindo-se sobre as contribuições desta área de estudo para a compreensão do fenômeno 

turístico. 

O presente capítulo tem como escopo construir um diálogo entre os Estudos do 

Turismo e os Estudos Culturais, visando os debates dos conceitos de cultura no campo do 

turismo para, entre outros objetivos, discutir as questões dos impactos culturais resultantes 

do turismo em geral, e em especial do enoturismo, foco desta tese. 

 Uma das principais contribuições dos Estudos Culturais para o estudo do turismo é a 

interdisciplinaridade que permite abordar temas fundamentais, tais como as discussões 

sobre a autenticidade das culturas dos visitantes e visitados, as questões de gênero, 

nacionalismo, classe, etnia, deslocamento e diáspora, mitologias, semióticas e o poder da 

representação das pessoas e lugares (Crouch, 2009). Neste sentido,  

 

sublinhe-se que nenhuma das linhas de investigação propostas no âmbito do 
Estudos Culturais se exclui mutuamente, antes sugerem múltiplas possibilidades de 
cruzamentos, até porque os métodos utilizados apesar de serem diversos, podem 
complementar-se. É precisamente este apelo à interdisciplinaridade que se constitui, 
no âmbito dos Estudos Culturais, como um desafio à construção de uma cultura de 
diálogo entre as diferentes disciplinas (Baptista, 2009, 459). 

 

Os Estudos Culturais podem ser compreendidos como ―uma movimentação 

intelectual que surge no panorama pós-guerra, na Inglaterra, nos meados do século XX, 

provocando uma reviravolta na teoria cultural‖, tendo como preocupação principal a 

problematização da cultura, estimulando um debate voltado à ampliação do significado de 

cultura, pois ―desde o seu surgimento, os Estudos Culturais configuram espaços alternativos 

para fazer frente às tradições elitistas que persistem, exaltando uma distinção hierárquica 

entre cultura erudita e cultura popular” (Costa, Silveira e Sommer, 2003, 36). 

Escosteguy (2010) contextualiza as primeiras manifestações dos Estudos Culturais 

com origem na Inglaterra, no final dos anos 50, citando Richard Hoggart, Raymond Williams 

e Edward Palmer Thompson como os principais autores dos trabalhos que deram origem a 

essas manifestações. Neste sentido, a autora, a exemplo de outros pesquisadores, 

apresenta o surgimento dos Estudos Culturais: 
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através do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), diante da alteração 
dos valores tradicionais da classe operária da Inglaterra do pós-guerra. Inspirado na 
sua pesquisa, The Uses of Literacy (1957), Richard Hoggart funda em 1964 o 
Centro. Este surge ligado ao English Department da Universidade de Birmingham, 
constituindo-se num centro de pesquisa de pós-graduação desta mesma instituição. 
As relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas 
culturais, instituições e práticas culturais, assim como suas relações com a 
sociedade e as mudanças sociais, vão compor o eixo principal de observação do 
CCCS (Escosteguy, 2010, 28). 

 

 

Os Estudos Culturais, segundo Hall, S. (1989) buscaram como inspiração de estudo 

a vida cultural da sociedade e atualmente se disseminaram por várias nações, adaptando-se 

às realidades socioculturais locais.  

 
Se originalmente os estudos culturais foram uma invenção britânica, hoje, na sua 
forma contemporânea, transformaram-se num fenômeno internacional. Os estudos 
culturais não se confinaram na Inglaterra nem nos Estados Unidos, espraiando-se 
para a Austrália, Canadá, África, América Latina, entre outros territórios 
(Escosteguy,1998, 87). 

  
 

As discussões no  âmbito dos Estudos Culturais encontram uma vasta amostra de 

possibilidades, que muitas vezes se aliam, outras vezes interagem ou ainda se opõem, mas 

que têm em comum o posicionamento crítico da cultura, em antítese a um comportamento 

passivo, meramente descritivo (Escosteguy,1998). Para Sanches, ―os Estudos Culturais 

surgem como um questionamento às divisões tradicionais entre cultura popular e de elite, 

conferindo dignidade acadêmica à cultura de massas‖ (1999, 193). Barker e Beezer  

apontam o surgimento dos Estudos Culturais na busca pelo livre acesso à educação, pois ―o 

projeto inicial era pensar nas implicações da extensão do termo cultura para que incluísse 

atividades e significados das pessoas comuns, esses coletivos excluídos da participação na 

cultura quando é a definição elitista que a governa‖ (1994, 12).   

A multidisciplinaridade dos Estudos Culturais permite que não somente se conheça a 

importância das práticas culturais, mas também se discuta a cultura e as identidades em 

termos de diversidade, pois: 

 

é através da consideração da prática na esfera da multidisciplinaridade emergente 
dos debates dos Estudos Culturais que nós podemos redescobrir meios nos quais a 
cultura é ordinária, e também diversa, repleta com as distinções subculturais que 
implicam classe, mas também gênero, idade, etnia, e suas mútliplas intersecções 
(Crouch, 2009, 84). 

 

Esta multidisciplinaridade constitui um grande apoio à compreensão do fenômeno do 

turismo, como expõe, Franklin (2009), pois o poder explicativo dos Estudos Culturais, 

através das diversas disciplinas e campos de atuação, tem sido reconhecido na última 

década. O autor expõe que os Estudos Culturais são normalmente vistos como um modo de 

investigação que dispõe de diversas disciplinas e métodos para analisar a cultura e suas 
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formas, enxergando a cultura através de diversos campos como a sociologia,  a 

comunicação, a crítica literária, entre outros (2009). Neste sentido, é interessante 

compreender como os Estudos Culturais analisam a cultura: 

 

os Estudos Culturais pluralizaram, ou pulverizaram o próprio conceito de cultura ao 
mesmo tempo que procuravam subtrair-se ao discurso da relatividade cultural em 
busca de um conceito de cultura que definisse o homem em termos qualitativos e de 
uma forma universal. (Baptista, 2012, 3). 

 

Williams um dos expoentes dos Estudos Culturais, analisa o termo cultura no 

contexto das mudanças de significado ao longo do tempo e afirma que o termo ―se tornou, 

em fins do século XVIII, particularmente no alemão e no inglês, um nome para configuração 

ou generalização do ‗espírito‘ que informava o ‗modo de vida global‘ de determinado povo‖ 

(1992, 10). O autor explica que cultura, na língua inglesa, tinha até o século XVI dois 

sentidos: o de adorar, também relacionado à adoração no culto religioso, e  o de cultivar, no 

sentido de plantar, de cuidar da terra e dos animais. A  partir do século XVII o termo cultura 

passa a ser utilizado como forma de civilização, de forma a identificar pessoas que 

pertenciam às classes sociais mais altas, e ainda, referindo-se ao conhecimento das artes 

elitistas (Williams, 1992). Após a Segunda Guerra Mundial,  Williams observa que os jovens, 

que frequentavam o ensino superior na Inglaterra, começavam a questionar o sentido da 

palavra cultura, e uma das ―principais críticas que esse grupo de intelectuais de esquerda 

fazia, em relação à visão tradicional de cultura, era que se reproduzia a desigualdade social 

mesmo se colocando a cultura como ―herança da humanidade‖ ou o ―repositório dos valores 

espirituais‖ (Tavares, 2008, 9). 

A cultura, para Williams (1992) está diretamente vinculada ao todo, isto é, está 

presente em todas as ações humanas, faz parte das atividades rotineiras, uma vez que está 

vinculada às interações humanas. Para o autor, a cultura está em toda sociedade, em todo 

lugar em que há a verdadeira capacidade de luta pela vida. É nesta visão que o presente 

trabalho relaciona a cultura ao turismo, e de forma particular, ao enoturismo. É na produção 

do vinho, na relação do homem com a terra, que se encontram as dimensões da cultura, 

que constituem o objeto deste estudo. 

Pode-se compreender a cultura como uma parte do ser humano, como refere 

Benedict: ―a história individual de cada pessoa é acima de tudo uma acomodação aos 

padrões de forma e de medida tradicionalmente transmitidos na sua comunidade de geração 

para geração‖ (s/d, 15). Tylor expõe que: ―cultura é aquele todo complexo que inclui 

conhecimentos, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos 

adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade‖ (2005, sp).  Por outras 

palavras, a cultura tanto abrange as produções maiores, à semelhança da arte, da literatura, 
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da arquitetura, como as produções menores, à semelhança dos acontecimentos banais da 

vida cotidiana e dos modos de vida (Choay, 2001). Por isso, 

 

a cultura pode ser considerada atualmente como o conjunto dos traços distintivos 
espirituais, materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade e um 
grupo social. Ela engloba, além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos 
fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças 
(Documento Final da Conferência Mundial do ICOMOS apud Dias, R., 2006).  

 

 
 Baptista, com base em Rebok, apresenta três sentidos do termo cultura nas línguas 

latinas: cultivo, culto e educação. ―Como cultivo a cultura surge como um modo de produção 

do mundo; como culto significa o ser humano com capacidade para conhecer, interpretar e 

avaliar as coisas ao seu redor, e como educação, está diretamente relacionada ao grupo, à 

comunidade, ―... onde o ‗eu‘ e o ‗nós‘ se revelam como co-constitutivos através da mediação 

da linguagem, a qual se afirma como conceito chave de toda a cultura‖ (2010, 7,8). 

Dias, R. (2006) afirma que a cultura pode ser sintetizada nas seguintes 

características: 

1) Compreende aspectos materiais e imateriais; 

2) Faz parte da capacidade de sobrevivência humana, pois a existência do ser 

humano depende da sua capacidade de adaptação, modificando as dificuldades 

impostas pelo meio natural; 

3) Está sempre mudando, em constante evolução; 

4) Relaciona-se diretamente às questões de espaço e tempo, isto é, uma mesma 

comunidade pode apresentar culturas diversas em decorrência de sua 

localização no espaço e no tempo‖ (2006, 19); 

5) Interfere na maneira como as pessoas percebem o mundo, ou seja, o mundo é 

visto de várias formas pelas diferentes sociedades; 

6) Dinamiza e condiciona as interelações que as sociedades estabelecem entre o 

passado, presente e o futuro; 

7) É transmitida por gerações, e 

8) Constitui um elemento fundamental de identificação, seja de grupo, seja de 

indivíduos. 

É através do reconhecimento da necessidade de não apenas identificar as práticas 

culturais, mas também de permitir suas diferenciações e diversidades, com base na esfera 

da multidisciplinaridade emergente dos debates dos Estudos Culturais, que é possível 

redescobrir meios nos quais a cultura é ordinária (Hall, S., 1997). Essa discussão sobre o 

termo cultura, também encontra nos estudos de Hall, S. (1997) e de Hoggart (1998) notáveis 

contribuições, sendo que Hall, S. considera que a cultura é um dos elementos mais 
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dinâmicos do novo milênio, em que as lutas pelo poder passam a ser cada vez mais 

simbólicas e discursivas e que o poder se declina também em uma forma de política cultural, 

enquanto Hoggart faz, em seus trabalhos, uma análise dos acontecimentos diários, que 

passam a fazer parte da cultura, assim denominada de popular.  

Os Estudos Culturais, portanto, ao trazerem os debates sobre a ―cultura‖ para a 

arena da prática vivida, das vidas ―ordinárias‖, ou seja, para o ―o dia a dia‖, têm contribuído 

para o aprofundamento dos estudos sobre o turismo (Williams, 1992). Esta relação entre a 

cultura ordinária e o turismo pode ser compreendida quando um visitante chega em um 

local, que não é o de sua residência habitual, e as interações entre culturas distintas têm 

início (Dias, R., 2006), isto é, quando a  cultura do visitante e a cultura da população 

receptora se encontram, e formam uma outra cultura resultante desta interação, a que Jafari 

(1987), referencia como as três culturas relacionadas com o turismo:  a cultura local, a 

cultura do visitante e a cultura do encontro entre os dois. 

Para além disto, sublinhe-se que a atividade turística tem natureza 

predominantemente cultural, pois se trata de um processo de interações entre comunidades 

distintas que ocupam espaços distintos socialmente construídos (Dias, 2006) e que, por 

essa diversidade, tornam-se atraentes para o conhecimento do outro- o turista, aquele que 

viaja para conhecer novos locais, para descansar, para ―fugir‖ da rotina (Barreto, M., 2001; 

Funari & Pinsky, 2001; Dias, R., 2005).O turista e os moradores serão afetados por essas 

questões culturais, e como expõe Pérez (2009, 108), ―toda prática turística é cultural…, além 

de mais, o turismo pode ser pensado como uma das atividades que mais tem fomentado o 

contato intercultural entre pessoas, povos e grupos‖. Neste sentido, considera-se 

fundamental perguntar: se toda prática turística é cultural, então todo turismo é cultural? A 

terminologia turismo cultural  não seria uma redundância, uma repetição ou até mesmo um 

equívoco? 

Para responder a esta questão, é necessário inicialmente discutir a definição de 

turismo, que segundo Dias, R. (2006), é um fenômeno de dimensões política, econômica, 

social, cultural, educativa, ambiental, entre outras, embora apresentando definições que se 

focalizam em perspectivas unilaterais e, que, muitas vezes, não contemplam todas essas 

dimensões. Entre as várias definições de turismo, julgou-se interessante apresentar a 

proposta pela OMT (Organização Mundial do Turismo), por se tratar de um organismo 

internacional, que procura sintetizar um ponto de vista global: ―turismo são as atividades que 

realizam as pessoas durante suas viagens e estadias em lugares diferentes ao seu entorno 

habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou 

outras‖ (apud Sancho, 2001, 8).  

Molina (1997) define o turismo com base nos subsistemas que o compõem: a 

superestrutura, ou seja, as organizações públicas e privadas do setor, a demanda, isto é, os 
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turistas domésticos e internacionais, a infra-estrutura (aeroportos, rodovias, redes de esgoto, 

comunicações), os atrativos turísticos e os equipamentos (alojamento, alimentação, 

transporte, agências de viagens), enquanto Trigo (2002) enfatiza o aspecto sócio–

econômico, pois para o autor o turismo é uma atividade que gera a produção de bens e 

serviços, visando à satisfação das necessidades humanas. Com efeito, trata-se de uma 

manifestação voluntária decorrente da mudança temporária que envolve componentes 

fundamentais como o transporte, o alojamento, a alimentação e, dependente da motivação 

de viagem, o entretenimento. Corroborando essa visão econômica, Cunha (1997), propõe 

que o turismo seja visto a partir das perspectivas da produção e distribuição de bens e 

serviços, que tornam possíveis os benefícios esperados pelos turistas em viagem.  

Nesta ótica pode-se perceber que o turismo tem aumentado sua participação na 

economia mundial, pois em 2002, movimentou US$ 3,4 trilhões e empregou 204 milhões de 

pessoas, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Segundo a 

Organização Mundial do Turismo – OMT, o turismo mundial cresceu 2,4% em 2005 em 

relação a 2004, com 808 milhões de turistas. (OMT, 2003).  A Organização estima que esse 

crescimento continuará e que as viagens internacionais envolverão 1,6 bilhão de viagens até 

2020. É importante observar esta projeção em termos econômicos, uma vez que o 

crescimento turístico e os seus efeitos multiplicadores fazem com que haja um aumento 

progressivo no interesse em investir nesta atividade, o que traz profundas mudanças nas 

vidas das comunidades. 

Diante do exposto e, considerando que a cultura é indissociável do homem, uma 

extensão do ser humano, presente em todas as suas atividades,  e portanto, em todas as 

atividades turísticas, pode-se, numa análise superficial, afirmar que todo o turismo é cultural. 

Porém Pérez (2009) recomenda que não se considere todo  o tipo de turismo como cultural, 

apresentando duas perspectivas baseadas em Bonink e Richards (1992) para esclarecer o 

conceito de turismo cultural: 

a) Uma perspectiva quantitativa, redutora, com enfoque na descrição dos tipos de 

atrações visitadas e na cultura como um simples produto; e 

b) Uma perspectiva qualitativa, que questiona as razões e de que forma as pessoas 

vêem e praticam o turismo cultural, com enfoque nas práticas discursivas, nos 

significados e nas experiências. 

Os autores recomendam a intersecção das duas perspectivas que geram 

abordagens múltiplas, combinando a visão quantitativa, voltada aos lugares e monumentos 

visitados, e a qualitativa, com atenção aos princípios e formas de fazer turístico.  Na 

perspectiva quantitativa, Funari e Pinsky (2001, 7,8) afirmam que, de forma geral, todo 

turismo é cultural, mas é necessário problematizar o assunto, pois ―a ideia que queremos 

apresentar aqui é a de que não é o que se vê, mas o como se vê, que caracteriza o 
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turismo cultural‖. Esta forma de compreender o turismo cultural responde ao 

questionamento, pois ao invés de se prender apenas aos conceitos e à descrição das 

atividades do turismo cultural, adiciona um instrumento essencial: como o turista cultural 

realiza suas viagens. Funari e Pinsky explicitam essa diferenciação com a seguinte 

questão:  

 
será que um grupo que se propõe a ver a Europa toda em duas semanas, às 
pressas, em ônibus nos quais fala-se apenas o português, as paisagens vistas 
apenas através dos vidros, (que funcionam quase como escudos contra os cheiros, 
gostos e cores das ruas) faz algum tipo de turismo cultural? (2001, 7,8). 

 

O Ministério do Turismo do Brasil também diferencia o Turismo Cultural com base na 

motivação de viagem, ao considerar toda a viagem turística como uma experiência cultural, 

pois ao sair de seu ambiente, o turista entra em contato com a gastronomia local, com as 

músicas do local, com a forma de os habitantes locais lidarem com os visitantes, mas 

explica que nem todo turista é um turista cultural, pois o que o define é a motivação da 

viagem em torno de temas da cultura (Ministério do Turismo do Brasil, 2010). 

   Com efeito, o Turismo Cultural é normalmente associado a jornadas para visitar 

patrimônio e culturas autênticas, considerados distantes da cultura contemporânea 

(MacCanell, 1999). Os artefatos, recursos patrimoniais prefigurados, devem ser significados 

pela mediação cultural, mas também através do pessoal e do compartilhado, da memória 

coletiva, e performativamente corporificada socialmente, através das nossas relações com 

os outros (MacCanell, 1999). 

Portanto, considera-se que o turismo cultural, deve estar ligado à vivência do turista, 

isto é, ao seu contato direto e participação, o que Zeppel e Hall (1991) denominam de 

turismo de experiência, abrangendo as artes visuais, manuais e as festas, pois como Pérez 

(2009) lembra: os lugares turísticos não são apenas lugares funcionais, mas também 

vivenciais e experienciais. Essas experiências implicam a participação ativa do turista no 

intuito de adquirirem conhecimentos especializados e de realizarem atividades 

diferenciadas, e isto coloca um desafio para os ofertantes que precisam desenvolver novas 

atividades de forma criativa. Neste tipo de turismo se oferece ao turista uma oportunidade 

de aprendizado baseado, por exemplo, nas tradições locais, nos conhecimentos regionais, 

como o caso do enoturismo: uma atividade turística relacionada ao vinho e que está 

diretamente ligada ao conhecimento da forma como vivem as pessoas que trabalham nos 

locais de produção vinícola. Richards (2000), utiliza o termo turismo criativo para denominar 

o turismo em que os turistas vivenciam, isto é, participam diretamente das atividades, tendo 

contato direto com os bens culturais sejam tangíveis ou intangíveis, como vem ocorrendo no 

enoturismo com a pisa no lagar ou com os enoturistas participando da vindima. 
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Boivessain (1996) destaca o desenvolvimento e a revitalização das identidades 

culturais, a redescoberta das tradições, a autoconsciência local face aos visitantes e o 

desenvolvimento econômico como resultados do turismo cultural que viabiliza o interesse 

dos visitantes em experimentar, em conhecer a cultura dos visitados, ressaltando  a 

característica educativa, que, para alguns pesquisadores (Ortiz, 2005; Stebbins, 1996; 

Swarbrooke, 2000), pode ser chamada também de ―curiosidade‖, isto é, de interesse em 

conhecer outros modos de vida, com o intuito de estudar, de saber como outras sociedades 

vivem, de comparar com suas formas de convivência, de estabelecer pontos em comum e 

diferenças, de proporcionar um processo de aprendizagem.  

Assim, para se debater o turismo, partindo das identidades, e tendo em consideração 

o contexto da globalização, faz-se necessário um referencial teórico-metodológico 

significativo, que pode ser fornecido pelos Estudos Culturais, até porque o debate sobre a 

natureza e a extensão do próprio conceito de turismo, decorre de referências em distintos 

campos disciplinares (Torres, 1998). 

 

2.1.  Identidades e globalização  

 

Os Estudos Culturais trazem, para o estudo do turismo, um foco, não exclusivo, 

sobre os processos e práticas de significados, baseando-se fortemente nas críticas pós-

modernas e pós-estruturalistas (Crouch, 2009). Por isso, para o autor, é necessário e 

legítimo considerar os Estudos Culturais como uma importante contribuição teórica para as 

análises do turismo como um significante e popular fenômeno ―cultural‖ e um importante 

marco da modernidade e da pós-modernidade. É na teoria dos Estudos Culturais que pode-

se encontrar a busca por significados dentro do turismo e como os significados e as 

identidades são construídas entre os indivíduos e na sociedade como um todo (Crouch, 

2009; MacCanell, 1999). 

As questões identitárias debatidas nos Estudos Culturais permitem um estudo das 

complexas dimensões que envolvem o turismo e que merecem uma análise mais profunda 

de uma atividade que movimenta a economia mundial e que, por isso, é vista como um 

componente do desenvolvimento sócio-econômico, sendo estimulada por países de todos 

os continentes na busca de renda e emprego. Hall, S. (2006), em seus estudos sobre as 

identidades culturais na pós-modernidade, ao discutir questões referentes à cultura nacional, 

à globalização, ao local e à etnia, produz um conhecimento de grande valia para os Estudos 

do Turismo. O autor explana que na Modernidade o homem ―tinha uma identidade bem 

definida e localizada no mundo social e cultural‖, mas uma mudança estrutural, referindo-se 

à Pós-Modernidade, ou Modernidade Tardia, ―está fragmentando e deslocando as 
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identidades culturais de classe, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade‖ (2006,1). Se antes 

as identidades eram sólidas localizações ―hoje se encontram com fronteiras menos definidas 

que provocam no indivíduo uma crise de identidade‖ (Hall, S., 2006, 1), ou ainda como 

Giddens (2000) expõe: a Pós-Modernidade acolhe a incerteza, os cenários incertos e os 

planejamentos sujeitos a mudanças constantes e inesperadas, e se apresenta como uma 

continuidade da Modernidade, que reconheceu que o conhecimento empírico não possibilita 

ter um controle sobre todas as decisões, um juízo de valor apto a encontrar soluções 

sempre que necessárias. 

O estudo da Pós-Modernidade coloca uma série de desafios decorrentes das 

transformações aceleradas, provocadas pelo processo de globalização, e neste aspecto, o 

turismo, como produto de desenvolvimento de capitalismo que destrói barreiras e ultrapassa 

obstáculos, como consequência de sua realização, não pode deixar de ser contextualizado 

nessa realidade (Trigo, 1998). Portanto, com base no autor, o turismo na pós-modernidade, 

ao mesmo tempo que influencia, também é influenciado por esse processo, e pode ser um 

importante fator de valorização das culturas locais ou um fator de homogeneização e 

imposição das culturas dominantes.  

Na pós-modernidade, Hall, S. explica que a identidade cultural é dinâmica, e que as 

pessoas assumem ―diferentes identidades em momentos diferentes‖ (2006, 13). Por isso, ―a 

cultura com a qual um indivíduo identifica-se pode ser ajustada para os mais variados 

contextos, de modo a que se torna flexível, dentro de determinados limites, em função do 

tempo e do espaço‖ (Dias, R., 2006, 173). Neste aspecto, a identidade cultural 

é uma construção simbólica que se faz em função de um referente. Os referentes 
podem evidentemente variar em natureza, eles são múltiplos- uma cultura, a nação, 
uma etnia, a cor ou o gênero. No entanto, em qualquer caso a identidade é fruto de 
uma construção simbólica que os tem como marcos referenciais (Ortiz, 2005,79). 

  

A obra Identidade cultural na pós-modernidade, de autoria de Hall, S. (2006), traz 

uma importante discussão acerca das três possíveis conseqüências da globalização sobre 

as identidades culturais, e que, são consideradas imprescindíveis para a consecução deste 

trabalho, pois permitem uma melhor compreensão e entendimento dos impactos 

socioculturais do turismo. Um dos efeitos, segundo o autor, poderia ser a desintegração das 

identidades nacionais como resultado do crescimento da homogeneização cultural. Esta 

homogeneização pode ser compreendida como uma sobreposição da cultura global sobre a 

nacional, ou seja, as culturas nacionais caracterizadas pelas histórias, pelos símbolos, pelas 

tradições, são influenciadas pelas identidades culturais externas e acabam perdendo força: 

as aldeias locais acabam absorvendo as influências globais (Hall, S., 2006). Muitos 

pesquisadores do turismo, seguem essa linha, e vêem os impactos do turismo como 

―destruidores‖ das culturas locais, em que a chegada dos turistas significa a invasão e 

destruição dos costumes locais. A exemplo de Krippendorf (1989) que afirma que a 
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motivação egocêntrica do turista tende a se tornar um fenômeno agressivo, abusivo e 

colonialista ou ainda Carlos (1996), que considera que o turismo, ao promover a venda dos 

espaços produz a não-identidade, pois ao invés de criar uma identidade produz mercadorias 

para serem consumidas.  

Na continuidade da exposição das consequências, Hall, S. discute uma outra 

possibilidade: as identidades nacionais e as locais estão sendo reforçadas pela resistência à 

globalização. Neste sentido, a globalização é vista, pelo autor, como uma forma de valorizar 

as identidades nacionais e locais, e o turismo como uma forma de propiciar encontros entre 

visitantes e comunidade receptora, por aqueles que acreditam nos fortes benefícios da 

atividade, sendo visto como um elemento ―apaziguador‖ ao promover o entendimento de 

povos distintos (Hunziker apud Krippendorf, 1989). E por fim, o surgimento de novas 

identidades híbridas, consequência compartilhada nesta tese em que Hall, S. expõe que as 

identidades não vão necessariamente ser destruídas através da homogeneização cultural e 

nem vão se fortalecer através do isolamento, o que vai acontecer é a hibridização cultural. 

―Assim, pode se compreender que o ―glocal‖ é o resultado mais evidente da globalização, 

significando a ―articulação entre o global e o local‖ (2006,83). Identidades em constante 

mudança, sendo afetadas e afetando, pois, 

 

quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 
imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas 
- desalojadas - de tempos, lugares, histórias e tradições específicas e parecem 
'flutuar livremente' (Hall, S., 2006, 75). 

 
 

A globalização pode produzir novas identificações globais e novas identidades locais, 

pois, em um mundo cada dia mais globalizado, o turismo, se respeitar a dimensão plural da 

cultura, poderá ser fonte fecunda de renovação, mas se não o fizer apenas será um 

facilitador da pasteurização demandada pelo mercado (Meneses, 1996).  

Mas, se quisermos ser mais objetivos, nesta reflexão, teremos de considerar, com 

Carlos, que há casos em que  ―cidades inteiras se transformam com o objetivo precípuo de 

atrair turistas, e esse processo provoca de um lado o sentimento de estranhamento e de 

outro transforma tudo em espetáculo‖ (1996, 26). O estranhamento a que se refere o autor, 

pode ser explicado como o impacto do turismo nas comunidades receptoras. Isto é, para as 

pessoas que vivem nas localidades turísticas e que vêem as mudanças, ocasionadas pelo 

turismo, nos seus lugares de residência, o sentimento de estranheza pode ser inevitável. 

Este sentimento descrito pelo autor como ―fatos que dificultam a identificação com o lugar‖, 

pode ser compreendido pelo simulacro a que se refere Baudrillard (1991) e que suscita já 

outra questão: até que ponto a presença dos turistas é a responsável pela perda de 

autenticidade? A discussão da perda da autenticidade, através da encenação de 
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manifestações culturais, que não condizem com a realidade da localidade, é um dos 

principais tópicos na análise dos impactos socioculturais do turismo cultural. Para Getz 

(2000) o turismo pode destruir a autenticidade cultural com a promoção de festivais e outros 

eventos voltados especificamente aos visitantes, e portanto, destruir a autenticidade 

buscada por esses visitantes. Mas, ao mesmo tempo, os benefícios obtidos com o turismo 

também possibilitam a restauração de tradições culturais, que poderiam desaparecer 

naturalmente. Além disso, a cultura não é estática e impermeável, e por isso, muda ao longo 

do tempo independentemente da atividade turística, pelo que nem todas as sua mutações 

podem ser atribuídas à presença do turismo (Dias, 2006). 

O conceito de autenticidade suscita um grande debate entre estudiosos e gera 

discussões sobre as relações entre a preservação do patrimônio cultural e o turismo, 

envolvendo vários posicionamentos, entre os que vêem como autêntico apenas o original, e 

aqueles que aceitam as alterações como condição, para a preservação da autenticidade. 

Mas, quais os critérios que asseguram a autenticidade de um patrimônio cultural? Walter 

Benjamin (1994) considera que a autenticidade está ligada diretamente ao original, à aura, à 

sua relação verdadeira com o passado, utilizando os termos ―singularidade‖ e ―permanência‖ 

para se referir à autenticidade. O inautêntico seria a cópia, a que se refere como 

possibilidade de reprodutibilidade e transitoriedade, ou objeto ―não-aurático", que ―por ser 

reproduzido e transitório, não guarda qualquer relação orgânica e real com um passado 

pessoal ou coletivo‖ (Gonçalves, J.,1988, 265). Por seu turno, Lemaire (1994) considera as 

alterações, ao longo do tempo, inevitáveis e portanto partes integrantes da autenticidade.  

Ainda, sob o ponto de vista do contexto social referente a autenticidade, temos a 

Conferência de Nara (1994), elaborada com base na Carta de Veneza de 1964, com o 

intuito de atender à expansão dos conceitos relacionados ao que é patrimônio cultural, e que 

coloca a questão da autenticidade, de forma a respeitar a diversidade cultural, e a realidade 

sociocultural em que se insere o patrimônio, e que é o entendimento compartilhado nesta 

tese, por promover o respeito à pluralidade e por não adotar critérios rígidos que 

sistematizem o que é autêntico e o que não é, como mostram os pontos, sobre 

autenticidade, enunciados na Conferência e que aqui são destacados por estarem 

diretamente relacionados com a temática que nos ocupa: 

 

a conservação do patrimônio cultural, sob todas as suas formas e em todos os seus 
períodos históricos, está enraizada nos valores atribuídos ao próprio patrimônio. A 
nossa capacidade para compreendermos estes valores depende, em parte, do grau 
a que podem ser reconhecidas as fontes de informação sobre esses valores, como 
sendo credíveis ou verdadeiras. O conhecimento e a compreensão destas fontes de 
informação, relativamente às características originais e subsequentes do patrimônio 
cultural e do seu significado, são requisitos básicos para a avaliação de todos os 
aspectos da autenticidade (ponto 9 das propostas da Conferência de Nara, 1994). 
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 Para os membros participantes da Conferência, a autenticidade é vista como ―o fator 

essencial de qualificação respeitante aos valores‖ (ponto 10 das propostas da Conferência 

de Nara, 1994), e por isso,  

 

todos os julgamentos acerca de valores atribuídos às propriedades culturais, bem 
como a credibilidade das correspondentes fontes de informação, podem diferir de 
cultura para cultura, e mesmo dentro de cada cultura. Não é, por isso, possível 
basearem-se os julgamentos de valores e de autenticidade de acordo com critérios 
fixos. Pelo contrário, o respeito devido a todas as culturas exige que as propriedades 
de patrimônio sejam consideradas e julgadas dentro dos contextos culturais a que 
pertencem (ponto11 das propostas da Conferência de Nara, 1994). 

 
 

 Choay (2001), seguindo as propostas da Conferência de Nara, argumenta que não 

se podem padronizar os critérios de autenticidade em termos mundiais, considerando as 

diferenças entre nações. Como exemplifica, enquanto na Europa prevalece a ideia do 

original, no Japão a autenticidade está na reconstrução dos patrimônios, ou ainda a historic 

preservation nos Estados Unidos, como o caso da cidade americana da colonial 

Williamsburg, em que a questão da réplica ou simulacro foi considerada como parte da 

preservação do patrimônio, denominada de recriação e que construiu práticas culturais, 

prédios e objetos, que já não existiam mais (Gonçalves, J., 1988). Esta recriação, 

patrocinada por John D. Rockefeller na segunda década do século XX, foi feita a partir de 

estudos de profissionais de várias áreas e de pesquisas em documentos históricos visando 

obter uma réplica com exatidão, para viabilizar o conhecimento de aspectos da cultura, 

tangíveis ou intangíveis, que não existiam mais (Gonçalves, J., 1988). 

Além da reconstrução dos prédios, existe uma reconstituição encenada por atores 

que se vestem e agem como se estivessem no século XVIII:  a historic preservation que  

 

designa aquele conjunto de atividades, associadas à preservação, restauração e 
recriação de objetos, prédios, conjuntos arquitetônicos, cidades antigas, que sejam 
representativos de períodos históricos, épocas, ou que mantenham vínculos com 
indivíduos célebres, heróis nacionais e acontecimentos históricos. A categoria 
recriação, vale assinalar, pode estender-se e incluir também a reencenação 
dramática de eventos históricos ou mesmo do dia-a-dia de determinados períodos 
históricos (Gonçalves, J., 1988, 269). 

 

 Em Portugal, como exemplos, podem-se citar as Feiras Medievais portuguesas, 

como as realizadas em Alhos Vedros, Óbidos, Santa Maria da Feira, Torres Novas, Vila 

Viçosa, em Miranda do Douro e no Porto (essas duas localizadas na Região do Douro). 

Estas Feiras tornaram-se grandes atrativos turísticos, com comidas, vestimentas e 

encenações, que procuram reproduzir o que acontecia na época. 

O Brasil juntamente com os países do Cone Sul (Carta de Brasília, 1995), considera 

a diversidade e a flexibilidade como orientadoras dos critérios de autenticidade, pois 

―nenhuma delas (heranças) terá o direito de considerar-se única e legítima. Enriquecerão 
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nossa gama de valores, enquanto nos servirão como exemplo de respeito pela diversidade 

cultural‖, relacionando a autenticidade com a identidade, ―que é mutável e dinâmica e que 

pode adaptar, valorizar, desvalorizar e revalorizar os aspectos formais e os conteúdos 

simbólicos de nossos patrimônios‖ (1995, 2). O Documento expõe que em uma mesma 

nação não existe uma única identidade e por isso não há como estabelecer critérios únicos 

e invariáveis para o autêntico. 

A questão do tempo, abordada por Lemaire (1994), também é contemplada pelos 

países do Cone Sul, considerando que a autenticidade deve abarcar todas as vicissitudes às 

quais o bem foi sujeito ao longo do tempo e que, ―contudo, não alteraram seu caráter‖ (1994, 

3). Em oposição a alguns autores (Benjamin, 1994; Meethan, 2003; Shepherd, 2002) que 

consideram que a autenticidade desaparece quando o patrimônio tem um uso comercial, 

para os signatários da Carta a adoção de novos usos dos bens culturais é aceitável desde 

que haja um estudo sobre as alterações que sofrerão. E, como modelo de conservação da 

autenticidade sugere que se considere ―a identificação das tradições culturais locais - tanto 

geral quanto pormenorizada de seus componentes - e o estudo das técnicas mais 

apropriadas para a preservação desta ou destas autenticidades‖ (1994, 4). 

Compreende-se que as discussões sobre autenticidade e turismo são complexas e 

multifacetadas, e até mesmo classificações e ―tipologias‖ são apresentadas nas abordagens 

sobre o assunto. Barreto, M. (2001) exemplifica a distinção proposta entre autenticidade ―fria 

e objetiva‖ e autenticidade ―subjetiva e existencial‖, onde a primeira seria a autenticidade 

encenada para o turista e a outra a autenticidade legítima. A autora prossegue comentando 

a tipologia das realidades turísticas (Redfoot, 1984), criada com base na maior ou menor 

autenticidade das experiências, que abrange o verdadeiro turista, o turista de segunda 

ordem, o turista ansioso, o antropológico e o espiritual, e refere que o conceito de autêntico, 

no campo específico do turismo, geralmente se refere à cultura tradicional e suas origens, 

associado à qualidade de genuíno e único (Reisinger & Steiner, 2006). Nesta pesquisa feita 

por Barreto, M. (2001) considera-se importante a abordagem de Culler (1981) que introduz o 

conceito de autenticidade simbólica para referir-se a uma autenticidade atribuída pelos 

turistas a objetos que, mesmo não sendo originais, são símbolos da autenticidade do lugar 

visitado, como por exemplo os souvenires, que podem ser chamados de ―lembranças‖ que 

os turistas gostam de adquirir para uso próprio ou para presentear amigos e familiares. 

Esses ―souvenires‖ despertam o interesse dos visitantes, pois abarcam postais, chaveiros, 

panos de prato, camisetas, entre outros produtos que funcionam como uma recordação do 

lugar visitado, podendo ilustrar cores e imagens típicas, como por exemplos: brincos de 

uvas (na Região de Rioja na Espanha), ―barricas‖ com os ovos moles de Aveiro (doce típico 

desta região portuguesa), lenços portugueses, chaveiros com a imagem da Torre Eiffel, 

camisetas com prédios altos para ilustrar a cidade de São Paulo, conhecida metrópole 



21 
 

brasileira, entre outros. Portanto, com base em Culler (1981), dois fatores têm influenciado a 

aquisição deste tipo de objetos por parte dos visitantes: a diferenciação ligada ao local e a 

produção local. A diferenciação é aquilo que liga o produto à localidade visitada, como nos 

exemplos anteriores, ―lembranças‖ que remetem diretamente ao local onde se esteve, e não 

que confundam e/ou que sejam repetidas em várias regiões. Enquanto realizava-se uma 

pesquisa no Bairro da Penha, na cidade de João Pessoa (Estado da Paraíba, Brasil) foram 

vistos alguns souvenires que eram semelhantes aos de outras cidades, como as famosas 

―fitas do Bonfim‖ (relacionadas a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, no Estado da Bahia, 

Brasil) com o nome de Praia da Penha, e que ao levá-las não se sentia como uma 

lembrança da Penha, mas sim da Bahia, que passaria despercebida pelos menos atentos 

que não lessem os escritos. Como outro exemplo temos as repetidas frases em camisetas 

de vários estados do Brasil, ou imagens que muitas vezes não estão diretamente 

relacionados à região: as camisetas com estampas de golfinhos divulgando a cidade de 

João Pessoa (Paraíba-Brasil). Não se quer dizer que muitos destes souvernires não tenham 

nada a ver com as localidades, pois ao ser ver golfinhos estampados em uma camiseta, 

associa-se imediatamente a Fernando de Noronha (arquipélago localizado no Estado de 

Pernambuco, Brasil) e não à cidade de João Pessoa.  

Quanto à produção local destes artefatos, um dos maiores obstáculos é a produção 

em países com custos mais baixos e que produzem esses ―souvernires" para várias regiões 

do globo terrestre. Como presentear e aceitar simbolicamente que se trata de objetos que se 

referem a um dado lugar, se apresentam impressos a sua origem ―made in China‖? Quem 

assegura que este produto foi adquirido in loco e não comprado depois no próprio país de 

origem? Que valor é agregado a este produto que pode ser comprado em vários locais e 

países, sem qualquer ligação com o destino visitado? Portanto, embora a posição nesta 

discussão seja de um conceito mais amplo de autenticidade e não o de ―aura‖ conforme 

Benjamin, considera-se primordial a diferenciação, a identificação com a localidade e a 

produção local envolvendo a comunidade. Em síntese, o turista aceita símbolos que não 

sejam originais desde que sejam diferenciados. 

A busca pela autenticidade no turismo, também gera impactos nas comunidades que 

se sentem invadidas pelos visitantes. Um exemplo é o turismo de Favela no Brasil, em que 

as pessoas e seus modos de vidas ―peculiares‖ tornam-se atrativos turísticos, como uma 

forma autêntica de se conhecer como vivem os habitantes de determinadas comunidades, 

que por terem modos de vida ―exóticos‖, acabam se sentido como em vitrines expondo suas 

casas, suas famílias como produtos à venda, sem, na maioria das vezes, participarem 

voluntariamente do ―roteiro‖ turístico ou de terem algum retorno de renda ou emprego 

diretamente relacionados à ―exposição de suas vidas‖.  
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Nesta procura pela autenticidade acaba-se encontrando o que Lanfant (1980) 

qualificou de paradoxo, em que, como analisa o autor, o turismo é incentivado como uma 

forma de trazer melhoria de vida à população, mas ao mesmo tempo, exige-se que parte da 

população, com características ou modos de vida diferenciados, isto é exóticos e, portanto, 

de grande interesse turístico, não altere sua forma de viver.  

Assim, e do ponto de vista da presente investigação, considera-se que os impactos 

socioculturais devem ser analisados sob o ponto de vista do visitado e do visitante, em que 

a autenticidade encenada, a mercantilização da cultura, e a exotização da experiência 

turística, compõem os principais impactos do turismo, cujos resultados dependem da forma 

como são administrados (Cohen,1984).  

A mercantilização encontra-se essencialmente associada à transformação da cultura 

em produto turístico com propósitos exclusivamente comerciais, mas, ao mesmo tempo 

pode ser vista, como uma importante contribuição para a recuperação do patrimônio cultural. 

Dias, R. afirma que ―atribuir um uso turístico a um território implica utilizar um espaço, 

público ou privado de lazer, para uma atividade econômica que o transforma em mercadoria 

e pode, portanto, ser comercializada‖ (2006, 189), e por isso essa comercialização pode 

levar a impactos socioculturais positivos ou negativos dependendo da forma como são 

geridas as relações entre os atores nesse espaço. O autor considera que o turismo, 

especialmente o turismo cultural, apresenta benefícios como: preservação da herança 

cultural, desenvolvimento econômico local, regional e nacional, exercendo a função  de 

promover o patrimônio cultural, enaltecendo sua preservação, ao mesmo tempo que, muitas 

vezes, o transforma para atender a seus propósitos de consumo. Essa mercantilização ou 

espetacularização pode ser explicada pela criação de apresentações, de festas, de eventos, 

que não tenham ligações ao local, criando atrações culturais artificiais, que distorcem as 

tradições e os valores regionais e acabam decepcionando o visitante, que percebe que foi 

ludibriado (Dias, 2006). Ou seja, na busca desesperada por geração de receita, muitas 

localidades montam encenações para atrair o turista, a qualquer custo, e acabam tendo o 

efeito inverso que é sua perda ao perceberem que se trata de uma ―armação‖.   

Lemos adverte para a preservação patrimonial com a preocupação exclusiva em 

atender às exigências turísticas, pois ―o turismo nasceu em volta de bens culturais 

paisagísticos e arquitetônicos preservados, e hoje, cada vez mais, vai exigindo a criação de 

mais cenários, de mais exotismos, provocando quadros artificiais, inclusive‖ (2000, 30). Essa 

exotização da experiência turística, segundo o autor, converte-a numa experiência de 

contato superficial com o outro, no qual só se constrói e procura o exótico para ―primitivizar‖ 

o outro e confirmar a nossa posição de superioridade no mundo. Exotizar também pode 

então tornar o outro ainda mais diferente, mais estereotipado e mais desigual em relação a 

nós (Lemos, 1981). ―O apetite do turista por estranheza parece assim ser mais bem 
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satisfeito quando as imagens em sua própria mente são verificadas em algum país 

estrangeiro distante‖ (Boorstin, 1992, 109). Cria-se, então, um círculo vicioso, com a 

multiplicação de pseudoeventos e o crescente distanciamento dos turistas da realidade 

(Boorstin, 1992).  

As discussões sobre os possíveis impactos do turismo na cultura local são amplas e 

fazem parte dos Estudos do Turismo e dos Estudos Culturais. Com efeito, entre os 

pesquisadores dessas temáticas, alguns se posicionam contra o turismo, vendo-o como 

uma atividade econômica essencialmente prejudicial e, outros, que vêem as alterações 

culturais como resultado de outros fatores, que não o turismo, como Pellegrini (1997) e 

Meneses (1996) que fazem uma crítica aos que defendem a preservação das comunidades 

locais, através da manutenção de uma economia de subsistência, pois consideram que as 

mudanças fazem parte da dinâmica cultural da sociedade.  

De qualquer modo, não é possivel ignorar que os efeitos da globalização afetam as 

identidades e a forma como as pessoas se relacionam, e que o turismo, neste processo de 

globalização, pode trazer a homogeneização cultural, mas, também estimular a diferença, o 

exótico, ou seja, ―há juntamente com o impacto do global, um novo interesse do local‖ (Hall, 

S., 2006, 85), por isso é que ao mesmo tempo que a globalização traz a uniformização, 

também incentiva a mistura, a miscigenação. Appadurai (1990) explica que a globalização 

levou a um processo de hibridização ou ―glocalization‖ que traz mudanças adaptadas como 

resultado de uma mistura entre global e local. 

Pode-se assim, com base nesses autores, apreender a globalização, como um 

processo de interações repleto de contradições, em que o global se faz cada vez mais 

presente nas culturas locais, e estas, em resposta, buscarão manter suas identidades, e por 

isso não serão as mesmas. Giddens (2000) adverte para esse antagonismo, pois considera 

que a globalização reduz a influência das comunidades locais, mas também as fortalece, 

quando estas reivindicam mais autonomia. Corroborando essa visão, Canclini expõe que ―a 

globalização apresenta-se como um conjunto de processos de homogeneização e, ao 

mesmo tempo, de fragmentação articulada do mundo que reordena as diferenças e as 

desigualdades sem suprimi-las‖ (2003, 44). Featherstone (1997) explana que o global e o 

local não são antagônicos, pois ao reagirem à globalização as sociedades recriam culturas 

locais como forma de se protegerem, que, por vezes, é acompanhada de uma reação 

nostálgica nesta recuperação ou recriação de tradições e valores regionais. 

Assim é o turismo: um fenômeno antagônico e paradoxal, que depende de como se 

desenvolve para que se possam avaliar os seus impactos. O turismo, ao mesmo tempo que 

influencia mudanças culturais no pólo de destino, permite também o resgate e a 

manutenção da cultura. Neste sentido, pode ser entendido como uma forma de valorização 

das identidades locais. 
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O turismo ―reinventa e cria novas funções, recupera antigas práticas e bens culturais 

através do folclore e monta atrações turísticas para o lugar‖ (Luchiari, ano, 106). Neste 

sentido, Ferreira, M.N. refere que, 

 

fazer festa é colocar-se diante do espelho, procurando a si mesmo e à sua 
identidade, é buscar reencontrar as garantias histórico-culturais, reconfirmando-as 
na força da representação, no ato comunicativo e comunitário. Esta ação de resgatar 
a própria identidade é fundamental para encontrar-se a si mesmo e recuperar um 
equilíbrio que pode estar ameaçado. Este resgate, entretanto, é um ato conflitivo, 
porque significa incorporar novos valores àqueles tradicionais (2001, 16). 

 

Complementando essa análise, Carneiro expõe que, embora seja muito comum 

acreditar que a globalização leva à homogeneização cultural, à perda da autenticidade das 

manifestações dos ―povos do lugar‖, destruindo o que há de genuíno, seus estudos apontam 

para outra direção, na verdade indicam uma direção oposta: ―a globalização convive com 

práticas culturais assentadas em referências locais, e muitas vezes, integra um movimento 

social de reforço das identidades locais ou regionais‖ (2011, 69), pois 

 

o deslocamento de determinados instrumentos e utensílios, assim como o festejo de 
tradições resgatadas (valorização de certas práticas e elementos culturais do 
passado) são mecanismos acionados na elaboração dessas novas identidades 
(Carneiro, 2011, 73). 

 

Nesta discussão entre o global, o local e as identidades é fundamental compreender o 

papel do patrimônio cultural na existência do ser humano. Santos, M. (1997) argumenta que 

é pelo lugar que o mundo é revisto, é nele que o permanente e o real triunfam sobre o 

movimento, o passageiro, o que é imposto de fora. A identidade cultural é construída com 

base na afirmação de uma diferença e de uma semelhança, é a procura de identificar 

aqueles que apresentam traços em comum, o que fortalece o sentimento de solidariedade 

(Dias, R., 2003). Esse sentimento pode ser representado pelo patrimônio cultural que age 

como uma memória, que colabora para a manutenção das identidades dos povos 

contribuindo, para que esses entendam o presente através da ligação com o passado 

(Barreto, M., 2001). 

A preservação do patrimônio, como política estatal, surgiu durante a Revolução 

Francesa com o objetivo de proteger os imóveis e obras de arte da destruição por parte dos 

revolucionários, pois esses bens pertencentes aos nobres e ao clero passaram a ser 

propriedade do Estado, como ―Bens Nacionais‖ (Camargo, 2002; Chitty e Baker, 1999). 

Durante o século XIX considerava-se como patrimônio apenas os atrativos materiais, 

principalmente os monumentos, porém, progressivamente, a ideia de uma ―arquitetura 

menor‖ é disseminada pelo arquiteto italiano Gustavo Giovannoni, o que contribui para 



25 
 

modificar a ideia de que somente a arquitetura ―de luxo‖ deve ser preservada e considerada 

um patrimônio de todos (Choay, 2001). 

Até a primeira metade do século XX, ainda permanecia a ideia do patrimônio cultural 

voltado para a preservação de bens móveis, noção que muda a partir da segunda metade 

do mesmo século, com a abrangência do conceito de patrimônio intangível. Tanto a partir da 

história quanto da antropologia passou-se a entender que os seres humanos produzem não 

apenas arte, mas também ciência, técnica, saberes, máquinas, remédios, história, 

costumes, receitas de cozinha, formas de relacionar-se com os vizinhos e que tudo isso 

constitui o legado cultural, a herança que nos deixaram e que deixaremos (Choay, 2001). 

Como consequência, o patrimônio deixou de ser definido somente pelos edifícios onde 

viviam os nobres e passou a englobar os costumes, as crenças e formas de vida cotidiana 

de todos os segmentos da população que fizeram parte do passado e fazem parte do 

presente das sociedades (Choay, 2001). 

Para Rocha e Monastirsky (2008, 149) a cultura é ―uma trama de significados 

compartilháveis proveniente das relações sociais‖ e por isso a noção de patrimônio cultural 

está intimamente ligada à ideia de pertencimento, de consideração do cotidiano. O 

patrimônio cultural é o testemunho de experiências vividas que permitem ao homem 

conhecer o passado, mas principalmente satisfazer a necessidade de entender o cotidiano 

(Smith, 2003). De acordo com esses autores, o patrimônio cultural é uma ponte entre o 

passado e o presente, que surge como uma segurança, uma orientação na vivência do dia-

a-dia. 

Assim, o patrimônio cultural visto como a representação de um grupo, de uma 

comunidade, contribui para a construção da identidade cultural no contexto de um processo 

social, que simboliza a identidade cultural de uma comunidade, seja qual for a sua 

dimensão: local, regional, ou nacional (Dias, R., 2006). O patrimônio cultural é a expressão 

mais explícita da identidade de uma comunidade cultural, pois ao se identificarem com 

aquele, os membros do grupo social se filiam a um mesmo agrupamento, compartilham 

significados e símbolos (Dias, R., 2005). Essa é uma importante característica do patrimônio 

cultural: facilitar a construção da identidade cultural no processo de socialização (Dias, R., 

2006). 

O patrimônio cultural é a essência do turismo cultural: ―é a grande motivação para o 

deslocamento dos turistas e capital cultural valioso para as comunidades...‖ (Dias, R., 2006, 

46). O patrimônio cultural, prossegue o autor, expressa e refaz a identidade cultural de uma 

comunidade, uma vez que é a expressão  e reconstrução imaginária mais explícita da sua 

identidade. 
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Segundo Rocha e Monastirsky, 

 
ao valorizar a identidade e preservar o patrimônio cultural, o lugar não só estabelece 
conexão com a dinâmica global através da atividade turística, mas ao mesmo tempo, 
fortalece seus laços locais pelo fortalecimento da sua idiossincracia como atitude 
contrária e complementar à ordem padronizadora da globalização (2008, 147). 

 

É nesta linha de raciocínio que o Ministério do Turismo do Brasil (2007) reconhece 

que a comunidade deve ser envolvida como protagonista, pois este envolvimento é uma 

premissa para a sustentabilidade do turismo cultural. Neste sentido, recomenda a realização 

de um trabalho contínuo, focado na educação patrimonial, com o intuito de promover o 

conhecimento e a valorização da herança cultural como fatores essenciais para a 

preservação do patrimônio e fortalecimento da identidade local. O Ministério (2007) afirma 

que o turismo cultural deve ser compreendido como um meio de promoção e preservação 

do patrimônio, oferecendo inúmeras oportunidades para a sua valorização, através de um 

duplo desafio: a transformação do atrativo cultural em produto turístico, e simultaneamente, 

a garantia da experiência de uma cultura local legítima, considerando que: 

 

valorizando as histórias e a singularidade local, destinos turísticos podem oferecer 
uma oferta inovadora de produtos e serviços com carga emocional e que gerem 
experiências únicas, aplicando as atuais tendências do mercado turístico ao 
mercado do Turismo Cultural (Ministério do Turismo do Brasil, 2007, sp). 

 

Mas, como o Ministério do Turismo (2007, sem página) adverte, os impactos 

negativos devem ser minimizados considerando ―no que tange especificamente o Turismo 

Cultural, é imperativo que a dimensão ligada à sustentabilidade sociocultural seja 

cuidadosamente observada quando da realização do planejamento do turismo no local‖. O 

Ministério do Turismo do Brasil (2007) ainda enuncia as principais contribuições do Turismo 

Cultural, a saber: a preservação e a reabilitação de monumentos, edifícios e lugares 

históricos; a revitalização dos costumes locais como: artesanato, folclore, festivais e 

gastronomia, a melhoria da qualidade de vida e o fomento dos valores ligados à igualdade e, 

ainda, a valorização do intercâmbio cultural entre moradores das regiões receptoras e 

visitantes. Entre os impactos negativos do turismo cultural, de acordo com o Ministério do 

Turismo do Brasil (2007), contam-se: a especulação imobiliária  que ―expulsa‖ os moradores 

tradicionais e altera a paisagem; a ampliação da infraestrutura turística sem respeitar o 

padrão de arquitetura local, com a utilização de materiais exóticos, provocando poluição 

visual e comprometimento da paisagem cultural; o crescimento do fluxo turístico sem 

considerar a capacidade de carga dos locais de interesse cultural, comprometendo sua 

própria existência, além de elevar o grau de poluição sonora, a emissão de gases poluentes 

pelos meios de transporte; o contato desrespeitoso dos visitantes com as comunidades 

visitadas; o progressivo desinteresse pelas atividades produtivas tradicionais e pelas 
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ocupações artesanais, em função da demanda de mão de obra pelo setor de turismo e os 

efeitos da sazonalidade no ritmo de vida das populações, que em sua maioria tem um 

aprendizado empírico dessa variável do turismo que implica a alternância dos ciclos de 

fartura excessiva e de desocupação (Ministério do Turismo do Brasil, 2007). 

Em Portugal, o Instituto de Gestão do Patrimônio Arquitetônico e Arqueológico 

(IGESPAR IP), de acordo com a Lei Orgânica (Decreto-Lei nº 96/2007, de 29 de Março) e 

que a partir de 1 de Junho de 2012, através  do Decreto-Lei Nº 115/2012, relativo à orgânica 

da nova Direção-Geral do Patrimônio Cultural, está em processo de fusão juntamente com o 

IMC IP (Instituto dos Museus e Conservação) e a DRCLVT (Direção Regional de Cultura de 

Lisboa e Vale do Tejo), considera como um importante objetivo a promoção da 

sensibilização e a divulgação de boas práticas para a defesa, valorização do patrimônio 

cultural arquitetônico e arqueológico, nomeadamente através da coordenação de ações 

educativas e de formação no âmbito da Educação para o Patrimônio. 

 Assim, podemos entender que o turismo é uma atividade que favorece o 

desenvolvimento local, mas que também pode trazer impactos negativos nas áreas 

econômicas, ambientais e socioculturais. O aumento do custo de vida, a destruição da 

natureza, a poluição, o aumento excessivo de visitantes, a exploração sexual, a interferência 

na cultura local, entre outros, são exemplos de impactos que podem prejudicar um pólo 

receptor. Mas, esses impactos podem ser evitados, minimizados ou até mesmo 

transformados em oportunidades, quando previstos, conhecidos, analisados e mensurados, 

e por isso,  considera-se que o turismo cultural pode contribuir significativamente para a 

recuperação e preservação do patrimônio cultural, pois como explica Jokilehto (2002), além 

de despertar o interesse  por locais históricos, a renda gerada pelos turistas, quando 

revertida para a conservação do patrimônio cultural, incentiva a valorização de aspectos 

culturais, materiais e imateriais, esquecidos e abandonados. Ao mesmo tempo que se tem a 

plena consciência dos impactos negativos trazidos pela mercantilização cultural, quando 

esta ocorre de forma puramente a atender os objetivos de incremento da demanda turística, 

é sabido que estes impactos podem ser minimizados se houver o envolvimento da 

comunidade, o que poderá inclusive beneficiar a cultura local, ao evitar que muitas 

manifestações esquecidas sejam resgatadas pelo turismo. De acordo com Ruschmann 

(2001) uma das grandes mudanças no turismo é que os gestores estão hoje mais 

conscientes que precisam preservar para este existir. É necessário, segundo a autora, 

manter a diversidade cultural, os valores e práticas existentes em uma região e a construção 

da cidadania e da integração social plena dos indivíduos numa cultura de direitos e deveres. 

Por isso, a  partir da parte teórica  deste trabalho, defendemos que se tenha 

conhecimento dos impactos trazidos pelo turismo, ressalvando que é premente considerar o 

tipo de turismo desenvolvido, uma vez que, muitos impactos aqui discutidos por estudiosos  



28 
 

referem-se ao turismo de massas, sem considerar o quadro em que se desenrolam os 

turismos de segmentos e mais ainda de nichos, em que as práticas turísticas diferem do 

turismo massificado. Não considera-se, possível, nem desejável, manter as comunidades 

afastadas do turismo e do contato intercultural, por isso, comunga-se das opiniões dos 

autores que consideram que o turismo, não é o único responsável pelas alterações culturais, 

e ao mesmo tempo, recomenda-se que se estude e acompanhe constantemente as 

transformações que o turismo traz para as sociedades. 

Sendo assim, justificamos o nosso trabalho de forma a contribuir com uma 

abordagem específica de um nicho do turismo: o enoturismo, discutindo-o em uma realidade 

que consiste em entender uma forma de turismo que se baseia no conhecimento e na 

vivência dos modos de vidas relacionados à vinha e ao vinho, e por isso, não pode ser 

analisado sob o prisma do turismo de forma geral.  

 

2.2. Turismo: o deslocamento na atualidade 

 

O turismo, para muitos estudiosos, é considerado como o deslocamento voluntário 

de indivíduos para locais diferentes de onde residem habitualmente, e, de acordo com 

Krippendorf (1989), esse deslocamento faz parte das necessidades criadas pela sociedade 

atual, em que o turismo passou a ser uma das formas de lazer mais desejada pelos 

membros da sociedade de consumo. Pode-se assim compreender que, mesmo sendo um 

movimento voluntário, o turismo, para Krippendorf (1989), é resultado da pressão da rotina 

de trabalho a que as pessoas estão subordinadas, funcionando como uma válvula de 

escape do dia-a-dia, ou ainda como refere Urry (1990), o turismo é visto como um tempo de 

oposição ao trabalho, pois o turismo e o trabalho encontram-se em esferas separadas nas 

sociedades atuais. 

 Para Theobald (1998), ao longo da história, o homem sempre viajou por vários 

motivos como negócios, religião, e até por lazer, como exemplifica com os resorts 

localizados em Pompéia que eram procurados, na era romana, por aristocratas e oficiais do 

alto escalão do governo  que buscavam descanso fugindo do calor do verão de Roma. Mas, 

o autor destaca que o turismo, como se conhece hoje, é um fenômeno distinto,  diretamente 

relacionado à Revolução Industrial, e resultado do surgimento da classe média e do 

desenvolvimento dos transportes, principalmente aéreo, que possibilitou viagens a locais 

mais distantes em tempos mais curtos. O turismo tornou-se, a partir do século XX, ―um 

modo de vida da classe média mundial‖ (Theobald, 1998, 4). 

As pesquisas sobre as origens das palavras turismo e turista apontam para diversas 

explicações, sendo  que, de acordo com Theobald (1998),  o vocábulo turismo pode ter sido 
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usado pela primeira vez na Inglaterra em referência ao Grand Tour (viagens realizadas por 

jovens da aristocracia inglesa em busca de aprendizado), e o termo turista, aparece pela 

primeira vez no livro Mémoires d’un touriste de Stendhal em 1838 (Figueiredo e Ruschmann, 

2004). Dias, R. (2006, 9) escreve que ―os vocábulos turismo e turista foram criados no início 

do século XIX e incorporados ao The shorter Oxford Dictionary  e a propagação dos termos 

deveu-se ao livro de Stendhal‖.  

Theobald explica que, etimologicamente, a palavra tur é derivada do latim tornare e 

do grego tornos, significando um círculo, um movimento em torno de um ponto central; o 

sufixo ismo é definido como uma ação ou processo e o sufixo ista relaciona-se àquele que 

desempenha determinada ação, sendo assim as palavras turismo e turista referem-se a 

ações de ida e volta, ou seja, parte-se de um determinado ponto e retorna-se a ele.  

Dias, R.(2005, 2006) define o turismo como um fenômeno social voluntário e 

temporário de indivíduos ou grupos de pessoas, e observa que, entre as várias discussões 

sobre turismo, pode-se identificar como elemento comum às várias definições a questão de 

ser uma atividade humana caracterizada pelo deslocamento.  

Neste aspecto, Dias (2006) aponta alguns estudos direcionados aos elementos 

humanos, que o autor denomina de espirituais, como por exemplo: A Declaração de Manila 

(1980) que cita como elementos essenciais ao turismo: a realização do ser humano, a 

contribuição à educação, a igualdade entre os povos e a liberação do homem respeitando 

sua dignidade. 

Por isso, é conveniente destacar as discussões dos termos adotados para se referir 

aos indivíduos que viajam. Os termos mais utilizados são: turista, visitante ou excursionista, 

que se diferenciam com base no tempo que permanecem em um destino que não é sua 

residência habitual. O turista é considerado o visitante que pernoita, ou seja, permanece no 

minímo 24 horas em uma localidade distinta da que reside, e o excursionista, o visitante que 

não pernoite (OMT, 2003). De acordo com Theobald (1998: 13), ―todos os viajantes que 

estão enagajados na atividade do turismo são considerados ―visitantes‖, e conclui que o 

―termo visitante tornou-se o conceito principal no sistema do turismo‖, e por isso essas 

diferenciações de termos não serão consideradas neste trabalho, utilizando os termos 

turistas e visitantes para se referir àqueles que viajam para um local distinto do seu 

ambiente usual por menos de doze meses e cujo objetivo principal de viagem pode ser 

prazer, negócios ou outros propósitos (Theobald, 1998).  

A análise dos turistas sob o enfoque humano encontra nos Estudos Culturais uma 

importante e valiosa contribuição, como nos trabalhos de Robinson e Andersen (2002) que 

desenvolveram pesquisas sobre a relação entre literatura e turismo, demostrando que a 

literatura tem papel fundamental na vida do turista e, que este, também influencia a 

literatura. Ou seja, os Estudos Culturais vêem o turista como um, indivíduo e membro de 



30 
 

uma sociedade, com suas necessidades e desejos particulares e coletivos (Jamal e 

Robinson, 2009).  Podemos ainda, destacar os estudos  de Crouch (2009), que analisam os 

aspectos identitários do turista, e de Edensor (1998), com suas pesquisas que têm 

aproximado os Estudos Culturais dos Estudos do Turismo, criando um discurso crítico 

relativo às interelações complexas entre a  prática, os contextos e suas representações, 

focando seus estudos nas diversas formas nas quais diferentes grupos de visitantes se 

envolvem e modulam suas identidades e dão sentido a suas experiências e aos espaços 

que ocupam (Jamal e Robinson, 2009). A esses trabalhos, acrescem-se os estudos de 

Franklin e Crang (2001), que ao relacionarem os Estudos do Turismo aos Estudos Culturais, 

trazem importantes contribuições nos debates de valor, significância, e identidade através 

de uma maior atenção para o que os indivíduos fazem, pensam e sentem (Crouch, 2009). 

MacCanell (1999) considera essenciais as contribuições dos Estudos Culturais nas 

análises do turismo como um fenômeno social enquanto, Crouch (2009) argumenta que 

engajar a cultura e seus processos abrem visões para entender a complexidade de ser um 

turista, como um consumidor, caracterizado como um indivíduo ativo, reflexivo, cujo poder 

para constituir significado no que é feito, também atua através da prática incorporada e  do 

conhecimento leigo. Por isso, este consumidor da cultura emerge, desta forma, como 

também seu co-produtor, nomeadamente da experiência turística do turismo (Lubbren e 

Crouch, 2003). Miller (1998) considera o consumo como um processo ativo pelo qual, 

produtos, locais, e coisas assumem importância através da forma como os indivíduos as 

consomem, isto é, segundo o autor, as pessoas constituem seus próprios significados nas 

ações de consumo.  

Na pesquisa sobre o enfoque humano, encontramos um documento elaborado pela 

Secretaria de Turismo do México (2002),que considera que são as pessoas quem dão vida 

ao turismo, sejam como turistas ou anfitriões, e explana sobre Cultura Turística como uma 

referência à participação das pessoas na busca de melhores condições para usufruir da 

atividade turística, tornando-a uma atividade sustentável. O documento faz uma análise 

conceitual do termo explicando que 

 

o termo Cultura Turística é composto de duas palavras: Cultura e Turismo. Cultura é 
composta de um conjunto de imaginários coletivos e estruturas simbólicas do 
pensamento (critérios, conhecimentos, valores), os quais se traduzem em 
manifestações ou expressões (atitudes, costumes, estilos de vida) que unem os 
membros de uma determinada sociedade e que a torna diferente das demais. Por 
outro lado, o Turismo é uma atividade humana cuja essência são o ócio e o tempo 
livre, e que, além disso, envolve viagens e  a recepção daqueles que se deslocam, 
se baseia na utilização dos recursos e na prestação de serviços, gerando diferentes 
repercussões. Unindo estes dois termos  forma-se o conceito Cultura Turística que 
pode-se entender que, dentro de toda a cultura da sociedade, há uma parte 
orientada ao  conhecimento  e valorização da atividade  turística, que visa a 
satisfação do visitante e  a obtenção  de um benefício maximizado para as 
comunidades receptoras (2002, 20). 
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Em uma visão oposta, Ruschmann (2003) escreve que a Cultura Turística relaciona-

se a ausência de responsabilidade por parte do turista, que se sente no direito de agir da 

forma que considerar conveniente, uma vez que está desfrutando de um momento de férias 

e portanto, de ―desobrigações‖, ou seja, muitos visitantes não têm consciência de que 

devem respeitar os meios natural e cultural dos locais visitados. É neste mesmo sentido, a 

visão de Krippendorf (1989) sobre o turista, como um invasor dos pólos receptores que usa 

os locais turísticos com o objetivo primordial de satisfazer suas necessidades. Para o autor 

(1989), o turista é um ser de exceção que permite fazer coisas que não faria na cidade em 

que reside, pois longe de casa não precisa seguir as regras da vida cotidiana. Assim, em 

resposta a este comportamento dos turistas, tem origem uma ―revolta dos viajados‖ 

(Krippendorf, 1989),  ou seja, um ―despertar crítico das populações nativas‖: a organização 

das populações locais para se manifestarem contra o turismo desenfreado e desorganizado, 

típico do turismo de massas e da sociedade industrial (Krippendorf, 1989).  

Em resumo, consideramos a Cultura Turística como a relação entre visitantes e 

visitados, com base na proposta da Secretaria de Turismo do México, em que  se deve ter 

como fundamento a sustentabilidade, através do respeito à cultura local, tendo como 

objetivo primordial uma relação onde os resultados sejam reflexo de um desenvolvimento 

sustentável do turismo, baseado em um contínuo aprimoramento da qualidade de vida da 

população. Não pode existir turismo sem cultura, daí que possamos falar em Cultura 

Turística, pois o turismo é uma expressão cultural (Pérez, 2009), ou ainda, de acordo com 

Jafari (1987) a Cultura Turística é vista como as ações dos turistas, a consciência de suas 

ações e relações com a cultura local. 

Ressalta-se também que não se pode considerar a Cultura Turística como uma 

orientação de como receber o turista. Esta orientação pode ser um equívoco ao reduzir o 

termo cultura ao bom atendimento, isto é, o ―tratar bem‖ o visitante na expectativa de obter 

retorno financeiro, e portanto, desconsiderando totalmente a complexidade da palavra 

cultura e suas representações. Por isso, discorda-se da proposição de que: 

 

há necessidade de forjar uma cultura voltada para o turismo, que envolva uma nova 
visão sobre visitantes desconhecidos, os quais, na era industrial, eram vistos com 
certa desconfiança e que, nessa nova concepção sobre a atividade turística, devem 
ser atendidos com a máxima hospitalidade, para que retornem e tragam outras 
pessoas‖ (Dias, R., 2006, 28). 

 

Essa cultura forjada é encontrada, por exemplo, no Manual de Cultura Turística do 

Programa de Assistência a Pequenos Hotéis de Centroamérica (2002) que usa o termo 

referindo-se à busca de melhorar a qualidade dos serviços, o atendimento ao turista, e que 

consideramos que seria melhor o uso da palavra treinamento, uma vez que, se refere a um 
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Manual de Cultura Turística, ou seja, uma série de regras a serem seguidas, e portanto, não 

podem estar relacionadas à cultura, mesmo que definam o termo como  

 

os valores realmente transcedentais que resgatam o amor por nossa cultura e nos 
motivam a projetar ao mundo inteiro. Ao adquirir uma Cultura Turística estaremos 
preparados para a possibilidade de nos relacionarmos com os turistas, ambos em 
busca de qualidade, eles de sua vivência e nós em melhorar a qualidade de vida 
(2002, 40). 

 
  

  Por isso, tendo em vista a variedade de abordagens conceituais no campo do 

turismo (Cohen, 1984) entende-se que, por ser um processo de interação, o turismo, 

ultrapassa o entendimento como função de um sistema econômico (Moesch, 2002), sendo 

uma prática cultural, advinda das relações entre culturas distintas, e desta forma, 

compreendemos a Cultura Turística como uma visão das relações humanas entre visitantes 

e moradores, e não simplesmente como um comportamento inapropriado por parte dos 

turistas, uma vez que embora isto possa ocorrer, não pode ser generalizado a todos os 

visitantes e formas de turismo. Ou ainda, a cultura turística não pode ser simplesmente 

entendida como uma coleção de regras a ensinar aos moradores como se portarem perante 

os turistas. 

2.2.1. O Turismo e o consumo de culturas. 

 

 

Redfoot (1984) afirma que, historicamente, havia muitas razões para se viajar, e que 

podiam abranger desde a conquista de terras até as viagens motivadas por peregrinações 

religiosas, em que os viajantes eram considerados heróis ao se aventurarem para locais 

totalmente desconhecidos. Mas, segundo o autor (1984), na atualidade, a situação é muito 

diferente, pois enquanto o viajante aventureiro era um produtor de experiências, o turista 

atual é apenas um consumidor de atrações já conhecidas. Redfoot (1984) agrupa as visões 

sobre os turistas em duas noções: a primeira, em que alguns pesquisadores (Turner e Ash, 

1976; Boorstin, 1992; Fussell, 1980) consideram que o capitalismo converteu a experiência 

turística em uma mercadoria a ser vendida em um mercado de massa. O turista é alguém 

que busca uma ―pseudo-experiência‖ (Boorstin, 1992), pois a inautenticidade do viajante é 

um reflexo da inautenticidade da sociedade. Ou seja, o ter substitui o ser: o turista não 

precisa vivenciar uma experiência, mas apenas adquirir uma, através de um pacote turístico. 

Na segunda noção, segundo Redfoot (1984),  o turismo é uma forma de ritual para a 

sociedade em que a atividade turística absorveu algumas das funções da religião no mundo 

moderno. A dimensão da vida social analisada nesta noção é a sua autenticidade, ou, mais 

exatamente, a busca de autenticidade da experiência que está em toda parte, se manifesta 

na sociedade (MacCanell, 1973). Assim, Reedfoot constata que: 
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estamos diante de duas imagens concorrentes sobre a experiência do turista, a 
noção generalizada de que o turismo é uma experiência superficial, trivial e artificial 
e a noção de MacCannell de que a experiência  turística é uma busca sincera por 
autenticidade, a peregrinação do homem moderno (1984, 293). 

 

Redfoot (1984) faz uma análise sobre os turistas com com base na autenticidade das 

experiências turísticas. O autor inicia com o Turista de Primeira Ordem (The First-Order 

Tourist), que viaja geralmente em grupos constituídos por familiares e/ou amigos, visita 

locais famosos e evita o contato com a cultura local, podendo, assim, estar relacionado ao 

Turista de Massas. Geralmente é o turista mais influenciado pelas ações promocionais 

turísticas direcionadas ao público em geral, como: brochuras de viagem, televisão, panfletos 

e cartões postais, e, faz uso dos serviços ofertados pelo trade  turístico (agências de 

viagem, hotéis, locadoras de veículos) como forma de assegurar que tudo ocorra conforme 

contratado (Redfoot, 1984). Os locais visitados são previsíveis e a autenticidade buscada 

está relacionada com marcos previamente definidos como originais (Redfoot, 1984): este 

turista quer dizer que esteve lá, contar para os amigos, e não vivenciar. Não se importa que 

outros ou muitos outros já estiveram lá, mas que ele também esteve, pois pode-se entender 

que este turista está muito ligado às questões de status, como por exemplo a preferência 

por destinos internacionais geralmente frequentados pelas elites e por pessoas famosas. 

Com base nos estudos de Chalfen (1979)  e Milgram (1976), Redfoot destaca o interesse 

deste tipo de turista por fotografias como forma de mostrar aos amigos os locais visitados, 

geralmente ―tiradas‖ em pontos turísticos muito conhecidos como a Torre  Eiffel na França, 

os Parques da Disney nos Estados Unidos da América ou o Cristo Redentor no Brasil. Um 

exemplo, é o Tropical Hotel Tambaú, na cidade de João Pessoa (Paraíba, Brasil) que é 

considerado um ―cartão postal‖ da cidade, pela sua história, arquitetura e localização e que, 

muitos visitantes, mesmo sem se hospedarem no hotel fazem fotografias como se 

estivessem neste hotel, pois é um ponto de referência e de status.  Para o turista de 

Primeira Ordem, a viagem, é uma forma de acumular fotografias, é simplesmente uma fuga 

temporária da rotina e uma demonstração de status e pretígio (Redfoot, 1984). 

 O Turista de Segunda Ordem, de forma semelhante ao primeiro, tem plena 

consciência da inautenticidade dos lugares visitados, mas demonstra um certo desconforto e 

ansiedade causados pela vergonha de ser considerado um turista. Caracteriza-se por viajar 

sozinho ou em pequenos grupos, e não em excursões com grupos grandes, típicos do 

turismo de massas, uma vez que procura ter contato direto com os moradores locais mesmo 

que de forma esporádica e superficial. Como expõe Redfoot citando Cohen (1979), o 

contato com a cultura local é importante, mas ao mesmo tempo, não será incorporada por 

este tipo de turista.  
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O turista de Terceira Ordem (Third Order Tourist) é comparado por Redfoot (1984) 

aos antropólogos que buscam a autenticidade, mas não se envolvem nesta realidade. Para 

o autor, estes turistas podem mergulhar na questão da autenticidade, mas mantem um 

distanciamento, uma vez que não se envolvem com a comunidade local. Por isto, o turista 

de Quarta-Ordem (Fourth-Order Tourist), é comparado, pelo autor aos peregrinos modernos 

que procuram a realidade espiritual, não em suas próprias tradições culturais, mas nas 

experiências de outras tradições. Este turista procura envolver-se na realidade local, por 

isso é muito improvável que queira tirar fotos, pois está empenhado em conhecer e se 

engajar de forma direta na forma de vida local (Redfoot, 1984). 

É importante observar que esta análise não pode ser considerada como definitiva, 

uma vez que, não existem modelos rígidos de tipologias dos turistas, pois como recomenda 

Mason (2010), nas tentativas de classificar os turistas não se pode esquecer que os 

viajantes podem ter múltiplos interesses, e por isso as análises e classificações devem ser 

uma orientação e não um modelo estático e limitador. 

Para Crouch (2009), o turista, ou melhor o ser humano fazendo turismo, é mais 

ciente do que enganado, menos desesperadamente precisando de identidade do que 

usando o turismo na negociação da identidade. Assim, a ―diversão‖ do turismo pode ser uma 

forma de ser no mundo, de alcançar e engajar o mundo, um meio através do qual  o mundo 

é apreciado, visto que, as experiencias turísticas são trazidas para as vidas pessoais e não 

podem permanecer separadas de suas identidades (Lubbren e Crouch, 2003). 

Por isso, Radley (1990) analisa que as representações mediatizadas de eventos 

turísticos locais não agem na ―tábua rasa‖, muitos turistas têm experimentado esses eventos 

ressonantes com outras partes de suas próprias vidas. Os locais e os objetos também, 

prossegue o autor, podem ser lembrados como significantes devido às formas as quais eles 

foram encontrados.  

Redfoot (1984) sintetiza que, muitos autores consideram o turismo um consumidor 

de culturas, enquanto outros têm uma visão oposta. No primeiro caso, cita como exemplos, 

Fussell (1980), que considera o turismo uma  forma decadente de viajar quando comparado 

às viagens de exploração, e Boorstin (1992) que considera que enquanto o viajante 

costumava viajar para encontrar o inexplorado, o turista, usa as agências de viagens, para 

evitar esses encontros. No segundo caso, o autor cita MacCanell (1999), que vê os turistas 

como peregrinos modernos. Neste sentido, Redfoot explica que, mesmo com visões 

opostas, esses estudiosos concordam que o turismo representa uma metáfora para 

aspectos mais profundos da sociedade atual. E por isso, o autor vê que o turista é 

condenado por todas atitudes: condenado a inautenticidade, se ele permanece satisfeito 

com a realidade superficial, condenado ao absurdo de "correr atrás dos vestígios de uma 

realidade que desapareceu", se ele busca uma existência mais autêntica, e prossegue 
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citando  Fussell : " os anti-turismo iludem apenas a si mesmo. Somos todos turistas, agora, 

e não há como escapar"  (1980:49). 

 

2.2.2.    O turismo e a necessidade de viajar  

 

 Krippendorf (1989) inicia seu livro Sociologia do Turismo afirmando que ―a sociedade 

humana tão sedentária até recentemente, pôs-se em movimento‖, e faz uma análise 

interessante ao buscar uma resposta para a seguinte questão: Qual é a origem da 

mobilidade nos dias de folga, que em especial, caracteriza, os habitantes da cidade, e à qual 

dedicam 40% do tempo livre de que dispõem? (1989). O autor declara que o ―ser humano 

não nasceu turista‖, mesmo reconhecendo que a curiosidade de conhecer lugares diferentes 

e distantes seja uma necessidade básica, pois explica que esse interesse em adquirir 

conhecimentos, típico do grand tour, em que as classes dominantes enviavam seus filhos 

para outros países a fim de estudarem, é diferente do que se chama de turismo na 

modernidade. Krippendorf (1989) faz uma diferenciação entre o ser humano que viajava 

motivado por aprender, por ter novas experiências, do turista industrial, que considera como 

aquele que viaja, não por uma necessidade própria, mas por uma imposição da sociedade, 

mesmo que disfarçada por outras razões.  

A essas duas diferenciações, acrescenta-se o turista pós-moderno ou pós-industrial, 

pois enquanto fenômeno social, o turismo pode ser analisado por três fases: o pré-turismo, 

relacionado com a sociedade tradicional, com a época do grand tour; o turismo industrial, 

relacionado ao turismo de massas refletindo a Modernidade, e o pós-turismo análogo à Pós-

Modernidade. O pré-turismo está ligado às viagens como um processo de aprendizagem 

muito ativo, um meio de viver a história e completar a educação (Krippendorf, 1989), sendo 

este pré-turismo considerado a origem do Turismo Cultural, uma vez que, era um meio para 

aprender mais sobre as culturas de diferentes partes do mundo e de refletir sobre a própria 

cultura (Richards, 2006). 

O turismo, enquanto atividade característica da sociedade industrial surge no século 

XIX, como uma forma de descanso relacionado ao trabalho, que após a Segunda Guerra 

Mundial passa a ser caracterizado como uma atividade de massas e a ser chamado de 

indústria, pela ideia de utilizar muitos recursos econômicos. O turista industrial é resultante 

dessa sociedade, que com a mecanização do trabalho e do cotidiano, encontra no turismo 

uma ―fuga da rotina‖. Krippendorf (1989) refere-se ao turismo como uma atividade criada 

pela sociedade industrial, pois, o grande êxodo das massas é consequência das condições 

geradas pelo desenvolvimento industrial e analisa que a era industrial, em que se insere o 

turismo de massas, é submissa à economia, uma vez que esta reina soberana na 
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civilização. Esta era, também denominada de fordismo, é caracterizada por um rígido 

controle da produção, como forma de maximizar a quantidade produzida, e pela 

recompensa pela produtividade, isto é, a remuneração com base no que se gera. Por isso 

Krippendorf (1989) usa o termo indústria do lazer para se referir ao turismo, como um bem 

de consumo oferecido pela sociedade industrial que se apoderou do tempo livre e oferece 

às pessoas formas de lazer, dando a essa relação o nome de ciclo de reconstituição do ser 

humano, em que as viagens recarregam as baterias para que as pessoas, ao voltarem das 

férias, estejam mais produtivas. Carlos (1996) argumenta que de atividade espontânea, o 

turismo, passa a ser cooptado pela sociedade de consumo que tudo o que toca transforma 

em mercadoria, tornando o homem um elemento passivo, perdendo sua espontaneidade, e 

passando a ser também um produto de consumo.  

O turismo de massas baseado no modelo fordista tinha como base a oferta de 

poucos atrativos para o maior número de turistas possível, em uma relação típica da 

economia de escala, que levava ao excesso de carga e a saturação dos locais. Diante 

dessa saturação, tanto por parte da oferta turística como da demanda, o turismo começa a 

buscar alternativas em resposta a esse modelo, entrando na fase do pós-turismo em uma 

analogia à sociedade pós-industrial. Essa sociedade caracterizada por uma era de riscos, de 

incertezas (Galbraith, 1986), de dúvidas perante às ameaças que surgem frente a essa 

sociedade, e típicas da sociedade pós-industrial (Drucker, 1995) ou da sociedade do 

descarte (Tofler,1970), é explanada por Beck (1992) em uma análise sobre a questão do 

risco na Modernidade Reflexiva. Para o autor (1992), os impactos negativos causados pela 

sociedade industrial agora são conhecidos e há uma procura por soluções, a que denomina 

de Sociedade de Risco. Neste sentido, as questões da sustentabilidade do turismo são uma 

característica da era pós-industrial, isto é, do pós-turismo, como resultado do conhecimento 

dos impactos causados pelo turismo de massas, característicos da sociedade moderna. 

Essa conscientização dos impactos do turismo está relacionada a noção de risco que 

―marca uma intensificação geral da insegurança ontológica; um senso geral de ansiedade 

sobre a ameaça tecnológica que representa para a continuidade da vida‖ (Abbinnett, 2003, 

25) e que afeta diretamente as identidades culturais. 

Maffesoli (1995) analisa que, se antes (Modernidade) havia uma relação de 

confiança estabelecida, em que as relações trabalhistas eram bem estabelecidas e existia 

um projeto de vida, hoje (Pós-Modernidade) as relações trabalhistas são fluidas, e o projeto 

de vida, quando existe, é pensado na incerteza. Neste aspecto, Lyotard (1987) considera 

essa instabilidade e fluidez nas relações como características da vida Pós-Moderna, 

distinguindo-as da Modernidade. O pesquisador também argumenta que a relação entre 

capital e controle técnico científico deve ser entendida como tendo acelerado a produção de 

realidade até o ponto onde a falta de sua presença tem tornado-se a característica 



37 
 

definidora da Modernidade. Na Pós-Modernidade acabam-se as metanarrativas no sentido 

de explicarem todos os acontecimentos (Abbinnett, 2003), o que reflete diretamente na 

forma de fazer turismo, buscando cada vez mais uma aproximação à cultura local, às 

histórias pessoais. 

Na era pós-industrial conhecida também como era do conhecimento ou ainda do 

capital intelectual, o incentivo é ao pensamento, à inovação, e portanto, em oposição ao 

Fordismo, o grande valor não é a força aplicada pelo trabalhador, mas sim sua capacidade 

intelectual, onde o conhecimento passa a ser o grande ativo das organizações (Drucker, 

1995, 1999). Essa transição mostra a relação entre o controle, a racionalidade característica 

da Modernidade e a ausência de controle total, a subjetividade relacionada à Pós-

Modernidade. Na primeira, os meios de produção são totalmente controlados pelo produtor, 

que detém o  capital, os equipamentos e o know-how, enquanto no segundo, embora os 

meios também pertençam ao produtor, este perdeu o poder de controlador único, uma vez, 

que depende diretamente dos conhecimentos, das informações do contratado, ou seja, 

depende do seu intelectual. A forma de organização das viagens está diretamente 

relacionada a esta questão, pois antes as agências de viagens eram as principais 

responsáveis pela elaboração dos ―pacotes‖ turísticos, que incluiam desde a compra das 

passagens áreas até as hospedagens, alimentação e passeios, e hoje, muitos turistas 

decidem todas as etapas de suas viagens de forma personalizada através da internet. Essa 

era pós-industrial, segundo Harvey (1997) caracteriza-se pela compressão do tempo-

espaço, identificando a Pós-Modernidade a um ritmo de vida mais acelerado, o indivíduo 

perdido no tempo e no espaço, a volatilidade e a efemeridade em um processo de 

descontinuidade que afeta as sociedades.  

Em consequência desta aceleração, Urry (1995, 2002), tem desenvolvido a noção do 

olhar do turista de forma cada vez mais subjetiva, oferecendo opções crescentes de 

categorias de turistas para exemplificar sua variação (Crawshaw e Urry, 1997), pois as 

ofertas turísticas passam a ser personalizadas ou customizadas, dando origem aos 

segmentos e nichos turísticos, como o enoturismo, considerado um nicho do turismo 

cultural.  

 

2.3.  Turismo Cultural 

 

Para muitas pessoas o interesse em conhecer o passado de outros povos relaciona-

se a um segmento de turismo com interesse no legado cultural: o turismo cultural (Barreto, 

M., 2003). O enoturismo pode ser associado ao turismo cultural, considerando o interesse 

dos visitantes pelo conhecimento da história do vinho, pela arquitetura, pelos costumes e 
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tradição do local visitado, pois de acordo com Hall, C.M. et al (2004), a visita às vinícolas, 

aos festivais de vinho, aos espetáculos relacionados ao vinho, de modo a provarem os 

vinhos produzidos nas regiões visitadas, compõem as atividades do turismo do vinho. A 

atividade enoturística pode ser vista como um dos nichos do turismo cultural, pois o turista 

cultural busca conhecer as tradições associadas à produção de vinhos, o acesso ao 

patrimônio cultural. Ou seja, à história, à cultura e ao modo de viver de uma comunidade, 

caracterizando-se, também, pela motivação do turista em conhecer regiões onde o seu 

alicerce está baseado na história de um determinado povo, nas suas tradições e nas suas 

manifestações culturais, históricas e religiosas (Moletta, 1998).   

O Ministério da Cultura do Brasil (sd) compreende ser o turismo cultural um conjunto 

de atividades turísticas relacionadas à vivência de elementos significativos do patrimônio 

histórico cultural, promovendo e valorizando os bens materiais e imateriais da cultura, 

portanto pode-se afirmar que o enoturismo está diretamente ligado a esse segmento 

turístico, uma vez que implica a troca de experiências entre o visitante e a população 

receptora. Quanto mais a comunidade participa do processo de planejamento, mais 

enriquecedor será o conhecimento adquirido pelo turista durante a visitação, pois ele se 

envolve na realidade daquele lugar e procura conhecer a história e os símbolos expressos 

nos bens materiais e imateriais (Ministério da Cultura do Brasil, sd).  

Mas, é interessante destacar que o turismo cultural, e portanto o enoturismo, como 

explica Smith, não relaciona-se apenas ao passado, mas também ao presente, isto é, 

baseia-se ―tanto na história de um local e do seu povo, como na sua vida contemporânea‖ 

(2003, 29).  

No contexto da Pós-Modernidade, uma das principais contribuições dos Estudos 

Culturais aos Estudos do Turismo, é possibilitar a compreensão da vida cotidiana composta 

pelas ações individuais, e neste aspecto, Urry analisa que  o turista, ―engaja o mundo 

através das experiências e por se encontrar perdido no tempo e no espaço busca orientação 

e localização da vida pessoal, encontrando na sua cultura e na cultura dos demais povos a 

sua própria existência‖ (1990, 2002).  

Assim, com o intuito de evitar a padronização dos atrativos culturais, há que haver 

uma aproximação dos setores turísticos e culturais para que possam criar novos produtos 

culturais que sejam inovações para o turismo cultural, e ao mesmo tempo, encontrem 

formas inovadoras do turismo apoiar a cultura (Richards, 2003). É neste sentido, que se 

desenvolve a presente tese de doutoramento, na aproximação da cultura do vinho com o 

turismo, de forma a ofertar um turismo baseado nas realidades locais que permitam aos 

enoturistas vivenciar as experiências e, ao mesmo tempo, preservar a cultura vinícola das 

regiões enoturísticas. 
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Richards (2006) em uma discussão sobre  as definições mais apropriadas de turismo 

cultural, adverte que na Pós-Modernidade escolher uma definição tornou-se mais 

complicado, pois fixar categorias como museu, monumento ou parque temático tornou-se 

insustentável. Por isso, muitos estudiosos têm criticado a escolha de uma determinada 

definição, mas como justifica o autor, é importante adotar uma definição para que se possa 

comunicar aos outros o que é o Turismo Cultural e elaborar planos de gerenciamento da 

atividade. Richards (2006) orienta que a cultura deve ser o centro da definição, embora 

considere curioso que grande parte das definições não leve essa orientação em 

consideração. Por isso, argumentamos mais uma vez a imprescindibilidade dos Estudos 

Culturais nas questões que envolvem os Estudos do Turismo, pois as contribuições dos 

Estudos Culturais são essenciais ao proporcionarem as discussões sobre cultura e 

viabilizarem que se discuta o turismo cultural tendo a cultura como protagonista, 

entendendo, como Richards (2006), que num mundo globalizado uma das poucas 

características distintivas das localidades é a cultura. Mas como o autor adverte, muitas 

definições de turismo cultural tendem a enfatizar a sua abrangência ou o número de turistas 

culturais, ao invés de se concentrarem na "essência" da experiência do turismo cultural.  

Dias, R. (2005, 2006) considera o turismo cultural como um segmento que incorpora 

uma variedade de formas culturais que identificam uma população e que atraem os 

visitantes interessados em conhecer a forma de vida dessas pessoas. O autor divide o 

turismo cultural nos seguintes nichos: 

a) Turismo Histórico: compreende as visitas às cidades históricas, monumentos,etc 

b) Turismo Arqueológico: contato dos visitantes com ruinas arqueológicas  

c) Turismo Paleontológico: visitação a locais  e museus que abrigam restos de 

animais extintos 

d) Turismo Ferroviário: valoriza o passeio  em ferrovias com paradas em locais 

relacionados à história desse transporte 

e) Turismo de Patrimônio Industrial: visitação de indústrias  para conhecer suas 

obras de engenharia e métodos de produção, principalmente relacionados aos 

locais onde estão instaladas.  

f) Turismo Étnico: conhecimento de comunidades consideradas diferenciadas, 

geralmente mais afastadas, e que conservam costumes ancestrais 

g) Turismo Gastronômico:  segmento dedicado à visitação de locais com comidas 

típicas 

h) Turismo Científico: visita a locais com acervos científicos como jardins botânicos, 

oceanários e zoológicos. 

i) Turismo de Eventos Culturais: viagens para assistir a festivais de teatro, de 

música, de cinema, etc 
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j) Enoturismo:  dedicado ao conhecimento dos locais e dos processos de 

elaboração do vinho. 

 

Dias, R. (2006) considera que a segmentação do turismo facilita o estudo e 

desenvolvimento da oferta turística e a compreensão sobre o potencial turístico da 

localidade.  

Atualmente está havendo uma fragmentação, explica Richards (2003) referindo-se à 

segmentação do mercado do turismo cultural, pois as pessoas têm necessidades distintas, 

mesmo em torno do tema da cultura em suas viagens, por isso o turismo cultural está 

diferenciando-se em uma série de nichos que estejam mais relacionados aos gostos 

particulares. Para o autor, os segmentos do turismo cultural são compostos por 

consumidores interessados na cultura em diferentes aspectos como, por exemplo, o 

enoturismo. Getz (2000) afirma que os enoturistas, a exemplo dos turistas culturais, estão 

interessados nos relacionamentos com as pessoas dos locais onde o vinho é produzido, e 

têm interesse em conhecer seus costumes, tradições, gastronomia, assim como, a 

arquitetura e a história, especialmente das quintas. 

 

Destaca-se que a segmentação, não é estática ou imutável  e pode variar de acordo 

com os critérios adotados. Na segmentação do turismo cultural, apresentada pelo Ministério 

do Turismo do Brasil (2007, sp), adotou-se uma estratificação voltada às características dos 

recursos culturais brasileiros, apresentada da seguinte forma: 

 

1) Turismo Cívico: ocorre em função de deslocamentos motivados pelo 

conhecimento de monumentos, ou ainda, pelo interesse de acompanhar ou 

rememorar fatos, observar ou participar em eventos cívicos. 

2) Turismo Religioso: ―configura-se pelas atividades decorrentes da busca espiritual 

e da prática religiosa em espaços relacionados às religiões institucionalizadas, 

independentemente da origem étnica ou do credo‖. 

3) Turismo Místico e Esotérico: ―caracteriza-se pelas atividades turísticas 

decorrentes da busca da espiritualidade e do autoconhecimento em práticas, 

crenças e rituais considerados alternativos‖. 

4) Turismo Étnico: ―constitui-se de atividades turísticas envolvendo a vivência de 

experiências autênticas e o contato direto com os modos de vida e a identidade 

de grupos‖. 

5) Turismo Cinematográfico: ―o segmento de audiovisual vem sendo incorporado às 

novas tendências mundiais do turismo como estratégia de atração de visitantes‖. 
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6) Turismo Arqueológico: visitas a sítios arqueológicos e paleontológicos com 

relevância histórico-cultural. 

7) Turismo Gastronômico: segmento turístico relacionado à vivência da        

experiência da cultura local pelo turista por meio da culinária. 

8) Enoturismo: visitas a locais, onde se produzem vinhos, com o objetivo de 

conhecer o processo de produção do vinho. 

9) Turismo Ferroviário: os serviços de trens turísticos e culturais caracterizam- se 

pelo transporte não regular de passageiros, com o objetivo de agregar valor aos 

destinos turísticos, contribuindo para a preservação da memória ferroviária.  

 

Craik (1997) analisa o turismo cultural na perspectiva de aprendizagem sobre outras 

pessoas, modos de vida, tradições e artes, em uma procura de formas que representem 

genuinamente aquelas culturas e seus contextos históricos. Stebbins (1996) classifica os 

turistas culturais em: geral e especializados. Para o autor, o turista cultural geral tem como 

objetivo visitar diferentes locais, e com o passar do tempo, aumentando seus conhecimentos 

sobre diferentes culturas, pode se tornar um turista cultural especializado que se 

concentrará no conhecimento de um ou poucos locais. 

 

De acordo com Smith (2003) o turista cultural tem como interesse os deslocamentos 

pessoais, buscando ativamente as diferenças e o aprimoramento pessoal, visa um contato a 

sério com as destinações e os habitantes interessados em experiências ―reais‖. Johan e 

Joppe (2005), em uma análise do perfil dos turistas culturais, descrevem-nos como pessoas 

com maior poder aquisitivo e um maior nível de escolaridade, e que organizam suas viagens 

com base em informações de familiares, amigos e internet. Smith (2003) recomenda, 

mesmo considerando esses interesses e o perfil do turista cultural, que as localidades 

estejam atentas aos comportamentos dos visitantes em relação aos moradores e ao 

patrimônio local, pois nem todos os turistas poderão ser conscientes e sensíveis à cultura 

visitada.  

 

Em seus estudos sobre turismo cultural, Smith (2003) apresenta em uma tabela 

algumas medidas econômicas e programas sócio-culturais que colaboram para uma melhor 

performance do turismo cultural, e portanto, devem ser observadas no desenvolvimento da 

atividade enoturística: 
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Tabela 1: Medidas e programas socioculturais 

Medidas Programas socioculturais 

Fortalecer os vínculos entre o turismo 

e outros setores da economia 

Educação da comunidade e do turista sobre o 

turismo e seus impactos 

Encorajar o uso e a compra de produtos 

locais e o empreendedorismo regional 

Prover oportunidades para o intercâmbio 

cultural entre turistas e residentes 

Prover incentivos financeiros para o 

investimento local 

Estabelecer códigos de conduta sempre que 

necessários 

Maximizar a geração de empregos locais em 

todos os níveis 

Garantir a população o acesso aos atrativos 

culturais 

Prover treinamento, educação e ferramentas 

para o desenvolvimento local 
Preservar os estilos arquitetônicos locais 

Encorajar e apoiar os negócios locais 
Manter a autenticidade das artes locais e das 

performances culturais 

Estimular o aumento dos gastos dos turistas e 

multiplicar os efeitos do turismo 

Proteger e apoiar os métodos de produção 

culturais locais 

Desenvolver o turismo gradualmente para 

controlar os problemas de aumento de preços 

de terras e produtos 

Limitar o número de turistas onde for 

necessário 

Fonte: adaptado de Smith, 2003 

 

Smith (2003) resume que o turismo cultural e seus impactos podem ser melhor 

estudados através de seus nichos e suas particularidades, uma vez que o turismo cultural 

abrange uma gama de atividades. A autora considera que o turismo cultural em comparação 

com o turismo de massas traz mais resultados positivos do que negativos e frequentemente 

aparece como uma prospecção economicamente desejável para a maioria dos governantes, 

pois implica um interesse nas pessoas do país, nas suas tradições e valores, levando a um 

aperfeiçoamento da imagem de um país e melhorando as relações internacionais. Smith 

(2003) adverte que com o crescimento da demanda do turismo cultural, seus impactos 

também aumentam, e muitos destes impactos podem ser positivos, mas deve-se monitorar 

a escala e a natureza da atividade turística antes que as destinações tornem-se 

irrevogavelmente prejudicadas.  

Por fim, considera-se importante observar alguns princípios propostos pelo ICOMOS 

(2008), como base para o desenvolvimento do enoturismo de forma responsável e benéfica, 

a saber: a) entender o turismo cultural como forma de intercâmbio cultural entre turistas e 

moradores, através de uma gestão sustentável do patrimônio cultural e do seu 

aproveitamento turístico, b) envolver a comunidade receptora no planejamento das 

atividades e beneficiá-la dos resultados obtidos com a atividade turística e c) proteger os 

valores do patrimônio cultural e natural. Estes princípios visam assegurar e maximizar os 

benefícios do turismo cultural e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos negativos, pois de 

acordo com Pérez, 
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o turismo cultural pode e deve estar ao serviço da conservação e valorização do 
patrimônio cultural, mas também pode acontecer o contrário, isto é, o patrimônio 
cultural pode surgir em função dos interesses mercantis, sendo explorado com esse 
objetivo. Aqui, os riscos são o abuso, os impactos negativos e a própria perda do 
patrimônio cultural. Neste sentido, as políticas deveriam ser orientadas numa 
perspectiva de equilíbrio entre o turismo cultural e o patrimônio cultural (2009,129). 

 

 Girard e Nijkamp (2009) recomendam três ―regras de ouro‖, referindo-se às áreas 

onde se deve dar ênfase na questão da sustentabilidade do turismo cultural, de forma a ter 

resultados positivos na sua implantação, e que portanto, devem ser princípios orientadores 

do enoturismo: 

 

a) o reconhecimento do valor cultural como uma dimensão distinta e válida. 

b) a necessidade de ser claro sobre os princípios da sustentabilidade e, em 

particular, da natureza da trajetória do desenvolvimento sustentável para as 

economias locais, regionais ou nacionais onde os recursos naturais e culturais 

são objetos da demanda turística.  

c) a importância de rigorosos métodos analíticos a serem adotados no estudo das 

interações entre a cultura e o turismo nos níveis micro e macro.  

É fundamental observar estes princípios pois, como explica Richards (2003), existe 

uma percepção geral que o turismo cultural traz mais benefícios do que prejuízos, por atrair 

visitantes com um maior nível de escolaridade e mais conscientes da importância do 

respeito às pessoas dos locais visitados, assim como dos patrimônios das regiões que 

visitam. Mas, como ressalva o autor (2003), é preciso  compreender que o não atendimento 

a esses princípios, pode, trazer prejuízos às regiões visitadas ao permitirem que o turista 

cultural penetre em ambientes culturais sensíveis.  

 

3. ENOTURISMO: o vinho como protagonista. 

 

O enoturismo encontra-se, evidentemente, relacionado com os processos de 

produção e comercialização do vinho, englobando o cultivo das uvas, a sua produção e, 

claro, a degustação. A Comissão de Turismo do Sul da Austrália (1997) analisa o 

enoturismo com base em todas as experiências turísticas ligadas ao vinho, sejam 

relacionadas com a viticultura ou com a vinicultura.  

O vinho, assim, é o protagonista da dinâmica do enoturismo que segundo Asero e 

Patti (2009), representa um valor econômico e cultural como parte do patrimônio de um 

local. Pivot (2007) considera que o vinho tem uma dimensão cultural, que abrange não só a 

cultura da vinha, como também do espírito, uma vez que, o vinho está na memória mítica e 
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alimentar do ser humano. Neste contexto, o vinho adquire uma dimensão que ultrapassa os 

aspectos econômicos, revelando uma configuração central na história humana (Pivot, 2007). 

As relações do vinho com a história do homem se estabeleceram desde sua origem, pois, 

na Bíblia o vinho corresponde ao alimento, ocupando um lugar primordial, por ser produto de 

primeira necessidade para a vida do homem, além de possuir um nível jurídico-religioso 

superior, como um símbolo redentor (Caubrière e Gómez, 2010). Assim ―o vinho visto como 

o sangue da uva, representa o próprio sangue de Cristo, em que São Tomás de Aquino 

afirma que o sacramento da Eucaristia só pode ser celebrado com o vinho da videira, pois 

esta é a vontade de Cristo Jesus‖ (Johnson, 1989, 89,90).  

Caubrière e Gómez (2010) consideram que o vinho tem adquirido um valor simbólico 

de grande importância, sendo um elemento indispensável em cerimônias e celebrações, 

ocupando um lugar de honra nas festas, e criando, por sua simples presença, um ambiente 

festivo. Para as autoras, as festas, em torno do vinho, são o símbolo de uma tradição que 

perdura na cultura popular e tem permanecido ao longo do tempo. Estas festas representam 

a união entre a cultura do vinho, a tradição e a diversão, como as vindimas, que 

representam um tempo de trabalho e festa, tempo de alegria e de trabalho árduo amenizado 

por um ambiente descontraído (Pivot, 2007). Sobre a vindima, ou seja, a colheita das uvas 

(que também pode abranger todo o processo até o início da produção do vinho), Pivot 

(2007, 274), escreve: ―Nunca participei na apanha da maçã, da azeitona ou da laranja e, 

portanto, não sei se esses dias são festivos e alegres. A recolha das uvas e a sua entrada 

na adega foram, desde sempre, acompanhadas de humor, de risota, de canções e de 

alegria‖.   

Neste sentido, o autor faz uma observação interessante sobre as mudanças das 

tradições ligadas ao vinho, influenciadas pelo decorrer do tempo e por questões 

econômicas: 

a festa das vindimas é imemorial. Mas também neste caso, a mecanização, a 

internacionalização da mão-de-obra, as relações codificadas e supercontroladas 
entre os patrões e os vindimadores, que se substituíram a um anárquico rancho de 
parentes, amigos, vizinhos, estudantes e outros que, ao longo dos anos, se 
transformaram em amigos, tornaram as vindimas menos folclóricas e menos 
festivas. Baco, agora, cobra taxas e exige rentabilidade (Pivot, 2007, 274). 

 

Mas, ainda destaca a importância dessas festividades durante as vindimas, mesmo 

com essas mudanças: 

concordaremos todos, apesar de tudo, que, embora as vindimas já não façam soar, 
ou façam soar menos, as risadas das raparigas e os passos dos dançadores, 
continuam a representar uma época de excepção na vida repetitiva e morna de 
muitas pessoas, entre os quais os desempregados e os estrangeiros. Geralmente a 
brincadeira é muita e divertida…As vindimas produzem alegria colectiva (Pivot, 
2007, 274). 
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A vindima é muito mais do que uma simples etapa na produção vinícola, pois  

envolve a transmissão de práticas e valores de uma geração  a outra: é um espaço de 

encontros. A vindima pode ser compreendida como a manifestação da vinculação do 

homem com a terra, em que enologia e mitologia se unem em uma concatenação de 

imagens reconhecíveis através de gerações (Lazo, 2010). De acordo com Caubrière e 

Gómez, 

como síntese de referências tradicionais da força civilizadora do vinho, que desde 
sua gestação até sua vindima, é fruto da terra e do tempo. A vindima, em seu 
sentido mais arcaico, constitui uma comunidade festiva, testemunho de usos 
transmitidos por tradições e costumes. União e recordação são os vetores que nos 
têm levado até o tempo do vinho por excelência: a vindima (2010, 25). 

 

As vindimas têm sido cada vez mais procuradas pelos enoturistas que querem não 

só assistir, mas participar ativamente da colheita das uvas e das festas. Sentir-se 

pertencendo a um grupo, mesmo que temporariamente, faz criar um vínculo momentâneo, 

que funciona como uma espécie de segurança, em uma sociedade pós-moderna dionisíaca 

marcada pela instabilidade dos relacionamentos, em que se vive o momento, o prazer 

imediato de estar junto, as fantasias, os sonhos, a alegria e o senso lúdico partilhado 

(Maffesoli, 2007).  

Desta forma, o enoturismo, ou turismo do vinho, pode ser entendido como uma 

atividade turística marcada pelo encontro do passado com o presente, através da reunião 

das raízes ancestrais do vinho com a inovação constante das tecnologias aplicadas para 

sua produção, pois ―o enoturismo é uma atividade fortemente baseada em tradições 

ancestrais, em um passado que nos define enquanto civilização ocidental, mas, onde a 

inovação e a modernização de técnicas e tecnologias têm estado presentes‖ (Inácio e 

Cavaco, 2010, 80),  principalmente na atualidade em que se compreende a tecnologia 

associada ao vinho e às visitas como o caminho que reconduz à tradição (Johnson, 1989). 

 

 3.1 O vinho e a cultura 

 

O vinho desperta o interesse de pessoas dos mais diversos países, com as mais 

diversas ocupações profissionais, e tem lugar de destaque nas culturas contemporâneas, 

em especial na literatura. Caubrière e Gómez (2010) sublinham que o papel desempenhado 

pelo vinho dentro das tradições da sociedade, dá-se pela sua relação na origem de várias 

civilizações, através do cultivo da vinha, e por sua contribuição tanto de um ponto de vista 

material como sociocultural. Sobre esse interesse que o vinho desperta, Caubrière e Gómez 

consideram que  
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somente o vinho, entre todas as bebidas, tem suscitado tantos elogios e reflexões, 
talvez, entre todos os temas, seja superado apenas pelo amor. Em torno do vinho os 
gregos da Antiguidade honraram seus heróis e veneraram seus deuses, em torno do 
vinho criaram a poesia e a filosofia, em torno do vinho se estabeleceram alianças e 
pactos (2010, 7). 

  

As autoras (2010)  fazem referência à quantidade infinita de textos que têm o vinho 

como tema literário, em países e em épocas distintas. Estébanez (2010) comenta que ―os 

gregos, os latinos, a Bíblia, Shakespeare, os modernistas e tantos outros têm dedicado 

histórias e poemas ao vinho‖. Viegas considera que ―a literatura é quem melhor soube 

elogiar e perpetuar a grandiosidade do vinho, a sua convocação para cenários 

deslumbrantes ou inesquecíveis, intimistas ou apenas familiares‖ (2001, 10). O autor 

comenta que muitos escritores abordaram o vinho em suas obras, tanto de forma geral, 

como Camões, Baudelaire, Khayyam, como com referências a determinadas 

nacionalidades, a exemplo de Castelo Branco e Eça de Queirós (vinhos portugueses), Júlio 

Verne e Balzac (vinhos franceses) e Alexandre Dumas (vinhos gregos). 

Desde os tempos mais remotos, a linguagem do vinho tem se expressado com uma 

espécie de mística, através do uso de metáforas (Estebánez, 2010). Nos dias atuais, para o 

autor, as metáforas do discurso do vinho revelam uma forma dos especialistas discorrerem 

sobre o vinho, assim como uma ferramenta indispensável para comunicar a completa 

experiência sensorial de ver, cheirar e provar: ―a riqueza sensorial do vinho faz com que 

tenhamos de recorrer ao universo das metáforas para poder descrevê-lo com exatidão, até o 

ponto que, em muitos casos, se liga a um autêntico discurso poético‖ (Estébanez, 2010,  

31).   

Alguns escritores consideram que desde sua origem o vinho pode ter sido 

considerado um símbolo de status, pois ―desde 5000 a.C., na Mesopotâmia e no Egito 

somente as elites bebiam vinho e, na Grécia e em Roma a distinção de classes sociais era 

feita pela qualidade do vinho bebido, pela forma e pelas ocasiões em que era consumido‖ 

(Phillips, 2003, 36,37). Na sociedade atual, Estebánez (2010) afirma que, o vinho se 

converteu em um sinal de distinção relacionado a uma posição social, e por isso, considera 

que as quintas podem aproveitar este papel que o vinho desempenha na sociedade para 

ampliar seus negócios como, por exemplo, as hospedagens, os spas, as degustações, enfim 

as atividades que compõem o enoturismo. 

O vinho faz parte da existência humana e de acordo com arqueólogos, a videira 

começou a ser cultivada por volta de 6000 a.C. em uma região localizada ao sul do Mar 

Negro e sudoeste do Caucásio (Johnson, 1989). Segundo o autor, o cultivo da videira está 

diretamente relacionado à fixação do homem, que através da agricultura, deixou de ser 

nômade, porque o vinho precisa de mais tempo do que todos os outros alimentos para se 

obter produção. A cultura da vinha e do vinho sempre esteve presente na história da 
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humanidade, desde os egípcios com Osíris, os gregos com Dionísio e os romanos com 

Baco, além de outras divindades míticas que firmaram a importância do vinho e todos os 

aspectos culturais, sociais e econômicos ligados ao vinho e às sociedades onde se 

encontravam representados (Johnson, 1989).  

Como forma de discutir a Pós-Modernidade, Maffesoli (2007, 99) recorre a Dionísio, 

para expor uma sociedade marcada pelos excessos, pelo irracional e pelo prazer: ―toda 

ocasião é boa para viver, em grupo, esse perder-se a si dentro do outro, onde a eterna 

criança que é Dionísio é um exemplo perfeito‖. Pivot explica que ―o Dionísio dos Gregos e o 

Baco dos Romanos não são senão um e o mesmo deus‖, e acrescenta: ―Baco é o deus das 

vindimas, do vinho e da bebedeira, embora na antiguidade lhe fosse atribuída a proteção 

sobre toda a agricultura‖ (2007, 35). Dionísio é considerado o deus do Vinho e das 

festividades que, na Grécia, tinham seu auge na primavera, época do ano em que a videira 

começa a evidenciar as primeiras parras (Pivot, 2007). 

 Há evidências da existência da vinha desde os primórdios da história da humanidade, 

inclusive com imagens de pinturas rupestres, o que para Nin (2005), evidencia que a vinha, 

na pré-história, já fazia parte da civilização mediterrânea, constituindo patrimônio desta 

cultura. Philips explana que as origens do vinho não são muito claras, sendo que ―a 

disseminação da viticultura, da produção de vinho e do seu consumo pelo Mediterrâneo e 

por boa parte do sul e do oeste da Europa, no período que compreende a sua origem por 

volta de 5000 a.C. e a queda do Império Romano em 500 d.C., foi orientada por quatro 

fatores‖ (2003, 35), a seguir apresentados: 

a) O primeiro fator abordado pelo autor é que o conhecimento do cultivo da uva 

(viticultura) e da produção do vinho (vinicultura) foram obtidos através de um 

intercâmbio de informações entre povos de diferentes culturas. ―Pessoas que 

viajavam a lugares onde a uva era cultivada provavelmente retornavam à sua 

região de origem com raízes e informações sobre o cultivo da uva e a fabricação 

do vinho‖ (Philips, 2003, 36). O autor refere que além destes contatos 

espontâneos, a vitivinicultura também acompanhou a colonização, como, por 

exemplo, os gregos que estenderam a viticultura já existente quando 

colonizaram o Egito em 300 a.C., e a produção de vinho no Sul da Itália, ou os 

romanos que promoveram o plantio de uvas e a vinicultura em regiões de seu 

império que hoje são a França, Alemanha e Hungria.    

b) O segundo fator para a disseminação do vinho foi ―o fato de ele ter sido dotado 

de fortes acepções culturais. Em quase todas as culturas antigas, o vinho era de 

alguma forma associado a divindades específicas e se tornou elemento de rituais 

religiosos‖. O autor ainda complementa que o vinho ―tornou-se um importante 
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símbolo de conceitos fundamentais, como a morte e a ressurreição‖ (Philips, 

2003, 36). 

c) O terceiro fator deve-se à transformação do vinho em um produto agrícola 

comercial rentável, vital para o desenvolvimento econômico de muitas regiões.  

d)  O quarto fator, que pode se agrupar ao anterior, foi ―o constante crescimento da 

produção vinícola e o sólido comércio de vinho que se desenvolveu ao longo 

daquele vasto período‖ (Philips, 2003, 37).  

 

 

3.1.1 Vinho e consumo 

 

 

Caubriére & Gómez (2010) escrevem que a vinha que Noé plantou depois da 

catástrofe do Dilúvio, simboliza a relação entre o homem e a terra, e a embriaguez de Noé 

funciona como um aviso ao homem sobre o perigo do consumo excessivo. Esta passagem, 

segundo as autoras, demonstra a relação entre o vinho e o homem oscilando entre dois 

pólos, o bem trazido pelo consumo do vinho e o mal trazido pelo consumo sem controle. 

Deste modo, prosseguem, o vinho aparece implicado por duas vertentes antagônicas do 

bem e do mal, que podem se intercalar ou se sobrepor, na representação temática do vinho, 

transmitido pela literatura oral e escrita a diferentes sociedades. Partilhando desta visão, 

Philips (2003) considera que o vinho e seus efeitos sempre se mostraram atraentes para 

muitas culturas. Esses efeitos, a que o autor se refere, são a sensação de bem-estar, o 

aumento da sociablidade pela redução da inibição das pessoas e os benefícios à saúde. 

Sendo assim, as atitudes em relação ao vinho variam entre a tolerância ao consumo 

moderado e a proibição da produção e consumo do vinho (e de qualquer outra bebida 

alcoólica). Hamilton (1991) corroborando com essa visão explica, através da mitologia, que 

a personalidade do deus Dionísio oscilava entre o bem e o mal, mostrando que o vinho em 

si não era ruim, mas poderia ter efeitos negativos dependendo do uso que se fazia dele: ―o 

vinho é um componente intrínseco da condição humana. Ou despista ou conduz os homens 

pelo caminho certo‖ (Pivot, 2007, 106). 

 Essa preocupação com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, nos dias atuais, 

tem levado à adoção de algumas medidas visando à conscientização e ao controle do 

consumo imoderado. As principais preocupações relacionam-se com a idade mínima 

permitida para compra dessas bebidas, com as questões de saúde e com os riscos de se 

dirigir após ingerir bebidas alcoólicas. Com essa preocupação, a Wine Moderation, um 

programa pan-europeu que promove a responsabilidade e moderação no consumo de vinho, 
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aconselha que as mulheres consumam até duas taças de vinho por dia, enquanto os 

homens não ultrapassem o limite de três taças. No site do programa existem uma série de 

recomendações, além de medidas que visam à conscientização e à orientação dos 

consumidores de vinho. 

 Em Portugal, uma lei alterou a idade mínima  de 16 para 18 anos, para o consumo 

de bebidas espirituosas, mantendo-se nos 16 anos a idade mínima legal para a compra das 

bebidas não espirituosas (Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril).  No Brasil, a idade 

mínima para aquisição e ingestão de bebidas alcoólicas é de 18 anos, sem distinção do tipo 

de bebida.  

 Getz (2000) aborda essa questão da relação entre vinho e saúde, analisando que 

existe uma visão geral de que todas as bebidas alcoólicas são suspeitas de contribuir para o 

alcoolismo, para que as pessoas conduzam seus veículos alcoolizadas,  e para que possam 

ter problemas de saúde, através de uma possível relação entre o consumo de álcool e o 

câncer, principalmente para as mulheres, que poderiam ser mais afetadas. Por outro lado, o 

autor escreve que pesquisas mostram que o consumo diário moderado de vinho traz 

benefícios à saúde, fazendo parte do modo de vida de muitas sociedades.  

Getz  (2000) analisa que essas preocupações e restrições ao consumo de álcool 

podem reduzir a demanda das atividades enoturísticas, funcionando como obstáculos ao 

turismo do vinho. Diante desta colocação de Getz (2000),  consideramos que estas 

restrições não devem ser vistas como um obstáculo mas, sim como uma oportunidade, 

desde que o trade turístico adote medidas, nunca no sentido de ir contra essas restrições, 

que, de forma geral, asseguram o bem-estar da população e são essenciais à proteção da 

sociedade. É necessário encontrar alternativas que permitam o incremento da atividade, 

como hospedagem, carros coletivos, disponibilidade de motoristas, convênios com taxistas, 

entre outras medidas que incentivem o enoturismo, respeitando a legislação. 

 

3.2 Enoturismo: contextualização e definições 

 

Segundo Inácio e Cavaco (2010), ―o enoturismo surgiu após a Segunda Guerra 

Mundial, com as visitas às caves e adegas. Porém, somente nos anos noventa surge como 

fenômeno autônomo‖. Seu surgimento se deu na Itália, em 1993, com o Movimento de 

Turismo do Vinho, uma associação italiana que criou a ideia de Cantina Aberta, na qual 

alguns produtores aderentes à iniciativa se empenharam em acolher os enoturistas para 

uma degustação na cantina (Valduga, 2012). A iniciativa teve êxito e se tornou um evento 

mundial, com a criação do Wine Day. Durante este evento os visitantes são levados por 
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itinerários, à descoberta de castelos, museus da cultura local e visita nas áreas produtivas 

(Valduga, 2012).  

Guzmán e Cañizares (2008), baseando-se em Mitchell e Hall (2006), recomendam 

sete abordagens para o estudo do enoturismo: 

a) Produto enoturístico: esta abordagem analisa a relação entre o turismo e as 

indústrias vitivinícolas. dentro deste campo, os estudos podem focar-se sobre as 

quintas, os festivais do vinho e as rotas enoturísticas. 

b) Enoturismo e desenvolvimento regional: analisa o impacto socioeconômico do 

enoturismo, visando discutir as possíveis contribuições da atividade para o 

desenvolvimento de áreas rurais, incluindo a criação de empregos, o fomento do 

artesanato local, e o desenvolvimento do trade  turístico. 

c) Quantificação da demanda: discute a necessidade de se criar uma metodologia 

para quantificar as visitas dos enoturistas e seus gastos. 

d) Segmentação do enoturista: analisa os aspectos sociodemográficos dos 

enoturistas, como idade, nacionalidade, nível de escolaridade, ocupação 

profissional, entre outros.  

e) Comportamento dos enoturistas: analisa como viajam e decidem os locais a 

serem visitados.  

f) Natureza das visitas às vinícolas: este campo de investigação trata de 

determinar a satisfação do viajante.  

g) Biosegurança: esta última abordagem considera o vinho como um alimento e 

que por isso deve ser produzido e comercializado em perfeitas condições para a 

saúde humana. 

 

Não se pretende enquadrar o estudo em nenhuma das abordagens de forma 

exclusiva, uma vez que, cada pesquisa pode abranger mais de uma das linhas de 

investigação proposta. Entretanto podemos contextualizar a presente tese nas linhas de 

produto enoturístico, ao analisarmos  a relação entre o turismo e as quintas em um contexto 

voltado ao patrimônio cultural do vinho. 

Para Getz (2000) o turismo do vinho possibilita uma experiência sensorial completa 

que envolve: 

 

a) Sabor: os sabores do vinho, a degustação, o conhecimento das uvas. 

b) Olfato: o cheiro da terra e da uva, o cheiro das adegas durante a fermentação, 

das flores dos jardins. 

c) Tato: as mãos na vinificação, o apanhar das uvas, o contato manual com a 

garrafa e as taças. 
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d) Visão: as paisagens, os vinhedos, a arquitetura do local, as cores do vinho e das 

uvas. 

e) Som: o som do abrir das garrafas, as canções regionais. 

 

O autor (2000) acrescenta que o enoturismo também é caracterizado por ser: 

 

1) Culturalmente autêntico: envolve estilos de vida associados ao vinho e comida, 

aos festivais, às aldeias vinhateiras e à arquitetura local. 

2) Romântico: baseado na noção que o vinho e a comida estão relacionados ao 

amor. 

3) Uma diversão: ligado ao entretenimento. 

4)  Educativo: os enoturistas querem aprender sobre o vinho e a cultura.  

 

Um dos aspectos relevantes do turismo do vinho é o interesse pelo contato direto 

com os produtores. A presença destes durante a visita é um diferencial na atividade. 

Percebe-se ainda, o interesse dos visitantes pela história dos trabalhadores e moradores 

locais, por conhecer os seus contextos socioculturais e a forma de viver de seus 

antepassados. Sendo assim pode-se observar que o enoturismo está ligado à vivência da 

pequena história (petite histoire), ou seja, a história do cotidiano, das pessoas ―comuns‖, o 

que tem despertado um grande interesse por parte dos turistas que buscam o turismo 

cultural.  

A partir da última década do Século XX tem surgindo uma demanda motivada pela 

―nostalgia, uma necessidade de sentir uma ligação emocional com os lugares, com o 

passado destes e com o próprio‖ (www.furb.br/2005). Pode-se, a este propósito, seguir o 

pensamento de Maffesoli, segundo o qual ―o lugar faz ligação‖ (2003, 91), pois o enoturismo 

conforta nos indivíduos o sentimento de pertença a uma mesma comunidade, o sentimento 

de partilha de gostos, afinidades e prazeres comuns. ―Recorda-lhes a sua necessária 

inscrição num determinado espaço, num determinado lugar. Recorda-lhes que o lugar é, 

antes de tudo, fonte de socialização‖ (Maffesoli, 2003, 91). O contato com a natureza, com a 

realidade vitivinícola de uma determinada região, e com o povo que contribui para manter 

viva a cultura de uma região.  

 

Uma sociedade só pode perdurar se tem um forte sentimento de si mesma. Há 
momentos em que este sentimento se elabora ao produzir a História, olhando para o 
futuro, elaborando projetos. Há outros momentos em que é o espaço que assume 
este papel. O espaço vivido em comum, o espaço onde circulam as emoções, os 
afetos e os símbolos, o espaço onde se inscreve a memória coletiva, o espaço, 
finalmente, que permite a identificação (Maffesoli, 2003, 91). 

 

http://www.furb.br/2005
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As atividades enoturísticas, como a experiência de observar a fabricação dos vinhos 

e degustar os diferentes tipos de vinhos produzidos numa determinada região são formas 

especiais de entrar em contato direto com a cultura (Costa, 2008).  

A Carta Europeia de Enoturismo faz uma importante recomendação quanto à relação 

da cultura vinícola com o turismo, preocupando-se principalmente com a exploração 

comercial desses destinos enoturísticos (2006). Para a Carta, a divulgação dos núcleos 

receptores do turismo do vinho deve desempenhar as funções de: educação dos visitantes 

sobre o patrimônio enoturístico; disponibilização das informações necessárias e de fácil 

acesso aos visitantes e promoção das atividades enoturísticas, ressaltando a importância da 

Cultura do Vinho (2006). Pode-se verificar que a recomendação da Carta mostra claramente 

o enoturismo como um turismo de experiência, ou seja, os enoturistas não só visitam os 

atrativos, mas também participam ativamente deles. Com efeito, esta é uma característica 

do enoturismo: um turismo de vivência. Esta recomendação da Carta Europeia é 

imprescindível se considerarmos o interesse econômico que o enoturismo vem despertando, 

pois segundo Campassi (2009), o enoturismo tem se destacado dentre as novas 

modalidades turísticas consolidadas nas ultimas décadas. Um dos grandes atrativos do 

enoturismo é o elevado gasto médio diário dos turistas, bem como o rápido crescimento do 

número de viagens por ano (Campassi, 2009). 

Assim, o planejamento da atividade turística do vinho não deve apenas considerar a 

criação e expansão da demanda pelos produtos do turismo do vinho, mas também, 

preservar e promover as características culturais como forma de garantir a continuidade da 

atividade. De acordo com a Carta Europeia de Enoturismo, ―os territórios vitivinícolas devem 

estar envolvidos, e dar prioridade absoluta, aos princípios do desenvolvimento sustentável‖ 

(2006,12),  Isso implica que os responsáveis pela atividade devem considerar em primeiro 

lugar a questão cultural. Em síntese, segundo as orientações da Carta deve haver um 

comprometimento com o desenvolvimento do enoturismo sustentável, compreendido como:  

uma forma de desenvolvimento, planejamento ou atividade enoturística que respeite 
e preserve os recursos naturais, culturais e sociais do território a longo prazo, e que 
também pode de forma justa contribuir, positivamente, para o desenvolvimento 
econômico e ao pleno desenvolvimento das pessoas que vivem, trabalham e 
residem nestes territórios (2006,3). 

 

Por suas características, o turismo ligado ao vinho estimula o desenvolvimento de 

regiões, estimula o interesse dos proprietários e trabalhadores pela atividade, na medida em 

que vêem a valorização do seu trabalho, promove a preservação do patrimônio cultural, tem 

efeito multiplicador, através do surgimento de demanda por meios de hospedagem, 

alimentação, artesanato, museus, comércio, entre outros, beneficiando a comunidade local 

como um todo (Getz, 2000). No caso do enoturismo, para o incentivo da atividade, é 
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imprescindível conscientizar a comunidade onde o nicho será implementado, pois só a 

prática da atividade turística planejada e envolvendo a comunidade, empreendedores e o 

governo, promoverá o desenvolvimento da localidade em todos os âmbitos. A ausência 

dessa articulação dificultará a criação dos produtos enoturísticos e o crescimento da região 

(Getz, 2000).  

Getz (2000) considera que as definições de enoturismo geralmente focam nas 

motivações de viagem dos enoturistas, o que para o autor faz todo sentido porque na 

verdade é o turista quem define a oferta enoturística. Porém o autor (2000) defende que três 

atores devem ser considerados nestas definições: os produtores de vinho, os 

representantes das agências turísticas e os próprios consumidores.  

Assim para Getz (2000), o enoturismo deve ser entendido nas perspectivas do 

comportamento do consumidor, das estratégias desenvolvidas pelas destinações e das 

oportunidades de marketing para as quintas venderem seus produtos diretamente aos 

consumidores. Desta forma, define o enoturismo como ―uma viagem relacionada com o 

apelo às quintas e às regiões do vinho, uma espécie de nicho de marketing e 

desenvolvimento dos destinos, e uma oportunidade de vendas diretas e de divulgação da 

indústria vinícola‖ (Getz, 2000, 4).  

Mas, no nosso entendimento, o enoturismo não pode ser discutido apenas sob o 

enfoque mercadológico, uma vez que suas especificidades e o interesse despertado por 

este tipo de turismo, advém da sua ligação com a cultura do vinho, do interesse dos 

visitantes pelo patrimônio das regiões vinícolas, pelas tradições locais e pela forma de viver 

das pessoas dessas regiões. Como o próprio Getz afirma, ―o enoturismo deve ser 

culturalmente autêntico (envolvendo estilos de vida associados com o vinho e a comida, os 

festivais e os eventos, as aldeias vinhateiras e o patrimônio arquitetônico)‖ (2000, 3). 

Sugerimos que deve haver uma mudança de foco nas definições, que se concentram 

exclusivamente nas questões mercadológicas do enoturismo, para uma compreensão da 

vitivinicultura ligada aos valores culturais, como orientam Williams e Kelly (2001),  ou ainda, 

Macdonald e Denault (2001), que vêem o enoturismo como a procura dos enoturistas por 

vivências autênticas, próximas da cultura local do destino visitado. Para os autores, o 

surgimento e o crescimento do enoturismo está diretamente relacionado com a valorização 

das tradições e das memórias coletivas tão características da sociedade atual. É uma forma 

de lidar com a desestabilização do tempo e do espaço típica da pós-modernidade, em que 

―a busca da identidade dos lugares tem sido fundamentalmente uma busca de raízes, uma 

busca de passado, pois este passado materializado na paisagem, preservado em 

"instituições de memória", ou ainda vivo na cultura e no cotidiano dos lugares‖, vem dando o 

suporte mais sólido à procura pela identidade (Abreu, 1998, 7). 
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Hall e Mitchell (2007) adotam o termo terroir turístico para descrever as 

características particulares que diferenciam uma determinada localidade enoturística. Este 

termo advém da questão do terroir, cujo significado é alvo de várias discussões, e que 

segundo Tonietto (2007),  tem origem no ano de 1229, sendo uma modificação lingüística de 

formas antigas (tieroir, tioroer), com origem no latim popular territorium. A autora (2007) 

explica que na atualidade o termo terroir tem uma conotação positiva em relação ao vinho, 

mas no século XIX, na França, o termo era usado para se referir a um vinho de baixa 

qualidade ―com gosto de terroir, para ser consumido por gente do interior‖. Em torno dos 

anos 1950, passa a ter uma conotação positiva ―quando a valorização da delimitação dos 

vinhedos nas denominações de origem de vinhos na França veio a balizar critérios 

associados à qualidade de um vinho, incluindo o solo e a variedade, dentre outros‖ 

(Tonietto, 2007, 1, 2).  

Segundo a OIV (2010,1), terroir ―se refere a uma área em que o conhecimento 

coletivo das interações entre o ambiente físico e biológico identificáveis e práticas 

vitivinícolas aplicadas se desenvolve, proporcionando características distintas para o 

produtos originários desta área‖. Tonietto (2007) chama a atenção sobre as características 

do termo terroir, considerando que ele não se restringe aos aspectos do meio natural, como 

o solo e o clima, mas abarca também os aspectos humanos, pois:   

 

 

o terroir é revelado, no vinho, pelo homem, pelo saber-fazer local. O terroir, através 
dos vinhos, se opõe a tudo o que é uniformização, padronização, estandardização e 
é convergente ao natural, ao que tem origem, ao que é original, ao típico, ao que 
tem caráter distintivo e ao que é característico… Assim, não existe terroir sem o 
homem (Tonietto, 2007, 2). 

 

 

Por isso é plausível afirmar que o terroir é reflexo da cultura local, está intimamente 

coadunado com as questões identitárias: 

 

a própria organização da vida cotidiana das pessoas que vivem ao redor destes 
diferentes terroirs, as relações culturais e simbólicas que têm com o vinho, também 

devem ser levados em conta. O terroir, como um conceito cultural e identitário, 
considera que, nestas regiões, a maior parte das pessoas vive para a produção dos 
vinhos, que para elas não é uma simples mercadoria, mas uma obra de arte, da qual 
participam e se orgulham. Terroir, vinho e identidade: uma equação que tem tudo a 
ver com a diversidade cultural da humanidade. A produção destes vinhos é parte da 
cultura local e está relacionado com a identificação que estas pessoas possuem com 
sua região e seu país (Cavicchioli, 2006, sem página).  

 
 

 O enoturismo, assim, evidencia sua relação íntima com a terra, com o modo de vida 

rural, e por isso também, é definido como um sub-segmento do turismo rural. O enoturismo 
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é o nicho realizado em espaço rural, estando ligado ao vinho e à vinha (O´Neill e Chartes, 

2000). 

 Cumpre-nos aqui fazer uma ressalva, pois ao mesmo tempo que consideramos o 

enoturismo vinculado ao turismo rural, também destacamos que as atividades enoturísticas 

podem ocorrer em zonas urbanas, a exemplo das visitas às caves no Porto (Portugal). Com 

efeito, não se pode afirmar que o enoturismo seja exclusivamente um nicho do turismo rural.  

Sendo assim, entendemos o enoturismo como um nicho do turismo cultural, que 

pode acontecer em área urbana ou rural, mas que está ligado à ideia camponesa, pois 

mesmo quando suas atividades se restringem a áreas urbanas, existe um imaginário 

relacionado ao campo. O protagonista, ou seja, a razão principal do enoturismo, que é o 

vinho, tem sua origem na ruralidade, e portanto, está sempre ligado à vida rural. Por isso, 

consideramos essencial analisar o enoturismo também como um nicho do turismo rural. 

 

3.3 O enoturismo e o turismo rural 

 

O enoturismo, por abranger várias atividades, pode estar ligado direta ou 

indiretamente ao turismo rural, dependendo da localidade em que se desenvolve. O turismo 

do vinho está relacionado diretamente ao turismo rural quando as visitas ocorrem em áreas 

rurais, principalmente motivadas pelas viagens às quintas (termo usado em Portugal) ou 

vinícolas (termo usado no Brasil) localizadas em zonas rurais, e indiretamente, quando as 

visitas se restringem a áreas urbanas, ressaltando ainda que, pode tratar-se também uma 

atividade urbano-rural, quando as visitas acontecem em ambas as áreas. 

Um dos principais problemas que se coloca a quem pretende abordar questões 

relacionadas com as áreas rurais é a de defini-las, principalmente em virtude do processo da 

globalização e da crescente homogeneização das sociedades modernas (Figueiredo, 2003). 

Essa dificuldade conceitual conduz muitos pesquisadores a analisarem a zona rural em 

oposição à zona urbana, enquanto outros, estabelecem critérios diferenciadores. Em 

Portugal, o INE (Instituto Nacional de Estatística, 2011), estabelece que os critérios 

diferenciadores são baseados principalmente na densidade populacional e no número de 

residentes, enquanto no Brasil, a definição baseia-se  em critérios administrativos, ou seja, 

as áreas são estabelecidas de acordo com os poderes públicos municipais (Ministério do 

Turismo do Brasil, 2003).  

Para a consecução dos objetivos propostos na investigação, entendemos que a 

análise do meio rural não se limita aos aspectos demográficos ou administrativos, mas 

também abarca a  ideia de ruralidade, que pode ser compreendida como o mito do retorno 

ao campo. A ruralidade existe em função da sociedade atual que vê no rural, além da 
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agricultura e da paisagem, os modos de vida baseados no núcleo familiar e na cultura local. 

Pode-se compreender a ruralidade, como o ressurgimento do mundo rural, ―resultante da 

atual valorização da vida campestre, reconhecendo-se que a pré-modernidade que 

caracteriza uma parte importante das áreas rurais do sul da Europa, é atualmente uma 

mais-valia dessas mesmas áreas‖ (Figueiredo, 2003, 131). Esta ruralidade, analisada como 

o vínculo com as coisas da terra, é que caracteriza as áreas rurais. Isto significa que o 

comprometimento com a produção agropecuária, não necessariamente em escala 

comercial, pode ser representado pelas práticas sociais e de trabalho, pelos costumes e 

tradições, considerados típicos de cada população rural (Moreira, 1994). Essa ruralidade 

também pode ser analisada pela idealização do espaço rural que reflete o imaginário que 

pode ter fundamento, ou não, em experiências e conhecimentos de fato, sendo estas 

idealizações determinantes para parte da atratividade atual da zona rural com fins de 

turismo (Kastenholz et al, 2014). 

  Figueiredo (2003) considera que o espaço rural vem sofrendo modificações ao longo 

do tempo e, por isso, não possui as mesmas características que o marcavam há algumas 

décadas, mas defende que ―também é certo que as muito debatidas transformações 

ocorridas na sociedade em geral e nas sociedades rurais em particular, estiveram, em nossa 

opinião, longe de permitir que o rural se diluísse no urbano‖ (2003, 130). A autora refere que 

o campo é visto como um local de recreação, e que deixou de ser um espaço de produção 

para ser um espaço de lazer e de consumo. 

Desta forma, enquanto alguns autores consideram que o turismo nas áreas rurais 

tem transformado esses locais, tornando-os espaços de consumo e descaracterizando-os, 

outros consideram que o turismo rural pretende evitar os problemas gerados com o turismo 

de massas, isto é, a massificação, a aculturação e a destruição do património natural e 

cultural, pois o espaço rural passa a elaborar novas produções como a paisagem, a 

ruralidade, a tranquilidade e as identidades (Pérez, 2009). Consideramos ainda a visão de 

Talavera (2003), que  analisa o turismo como apenas uma das influências externas que 

afetam a zona rural e seus moradores, pois, é importante recordar, manter vínculos com o 

passado, mas, ressalta o autor, não se pode impedir de viver o presente da melhor forma 

possível. Assim, entendemos que o turismo rural, incluindo o enoturismo, tem  transformado 

as zonas rurais, tornando-as espaços de lazer, mas ao mesmo tempo, também tem 

fortalecido as identidades locais (Getz e Brown, 2006). O nosso entendimento é que, com 

base em Kastenholz et al (2014), o meio rural tem-se modificado, entre outros motivos, 

pelas atividades turísticas  que conduziram a processos de urbanização destas áreas, mas 

que, ao mesmo tempo, devido à sua própria existência muitas características rurais foram 

preservadas (Kastenholz et al, 2014): Pois, segundo os autores, não se pode impedir os 

processos de transformações desejados pelas comunidades rurais, onde as influências 
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urbanas se vêm manifestando, não apenas pela ação do turismo, mas também pela difusão 

de novos estilos de vida (Kastenholz et al, 2014). As atividades de turismo realizadas nas 

zonas rurais, onde destacamos o enoturismo, podem resultar em benefícios para todos os 

envolvidos, se assentes no potencial endógeno dos territórios e das suas gentes, e se 

criadas condições para uma efetiva criação de experiências turísticas significativas 

(Kastenholz et al, 2014). Para que isto se verifique é primordial evitar que o turismo rural se 

torne um turismo massificado, sem respeitar a singularidade dos locais e de seus povos, 

atentando-se para as questões de sustentabilidade, e ao mesmo tempo, ofertando a estes 

espaços rurais opções complementares às atividades tradicionais. De acordo com 

Figueiredo (2003), as novas funções do mundo rural em relação à sociedade global e as 

novas interdependências que aquelas originam, só poderão ser asseguradas se também 

estiverem asseguradas algumas condições básicas para a sua sobrevivência e para a dos 

seus habitantes. Esta preocupação com a preservação do rural aliada ao seu 

desenvolvimento sustentável, é expressa na Carta Europeia de Enoturismo (2006), que 

recomenda que as áreas de vitivinicultura, onde se desenvolvem as atividades enoturísticas, 

devem desempenhar um papel decisivo na disseminação de uma genuína ―cultura do 

vinho‖, o que consequentemente implica na necessidade de um gerenciamento integral e 

correto em termos ambientais e sociais, o qual deve fazer parte do sistema de enoturismo. 

De acordo com o Ministério do Turismo do Brasil as questões de preservação nas zonas 

rurais devem abranger os recursos naturais, as características de construções e os 

elementos tradicionais (manifestações folclóricas, culinária, produção artesanal, valores, 

modos de vida e ideais das comunidades rurais, além de elementos que referendem a 

história da região e das famílias) (2003).  

  Costa e Kastenholz (2009) explicam que o turismo em áreas rurais, e incluímos o 

enoturismo, assume um papel importante no desenvolvimento regional e na criação de 

emprego. Mas, para os autores, esse segmento turístico, não tem merecido o interesse dos 

investigadores portugueses, apesar do seu papel de potencializador e dinamizador do 

desenvolvimento das regiões rurais Por isso, consideram crucial apostar no 

desenvolvimento de mais investigação nesta área. 

Em Portugal, o Turismo Rural surgiu em 1978 de forma experimental nas localidades 

de Ponte de Lima, Vila Viçosa, Castelo de Vide e Vouzela, como forma de aproveitar os 

recursos arquitetônicos, históricos e paisagísticos (Moreira, 1994). Na União Europeia, a 

criação do programa de desenvolvimento rural, denominado de LEADER (Ligações entre as 

Ações de Desenvolvimento Rural), fez com que muitos países implementassem políticas 

públicas de apoio ao Turismo Rural, inclusive o Brasil, cujo início, como atividade 

econômica, se dá no município de Lages, em Santa Catarina, surgindo em 1986 as 

primeiras propriedades rurais abertas à visita. A partir de então, a atividade começou a ser 
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caracterizada como Turismo Rural, e como alternativa às dificuldades que o setor 

agropecuário enfrentava (Ministério do Turismo do Brasil, 2003). 

O turismo nas áreas rurais é uma atividade complexa e multifacetada, e pode ter um 

caráter urbano, mesmo ocorrendo na zona rural (OCDE, 1994), sendo denominado de 

Turismo em Espaço Rural (TER), de forma a se diferenciar do Turismo Rural, que ―é o 

conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a 

produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o 

patrimônio cultural e natural da comunidade‖ (Ministério do Turismo do Brasil, 2003, sem 

página).  

  A expressão Turismo no Espaço Rural, segundo Tulik (2003) se refere a todos os 

movimentos turísticos ocorridos no espaço rural, ao passo que o termo Turismo Rural se 

restringe às características próprias do meio rural, à paisagem, ao estilo de vida e à cultura 

rural, excluindo-se formas não ligadas à prática e ao conteúdo rural (Tulik, 2003). No turismo 

rural as atividades realizadas no meio rural englobam os seguintes produtos e serviços 

turísticos: hospedagem, alimentação, operação e agenciamento, transporte de visitantes, 

visita a propriedades rurais, recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas 

ao contexto rural, entre outras atividades praticadas no meio rural e que existam em função 

do turismo ou se constituam no motivo da visitação (Tulik, 2003). As práticas comuns ao 

meio rural, como o manejo de criações, o cultivo da terra, as manifestações culturais, a 

culinária e a própria paisagem podem ser componentes do produto turístico rural e, 

consequentemente, valorizadas por isso (Tulik, 2003). 

    

Em Portugal, o Turismo em Espaço Rural é definido pelas atividades e serviços 

realizados, mediante remuneração, em zonas rurais, segundo diversas modalidades de 

hospedagem, de atividades e serviços complementares de animação e diversão turística, 

tendo em vista a oferta de um produto turístico no espaço rural‖ (Direção Geral de Turismo, 

2014).  

 

No Brasil, existem várias terminologias utilizadas para se referirem ao Turismo em 

Espaço Rural: turismo de natureza, turismo de interior, de granja, de aldeia, alternativo, 

endógeno, verde, campestre, sertanejo, agroecoturismo, ecoagroturismo, agroecológico, 

dentre outras. Uma terminologia merece destaque por ser bastante representativa no 

segmento de Turismo Rural, e em especial no enoturismo: o agroturismo, que é composto 

pelas atividades realizadas na propriedade rural agrícola, gerando ocupações 

complementares às atividades agrícolas, as quais continuam a fazer parte do cotidiano da 

propriedade. O termo agroturismo é adotado em países como Portugal e Itália e em algumas 

regiões do Brasil, como no Espírito Santo e em Santa Catarina (Portuguez, 2002). A 
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definição de agroturismo, explana o autor (2002), traz na sua essência a noção de que a 

atratividade das propriedades rurais está na oportunidade do turista acompanhar a produção 

de produtos agrários ou vivenciar o dia-a-dia da vida rural, por meio do plantio, colheita e 

manejo de animais, consumindo os saberes e fazeres do campo. Caracteriza-se, portanto, 

por uma interação efetiva entre turista e atividades agrícolas (Tulik, 2003). Assim, pode-se 

compreender porque o enoturismo realizado nas quintas é uma forma de turismo rural, 

também denominado de agroturismo. Essa relação entre o turismo e a ruralidade pode ser 

entendida como resposta às demandas da sociedade pós-moderna e o mito do retorno ao 

campo, em que a sustentabilidade, o respeito às diferenças e a autenticidade são vistos 

como símbolos acrescidos de prestígio (Joaquim, 1997). Destacamos ainda, os cuidados 

que viabilizem o turista observar e/ou participar das atividades da propriedade, sem 

descaracterizar o processo produtivo em função de sua presença, uma vez que esta 

participação é essencial para os enoturistas. Não se pode criar um ambiente artificial, 

montado exclusivamente para os turistas, pois isto não seria benéfico nem para o meio rural 

nem para os visitantes (Ministério do Turismo do Brasil, 2003). 

 

Sendo assim, o enoturismo pode ser considerado como forma do turismo rural por ter 

a particularidade de assentar em formas agricolas dinâmicas (Inácio, 2010). O setor 

vitivinicola no qual se suporta, segundo Inácio (2010), é considerado um setor ativo pois tem 

conhecido inúmeras inovações, baseando-se nas motivações especificas ligadas a este 

interesse particular pelo vinho e pelo local onde este é criado: o terroir (Inácio, 2010). Para a 

autora (2010), há, cada vez mais, o interesse na experiência total, com maior 

enriquecimento, aprendizagem, divertimento, aventura, compreensão e complexidade, 

fatores associados ao enoturismo.  

 

Desta forma, entendemos o enoturismo como uma atividade turística, que envolve o 

interesse pela vitivinicultura, e por envolver o vinho e todos os seus aspectos culturais e 

rurais, deve ser analisado pelos segmentos do turismo cultural e do turismo rural. 

Procuramos com esta definição ressaltar que o enoturismo nem sempre se realiza apenas 

em áreas rurais, mas ao mesmo tempo, não o desvinculamos da ligação camponesa, 

porque ao procurar uma atividade vinícola, o turista, mesmo em áreas urbanas, sente-se 

simbolicamente ligado ao campo. O turismo do vinho  é ―no fundo uma combinação de 

cultura, estilos de vida e território‖ onde são promovidas visitas ao campo, à herança e 

arquitetura rurais únicas, o mito do retorno à cultura e passado ancestrais são promovidos a 

par dos vinhos (Getz, 1997, 2; Inácio, 2008, 41).  
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3.4 O Enoturista: em busca do vinho e da cultura no turismo. 
 

 

Autenticidade e cultura regional estão relacionados diretamente ao enoturismo, que 

possui caracteristicas distintas das demais formas de turismo, na medida em que envolve 

fortemente todos os sentidos: gosto, cheiro, tato, visão e audição, além de encontrar-se 

ligado à gastronomia e à experiência do local em que se desenvolve (Getz, 2000). Por isso, 

alguns autores o consideram como uma forma particular do Turismo Gastronômico (Novelli, 

2005). Mas, tendo em vista as suas especificidades, consideramos que o enoturismo 

merece ser estudado como um nicho específico, dotado de características próprias, pois o 

enoturismo tem a capacidade de capitalizar oportunidades numa lógica de 

complementaridade com diversas atividades, principalmente agrícolas e turísticas, 

resultando em mais valias para ambos os setores (Inácio, 2008). 

O enoturismo tem como parte integrante os seus consumidores, ou seja, os 

enoturistas, que de forma geral, são definidos como os consumidores que podem viajar 

especificamente com o intuito de ter experiências relacionadas com o vinho, ou ainda,  como 

aqueles viajantes que incluem experiências de vinho em suas visitas às destinações (Getz, 

2000). Neste sentido, o autor considera que existem os enoturistas dedicados que tem um 

gasto maior e viajam mais frequentemente, e, os enoturistas de interesse geral que, além do 

vinho, têm como interesse a cultura, as paisagens, as festas e a socialização.   

Alguns estudos apontam para um outro perfil de enoturista, minoritariamente 

representativo, que não viaja motivado pelo vinho, mas, muitas vezes, interessado em 

seguir uma tendência da moda ou simplesmente porque a visitação está incluída no tour 

organizado pelos amigos e familiares, ao qual Hall, C.M. (1996) denomina de curioso.  

Charters e Ali-Knight (2002) apontam para os seguintes segmentos de enoturistas: 

 

1) Os amantes de vinho: cujo interesse principal é o vinho. Dentro deste segmento, 

os autores acrescentam os conhecedores de vinhos, que se diferenciam por ter 

um conhecimento maior sobre o vinho, e que podem ser, por exemplo, 

profissionais do vinho ou enófilos; 

2) Os interessados em vinho: também viajam motivados pelo vinho. Possuem 

algum conhecimento sobre a bebida, mas não têm a preparação, isto é, não 

dominam o assunto, se comparados com os amantes de vinho. Estes enoturistas 

vêem nas viagens vinícolas uma oportunidade de aprendizado; 

3) Os iniciantes: estão em busca de se iniciarem no mundo do vinho;  

4) Os seguidores: viajam não motivados pelo vinho, mas para acompanhar amigos 

e familiares. 
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Getz (2000) refere que as pesquisas sobre o perfil do enoturistas baseiam-se nos 

seguintes fatores: 

a) Geográficos: relacionados à origem do turista, isto é, sua nacionalidade e 

naturalidade, por exemplo; 

b) Demográficos e sócio-econômicos: informações sobre sexo, faixa etária, estado 

civil, escolaridade, profissão e renda;  

c) Psicográficos: personalidade, atitudes, estilos de vida, como decidem e como 

viajam.  

 

Getz (2000) ressalta que geralmente o fator mais estudado refere-se aos 

psicográficos como estilos de vida, valores e personalidade, que podem fornecer 

informações para se conhecer melhor quem é o enoturista, pois, muitas vezes, visitantes 

com perfis geográficos e demográficos similares podem ter características psicográficas 

totalmente diferentes.  

No sentido de entender melhor a cultura e suas relações com o enoturismo, 

considera-se interessante compreender as motivações do enoturista, o que os leva a se 

deslocarem de suas residências para visitarem uma quinta de enoturismo. Na atualidade as 

viagens em torno do vinho refletem tanto o aumento do interesse pelos vinhos como pelo 

conhecimento das regiões vinícolas, que geralmente são locais atraentes, e muito 

procurados pela geração boomer (Getz, 2000), caracterizada por indivíduos ―bem-educados‖ 

e envolvidos com as questões ambientais. Em suas viagens, eles se interessam pelo 

patrimônio cultural dos locais visitados e buscam incessantemente o conhecimento e o 

aprendizado, pois ―enquanto viajantes, os boomers se preocupam com experiências 

relacionadas à saúde, ao conforto, à educação e à diversão. Experiência é a palavra-chave 

para os enoturistas‖ (2000, 39).  

Getz e Brown (2006) consideram que os enoturistas procuram nas suas experiências 

de viagens além do vinho, o apelo da região visitada e os aspectos culturais da localidade. 

Getz (2000) acrescenta que os principais interesses de viagem relacionam-se à preservação 

das tradições e das características rurais, mas também algumas tendências devem ser 

ressaltadas, em virtude do interesse dos enoturistas pelas questões ambientais e ligadas á 

saúde. Como exemplos destes fatores, temos uma maior preocupação com o meio-

ambiente, envolvendo a proteção dos recursos naturais, o planejamento no uso das terras 

para o cultivo da uva e a preservação das paisagens. Essas preocupações demonstram um 

maior interesse pela vitivinicultura orgânica, pois ―hoje os consumidores, e em especial a 

geração boomer têm uma forte orientação ambiental. Isto tem levado a um movimento 

chamado de agricultura orgânica, da qual a indústria vinícola tem tomado parte‖ (2000, 52).   
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De acordo com o Manual do Enoturismo Europeu, a experiência enoturística deve 

possibilitar que o enoturista ―respire‖ a cultura vinícola, pois ―o valor enológico-cultural 

determina o peso do elemento de vinho como um eixo ou uma vértebra da experiência 

turística‖ (Vintur, 2005,4), mas ressalta que  

 

o diferencial de um território depende não só do vinho, mas de todas as suas 
manifestações culturais: as características arquitetônicas da região e das caves ou 
quintas, as festas, o folclore, a forma de trabalhar o solo e de crescimento da videira, 
entre outros (Vintur, 2005, 4). 
 

 

A atenção dos enoturistas às questões ambientais e culturais exige que os 

responsáveis pelo turismo do vinho se orientem pelos princípios de sustentabilidade (Vintur, 

2005), agindo de forma que:  

 

a) Os recursos naturais e culturais  sejam preservados para que possam 

continuamente ser utilizados no futuro; 

b) O desenvolvimento turístico seja planejado e gerenciado; 

c) A qualidade do meio ambiente seja mantida e melhorada; 

d) Um alto nível de satisfação dos visitantes seja mantido e a destinação mantenha 

seu potencial enoturístico;  

e) Os benefícios advindos com o turismo sejam distribuídos à sociedade. 

 

Um ambiente degradado é desagradável e até perigoso para os moradores e pode 

dissuadir os visitantes. Partindo do princípio que o enoturista busca e valoriza a qualidade 

do meio-ambiente, é sensato afirmar que todos os envolvidos na atividade enoturística 

assumam a responsabilidade neste sentido. Desta forma, o enoturismo pode também 

contribuir para o aumento do conhecimento e do respeito pelo meio local, assim como 

estimular investimentos para sua proteção (Vintur, 2005).  

A autenticidade do território e a experiência enoturística são fatores muito 

importantes para os turistas do vinho. Em comparação com o turismo de massa, que trata 

de um público indiferenciado, o modelo enoturístico deve ser expresso por um modo de 

produção artesanal e em pequena escala, abordando um público individualizado e muito 

exigente. Este modelo se adapta perfeitamente à realidade socioeconômica dos territórios 

vitivinícolas e à estrutura de suas áreas produtivas (Vintur, 2005).  

Os enoturistas, em sua maioria, enquanto turistas culturais e/ou rurais, não se vêem 

como turistas e não desejam estar próximos a grupos típicos do turismo de massas. 

Consideram-se aventureiros exploradores únicos e distintos dos turistas (Kastenholz et al, 

2014), como peregrinos modernos ou turistas de quarta-ordem na tipologia de Redfoot 
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(1984) que procuram a aproximação e o envolvimento com a comunidade local. Sendo 

assim, os enoturistas distanciam-se totalmente dos turistas de primeira ordem (Redfoot, 

1984), também denominados de turistas bolhas (Cohen e Neal, 2012), que procuram viajar 

em grupos para locais conhecidos pelo público em geral e não têm interesse em manter 

qualquer contato com a comunidade local. Mas, como observa Mason (2010), não existem 

classificações definitivas e universais aplicáveis a todos os viajantes, mesmo dentro de um 

mesmo nicho turístico. 

Charters e Ali-Knight (2002) consideram que o enoturismo está ligado ao estilo de 

vida e as experiências que o turismo do vinho pode proporcionar aos enoturistas, de onde 

depreendemos que além do interesse pela bebida, existe o interesse pelos modos de vidas 

locais. Assim, a imagem de um destino rural, aliado ao patrimônio cultural vinícola, é um 

fator decisivo que incentiva as viagens em torno do vinho. Os enoturistas buscam, além das 

atividades em torno da bebida, a ideia de que o campo é marcado pela harmonia social 

proporcionada pelas relações de afetividade (Carmo, 2009) e pela manutenção das 

tradições. O interesse pelas quintas e suas histórias, como explicamos anteriormente, 

constitui-se em um dos aspectos primordiais para as viagens em torno do vinho. 

 O enoturista é o indivíduo que não se vê como visitante, mas como parte do destino 

receptor. Podemos ainda entender o enoturista como aquele que busca no outro a 

compreensão de si próprio, como explica Baptista (2005, 239): ―as mais das vezes, os 

dicursos sobre o Outro servem para nos procurarmos a nós mesmos‖. A autora refere que o 

indivíduo pós-moderno fragmentado e cindido enxerga no outro uma imagem de um ser uno 

e centrado, que pode substituir o próprio eu (2005). 

  O turista do vinho busca, ao se deslocar de sua residência para um destino turístico, 

uma fuga à generalização do anonimato das grandes cidades que contribui para o 

distanciamento das relações levando, à despersonalização dos comportamentos sociais 

(Simmel, 2002; Carmo, 2009). O enoturista pode ser entendido como o indivíduo que deseja 

fazer parte sem ser, que não se vê como o outro, mas com o outro. Em sua maioria, são 

indivíduos que residem em áreas urbanas, marcadas pela impessoalidade das relações, em 

um contexto de individualismo e superficialidade das afetividades, por isso, é compreensível 

essa necessidade de querer participar de uma comunidade rural e tradicional em que, pelo 

menos no imaginário, é rica de relações pessoais e profundas (Carmo, 2009). 

 Esse conflito vivenciado pelo enoturista na busca dos encontros e das relações 

afetivas, através da experiência enoturística, reflete a pós-modernidade, daí que esses 

indivíduos urbanos procurem, como expõe, Santos, F. (2005), as tradições, as histórias 

locais, num jogo tensional entre modernidade e tradição, onde se forjam novas 

sensibilidades culturais.  

O autor considera que 
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este paradoxo traduzido em constantes (re)composições da relação entre 
modernidade e tradição, se constituam intermediários da instituição de novas 
modalidades de celebração do patrimônio, de novos catálogos emblemáticos 
identitários e de novos processos de circulação da cultura, ainda que recombinados 
com novas mecânicas de poder.É com base na análise desses paradoxos que é 
possível entender um imenso conjunto de desafios e de possibilidades a que o 
turismo está sujeito, face a diferentes combinatórias de unidades de espaço/tempo 
mobilizadas de diferentes formas e com significações diversas, correspondendo a 
constituição de diferentes cartografias típicas, ou seja, diferentes significações das 
pulsões exotópicas (Santos, F., 2005, 82 ). 

 

O enoturista pode assim ser entendido como um indivíduo que busca nas tradições e 

na ruralidade, a segurança perdida nas cidades pós-modernas. E, por isso, é fundamental 

compreendê-lo desta forma, e não simplesmente como um consumidor de vinhos e viagens. 

O enoturista pode ser compreendido como um turista cultural/rural, buscando nas viagens 

vinícolas, um encontro com as tradições e a cultura rural. Para ele prevalece o interesse nas 

áreas de plantio e produção que lhes oferecem a oportunidade de conhecer os atributos e 

os valores da região visitada (Williams e Kelly, 2001). Segundo os autores, os enoturistas 

tendem a ser fundamentalmente turistas culturais uma vez que, o contato com a cultura local 

é um fator importante nos interesses de viagens enoturísticas. Percebe-se que, em muitos 

países, o vinho é simultaneamente uma expressão da cultura de um território e um 

reservatório de tradições fundadas na antiguidade (Asero e Patti, 2009). 

Diante do exposto, percebemos que em muitos casos, a literatura vê a cultura como 

um meio para promover o enoturismo, e, por isso, consideramos necessário que haja uma 

reflexão no sentido de colocá-la tendo tanta importância como o vinho. Nesta linha de 

raciocínio é fundamental que se reflita sobre o papel e a importância da comunidade local, 

da sua história,  sobre suas contradições e dificuldades, de forma que sua compreensão não 

fique restrita aos imaginários do turista pós-moderno. 
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4. ENOTURISMO NA REGIÃO DEMARCADA DO DOURO 

 

Iniciamos a seção com uma breve contextualização do vinho e das rotas 

enoturísticas em Portugal. 

4.1  Portugal e o vinho: uma breve apresentação. 

 
Portugal tem o vinho como parte integrante do seu patrimônio, representando um 

traço marcante da cultura do país. O vinho sempre esteve presente na vida dos homens e 

em especial dos portugueses, fazendo parte de seu cotidiano, quer seja nos momentos de 

lazer, quer seja relacionado ao seu trabalho e sustento, e, muitas vezes, em ambos os 

momentos. De acordo com as estatísticas da Organização Internacional da Vinha e do 

Vinho (OIV, 2012), as exportações dos vinhos portugueses alcançaram o valor de 705 

milhões de euros, correspondendo a 1,6% do valor total das exportações nacionais de bens, 

colocando Portugal no 10º lugar no ranking do comércio internacional do vinho. Em termos 

de produção o país ocupa a 12ª posição em nível mundial, exportando 42% do vinho 

produzido (ViniPortugal, 2012).  

Esta importância do vinho para o país é evidenciada  tanto pelo PENT (Plano 

Estratégico Nacional do Turismo, 2006), em que o vinho, junto com a gastronomia, é 

considerado um dos dez produtos estratégicos do turismo, como pela própria história da 

vinha e do vinho no país. Como afirma Cavaco: 

a vinha poderá ter sido cultivada pela primeira vez na Península Ibérica, nos vales 
do Tejo e Sado, cerca de 2.000 anos a.C., pelos Tartessos, os mais antigos 
habitantes desta Península. Os Fenícios, Gregos, Romanos e outros povos 
permitiram a introdução de novas castas videiras e novos métodos culturais. Mesmo 
sob a ocupação dos Mouros, a produção de vinho foi tolerada e, só nos séculos XI e 
XII, com o domínio dos Almorávidas e Almóadas, a sua produção diminuiu. Depois, 
a vinha conheceu sempre uma importância crescente até aos dias de hoje (2005, 2) 

 

Nas questões de organização da produção vinícola em Portugal o Instituto da Vinha 

e do Vinho (IVV), veio substituir em 1986 a Junta Nacional dos Vinhos, em virtude da 

participação de Portugal na Comunidade Europeia, tendo o Instituto, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 66/2012 de 16 de março, como missão: 

coordenar e controlar a organização institucional do setor vitivinícola, auditar o 
sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política da União Europeia e 
preparar as regras para a sua aplicação, bem como participar na coordenação e 
supervisão da promoção dos produtos vitivinícolas e assegurar o funcionamento da 
Comissão Nacional da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (CNOIV). 
Para além das competências, desenvolve atividade na participação e 
acompanhamento de processos relativos ao setor vitivinícola, desenvolve ações 
tendentes à melhoria da qualidade dos produtos vitivinícolas, ao reforço da 
competitividade e internacionalização e ao desenvolvimento sustentável do sector 
vitivinícola, coordena e gere o Sistema Nacional Integrado de Informação da Vinha e 
do Vinho, atua na cobrança de taxas, define e coordena a aplicação de medidas de 
gestão do património vitícola nacional e da sua valorização, entre outras atribuições 
igualmente de relevo (IVV). 

 

http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/q?newsId=4429&fileName=Lei_Organica_IVV.pdf
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Como resultado da participação de Portugal como país membro da Comunidade 

Europeia, o conceito de Denominação de Origem foi harmonizado com a legislação 

Europeia, e foi criada a classificação de ‗Vinho Regional‘, para os vinhos de mesa com 

indicação geográfica, reforçando-se a política de qualidade dos vinhos portugueses 

(Cavaco, 2005). Com base na alínea a do art.2º do Decreto-Lei nº.212/04, de 23 de Agosto, 

o termo Denominação de Origem é utilizado para designar o produto cuja originalidade é 

indissociável de uma determinada região, local ou denominação tradicional, que serve para 

identificar o produto vitivinícola. ―São consideradas a origem e produção nessa região ou 

local determinado e a qualidade ou características específicas, devidas ao meio geográfico, 

fatores naturais e humanos‖. Esse processo é subordinado a um controle rigoroso, desde as 

castas utilizadas, os métodos de vinificação, as características organolépticas, entre outros 

elementos verificados (IVV).  

De forma a assegurar  uma ―harmonização internacional das práticas a fim de 

melhorar as condições de produção e comercialização de vinha e produtos vitivinícolas‖, foi 

criada a OIV (Organização Interncional do Vinho), uma organização intergovernamental, 

fundada em 3 de abril de 2001, da qual Portugal faz parte juntamente com mais 44 países 

(conforme tabela abaixo).  A Comissão Nacional da OIV (CNOIV) criada em 1983, tem como 

propósito ser uma representação nacional à OIV, transmitindo as posições nacionais e 

contributos técnicos e científicos sobre as diversas matérias em estudo (CNOIV).  

Tabela 2: Estados membros participantes da OIV 

Paises membros da OIV 

Argélia Republica Tcheca Macedonia Servia 

Argentina Finlandia Malta Eslováquia 

Australia França Moldavia Eslovenia 

Austria Georgia Montenegro África do Sul 

Azerbaijão Alemanha Marrocos Espanha 

Bélgica Grecia Holanda Suécia 

Bosnia-Herzegovina Hungria Nova Zelandia Suiça 

Brasil Índia Noruega Turquia 

Bulgaria Israel Peru Uruguai 

Chile Italia Portugal - 

Croacia Libano Romenia - 

Chipre Luxemburgo Russia - 

Fonte: OIV, 2013. 
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Além dos países membros, o território  de Yantaï (em nível municipal)  e a região 

autonôma de Ningxia Hui, ambos na China, e algumas organizações que atuam nos setores 

ligados ao vinho  (tabela abaixo) participam da OIV como observadores, com o intuito de 

garantir a participação e contribuição igualitária de todos os membros da organização. 

Tabela 3: organizações observadoras da OIV 

Organização Sigla Atuação principal- site 

International Wine 
Law Association 

AIDV 
Analisar as questões jurídicas relacionadas ao comércio vitivinícola 
internacional.Site: http://www.aidv.org/topic/index.html 

Amorim Academy - 
Tem como objetivo apoiar a investigação em enologia e contribuir na 

difusão do conhecimento sobre o vinho e seu ambiente. 

Site: http://www.aidv.org/topic/index.html 

Assembly of Wine-
Producing European 
Regions 

AREV 
Atua como porta-voz em nível europeu e internacional, intervindo junto às 

instituições e instâncias encarregadas das políticas vitivinícolas europeia e 

mundial. Site: http://www.arev.org/ 

International 

University Association 

of Wine 

AUIV Sem informações disponíveis. 

Centre for Research, 

Environmental 

Sustainability and 

Advancement of 

Mountain Viticulture 

CERVIM 

Organização internacional criada com o intuito de promover e 

salvaguardar a viticultura que se desenvolve de acordo com os  

seguintes critérios: 

a)inclinação do terreno superior a 30%; 

b)altitude de mais de 500 metros s.l.m.; 

c)sistemas vitícolas de terraços e etapas; e 

 d) viticultura pequenas ilhas.     Site: http://www.cervim.org/ 

International 

Federation of Wines 

and Spirits 

FIVS 

Organização mundial não-governamental designada para servir a 

todos os setores de bebidas alcoólicas, através da obtenção e 

divulgação de informações relacionadas a esses setores. 

Site: http://fivs.org/home.htm 

Oenological Products 

and Practices 

International 

Association 

OENOPPIA 

Associação de enólogos profissionais que atuam em um campo 

particular relacionado ao vinho. Os associados devem ter estar 

ligados ao desenvolvimento, produção e/ou comercialização de 

produtos enológicos. Site: http://www.oenoppia.com 

Union Internationale 

des Enologues 
UIOE 

Os principais objetivos são representar as associações nacionais de 

enólogos em nível internacional, prevenir o uso indevido do termo 

enólogo, garantir coesão, solidariedade e contatos entre as várias 

associações e atuar no sentido de harmonizar as práticas enológicas,a 

duração e o contéudo dos cursos assim como a expedição de diplomas, 

para garantir uma formação adequada aos profissionais do setor. Site: 

http://www.uioe.org 

World Federation of 

Major International 

Wine and Spirits 

Competitions 

VINOFED 

O objetivo é garantir a credibilidade das provas que avaliam os vinhos e 

as bebidas espirituosas, assegurando que as medalhas recebidas 

realmente indiquem a qualidade da bebida. Devido a isso, a VinoFed traz 

benefícios tanto para os consumidores como para os produtores. Os 

consumidores têm a certeza de que o produto premiado oferece 

qualidade, e os produtores sabem que seus produtos vão realmente ser 

julgados por provadores internacionais competentes, de acordo com um 

processo examinado por uma autoridade internacional, nomeado para 

este único propósito, e de acordo com regras muito rígidas. Site: 

http://www.vinofed.com 
 

Association de la 

Sommellerie 

Internationale 

ASI 

É uma organização não-lucrativa fundada na França em 1969, e que tem 

como objetivos:  

a) Reunir as associações nacionais de sommelier (escanção); 

b) Coordenar ações que visem o desenvolvimento da profissão; e  

c) Defender os princípios éticos da profissão.  

Site: http://www.sommellerie-internationale.com/fr 

Fonte: adaptado de OIV, 2013. 

http://www.yantai.gov.cn/
http://www.aidv.org/topic/index.html
http://www.aidv.org/topic/index.html
http://fivs.org/home.htm
http://www.oenoppia.com/
http://www.uioe.org/
http://www.vinofed.com/
http://www.sommellerie-internationale.com/fr
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4.1.1    As castas portuguesas 

 

É interessante destacar que os vinhos portugueses são considerados diferenciados 

em relação aos vinhos produzidos em outros países, pois, 

 

estudos recentes indicam que Portugal produz vinhos excelentes, ―diferentes‖ dos 
produzidos no resto do mundo; admite-se que a principal característica da 
vitivinicultura portuguesa, possa ser a diversidade, essencialmente devida aos 
fatores edafo-climáticos (clima, solos e variedades de videiras) (Cavaco, 2005, 10). 

 

Essa diferenciação é percebida pela variedade de castas portuguesas, que enquanto 

patrimônio cultural merece destaque, pois Portugal é um país único em relação à variedade 

de castas autóctones. Essas variedades, cerca de 250, conferem aos vinhos portugueses 

diferenciação da produção tanto dos países da Europa, como em termos mundiais. 

Provavelmente, em Portugal, existem quase seis vezes mais variedades de castas do que 

na Espanha e na França, por isso esta variedade constitui um grande patrimônio a ser 

preservado (IVV, 2010). 

O Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

através da Portaria n.º 380/2012 de 22 de novembro, dispõe sobre as questões das castas 

junto à Comunidade Europeia:   

 

com a nova Organização Comum dos Mercados Agrícolas (OCM única) e 
disposições específicas para certos produtos agrícolas foi estabelecida, nos termos 
do artigo 120.º -A do Regulamento (CE) n.º 1234/2007, do Conselho, de 22 de 
outubro, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 491/2009, do Conselho, de 25 de maio, 
a obrigatoriedade dos Estados membros procederem à classificação das castas 
destinadas à produção de vinho, determinando-se que, apenas estas, poderão ser 
plantadas, replantadas e enxertadas. Com a evolução do conhecimento 
ampelográfico descritivo das castas de videira e com base nos resultados 
decorrentes da análise dos microssatélites dessas castas, verificou -se a existência 
de um número significativo de nomes diferentes para a mesma casta, o que justifica 
a necessidade de se proceder à atualização da Portaria n.º 428/2000, de 17 de julho. 

 

Considerando que, muitas vezes, uma mesma casta recebe denominações 

diferentes, em virtude das expressões regionais, o Ministério da Agricultura resolve que se 

adote uma nomenclatura oficial, compatível com o Código Internacional de Nomenclatura 

Botânica, o Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas, o Código de 

Propriedade Industrial e, ainda, o regime jurídico de proteção das denominações de origem 

protegidas e indicações geográficas protegidas (artigo 2.º do Decreto- Lei n.º 83/97, de 9 de 

abril, alterado pelo Decreto –Lei n.º 423/2008, de 21 de setembro, e artigo 120.º -A do 

Regulamento (CE) n.º 1234/2007, do Conselho, de 22 de outubro). E assim, tendo em vista 

o grande número de castas, seguindo orientações do site do IVV, destacamos as principais 

castas portuguesas: 
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Tabela 4: Principais castas portuguesas 

Casta Descrição 

Touriga Nacional 

é a casta mais nobre entre as tintas. O cacho, pequeno e alongado, possui bagos 

diminutos, arredondados, de tamanho não uniforme, com a epiderme negra-azul 

revestida de forte pruína; a polpa é rija, não corada, suculenta e de sabor peculiar. 

Alvarinho 

a casta Alvarinho é uma das mais notáveis castas brancas portuguesas. É uma casta 

muito antiga e de baixa produção que é sobretudo plantada na região dos Vinhos 

Verdes. Esta casta é responsável pelo sucesso dos primeiros vinhos portugueses 

"monovarietais" (uma só casta). 

Arinto 

é uma casta muito versátil e por isso é cultivada em quase todas as regiões 

vinícolas. É na região de Bucelas que esta casta ganha notoriedade, sendo 

considerada a casta "rainha" da região. O cacho da casta Arinto é grande, compacto 

e composto por bagos pequenos ou médios de cor amarelada. 

Encruzado 

o cultivo da casta Encruzado é praticamente exclusivo da zona do Dão. Os vinhos 

compostos por esta casta são muito aromáticos e de sabor acentuado. Apresentam 

uma longevidade fora do comum, uma vez que podem conservar-se em garrafa 

durante muitos anos. 

Tinta Roriz ou 

 Aragonês 

esta casta é ainda conhecida como Abundante na Região de Lisboa. É uma casta 

ibérica utilizada nos dois países sendo que em Espanha é conhecida principalmente 

por Trempanillo. Não é uma casta fácil mas costuma dar produções de qualidade nos 

anos difíceis. 

Touriga Franca 

é uma das castas mais plantadas na zona do Douro e Trás-os-Montes. É 

considerada uma das melhores castas para a produção de vinho do Porto e do 

Douro, mas o seu cultivo já foi alargado às regiões da Bairrada, Ribatejo, Setúbal ou 

Estremadura. Os vinhos produzidos por esta casta têm uma cor intensa e são 

bastante frutados. No vinho do Porto, a Touriga Franca integra os lotes com a Tinta 

Roriz e a Touriga Nacional. 

Tinta Amarela ou 

Trincadeira: 

é uma casta que necessita de muito calor para se desenvolver correctamente sendo 

por isso uma das mais antigas e tradicionais do Alentejo, tendo também uma boa 

presença no Douro, com o nome Tinta Amarela. 

Baga 

esta é uma casta tinta predominante da Bairrada, sendo também cultivada no Dão, 

Estremadura e em algumas zonas do Ribatejo. É uma casta de elevada produção, 

com cachos de bagos pequenos e de maturação tardia. 

Castelão 

é uma das castas tintas mais cultivadas no sul do país e particularmente na zona da 

Península de Setúbal. A Castelão desenvolve-se melhor em climas quentes e solos 

arenosos e secos e os vinhos produzidos com esta casta são concentrados, 

aromáticos (framboesa e groselha) e com boas condições para envelhecer. 

Fonte: IVV, 2010. 

 

 

4.1.2   As rotas do vinho em Portugal 

 

A atividade vinícola quando associada ao turismo traz importantes contribuições para 

o crescimento sócio-econômico: o vinho motiva os turistas a interessarem-se pela história 

local, estimulando o interesse na preservação do patrimônio cultural das regiões visitadas 

(Getz, 2000). Neste sentido, Portugal tem visto recentemente, nesta relação uma  grande 

oportunidade, como explica Jordão, 

 

em Portugal, hoje em dia, a paisagem de vinha ou a própria cultura e folclore 
associados ao vinho começam a tornar-se num produto com valor econômico em si. 
É assim que é difícil conceber uma política de desenvolvimento local que não tenha 
em conta este importantíssimo recurso (in Cavaco, 2005,6). 
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Mas, há que se observar, como temos discutido, que essa associação não deve ter 

em mente o uso instrumental da cultura, pois faz-se necessário  considerar outros fatores 

que resguardem a identidade do país e as particularidades de suas regiões. 

Recomendamos que não se faça uso do patrimônio cultural português como um mero 

produto turístico, sem se preocupar com sua sustentabilidade. Esta forma de agir poderia 

levar a uma autofagia, em que na ânsia desenfreada por transformar os patrimônios, cultural 

e natural de um país em atrativos turísticos, acaba-se perdendo as identidades regionais, 

ofertando produtos massificados e indistintos. Essa massificação pode levar a uma ―fuga‖ 

dos turistas que buscavam em suas viagens aquilo que se tornou raro no turismo, e nos 

setores econômicos mundiais em geral, ou seja,  a diferenciação, que reflete os modos de 

vidas locais. O PENT (2006), embora reconheça esse potencial histórico-cultural de 

Portugal, pode incorrer neste mesmo erro, se suas recomendações forem interpretadas 

como meios para que se transforme a cultura portuguesa em oportunidades exclusivamente 

mercadológicas. 

O IVV (2010) considera que uma região não pode ser considerada apenas um 

espaço físico, mas composta pelo tempo e pela história que fazem parte de sua identidade 

regional, em que também a paisagem deve ser considerada como um produto histórico de 

determinações sociais. Assim, o Instituto considera que o enoturismo representa uma 

excelente forma de se descobrir uma região através das rotas do vinho que  

 

…são instrumentos privilegiados de organização e divulgação do enoturismo e 
contribuem para a preservação da autenticidade de cada região através da 
divulgação do seu artesanato, do patrimônio paisagístico, arquitetônico e 
museológico e da gastronomia, contribuindo para o combate à desertificação e aos 
constrangimentos de algumas zonas rurais. São, também, uma solução para a 
dinamização das regiões demarcadas (Novais e Antunes, 2009, 1254). 

  

 

Mitchell e Hall (2006) afirmam que nos estudos sobre o enoturismo devem ser 

analisadas as ligações entre o vinho e o turismo, incluindo as rotas dos vinhos. Essas rotas 

criam uma identificação para a região visitada, destacando características únicas das 

empresas participantes. A sinalização e a organização das rotas, através dos roteiros, têm 

como objetivo não apenas orientar o visitante, mas também ser um instrumento de 

divulgação turística, uma vez que, ao mostrarem aos visitantes os locais a serem visitados e 

os serviços ofertados, funcionam como uma promoção eficaz das empresas participantes.  

A organização e a administração das rotas turísticas devem ser feitas através de 

uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada, e de acordo com Simões (2008) as 

rotas devem ter três funções essenciais:  
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a) Promoção do enoturismo junto aos fornecedores para conscientizá-los sobre os 

benefícios desta atividade;  

b) Promoção do destino junto aos turistas, procurando os nichos de mercado com 

potencial para o enoturismo;  

c) Organização da infra-estrutura e das atividades diretamente relacionadas com o 

vinho e complementares.  

 

De acordo com o autor, em Portugal:  

 

o projeto das rotas do vinho nasceu em 1993, com a participação do país no 
programa Dyonisios promovido pela União Europeia. O Despacho Normativo nº 
669/94, que incentivava financeiramente tais iniciativas, preparou as bases 
regulamentares, os critérios de qualidade e seleção para a implementação das rotas 
em Portugal. A maioria das rotas de vinho entrou em funcionamento entre 1996 e 
1998, com o objetivo de estimular o potencial turístico de cada uma das regiões em 
causa. Cada rota integra um conjunto de locais, empresas e organismos com 
interesse turístico, os quais se encontram devidamente sinalizados e estruturados 
em rede (Simões, 2008, 8). 

 

 

Atualmente, em Portugal,  existem 11 Rotas do Vinho, mas nem todas estão em 

pleno funcionamento, muitas, na verdade, encontram-se em processo de reestruturação 

(IVV; Turismo de Portugal): 

 

1) Rota dos Vinhos Verdes: recebe a denominação de Território, Paisagem e 

Vinho, e tem a participação de 49 concelhos, que  abrangem todo o noroeste de 

Portugal, com 66 aderentes. Como exemplos de cidades mais conhecidas, que 

fazem parte da rota, pode-se citar: Guimarães, Braga, Viana do Castelo e Ponte 

de Lima. Está sob a responsabilidade da Comissão Vitivinícola dos Vinhos 

Verdes; 

2) Rota do Vinho do Porto e do Douro: possui 54 aderentes e 03 percursos: A Rota 

do Vinho do Porto foi inaugurada a 21 de Setembro de 1996, com 54 concelhos 

situados na Região Demarcada do Douro e freguesias limítrofes. Possui três 

rotas, sendo que a primeira abrange as localidades de Armamar, Galafura; 

Lamego, Mesão Frio, Peso da Régua, Pinhão, Sabrosa, Santa Maria de 

Penaguião e Vila Real; a segunda tem como concelhos Alijó, Favaios, Murça, 

Pinhão, São João da Pesqueira e Tabuaço; e a terceira rota é composta por 

Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Pinhão, Torre de 

Moncorvo, Vila Flor e Vila Nova de Foz Côa. A responsabilidade pela Rota é 

compartilhada por: Instituto do Vinho do Porto, Casa do Douro, Região de 
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Turismo da Serra do Marão, Região de Turismo do Nordeste Transmontano e 

Região do Turismo Douro Sul; 

3) Rota das Vinhas de Cister: A rota localiza-se no Vale do Varosa, entre os rios 

Távora e Varosa, onde os Monges de Cister cultivavam a vinha, e por isso a rota 

é caracterizada pelo patrimônio cultural relacionado à essa ordem religiosa. Sob 

a responsabilidade da Comissão Regional Naves Varosa, tem 07 participantes e 

02 percursos: Caminho dos Mosteiros e Entre as Vinhas e Castanheiros; 

4) Rota do Vinho da Beira Interior: sob administração da Comissão Vitivinícola da 

Região Beira Interior (CVRBI), a rota está em processo de lançamento de acordo 

com informações do site da Comissão, e terá como participantes as localidades 

de Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida, Guarda, Celorico da Beira, 

Sabugal, Covilhã, Fundão, Penamacor, Belmonte e Castelo Branco, com 3 

percursos: Da Serra ao Côa, ao Longo da Fronteira e pelos Castelos da Beira 

Alta; 

5) Rota do Vinho do Dão: a Comissão Vitivinícola do Dão é a responsável pela rota, 

mas no site não há informações disponíveis e, em visita de campo realizada em 

2012 ao Solar do Dão (sede da Comissão), de acordo com os funcionários, a 

rota ainda não estava em funcionamento. De acordo com o site da Infovini e do 

IVV, essa rota é composta por 3 percursos: Caminhos de Granito, Entre o Vouga 

e o Paiva e Entre o Dão e o Mondego; 

6) Rota do Vinho da Bairrada: A Bairrada situa-se entre dois importantes centros 

urbanos e universitários, que são Coimbra e Aveiro, sendo que sua produção de 

espumantes data de 1890, o que lhe confere o título de região mais antiga na 

produção da bebida. A rota é administrada pela Comissão Vitivinícola da 

Bairrada (CVB) e  tem promovido diversas iniciativas e projetos, o último dos 

quais com a Universidade de Aveiro (2007). Nos últimos anos a Associação da 

Rota da Bairrada (ARB), que reúne empresas dos setores do vinho e do turismo 

e autarquias locais têm-se organizado para constituirem a base do Enoturismo 

da Bairrada; 

7) Rota da Vinha e do Vinho do Oeste: é uma das maiores regiões vinícolas de 

Portugal e do Mundo, com cerca de 25 quintas que fazem parte do roteiro, 

possui três circuitos distintos: O Circuito das Linhas de Torres, o Circuito de 

Óbidos e o Circuito Quintas de Alenquer; 

8) Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo é da responsabilidade da Associação da 

Rota da Vinha e do Vinho do Oeste, tendo atualmente 31 aderentes e 4 

percursos: Tesouro Gótico, Beira Tejo, Touro e Cavalos e Tesouro Manuelino; 
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9) Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares, da responsabilidade da 

Comissão Vitivinícola Regional de Bucelas, Carcavelos e Colares, conta com 5 

aderentes e tem 3 percursos alternativos: Circuito dos Palácios, Em Torno de 

Sintra e Circuito das Praias; 

10) Rota do Vinho da Costa Azul, situada na Península de Setúbal, é da 

responsabilidade da Região de Turismo de Setúbal. Presentemente possui 9 

aderentes e 1 único percurso, o qual tem o nome de Dentro de Portas; 

11) Rota de Vinho do Alentejo, é da responsabilidade da Comissão Vitivinícola do 

Alentejo. Presentemente conta com 27 aderentes, distribuídos por 4 percursos 

alternativos: Caminho de S. Mamede, Tesouro Histórico e Nas Margens do 

Guadiana. 

 

Mas, a rota do vinho não pode ser apenas uma forma de organizar e promover as 

visitas nas quintas de enoturismo, pois a identidade cultural deve estar presente desde sua 

concepção, sendo primordial que o enoturista vivencie os modos de vida do local visitado. 

Como explica Bruwer (2002), sem cultura do vinho não há rota do vinho, uma vez que o 

enoturismo não se dirige a um turista meramente espectador do mundo do vinho, mas a um 

visitante disposto a envolver todos os seus sentidos, buscando uma experiência de tudo o 

que significa o mundo do vinho (Lazo, 2010). 

Nas organizações das rotas enoturísticas deve-se buscar uma identidade própria, 

que esteja diretamente associada à produção e comercialização de vinhos.  A construção da 

identidade nestas rotas deve unir a comunidade em torno da magia existente no vinho e sua 

produção, partilhando outras tradições e manifestações culturais (Tonini e Locks, 2005). 

Assim, compreendendo que o vinho reflete as questões sociais, ambientais e culturais de 

uma sociedade, ou seja, a própria idiossincrasia de um povo (Brunori e Rossi, 2000), é vital 

que estejam evidenciadas nas rotas enoturísticas das localidades. 

Portugal apresenta paisagens diversificadas que, juntamente com as tradições e um 

rico acervo cultural das regiões, constituem elementos de identificação e enriquecimento das 

rotas. Essa riqueza paisagística, aliada ao patrimônio cultural, pode e deve ser aproveitada, 

de forma sustentável, no desenvolvimento do enoturismo, que em Portugal, é uma atividade 

relativamente recente, mas promissora, que já se configura como uma atividade em 

desenvolvimento. O enoturismo ―permite não só um benefício direto às empresas visitadas, 

através dos produtos e serviços vendidos, mas constitui também um elemento importante na 

construção da ―cultura do vinho‖‖ (Simões, 2008, 10,11). ―O consumo e a valorização do 

vinho compreendem um momento objetivo, que é o vinho como alimento, e um momento 

subjetivo, ligado à sua simbologia‖, sendo este último o que Simões denomina de cultura do 

vinho (2008, 11).  
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Assim, ao se elaborar uma rota enoturística, deve-se ter em mente tanto os 

conhecimentos técnicos, como os mapas, as informações sobre funcionamento, endereço, 

contato, como também, todas as questões simbólicas da região produtora de vinho, sendo 

fundamental o conhecimento sobre a história da região, a sua cultura e as suas 

especificidades (Simões, 2008).  

4.2.  A Região Demarcada do Douro  

Entre os locais produtores de vinho em Portugal, a Região Demarcada do Douro 

(RDD) é a área interesse deste estudo, tendo em vista que, além de possuir uma paisagem 

diferenciada e de ter sido a primeira região vitícola no mundo a ser demarcada, o Douro 

possui um grande patrimônio histórico-cultural. Na região vitivinícola do Douro existem 

várias atividades ligadas ao enoturismo como: as visitas às Caves e Adegas, os Cruzeiros 

no Douro, as visitas aos Museus do Vinho do Porto e ao Museu do Douro, as visitas às 

quintas, as Aldeias Vinhateiras; os Centros de Interpretação e Centros de Visitantes; os 

Festivais e Eventos Enoturísticos (Esteves, 2008). Acrescenta-se a isso, que, dentre as 

rotas enoturísticas portuguesas, o PENT (2006) considera as regiões pertencentes à rota do 

vinho do Porto como prioridade para o desenvolvimento do enoturismo.  

A Região Demarcada do Douro localiza-se no nordeste de Portugal, rodeada pelas 

serras do Marão e Montemuro, com uma área vitícola de cerca de 40.000 hectares, sendo 

banhada pelo Rio Douro que nasce na Espanha a 2.080 metros de altitude e tem a sua foz 

na costa atlântica, na cidade do Porto – Portugal (conforme mapa que segue) 

Foto 1: Mapa do Rio Douro 

 
Fonte: http://www.niepoort-vinhos.com/pt/douro/ 
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O seu curso tem o comprimento total de 850 km, desenvolve-se ao longo de 112 km 

de fronteira portuguesa e espanhola, com altitude média de 700 metros (Fauvrelle, 2002; 

Salvador, 2007). O Rio Douro é centro de rede hidrográfica, apresentando importantes 

afluentes: na margem direita, os rios Sabor, Tua, Corgo, Tâmega e Sousa e, na margem 

esquerda, os rios Côa, Távora e Paiva (PDTVD, 2004). A bacia hidrográfica do Rio Douro 

apresenta as seguintes áreas protegidas (Moura, 2002): 

 

a) Parque Natural de Montesinho: com 74.100 hectares. Decreto-Lei n.º 355/79, de 

30 de Agosto; 

b) Parque Natural do Alvão: com 7.239 hectares. Decreto-Lei n.º 237/83, de 8 de 

Junho; 

c) Parque Natural do Douro Internacional: com 86.500 hectares. Decreto 

regulamentar n.º 8/98, de 11 de Maio; 

d) Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo: com 4.897 hectares. Decreto 

regulamentar n.º 13/99, de 3 de Agosto; e 

e) Reserva Natural da Serra da Malcata: com 16.348 hectares. Decreto- -Lei n.º 

294/81, de 16 de Outubro.  

 

É importante observar que a área total protegida, em relação à bacia hidrográfica do 

Douro (Portugal), é de 18.500 quilômetros quadrados, correspondendo a 10,2% da região. 

Todavia, este é um número aproximado, pois certas áreas protegidas não são exclusivas da 

bacia do Douro (Moura, 2002). Na bacia do Douro português existem, em exploração, 

dezenove empreendimentos hidroelétricos, oito dos quais no Rio Douro propriamente dito. 

Excluindo as três barragens portuguesas localizadas no trecho do Douro Internacional, as 

cinco barragens restantes encontram-se munidas de eclusas para barcos, convertendo o 

Douro no único rio navegável do país, o que atualmente representa uma grande importância 

para o lazer e o turismo, em que se destacam os Cruzeiros ao longo do rio (Moura, 2002; 

PDTVD, 2004).  

O Rio Douro representa muito mais que um recurso natural para a região, pois  é o 

resultado do confronto entre o homem e a natureza para corrigir a irregularidade do curso 

d'água, que é tão marcante e faz parte de sua história (Peneda, 2002). O autor considera 

que um estudo sobre o Rio Douro é incompleto sem se considerar a questão histórica, uma 

vez que esta região tem sido palco de acontecimentos históricos, pelo menos desde a Idade 

Média, e atualmente desperta múltiplos interesses econômicos, ambientais, turísticos e 

culturais (Peneda, 2002): ―o vale do Douro possui características geográficas muito 

diferentes, criando formas distintas da população se relacionar com o rio, adotando padrões 

de vida diversos, sendo, no entanto, este vale o mesmo, e o rio único‖ (Peneda, 2002,11).  
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Alves (2001, 1) ressalta a importância do Rio Douro na vivência da comunidade local: 

―O Rio abrange a sua história e geografia, a cultura dos povos e lugares por onde passa, os 

seus recursos e potencialidades, o cotidiano das gentes que dele vivem‖. Peneda com o 

intuito de explicar as diferenças entre o Rio Douro na Espanha (Duero em idioma espanhol) 

e em Portugal, escreve que, em seus tempos de escola, ouvia a seguinte história sobre três 

rios: 

o Guadiana foi o primeiro a acordar: teve todo o tempo de fazer o seu caminho até 
ao mar devagar, desfrutando da paisagem, e calmamente chegou ao seu destino. 
O Tejo acordou mais tarde, e para recuperar o atraso, galgou montes e vales, até 
que verificou que já estava adiantado, tendo a partir daí, caminhado, 
sossegadamente, espraiando-se na fase final do seu percurso.  
O Douro foi o mais preguiçoso: acordou ainda mais tarde, e distraiu-se no caminho, 
fazendo o seu percurso, vagarosamente, até que ao aproximar-se de Portugal, 
tomou consciência do seu atraso, e a partir desse momento, escavou montanhas, 
perfurou montes e chegou ofegante ao seu destino (2002,10). 

 

É possível afirmar que o Rio Douro desempenhou um papel vital como via de 

comunicação, uma vez que, em tempos remotos, a ausência de estradas levavam ao 

isolamento de muitas regiões, e, graças ao Rio, as populações puderam desenvolver 

atividades comerciais, e assim obter novas fontes de rendimento, não apenas pela venda 

dos produtos, mas também devido à mão-de-obra inerente ao processo de transporte destas 

mercadorias (Cardoso, 2004). Pelo que se pode depreender, o Rio Douro exerceu uma 

grande influência na vida cultural e econômica da região, pois ―o Rio Douro não teve apenas 

uma função econômica, mas também cultural, como um meio de aquisição e divulgação de 

conhecimentos, hábitos e consumos, enfim como um fator de socialização‖ (Cardoso, 2004, 

262). 

A Região Demarcada do Douro, de acordo com o CAPÍTULO II, Artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 173/2009, de 3 de Agosto, encontra-se agrupada em três áreas geográficas 

mais restritas, ou seja, em três sub-regiões (Esteves, 2008; Fauvrelle, 2002; IVDP, 2010): 

 

1) O Baixo-Corgo - corresponde a toda a margem direita do Rio Douro, desde 

Barqueiros ao Rio Corgo (Régua) e, na margem esquerda, desde a freguesia de 

Barrô até ao Rio Temi-Lobos, nas proximidades da Vila de Armamar. Embora 

seja a sub-região com menores dimensões, possui a maior concentração de 

vinhas, pois sob a influência direta da Serra do Marão, é a sub-região mais 

fresca, chuvosa e fértil. 

2) O Cima-Corgo - vai até ao meridiano que passa no Cachão da Valeira. O Cima 

Corgo é conhecido como o coração do Douro, onde nascem muitos dos vinhos 

do segmento superior do Vinho do Porto. 

3) O Douro Superior - vai até à fronteira espanhola. A expansão da vinha como 

cultura dominante só se verificou em finais do século XX. O Douro Superior, a 
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sub-região de maior extensão, é a mais quente, seca e extremada, mas também 

a menos acidentada, marcada pela secura e pelos verões muito quentes. É uma 

das regiões mais ricas em castas autóctones, com centenas de castas únicas e 

uma área extensa de vinhas velhas, por vezes plantadas com dezenas de castas 

misturadas. 

 

A tabela a seguir mostra a relação entre a área total e a área com cultivo de vinha 

das três sub-regiões, onde se vê que a região do Baixo Corgo tem a menor área, 

representando 18% da área total, mas é a que possui a maior área proporcional de cultivo 

de vinha. O Douro Superior mostra uma situação inversa, pois tem a maior área total, com a 

menor área de cultivo: 

 

Tabela 5: Comparativo entre as áreas das sub-regiões e as áreas com vinha, na Região 
Demarcada do Douro, Portugal. 

Sub-Região Área Total (ha) % Área com vinha (ha) 
% da área com vinha 

sobre a área total 

Baixo Corgo 45.000 18 14.501 32,2 

Cima Corgo 95.000 38 20.915 22,0 

Douro Superior 110.000 44 10.197 9,3 

Total 250.000 100 45.613 18,2 

Fonte: IVDP, 2010  

 

 

Antigamente, segundo o IVDP (2010), apenas no Alto Douro a cultura da vinha tinha 

grande expansão, sendo que, a designação de Alto Douro era adotada em referência às 

zonas vinhateiras que na atualidade representam o Baixo e o Cima Corgo. Um dos limites 

originais de demarcação separava o Alto Douro do Douro Superior, na zona do Cachão da 

Valeira. Esta divisão devia-se a um acidente geológico, um monólito de granito existente no 

rio que impedia a navegação do rio Douro, posteriormente retirado. Com a reforma 

administrativa de 1936, a própria região do Alto Douro passou a ser designada por Baixo 

Corgo e Alto Corgo, servindo esta subdivisão também para diferenciar os vinhos produzidos 

em uma ou em outra sub-região (IVDP, 2010). As sub-regiões podem ser visualizadas no 

mapa abaixo: 

 

http://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=16#d


78 
 

Figura 1: Mapa das sub-regiões 

 
Fonte: Court of Master Sommeliers, sd. 

  

A vinha ocupa na região uma área total de cerca de 18,2%, sendo que, os pequenos 

produtores têm um grande peso na produção de Vinho do Porto, com  aproximadamente 

33.000 viticultores, possuindo cada um deles, em média, cerca de 1 ha de vinha. As 

pequenas parcelas estão presentes em toda a região, localizando-se, as grandes 

explorações, sobretudo no Douro Superior (IVDP, 2010).  

A região do Douro é considerada única, seja pelo fato de ter sido uma região isolada, 

seja pela produção da vinha, ou ainda pelas características naturais. Como escreve Barreto, 

A. (1993,1), em referência ao solo do Douro: ―a passagem do granito ao xisto é tão evidente 

que não só é perceptível fisicamente como emocionalmente‖. O pesquisador discorre sobre 

o trabalho das pessoas no cultivo da vinha, descrevendo as árduas tarefas do plantio em 

solo de pedra, a construção dos muros, os socalcos, a dificuldade de atravessar o Rio 

Douro, a colheita das uvas, a pisa em lagares e o transporte das pipas em rabelos. Segundo 

Oliveira, B.V. (1998), a origem do rabelo deve-se às margens alcantiladas, e em alguns 

locais inacessíveis, do Rio Douro, o que tornava sua travessia arriscada, e assim, muitos o 

chamavam de ―rio de mau navegar‖. Por isso, os marinheiros, da povoação de Barqueiros 

do Douro, tiveram de construir um barco que fosse resistente, dispondo apenas de técnicas 

primitivas, para poder passar nos pontos perigosos. Com o passar dos séculos, o 

antepassado do barco rabelo sofreu adaptações para o transporte de carga (Oliveira, B.V., 
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1998). Os rabelos, barcos de fundo chato e sem quilha, foram muito utilizados para o 

transporte das pipas de vinho pelo rio Douro, e atualmente podem ser vistos no Douro, nas 

regiões do Porto e Vila Nova de Gaia, constituindo-se um grande atrativo turístico, uma vez 

que fazem parte do patrimônio da região, pois ―o rabelo morreu, mas cumpriu o destino de 

gerações e gerações da milenária povoação de Barqueiros do Douro‖ (Oliveira, B.V., 1998, 

138). As pipas, para serem transportadas no rabelo, eram colocadas umas sobre as outras 

em filas longitudinais. A decoração destes barcos no início era simples, sendo que, mais 

tarde começaram a aparecer os bordados, assim como o nome do santo protetor também 

começou a figurar nas embarcações (Mesão Frio). O barco recebeu este nome, pois 

assemelha-se a um rabo ou cauda (Mesão Frio; Associação do Douro Histórico), conforme 

se pode ver nas fotos abaixo:  

 

 

Foto 2: Rabelo na cidade de Vila Nova de Gaia 

 
Fonte: Brambilla, 2013. 
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Foto 3: Rabelo com pipas de vinho na cidade de Vila Nova de Gaia. 

 
Fonte: Brambilla, 2013 

 

Com base nos documentários de Barreto e Pontes (2010) e de Botelho (2003) fica 

evidenciado que tudo no Douro está ligado ao vinho: as memórias, os costumes, a 

sobrevivência. Os solos durienses aliados à forte inclinação do terreno são fatores que 

desafiam o cultivo da vinha, mas ao mesmo tempo, explicam os estudiosos, como é muito 

próprio do Douro, estes fatores acabam por ser benéficos para a longevidade e qualidade 

das vinhas. No intuito de estudar a cultura associada à produção vinícola e a sua 

importância relacionada ao turismo na Região do Douro, é fundamental compreender o 

papel do vinho na afirmação da identidade cultural, pois este faz parte da história, da religião 

e da alimentação local. O vinho é indissociável da história duriense, símbolo de status 

social, afirmação de poder econômico e, acima de tudo, identificação cultural (Barreto e 

Pontes, 2010). 

 

4.2.1  Douro: paisagem cultural evolutiva viva. 

 

 

O esforço do homem na conversão dos solos inóspitos em vinhas resultou na 

aplicação de três formas distintas de plantação: socalcos, patamares e ao alto (Fauvrelle, 

2002). Os socalcos são frequentes em zonas cuja inclinação é elevada e assemelham-se a 
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varandas separadas por muros de xisto grauváquico. Os patamares são constituídos por 

terraços construídos mecanicamente sem muros de suporte às terras. Sobre a vinha em 

patamares, Salvador (2007) escreve que, no Douro, a observação da vinha em patamares, 

recobrindo as encostas do rio, proporciona uma das mais magníficas paisagens 

humanizadas do mundo, sendo cantada por poetas como Miguel Torga, é reconhecida, hoje, 

como ―patrimônio mundial‖ pela UNESCO. A plantação ao alto, segundo Fauvrelle (2002), é 

mais nova, com início nos anos 80, consiste em um processo com origem alemã, em que a 

vinha é plantada segundo as linhas de maior declive, através da criação de plataformas 

inclinadas, em que as videiras são colocadas segundo linhas perpendiculares às curvas de 

nível, de modo a permitir o escoamento correto das águas pluviais. Mais recentemente, 

segundo a autora, também tem sido implementado o sistema de micropatamares que 

permite a conservação de muros pós-filoxéricos.  

Nas explanações sobre as formas de plantação sempre há referência a construções 

pré e pós-filoxera, uma praga que influenciou diretamente na viticultura mundial e trouxe 

mudanças drásticas na vida da população duriense, nas suas relações de trabalho e nas 

paisagens da região. Na literatura do vinho, a filoxera, juntamente com o oídio e o míldio, 

são frequentemente citados como as pragas que devastaram os vinhedos e trouxeram 

profundas mudanças no cultivo da uva, com destaque para a filoxera, como analisa Johnson 

(1989, 442): ―nada voltaria a ser o que era depois da longa luta para proteger e restabelecer 

a vitivinicultura na Europa, um processo  que em alguns casos demorou três quartos de 

século‖. A filoxera mudou a forma de cultivo da vinha, tendo como efeito imediato a redução 

das áreas cultivadas conduzindo a uma redução da oferta de vinho no mercado e, como 

resultado, um grande número de fraudes com o intuito de compensar essa oferta menor: ―a 

história do vinho pode ser dividida em duas eras- a.F. e d.F.: antes e depois da Filoxera‖.  

(Philips, 2003, 369).  

A filoxera chegou à Europa entre o final da década de 1850 e início da década de 

1860, através da importação de videiras de castas norte-americanas, que apresentavam 

pequenos ácaros amarelos que se alimentavam das raízes, sugando a sua seiva (Martins, 

C.A.,1991). Essas videiras estavam habituadas ao ataque destes parasitas e tinham 

desenvolvido formas de sobreviver, mas, as vinhas europeias não tinham quaisquer defesas 

(Martins, C.A.,1991). O primeiro surto significativo ocorreu na França, no sul da região do 

Ródano, em 1862 e a praga então, rapidamente, se espalhou a outras partes do país 

causando devastação generalizada nas vinhas (Martins, C.A.,1991; Esteves, 2008). Portugal 

foi o segundo país europeu a ser invadido pela filoxera, inicialmente em vinhas do município 

de Sabrosa, no Douro. A partir de 1871, a filoxera propagou-se pelo Douro, expandindo-se 

para os concelhos durienses de Penaguião, Peso da Régua, Alijó e São João da Pesqueira, 

e, a partir da década de 1880, disseminou-se por todo o país (Esteves, 2008).  
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Para combater a doença recorreu-se inicialmente a várias técnicas, mas, segundo 

Martins, C.A. (1991), as que se mostraram eficazes foram a submersão em água, o sulfureto 

de carbono e os enxertos com as vinhas americanas. Os viticultores portugueses, afirma a 

autora, utilizaram em maior escala o sulfureto de carbono e os enxertos americanos. O 

sulfureto, explica Martins, C.A. (1991), tinha a vantagem de conservar as cepas e não alterar 

o tipo de vinho, além de ser relativamente econômico. Os enxertos eram considerados mais 

seguros e lucrativos porque, como tinham raízes mais finas que se desenvolviam mais 

rapidamente do que as das vinhas europeias, resistiam melhor à ação do inseto (Martins, 

C.A., 1991). No Douro, diferentemente das regiões do Centro e do Sul de Portugal, os 

viticultores por questões econômicas optaram inicialmente pelo sulfureto e pelas 

replantações com castas europeias (sobretudo mourisco, tinta-cão, bastardo e sousão) que, 

embora não fossem totalmente resistentes à filoxera, não sucumbiam tão depressa à 

doença (Martins, C.A., 1991). 

  A autora refere que em um ―país onde a viticultura se encontrava em expansão e o 

vinho constituía a principal produção agrícola, é natural que a filoxera fosse encarada quase 

como uma calamidade nacional‖ (Martins, C.A., 1991, 654). Mas, considera que, em 

Portugal, os impactos negativos na economia da vinha e do vinho, foram mais significativos 

em nível regional, principalmente em regiões de monocultura da vinha, como no caso do 

Douro. Além disso, Martins, C.A. (1991) esclarece que tanto a cronologia da filoxera em 

Portugal, como a cronologia das medidas tomadas para combater a filoxera e apoiar os 

viticultores atingidos foram desfavoráveis para o Douro. O Douro foi a primeira região 

vinícola portuguesa atacada pela filoxera e também a que mais sentiu os seus efeitos. Nos 

concelhos Sabrosa e Penaguião, na margem direita do rio Douro, onde a doença atacou 

primeiro, a produção diminuiu progressivamente a partir de finais da década de 1860 e em 

1884 e 1885 era menos da metade de antes da invasão (Martins, C.A., 1991). A autora 

assevera, ainda, que a luta contra a filoxera foi difícil e dispendiosa, sendo que os mais 

afetados foram os pequenos produtores, que não tinham como arcar com os custos, levando 

a que muitos abandonassem a cultura. Segundo Martins, C.A. (1991), os pequenos 

proprietários tinham três opções: investir em outras culturas, emigrar ou vender  a área a 

grandes viticultores com mais recursos econômicos. Algumas propriedades deixaram de 

cultivar a vinha e seus terraços abandonados passaram a ser denominados de mortórios. 

Ultimamente, muitos mortórios têm sido replantados, mas os terraços mais antigos, 

geralmente, encontram-se em estado de destruição, o que inviabiliza sua reconstrução 

(IVDP, 2010). 

No Douro pós-filoxera, os grandes produtores e algumas casas comerciais do Porto, 

incluindo os ingleses, aproveitaram a ocasião para investir na região, adquirindo 

propriedades no Cima Corgo, que foi precisamente a zona mais fortemente atingida pela 



83 
 

filoxera (Martins, C.A., 1991; Bennett, 1997). A estrutura produtiva nacional, segundo os 

autores, alterou-se, pois a vinha continuava a cobrir todo o país, mas as maiores densidades 

encontravam-se agora na zona Centro/Sul. No início do século XX, a produção dos distritos 

de Leiria, Santarém e Lisboa representava quase metade da produção nacional e a cota do 

Douro descera para menos de 15%. A questão vinícola, que até à filoxera, tinha estado 

centrada no Douro, estende-se a todo o país e transforma-se numa questão nacional 

(Martins, C.A., 1991). No final do século, é bem visível o impacto da filoxera no 

reordenamento do espaço regional (IVDP, 2010). O ataque das doenças, nas videiras, 

provocou uma grande mudança na Região com a expansão da viticultura do Douro Superior 

e a redefinição do espaço regional, com a transformação da paisagem, com a substituição 

dos socalcos de tipo pré-filoxérico pelos socalcos de tipo pós-foloxérico, além de inovações 

técnicas e novos instrumentos (Esteves, 2008).  

Graças ao sistema de enxerto das videiras americanas, as uvas viníferas não foram 

eliminadas do planeta, mas, ―foi uma dura lição das consequências ambientais do tráfico 

desregulado de plantas e insetos. Por uma ou duas décadas, a praga prejudicou 

severamente a produção e o comércio vinícola, e por consequência os padrões de 

consumo‖ (Philips, 2003, 369). 

Essas formas do homem lidar com os desafios do Douro, a exemplo das 

transformações das paisagens para o cultivo vitícola no solo duriense, criaram paisagens 

deslumbrantes, sendo que, em 2001, a UNESCO classificou o Alto Douro Vinhateiro como 

Patrimônio da Humanidade pela sua ―paisagem cultural evolutiva viva‖. 

 

As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural (...) [patrimônio cultural imaterial] é transmitido 
de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em 
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando 
um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o 
respeito face à diversidade cultural e à criatividade humana. (Candidatura do Douro 
Vinhateiro a Patrimônio Mundial – UNESCO, 2001). 

 

A candidatura do Alto Douro Vinhateiro a patrimônio mundial, explica Sousa (2001), 

foi uma iniciativa da Fundação Rei Afonso Henriques (FRAH), indicando inicialmente seis 

unidades de paisagem  a serem analisadas (Douro de Transição, Alto Douro, Arribas do 

Douro, Las Vegas, Ribera del Duero e Montaña), mas, só o Alto Douro Vinhateiro reunia 

condições para vir a ser considerado Patrimônio Mundial, enquanto paisagem evolutiva viva. 

No âmbito do estudo das potencialidades existentes, com vista à obtenção da classificação 

da UNESCO, foi elaborado um projeto em que se enumeraram os pontos fortes e os pontos 

fracos, como seguem (Sousa, 2001): 
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a) Pontos Fortes 

 

 Características geomorfológicas e de memória preservada e valorizada 

que permitiram a aplicação do conceito de paisagem cultural;  

 O fato de o Alto Douro constituir a primeira região demarcada no mundo de 

uma zona de denominação de origem; 

 As características de excelência de uma paisagem cultural evolutiva viva, 

que apresentava fortes potencialidades de sustentação do ponto de vista 

produtivo;  

 A coerente e relevante integração entre características de paisagem 

cultural evolutiva viva e um forte enraizamento histórico; 

 A forte articulação da área a classificar com o entreposto de Vila Nova de 

Gaia e a cidade do Porto, cujo núcleo histórico estava já classificado como 

Patrimônio Mundial; e 

 A afirmação, pelo Alto Douro, nos tempos mais recentes, de uma imagem 

exterior de excelência baseada na valorização da plantação de vinha em 

socalco. 

  

b) Pontos fracos 

 

 Território com capacidade endógena enfraquecida; 

 Uma dinâmica de associativismo intermunicipal embrionária; e 

 Um eixo urbano em torno do qual se organiza a fileira de serviços da 

economia do Vinho no Douro – Régua e Vila Real – que não constituía a 

base urbana e patrimonial exemplar que, do ponto de vista da 

complementaridade de funções, a classificação da paisagem cultural do 

Douro exigia.  

 

A área proposta para inscrição na Lista do Patrimônio Mundial correspondeu a 

24.600 hectares, cerca de um décimo do total da Região Demarcada do Douro (250.000 

hectares), e abrangeu parte dos concelhos de Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de 

Penaguião, Vila Real, Sabrosa, Alijó, Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo, na 

margem direita do rio Douro; e Lamego, Armamar, Tabuaço, S. João da Pesqueira e Vila 

Nova de Foz Côa, na margem esquerda (Pereira, 1991; Perafita, 2007). 
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Os critérios considerados, pela UNESCO (2001), como justificativa para inscrição do 

Douro na lista de bens do Patrimônio da Humanidade foram:  

 

a) Critério (iii):  

A Região do Alto Douro tem produzido vinho há quase dois mil anos e sua 

paisagem tem sido moldada pelas atividades humanas; 

b) Critério (iv):  

Os componentes da paisagem do Alto Douro são representativos de toda a 

gama de atividades de associação com vinificação - terraços, quintas, 

aldeias, capelas e estradas; 

c) Critério (v):  

A paisagem cultural do Alto Douro é um excelente exemplo de uma região 

produtora de vinho tradicional Europeia, refletindo a evolução da atividade 

humana ao longo do tempo.  

 

Esses critérios demonstram claramente a importância da cultura na Região, e a 

necessária preocupação com o desenvolvimento enoturístico de forma sustentável, 

salvaguardando esse patrimônio cultural. De acordo com Sousa (2001), as justificativas para 

classificação como Patrimônio Mundial, englobam: 

 

1) A paisagem cultural vinícola única resultante de um processo de adaptação 

secular de saberes específicos de cultivo da vinha em solos xistosos. A 

paisagem cultural que é também uma paisagem histórica, no sentido de que 

conserva, por vezes, em vinhedos contíguos, modos de organização da vinha de 

diferentes épocas históricas. É nesta perspectiva que se considera uma 

paisagem evolutiva viva, no sentido da contínua transformação em função das 

novas tecnologias, mas centrada em saberes, técnicas, costumes, rituais, 

hábitos e crenças das populações locais. A paisagem, no entendimento de 

Costa (2007,5,6), exprime a coragem e a determinação dos habitantes. Na 

paisagem, a presença de diferentes modos de condução da vinha demonstra a 

capacidade do homem de dominar os constrangimentos físicos, ―de onde resulta 

a criação do solo e a construção de um imenso conjunto de socalcos apoiados 

pelos seus muros‖. Esta paisagem está em constante evolução, composta por 

um ―mosaico de culturas, plantações, cursos de água, de equipamentos e de 

construções agrícolas polvilhadas pelas quintas que assumem um papel social 

ativo na paisagem e a continuidade de uma economia duradoura e próspera‖. 
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2) As denominações ―Porto‖ e ―Douro‖ que constituem elementos fortes de 

identidade na medida em que são inequivocamente reconhecíveis. 

3) As cadeias montanhosas que criam um enclave mediterrânico entre terras frias.  

4) A Unesco, em seu site, ainda destaca a importância das quintas, que considera 

como uma marca distinta da Região, facilmente visualizada pelo grupos de 

construções em torno da casa principal. 

 

 O Alto Douro é considerada a primeira região vitícola demarcada e regulamentada 

do mundo, em 1756, quando Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marques de Pombal, 

ministro de José I, instituiu a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 

com sede no Porto. A Companhia tinha como funções inicialmente a demarcação do Alto 

Douro e a regulamentação do ―vinho de embarque‖, também denominado ―vinho do Douro‖ 

ou ―Vinho do Porto‖, remontando esta última designação ao século XVII (Sousa, 2001). 

A demarcação tinha como objetivo garantir a qualidade dos vinhos e eram realizadas 

com marcos de pedra chamados Feitorias. A primeira demarcação de 1756, e estabelecida 

no terreno entre 1757 e 1761, é considerada um grande avanço, pois além de definir os 

limites de uma região vitícola, também criou um cadastro e a classificação das parcelas dos 

vinho, permitindo a criação de mecanismos institucionais de controle e certificação do 

produto (Sousa, 2001). Após essa primeira demarcação, explica o autor (2001), as 

delimitações da Região foram alteradas, sendo que, entre 1788 e 1791, houve uma 

expansão da área demarcada, no reinado de D. Maria I. Com essas novas delimitações, 

chamadas de Marianas ou Subsidiárias, a região demarcada de vinhos de feitoria chegou a 

compreender 68 freguesias (Sousa, 2001).  

 Em 1907, ao iniciar o seu governo, João Franco assina o decreto que vem 

regulamentar a produção, venda, exportação e fiscalização dos vinhos portugueses, e 

demarcar a região do Douro, alargando-a de forma a integrar na sua totalidade os concelhos 

de Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Valpaços, Murça, 

Sabrosa, Alijó, Carrazeda de Ansiães, Vilas Flor, Mirandela, Alfândega da Fé, Torre de 

Moncorvo, Freixo de Espada-à-Cinta, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Vila Nova de 

Fozcoa, São João da Pesqueira, Tabuaço, Armamar e Lamego e a freguesia de Barrô do 

concelho de Resende (Pereira,1989). Em 1908, considerando-se os exageros da anterior 

demarcação, há uma alteração no intuito de reduzir a área demarcada, que corresponde 

praticamente ao espaço da atual demarcação estabelecida em 1921 (Pereira,1989). A 

tabela abaixo resume as demarcações na Região.  
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Tabela 6: Períodos das demarcações na Região do Douro, Portugal. 

Períodos das Demarcações Descrições 

1757-1761 Demarcações pombalinas 

1788-1791 
Demarcações marianas e alargamento da área 

demarcada. 

1907 Alargamento da região do Vinho do Porto até à 

fronteira com a Espanha. 

1908 Redução da área produtora do Vinho do Porto. 

1921 A área demarcada passa a ser praticamente a 

atual região demarcada. 

Fonte: adaptado de Sousa, 2001. 

 

Mesmo com as mudanças, a continuidade temporal dessas demarcações, associa a 

identidade regional à ideia de região vitícola demarcada, desde o séc. XVIII até aos nossos 

dias, independentemente das alterações na área (Sousa, 2001). 

 

4.3  Os Vinhos do Douro 

 

Durante séculos, o Douro foi sinônimo de Vinho do Porto, condição indissociável da 

região, razão de ser para a construção de uma paisagem patrimônio da humanidade 

(Falcão, 2012). A origem da demarcação do Douro foi o Vinho do Porto e foi precisamente 

este Vinho que sempre orientou a vida no Douro, relegando os demais vinhos para segundo 

plano (Douro Wine Tourism) 

Barreto, A. (1993, 2) defende que ―o Douro tem uma questão dicotômica que foi 

produzir um vinho global (Vinho do Porto), numa região virada sobre si própria em que os 

grandes produtores a visitavam poucas vezes, na vindima, e em geral viviam fora dela...‖.  

 Ainda sobre o Vinho do Porto, Alves afirma que:  

 

retrato vivo do país vinhateiro, este líquido, e generoso, agarrado aos socalcos onde 
a cepa come pedra e bebe sol, ganhou há séculos, prestígio nacional e 
internacional. Somerset Maugham considerava o vinho do Porto uma espécie de rei. 
O seu entusiasmo foi ao ponto de escrever que a Inglaterra se é o que hoje é, ao 
vinho do Porto o deve. Tem os braços na Régua, o coração no Pinhão e a boca em 
Vila Nova de Gaia para avançar para o mundo inteiro (2001, 1). 

 
 

De acordo com as obras de alguns historiadores (Gaspar Martins Pereira, Fernando 

de Sousa, Conceição Andrade Martins, Antônio Barros Cardoso), pode-se compreender 

que, de acordo com vestígios arqueológicos encontrados na Região do Douro, há 

evidências que os romanos cultivavam a videira e produziam vinho desde o Século III d.C.. 

Entre os séculos V e XI o vale do Douro foi ocupado por suevos (século V), visigodos 
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(século VI) e muçulmanos (séculos VIII a XI), o que tornou a região um espaço de fusão 

cultural. Nos séculos XII e XIII, os mosteiros da Ordem de Císter, Salzedas, São João de 

Tarouca e São Pedro das Águias investem no cultivo de vinhas e dão origem a algumas das 

atuais quintas. É nesta época que tem início o transporte do vinho para o Porto e sua 

utilização como entreposto comercial (Salvador, 2007).  

A partir do século XVII, de acordo com esses pesquisadores, o Vinho do Porto inicia 

sua grande expansão comercial devido às guerras franco-holandesas (1672-1678) e da Liga 

de Augsburgo (1688-1697), pois os comerciantes britânicos são obrigados a procurar novos 

fornecedores (Salvador, 2007). Em 1675, prossegue o autor, surge a primeira referência 

documental à designação ―Vinho do Porto‖ e em 1678 são feitos os primeiros registros de 

exportação do vinho do Porto para a Inglaterra na Alfândega do Porto: ―os ingleses foram os 

responsáveis pelas adegas. Deixaram na região os seus capitais, os seus negociantes, os 

seus nomes e a sua tecnicidade - não apenas nos saca-rolhas e, sobretudo, deixaram o seu 

gosto‖ (Pivot, 2007, 217).  

Entre 1678 e 1715, as exportações têm um aumento exponencial, passando de 408 

para quase 9.000 pipas e, na década de 1720, chegam a 20.000 pipas (Salvador, 2007). Em 

1703, o tratado de Methwen entre Inglaterra e Portugal previa que os tecidos britânicos 

ficassem isentos de taxas alfandegárias em Portugal e que os vinhos portugueses 

exportados para a Inglaterra pagassem um terço a menos dos direitos alfandegários pagos 

pelos vinhos franceses (Johnson, 1989; Perafita, 2007; Philips,2003). É nesta época, explica 

Salvador (2007), que se intensifica a fortificação do Vinho do Porto, isto é, a prática da 

adição de aguardente aos vinhos, operação vital para a essência do Vinho do Porto. 

Inicialmente, o Vinho era seco, encorpado e com uma alta graduação alcóolica natural, mas 

para que pudesse suportar as grandes travessias marítimas, era adicionada a aguardente 

vínica (Salvador, 2007). 

A cidade do Porto durante a segunda metade do século XVII e a primeira metade do 

século XVIII, abrigou um grande número de estrangeiros, com destaque para os britânicos, 

que exerceram forte influência nas questões sócio-econômicas ligadas ao vinho, atuando 

principalmente como negociantes que se dedicavam à exportação do vinho comprado na 

Região do Douro. Mas, muitos também atuavam em outros negócios relacionados ao vinho, 

como importação de aguardente, destinada à fortificação dos vinhos, e de aduelas e arcos 

de ferro necessários à confecção e conserto das pipas, além de negociarem outros produtos 

agrícolas e industriais, como os tecidos (Ribeiro, 2001).  

 A maioria dos ingleses residia na cidade do Porto, e acompanhava todo o processo 

de compra e vinificação dos vinhos no Douro, seja pessoalmente, seja através de 

comissários, sendo que nos  períodos filoxera e pós-filoxera, houve um maior investimento 

dos ingleses na aquisição de quintas na Região do Douro (Cardoso, 2004). Todas as 
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ligações com o comércio contribuíam para a permanência dos ingleses na cidade do Porto, 

dando-lhes uma série de privilégios outogardos pelo poder real, com destaque para o 

privilégio de escolherem um Juiz Conservador que atuava como árbitro nas disputas que 

envolviam os ingleses, direito que perdurou até 1826 na cidade do Porto (Ribeiro, 2001). 

 Os ingleses deixaram marcas de sua presença nos edifícios do Porto, como a sede 

da Feitoria Inglesa, construída no final do século XVIII, que funcionava como um local de 

encontros de negócios e sociais, sendo também o lugar onde se fixava o câmbio (Ribeiro, 

2001). Com o tratado de 1810 e a extinção das feitorias em Portugal, o edifício tornou-se 

sede de uma associação denominada British Club,  a qual em 1814 passou designar-se 

British Association, tendo o seu apogeu no século XIX (Ribeiro, 2001), existindo até hoje. A 

presença dos  ingleses, na vida portuguesa, também pode ser exemplificada nas obras de 

grandes escritores portugueses como: Júlio Dinis, Ramalho Ortigão, Almeida Garret e 

Camilo Castelo Branco, obras que, muitas vezes, faziam severas críticas aos ingleses 

(Ribeiro, 2001; Silva, F.R., 2004).  

O Vinho do Porto expandiu sua influência para outros países, a exemplo da empresa 

Adriano Ramos Pinto, fundada em 1880, que chegou a exportar cerca de 500.000 garrafas 

de Vinho do Porto para o Brasil em 1904 (Copelo, 2008). Em retribuição ao grande sucesso 

da marca no país, a empresa ofereceu uma fonte de mármore italiano, em 1906, para a 

cidade do Rio de Janeiro (Copelo, 2008). Além disso, o Vinho trouxe contribuição para 

diversos setores econômicos, como a produção de garrafaria. Segundo Mendes (2002), a 

maior parte das indústrias do ramo começou produzindo vidraça, e depois se especializou 

na produção de vidro de embalagem. A partir de 1890 é instalada no Seixal a fábrica de 

Amora exclusivamente dedicada à produção de garrafas comuns para vinho e outras 

bebidas com destaque para o Vinho do Porto (Mendes, 2002).  

Salvador (2007) considera que a preocupação em assegurar a qualidade do Vinho 

do Porto, conduziu a um rígido controle de todas as etapas relacionadas à sua produção e 

comercialização por meio de uma série de leis, que, para o autor, fez com o Vinho do Porto 

fosse, provavelmente, o mais tutelado pelo Estado, em todo o mundo. A seleção das vinhas, 

por exemplo, explica o autor (2007), é feita pelo Método de Pontuação, e obedece a uma 

classificação seguindo uma escala qualitativa de A até F, onde A indica o mais alto padrão 

de excelência. Este método leva em consideração parâmetros edafo-climáticos e culturais 

com importância determinante no potencial qualitativo das parcelas. Somente a partir do 5º 

ano de cultivo, as vinhas podem ser consideradas aptas para a produção do Vinho do Porto 

(Esteves, 2008; Falcão, 2012). 

O Vinho do Porto é um vinho fortificado, ou seja, a sua fermentação é suspensa 

algum tempo depois de iniciada, através da adição de aguardente viníca, com um teor 

alcóolico um pouco acima dos 75 graus e sujeito a um processo de envelhecimento 
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diferenciado em função das suas categorias (Cardoso e Ribeiro, 2007). A cor dos diferentes 

tipos de Vinho do Porto pode variar entre o retinto e o alourado-claro, sendo possível 

encontrar todas as tonalidades intermediárias (tinto, tinto alourado,alourado e alourado 

claro). Os Vinhos do Porto Branco apresentam tonalidades diversas (branco pálido, branco 

palha e branco dourado), intimamente relacionadas com a tecnologia de produção. Quando 

envelhecidos em casco, durante muito anos, os vinhos brancos adquirem, por oxidação 

natural, uma tonalidade alourada-claro semelhante à dos vinhos tintos muito velhos (IVDP). 

Este vinho branco apresenta-se em vários estilos, nomeadamente associados a períodos de 

envelhecimento mais ou menos prolongados e diferentes graus de doçura, que resultam do 

modo como é conduzida a sua elaboração (IVDP). Aos vinhos tradicionais, juntaram-se os 

vinhos de aroma floral e complexo com um teor alcoólico mínimo de 16,5% (Vinho do Porto 

Branco Leve Seco) capazes de responder à procura de vinhos menos ricos em álcool 

(Cardoso e Ribeiro, 2007; Falcão, 2012). O Rosé, de cor rosada, é obtido por maceração 

pouco intensa de uvas tintas e em que não se promovem fenômenos de oxidação durante a 

sua conservação (Falcão, 2012).  

Durante séculos, o Douro foi representado pelo Vinho do Porto, e o vinho de mesa 

do Douro considerado um vinho de segunda categoria, remanescente das uvas não 

passíveis de ser transformadas em Vinho do Porto, alimentando os trabalhadores das 

quintas da região (Falcão, 2012). Algumas exceções de renome, da época, podem ser 

destacadas: Barca Velha, Reserva Especial da Ferreirinha, Quinta do Côtto, Duas Quintas 

Reserva, Quinta do Confradeiro ou Reserva de San Marcos (Barreto, A., 1993; Falcão, 

2012; Salvador, 2007). Somente nos finais de 1990 é que os vinhos do Douro começaram a 

ganhar importância e notoriedade, e hoje já se pode ver a convivência entre o Vinho do 

Porto e o vinho do Douro, nascidos na mesma região (Falcão, 2012).  

O principal motivo que retardou o interesse pela produção do Vinho do Douro, foi o 

interesse e a reputação do Vinho do Porto no mercado internacional (Copelo, 2008). A partir 

de 1990, com o investimento em tecnologia, teve início a produção dos Vinhos do Douro de 

alta qualidade e pequenas produções. Esta modernização, explica o autor, não levou à 

adoção de castas estrangeiras e nem ao abandono de técnicas tradicionais na produção do 

vinho, como a pisa de uvas nos lagares. Na verdade, trouxe um interesse por castas 

tradicionais, como a Sousão, e os lagares foram mantidos, ganhando algumas vezes a pisa 

mecânica e o controle de temperatura computadorizado: ―é a releitura dos velhos métodos à 

luz da tecnologia de ponta‖ (Copelo, 2008, 153). 

Segundo Copelo (2008), a região de produção dos Vinhos do Douro corresponde à 

mesma da Região Demarcada para o Vinho do Porto, e são produzidos vinhos brancos, 

tintos e rosados, espumantes e vinhos licorosos. A produção de vinhos tintos  apresenta 
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vários estilos: os mais jovens são de cor rubi, frutados, florais, os mais encorpados chegam 

a alta qualidade equiparada aos melhores do mundo (Copelo, 2008). 

De acordo com o autor (2008), os vinhos brancos são produzidos em pequena 

quantidade, mas de grande qualidade. Os mais leves são de cor amarelo palha, com 

reflexos esverdeados, frescos, frutados e florais. Alguns brancos do Douro podem chegar a 

uma grande complexidade, quando produzidos em barricas de carvalho. Os rosados 

normalmente são elaborados com as castas tintas do Vinho do Porto, resultando em aromas 

jovens de frutas vermelhas frescas (Copelo, 2008). 

 

4.3.1  Até as videiras choram 

 

A localização da Região Demarcada do Douro possibilita a produção de vários tipos 

de vinhos. A Região é cercada por montanhas e serranias, que constituem uma barreira 

natural contra a penetração de massas de ar úmidas do Atlântico (Esteves, 2008). Segundo 

o autor, na margem norte do Douro, encontram-se as serras de: Mogadouro (920 m), 

Lagoaça (885 m), Roboredo (920 m), Bornes (1.212 m), Reborosa (893 m), Candoso (731 

m), Santa Comba (999 m), Vitarelho (882 m), Preta (1.031 m), Falperra (1.132 m), São 

Domingos (862 m), Brunheiro (882 m), Padrela (1.151 m), Alvão (1.206 m) e Marão (1.415 

m); na margem sul, temos as serras de Marofa (997m), Sirigo (998m), Leomil (1009m), 

Piedade (909 m), São Domingos da Queimada (1.124m), Bigorne (1.211m) e Montemuro 

(1.382m). Essa região montanhosa, constituída por vales profundos e encostas, apresenta 

uma enorme variedade de micro-climas que nenhuma outra região vinícola do mundo possui 

(Esteves, 2008; Salvador, 2007). O clima se altera à medida que se sobe o rio: Atlântico, 

Atlântico-Mediterrânico e Mediterrânico, sendo o Atlântico-Mediterrânico o mais indicado 

para a produção de vinhos generosos de qualidade superior, principalmente nas zonas 

situadas ao nível do rio (Esteves, 2008; Salvador, 2007).. Mas de acordo com Esteves 

(2008), encontram-se mesoclimas para a produção de vinhos de alta qualidade nas três sub-

regiões, com a produção de vinhos brancos, rosados e espumantes de alta qualidade nas 

zonas mais altas, menos quentes e mais frescas. 

 Considerando a sua localização, o Vale do Douro possui um clima de contrastes, 

com o verão muito quente e seco e um inverno prolongado. O verão pode alcançar os 50 

graus celsius, e no inverno, embora seja raro nevar, as geadas são muito comuns no fim do 

outono e no começo do inverno, e intensas na primavera (Esteves, 2008). Sobre essas 

variações climáticas, Torga (1986) descreve o calor do verão como lavas de vulcão e o 

inverno tão intenso que até as videiras choram de frio. Como costuma dizer o povo duriense: 

―no Douro  são nove meses de inverno e três de inferno‖. É muito comum também ouvirmos 
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relatos sobre as trovoadas na região no mês de maio, que, quando acompanhadas por 

chuvas intensas e granizo, podem trazer sérios prejuízos à cultura da vinha (Esteves, 2008). 

 Geologicamente o Douro está inserido numa zona do complexo xisto-grauváquico, 

com solos pedregosos, com areias e limos, favoráveis ao crescimento das videiras, pois 

permitem uma maior fixação das raízes e da água, evitam a erosão e conseguem manter 

uma temperatura constante, ao refletirem os raios solares durante o dia e acumularem calor 

para sobreviverem às temperaturas noturnas (Ferreira, N.M.F.C.,1999). Para a autora, são 

estas mesmas características que conferiram e conferem ao vinho do Porto prestígio em 

nível mundial, pois a conjugação destes fatores torna todo este conjunto um patrimônio 

único no mundo.  

Em toda a Região Demarcada do Douro estão plantados 209 milhões de pés de 

videira, com cerca de 150 castas recenseadas das 300 reconhecidas em Portugal. A videira 

é uma planta trepadeira, um arbusto constituído por raízes, tronco, sarmentos, folhas, flores 

e fruto, que mantém um ciclo de vida que varia entre trinta anos até idades superiores a cem 

anos. Pertence à família botânica Vitaceae que pode ser subdividida em dezenas e dezenas 

de géneros e famílias, dos quais o gênero Vitis (Douro Wine Tourism). A maioria dos vinhos 

é elaborada com uvas da espécie Vitis Vinífera, que segundo estudos recentes existem 

perto de 10.000 castas distintas da família Vitis Vinífera, muitas delas de geração natural, 

outras resultantes de cruzamentos forçados pela mão humana. Cada casta apresenta 

folhagem própria, cachos distintos no tamanho e na forma, bem como aromas e sabores 

diferenciados que dão origem a mostos diferentes, e consequentemente, a vinhos com 

perfis, sabores e aromas distintos (Douro Wine Tourism; Johnson, 1989).  

O Douro possui castas que não existem em nenhuma outra parte do mundo, 

consideradas patrimônio da região, (Falcão, 2012), e por isso despertam preocupação de 

alguns produtores, com o possível desparecimento de algumas. As três subregiões 

produzem vinhos Douro tinto, rosé, branco, espumante e e Moscatel do Douro, além do 

Porto e Regional Duriense (Salvador, 2007). O melhor vinho do Porto, de acordo com 

Barreto, A. (1993), é feito nas encostas mais áridas e próximas do rio, enquanto os vinhos 

de mesa são produzidos nas encostas mais frescas. A região do Baixo Corgo, outrora 

considerada a melhor região para a produção do vinho do Porto, atualmente apresenta 

melhores condições para a produção de vinho de mesa. No Cima Corgo, mais 

especificamente no Pinhão, os bagos de uva atingem maior concentração de açúcar, sendo 

uma área perfeita para a produção de vintages. Nas áreas mais elevadas do Cima Corgo e 

Douro Superior, destacam-se os vinhos brancos, espumantes e o generoso Moscatel 

(Barreto, A., 1993; Salvador, 2007). 

As castas cultivadas na região têm uma história secular, já que algumas provêm da 

época da Ordem de Cister (Idade Média), sendo as melhores castas para a produção de 
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vinho do Douro e Porto a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Aragonez (na 

região denominada de Tinta Roriz) e Tinto Cão, além das das castas Trincadeira e Souzão 

(Barreto, A., 1993). A produção de vinhos brancos é essencialmente sustentada pela 

plantação de castas como a Malvasia Fina, Gouveio, Rabigato e Viosinho. Para a produção 

de Moscatel, planta-se a casta Moscatel Galego (Barreto, A., 1993).  

 

4.3.2  Denominações de Origem: a valorização do local 

 

A procura por produtos com qualidades diferenciadas fez com que, ao longo do 

tempo, as regiões originárias destes bens se tornassem uma referência. Este interesse 

levou a uma valorização tanto do produto como do território produtor, mas essa valorização 

veio quase sempre acompanhada de um aumento nas fraudes dos produtos, como no caso 

do Vinho do Porto, em que o aumento da demanda trouxe também um aumento nas 

adulterações da bebida (Maior, 1876). O elevado preço atingido pelo Vinho do Porto, fez 

com que ambiciosos produtores e comerciantes produzissem deploráveis falsificações da 

bebida, que conduziram ao descrédito dos vinhos, chegando ao ponto de se propagar na 

Inglaterra a ideia de que eles eram insalubres e até venenosos (Maior, 1876). Para evitar a 

continuidade desta situação foi criada a Real Companhia e demarcada a primeira região 

vitícola do mundo: a Região Demarcada do Douro, como forma de assegurar a qualidade e 

a reputação do Vinho do Porto (conforme exposto na seção anterior). Durante séculos, 

muitos países têm buscado mecanismos de proteção de seus produtos e regiões, entre os 

quais as Denominações de Origem (DO) e as Indicações Geográficas (IG). 

Em Portugal, as normas sobre as Indicações Geográficas e as Denominações de 

Origem de produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios, encontram-se no Regulamento da 

Comunidade Europeia (CE) nº 510/2006, de 20 de Março, além do Regulamento (CE) nª 

479/2008 de 29 de Abril, específico para vinhos e outras bebidas alcóolicas. 

 De acordo com o Regulamento, a Denominação de Origem é entendida como:  

 

a) o nome de uma região, de um determinado local ou, em casos excepcionais, de 
um país que serve para designar um produto agrícola ou um gênero alimentício: 
- originário dessa região, desse local determinado ou desse país, 
- cuja qualidade ou características se devem essencial ou exclusivamente a um meio 
geográfico específico, incluindo os fatores naturais e humanos, e 
- cuja produção, transformação e elaboração ocorrem na área geográfica delimitada 
(Regulamento da Comunidade Europeia (CE) nº 510/2006).  

  

O mesmo Regulamento também descreve a Indicação Geográfica, cujas diferenças, 

em relação à Denominação de Origem são: que possua ―determinada qualidade, reputação 

ou outras características que podem ser atribuídas a essa origem geográfica‖, isto é, não 

essencialmente ou exclusivamente, e ―cuja produção e/ou transformação e/ou elaboração 
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ocorrem na área geográfica delimitada‖, ou seja, pelo menos uma das etapas tem de ser 

realizada na área delimitada. Segundo o Regulamento, a Denominação de Origem e a 

Indicação Geográfica foram estabelecidas considerando as questões ligadas aos produtores 

pois ―a promoção de produtos com determinadas características pode tornar-se um trunfo 

importante para o mundo rural, nomeadamente nas zonas desfavorecidas ou periféricas‖, 

contribuindo desta forma, para ―a melhoria do rendimento dos agricultores e, por outro, a 

fixação da população rural nessas zonas‖, como aquelas relacionadas aos consumidores, 

observando uma demanda maior por ―produtos agrícolas ou de gêneros alimentícios com 

uma origem geográfica determinada‖. E ainda considerando as questões relacionadas aos 

consumidores, pois ―perante a diversidade dos produtos colocados no mercado e a 

abundância de informações sobre eles fornecidas, o consumidor deverá dispor de 

informações claras e sucintas sobre a origem do produto‖ (Regulamento da Comunidade 

Europeia (CE) nº 510/2006).  

No caso do Douro, o Decreto-Lei n.º 173/2009 de 3 de Agosto (Ministério da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas) dispõe sobre as Denominações de 

Origem e as Indicações Geográficas da Região Demarcada do Douro, e o n.º 242/2010 

(Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto), estabelece o regime aplicável à proteção e 

apresentação das Denominações de Origem Porto e Douro e da Indicação Geográfica 

Duriense, disciplinando as menções, estágio, rotulagem e embalagem, bem como as 

categorias especiais de vinho do Porto e do Douro. O artigo 17 trata das menções 

tradicionais: Vintage; LBV (Late Bottled Vintage); Colheita ou Data de Colheita; 10 anos de 

idade, 20 anos de idade, 30 anos de idade, mais de 40 anos de idade ou 40 anos de idade 

(quando o vinho tenha como destino os Estados Unidos da América); Crusted; Reserva ou 

Reserve; Reserva Tawny ou Tawny Reserve e Reserva Branco ou White Reserve; Tawny; 

Ruby; Branco, Blanc ou White; Branco Leve Seco; Rosado ou Rosé. 

Esse reconhecimento do modo de produção local, através das denominações de 

origem, repercute diretamente nas questões territoriais, entendidos aqui os territórios, como 

a representação de relações históricas, políticas e identitárias, baseadas no sentimento de 

pertencimento (Abramovay,1998).  Os mecanismos de proteção (Denominação de Origem e 

Indicação Geográfica) fortalecem as construções territoriais, favorecendo a valorização do 

próprio território (Flores e Medeiros, 2013), pois o estabelecimento de Indicações 

Geográficas (IGs), de acordo com as autoras, acaba por se configurar na formalização da 

constituição de um terroir, dentro de normas internacionalmente aceitas, ligando território e 

produtos. 

Para Bruch uma das contribuições mais relevantes desses mecanismos de proteção 

é ―a concretização do reconhecimento de um lugar como originário de um determinado 

produto, que se encontra impregnado da história daquela região e do povo que a habita, da 
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sua cultura, reputação e constância‖ (2008, 3). Este reconhecimento, analisa a autora, pode 

contribuir para a permanência das pessoas no lugar de origem, e, desta forma, auxilia o 

desenvolvimento sustentável das comunidades, que poderiam ―se esvaziar com a ida dos 

filhos para a cidade e a perda completa da memória cultivada ao longo de gerações‖ (Bruch, 

2008,3).  

 Além desses benefícios, constata-se também um incremento do enoturismo em 

áreas vinícolas com indicação geográfica, pois essa ligação do vinho com a região 

produtora, aumenta o interesse pelas viagens, colaborando na promoção  do território e 

favorecendo os vínculos dos consumidores com os produtos, que passam a representar 

características e identidade desse território (Flores e Medeiros, 2013). Mas, esse 

desenvolvimento turístico só poderá existir e perpetuar, se essa valorização for 

internalizada, pois não há território sem algum tipo de identificação e valorização simbólica  

do espaço pelos seus habitantes (Haesbaert, 2004), então se a valorização for uma 

imposição externa, de forma instrumental, com o único intuito de atrair receitas, ela não se 

sustentará. Para que seja sustentada a diferenciação dos produtos tem de estar diretamente 

ligada ao modo de vida local, que no caso do vinho deve integrar a natureza e a cultura 

locais.  

4.4  As quintas de enoturismo na Região Demarcada do Douro 

 
O enoturismo liga o visitante à cultura e à vida no meio rural, pois nos últimos anos, a 

necessidade de ―identidade‖, de entender os lugares como portadores de valores e 

tradições, argumenta Privitera (2010), tem levado as pessoas a verem as áreas rurais como 

locais de valores, de recursos e de cultura. O autor considera, assim, que a agricultura tem 

desempenhado um papel multifuncional, e, ao se ligar ao turismo, passa a proteger e 

explorar seu patrimônio como uma ferramenta de interconexão entre produtos locais e os 

valores das tradições culturais, com ênfase no território. Neste sentido, destaca-se a 

importância das quintas, ou também denominadas vinícolas no Brasil, enquanto locais onde 

o turismo, o cultivo da vinha e a produção do vinho se encontram.  

 

4.4.1  As quintas de enoturismo: encontro entre a cultura e o rural 

 

Segundo Privitera (2010), o turismo do vinho é capaz de dinamizar a competitividade 

de um território, incrementar e melhorar a produção vinícola, respeitar o meio-ambiente e 

melhorar as condições de vida dos moradores. O enoturismo está se configurando nos 

últimos anos como uma via complementar de criação de empregos e geração de riquezas 
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nas zonas rurais, isto porque o vinho é um elemento interessante para o turismo por três 

razões principais: incrementa os fluxos turísticos, cria uma importante imagem de destino 

turístico de qualidade e serve para desenvolver a localidade (Szivas, 1999).  

Para Privitera (2010), o enoturismo pode ser compreendido por suas dimensões 

culturais e rurais, pois na pós-modernidade tem-se constatado um maior interesse do 

homem pelas histórias locais, pela aproximação com a natureza e  com a ―cultura rural‖, 

uma busca pelas ―suas raízes‖, de forma a satisfazer suas necessidades por ―identidade‖. 

Neste sentido, Privitera (2010) acredita que a ligação da agricultura com o turismo é 

necessária para proteger e aproveitar seu patrimônio como uma ferramenta de interconexão 

entre produtos locais, o campo, as tradições os valores culturais. Maffesoli (1995) sublinha 

que a humanidade se sente frágil, levando o homem a buscar segurança, por locais onde se 

sinta ligado à terra, à sua origem, mas, ao mesmo tempo, como refere o autor, se vive uma 

―surrealidade societal‖, com os indivíduos buscando a novidade constante com o intuito de 

viver intensamente o presente. Essa visão hedonista, segundo Maffesoli, caracteriza-se pela 

valorização dionisíaca, em que viver a vida se torna o lema da pós-modernidade. Por isso, 

ao mesmo tempo em que as pessoas vêem no enoturismo um retorno ao campo, ao 

imaginário da vida simples e tranquila, marcada por relações pessoais duradouras, 

encontram também a diversão, os valores dionisíacos, o relaxamento e o prazer. O 

enoturismo possibilita  que se vivenciem os três arcaísmos da pós-modernidade, na análise 

de Maffesoli: o retorno de Dionisio caracterizado pelo―reencantamento do mundo‖, a tribo e 

o nomadismo. Trata-se de se entusiasmar em comum e no presente, sem se preocupar com 

o futuro‖ (Maffesoli, 1995). 

Em parte, esta dimensão reforça o interesse do presente estudo, ao centrar-se nas 

quintas de enoturismo, como locais onde se desenvolve a agricultura, e ao mesmo tempo, 

se desenvolvem serviços para atender aos visitantes, desempenhando um papel importante 

quando preservam e respeitam os valores e as histórias regionais. A integração vinho e 

turismo, representando a conexão entre agricultura, vinhedos e visitantes, é representada 

pelo enoturismo como uma parte das estratégias de desenvolvimento rural (Privitera, 2010). 

As quintas são o ponto de encontro, a intersecção e a razão de ser do enoturismo, como 

local de cultivo da vinha e de produção do vinho, do patrimônio do vinho e de recepção dos 

visitantes. O enoturismo caracteriza-se pelo conhecimento da história do vinho, dos 

costumes locais, da arquitetura, do artesanato, enfim da cultura ordinária, dos 

acontecimentos rotineiros, das histórias pessoais, nas visões de Williams (1992), Hoggart 

(1998) e Thompson (1987). 

Para Privitera (2010) o enoturismo realiza-se no meio rural, e em particular nos 

territórios economicamente mais desfavorecidos, pois geralmente estes conservam o que é 

genuíno e autêntico, com poucas alterações substanciais. Com base nesta afirmação, pode-
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se depreender que as quintas ao potencializarem o enoturismo contribuem de forma 

significativa para a redução do êxodo rural e para a proteção do patrimônio cultural. É 

primordial que o enoturismo, através das quintas, tenha como premissa a defesa e a 

valorização do patrimônio natural e cultural do vinho, através das seguintes ações (Getz, 

2000; Privitera, 2010): 

a) O respeito pela capacidade de carga da localidade, de forma a se adotarem 

medidas específicas para garantir a continuidade do desenvolvimento turístico, 

respeitando as particularidades do território; 

b) A contribuição do turismo para a manutenção  e valorização do patrimônio, 

definindo-se sistemas que permitam o desenvolvimento do turismo mas, ao 

mesmo tempo, a conservação e a valorização do patrimônio cultural do local; 

c) O desenvolvimento econômico e social, fundamentado no apoio à economia 

local. Os benefícios advindos com a atividade devem retornar à comunidade 

local, através da geração de empregos diretos e indiretos, à proteção do 

patrimônio cultural, e melhores serviços para a população; 

d) a preocupação com o meio-ambiente, através da viticultura e da vinicultura 

orgânicas; 

e) as parcerias que são vitais para o turismo do vinho, tanto entre o próprio trade 

como com o poder público e demais setores da região. 

 

Baseando-nos nas observações de campo, realizadas no Brasil e em Portugal, e nas 

recomendações de Getz (2000), elaborou-se uma relação dos prinicipais serviços e 

instalações que as quintas devem oferecer para que possam melhor atender aos 

enoturistas:  

a) Sinalização de acesso: é fundamental que as estradas sejam devidamente 

sinalizadas, de modo a orientar o visitante. As placas de sinalização das rotas do 

vinho também são essenciais. Getz (2000) recomenda que sejam fornecidos 

mapas e brochuras que orientem os enoturistas sobre as localizações, as 

atrações da região e os serviços oferecidos pelas quintas; 

b)  Estacionamento: este item, argumenta Getz (2000), é fundamental e deve ser 

visto como parte integral da estrutura ofertada aos visitantes. Acrescentamos 

também, as coberturas para proteger os carros do sol e os acessos às quintas, 

que evitem que os enoturistas se molhem nos dias de chuva. Não se devem 

esquecer os acessos para os portadores de necessidades especiais, assim 

como para as crianças e os idosos; 
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c) Organização interna: as visitas devem ser planejadas e bem administradas para 

que não haja interferência nas atividades produtivas da quinta, e para que a 

visita não seja considerada  pelos enoturistas pouco profissional e 

desorganizada. Deve haver uma orientação dos locais a serem visitados e das 

atividades oferecidas; 

d) Design e ambiente: o próprio prédio da quinta e seus entornos são atrativos 

turísticos, mas Getz (2000) acrescenta que o cuidado com o conforto do visitante 

é essencial. Neste aspecto, alertamos para os cuidados com a segurança dos 

visitantes, pois muitas quintas possuem alguns locais de difícil acesso, como 

escadas e locais escuros, que devem ser evitados por crianças e pessoas com 

dificuldade de locomoção; 

e) Recepção: como expõe Getz (2000) a recepção é a porta de entrada da quinta, 

e portanto, a primeira impressão que estes visitantes terão, mas além das 

questões de organização e decoração, há que se preocupar com os profissionais 

responsáveis pelo atendimento incial aos visitantes; 

f) Salas de prova: é um dos locais mais procurados pelos visitantes, e por isso, 

merece atenção por parte dos gestores das quintas, de forma a facilitar as 

degustações com mobília confortável, utensílios apropriados (especialmente os 

copos) e profissionais atenciosos e preparados para informar os enoturistas; 

g) Sala de eventos: esses ambientes devem ser planejados e dotados dos 

equipamentos adequados. Os eventos também podem ser realizados ao ar livre, 

aproveitando a paisagem onde se encontra a quinta, mas faz-se necessário um 

espaço organizado e preparado para imprevistos como mudanças bruscas de 

tempo, a exemplo de chuvas que podem inviabilizar os eventos; 

h)  Restaurantes: algumas quintas são dotadas de restaurantes, e isto torna-se um 

diferencial importante quando as propriedades se localizam em áreas distantes 

dos centros; 

i) Loja de vendas dos vinhos: além dos vinhos, Getz (2000) refere que as quintas 

podem oferecer produtos artesanais, ―souvenires‖ ligados ao vinho e outros 

produtos da quinta, como azeites e sucos de uvas; 

j) Áreas de lazer: piscinas, parques infantis, áreas para piqueniques e locais para 

descanso são componentes que aprimoram a satisfação dos visitantes; 

k) Visitas na quinta com guia: durante as visitas é essencial a presença de um guia, 

que conheça a propriedade, sua história e que também tenha conhecimento 

sobre as questões vitivinícolas. Os guias devem ter domínio de idiomas (além do  

nativo) de acordo com o perfil dos visitantes; 
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l) Quartos para pernoitar: os quartos são essenciais principalmente em quintas que 

se localizam distantes de hotéis, a exemplo do Douro. Além disso, muitos 

visitantes que estão conduzindo seus próprios veículos precisam pernoitar para 

que possam consumir o vinho sem conduzir depois;  

m) Acessibilidade para portadores de necessidades especiais: deve haver uma 

preocupação para que visitantes com necessidades especiais possam usufruir 

da visita sem impedimentos ou constrangimentos. 

 

4.4.2  As quintas da Região Demarcada do Douro: representação da vida duriense 

 

Segundo Getz (2000) as quintas são o núcleo de atração do enoturismo e 

desempenham um papel de agregadoras, de formadoras de imagem do destino e peças 

centrais do entorno. Para o autor, muitas quintas, tanto na Europa como no Novo Mundo, 

são antigas ou únicas o suficiente em suas arquiteturas ou artefatos com siginificância 

histórica, para despertarem o interesse dos visitantes. Neste aspecto, destacam-se as 

quintas da Região Demarcada do Douro que, com suas construções e tradições, constituem 

um acervo de imenso valor, e não nos referimos apenas aos prédios, aos instrumentos e às 

ferramentas, mas também à história das famílias proprietárias e das comunidades 

durienses. As quintas do Douro são definidas como : 

unidades de elevado potencial turístico, representativas da identidade vitivinícola 
duriense, com produção e/ou comercialização de vinhos do Douro e Porto e 
destinadas a prestar serviços de interesse turístico, podendo incluir, nomeadamente, 
alojamento, restauração ou animação, dispondo para o efeito de um adequado 
conjunto de instalações, estruturas, equipamentos e serviços complementares, 
tendo em vista a oferta de um produto turístico de excelência, diferenciador e 
representativo da identidade histórico-cultural e paisagística da Região do Douro 
(Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro- PDTVD, 2007-2013, 33). 

 

Para entender a Região Demarcada do Douro, é imperativo observar as suas 

quintas, ―essa forma complementar de ocupação do espaço rural que por toda esta região 

pontua a paisagem, muitas vezes, preenchendo os espaços vazios entre as aldeias‖ 

(Pereira, 2003).  

O surgimento do termo quinta, utilizado em Portugal, para se referir a vinícolas, pode 

remeter à Idade Média, quando as terras eram entregues pela Coroa aos agricultores a 

troco de uma renda ou de um tributo de um quinto da sua produção (Pinho, 2012). De 

acordo com Ferreira, N.M.F.C. (1999) os termos quintana e quinta, assim como casais, eram 

subunidades agrícolas formadas dentro das vilas, compostas pelas habitações dos 

proprietários ou cultivadores, por pomares, pelas terras lavradias, por soutos, pelas vinhas, 

entre outros. O vocábulo quinta procede do português arcaico quintã que, juntamente com 
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outras formas de propriedade, como o casal, derivou da desagregação da vila romana 

(Ferreira, N.M.F.C. 1999).  A autora explica que uma hipótese proposta por Sampaio em 

1976, aponta para que o vocábulo quinta possa proceder da divisão romana em 

Cardo/Decumanus, sendo esta a quinta parcela. Este tipo de divisão pode ter sido aplicado 

à villa resultando a quinta de uma forma de agrimensura agrária (Ferreira, N.M.F.C., 1999). 

Até o século XVIII grande parte das quintas do Douro eram propriedades das ordens 

monásticas arrendadas aos cultivadores, com predomínio dos Mosteiros de São João de 

Tarouca e de Santa Maria de Salzedas, na Região Demarcada do Douro (Pinho, 2012). 

Durante a Época Moderna, o termo quinta generalizou-se passando a existir mais unidades 

independentes, adquiridas pela pequena nobreza ou pela burguesia, que desta forma 

tornavam visível o seu estatuto social (Ferreira, N.M.F.C., 1999). Depois da filoxera muitas 

casas foram abandonadas e nunca mais voltaram a ser habitadas, outras mantiveram-se 

com pouca manutenção, e outras ainda, foram reformadas para melhorar as condições de 

conforto dos convidados (Ferreira, N.M.F.C., 1999), como por exemplo as casas de quintas 

voltadas ao enoturismo. Segundo a autora, no século XX algumas quintas já tinham 

ampliado sua estrutura, com laboratório próprio e escritório, para além da modernização que 

foi surgindo ao nível da produção como as cubas de vinificação de cimento ou aço 

inoxidável. 

 Portanto, na atualidade, ―a quinta na Região Demarcada do Douro pode ser 

interpretada como uma unidade de exploração agrícola, neste caso específico, vocacionada 

para a vitivinicultura, onde se integram casa de habitação e estruturas de apoio à atividade 

agrícola e, em especial, vitivinícola‖ (Ferreira, N.M.F.C., 1999, 8). É assim, ainda segundo a 

autora, ―uma forma de organização do território, que deve ser conservada, pelos seus 

valores culturais e memorativos‖, e por isso analisada como um fenômeno territorial, 

histórico, social e patrimonial (1999, 8).  

As construções que moldam as paisagens apresentam, mesmo dentro da Região 

Demarcada do Douro, diferenças na ocupação territorial, conforme a sub-região. No Baixo 

Corgo, devido à maior facilidade de ligação às cidades do litoral, e, portanto um 

desenvolvimento mais precoce, verifica-se uma grande heterogeneidade na paisagem. A 

separação entre campos de cultivo ou quintas e povoações é muito ténue, resultando em 

uma enorme mistura entre as formas arquitetônicas das povoações e das casas de quinta 

(Ferreira, N.M.F.C., 1999; Pinho, 2012).. Nas outras duas subregiões, o Cima Corgo e o 

Douro Superior, esta separação é mais perceptível, uma vez que, por um lado as quintas 

são de um período posterior e por outro não se registram muitos povoamentos anteriores, 

dada a dificuldade de acesso que havia, gerando uma paisagem mais organizada (Ferreira, 

N.M.F.C., 1999; Pinho, 2012). Nestas duas sub-regiões, as quintas podem funcionar como 
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apoio aos viajantes, porque muitas vezes, são as únicas construções existentes ao longo do 

percurso. 

 Pereira e Teixeira (1998), consideram que as quintas podem ter estado na origem de 

algumas localidades atuais, a exemplo das freguesias de Mós, Carviçais e Felgueiras, no 

concelho de Torre de Moncorvo. ―A estrutura e distribuição das quintas, é bem mais 

dinâmica, com uma profundidade histórica que por ora ainda nos escapa, bem como o papel 

dos agentes do povoamento no passado: reis, senhores, camponeses e mosteiros‖ (1998, 

88).  

É possível que existam relações entre os estabelecimentos da época romana com as 

quintas, pois é nas áreas destas quintas que se encontram a maioria dos sítios 

arqueológicos da época romana, na região do Vale do Côa. Nestes locais têm sido 

encontrados fragmentos de cerâmica e telha, moedas, pedras de construções, capitéis, 

entre outros (Pereira e Teixeira, 1998). Essas relações, prosseguem os autores, parecem 

ser confirmadas com a quase total correspondência do núcleo principal da quinta com a 

área ocupada pelos vestígios romanos. Assim, analisam que, se não for possível afirmar um 

processo de continuidade histórica entre a ocupação romana e a quinta atual, pelo menos é 

possível encontrar uma grande afinidade entre elas. A vila romana pode ser comparada de 

forma genérica à estrutura de uma quinta, com a casa de habitação, os edifícios voltados à 

acomodação dos trabalhadores e as instalações produtivas (Pereira e Teixeira, 1998). Por 

isso, para os autores, enquanto as pesquisas arqueológicas no Vale do Côa não puderem 

confirmar a continuidade histórica, a relação que se pode estabelecer é de conceito, uma 

forma semelhante de ocupar o espaço rural: 

o modo como o conjunto de edifícios de certas quintas se implanta no terreno, a sua 
cenografia, reforça ainda mais esta ideia. Localizadas geralmente junto dos 
melhores solos agrícolas, ou com especiais aptidões para determinado tipo de 
culturas, dispõem-se de pleno levemente sobrelevado, sobranceiro aos campos, no 
fundo de vales e junto de linhas de água, mas suficientemente retiradas e ao abrigo 
de cheias ou enxurradas ocasionais (Pereira eTexeira, 1998, 89) 

 

            Apesar de não haver uma especificação rígida da estrutura de uma quinta, 

normalmente esta é composta pela casa do proprietário e um conjunto de dependências de 

serviço que auxiliam a produção, conforme seguem descritos por Ferreira, N.M.F.C. (1999) 

e Pinho (2012): 

a) Casa do Proprietário: construída no local com mais exposição solar e protegido 

dos ventos, é quase sempre a maior construção da quinta, e por isso vista como 

uma casa senhorial. A sua planta-base é retangular, a fachada geralmente é 

simples e corrida, e voltada para um pátio em torno do qual se encontram as 

outras estruturas que compõe o conjunto. Muitas das casas tinham pátios 
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fechados de modo a poderem soltar as aves para consumo da casa, conhecidos 

por pátio das galinhas. A localização da casa de modo a se destacar na 

propriedade (e muitas vezes, com a plantação de uma árvore de caráter exótico 

ou de grande porte próxima à casa), atendia a propósitos tanto de controle visual 

das atividades na quinta, como às questões de poder, pois demonstrava a quem 

pertencia a propriedade, uma vez que  a casa é um espaço de uso e 

representação, refletindo a personalidade da família proprietária. De forma geral, 

o sobrado serve para habitação do dono da casa, ficando a parte de baixa para 

adega onde se armazena o vinho e no fundo uma outra casa onde se localizam 

os lagares. Um espaço que se impõem ao restante da casa de habitação, é a 

sala, por representar um local onde são recebidos os convidados. Geralmente 

nas quintas de enoturismo a sala é decorada com móveis, objetos, documentos 

e fotos que contam a história da família proprietária. Muitas quintas possuem em 

suas paredes certificados de premiações de seus vinhos e das atividades de 

enoturismo, além de quadros com mapas da Região Demarcada do Douro, e 

armários com exemplares de garrafas dos vinhos produzidos na quinta. Verifica-

se que a cozinha se destaca do corpo da casa, podendo esta distinção estar 

relacionada com o maior risco de incêndio na cozinha. As casas de banho 

(banheiros) geralmente se resumiam ao espaço dedicado à higiene  e a uma 

retrete no exterior da casa. O asseio era feito em banheiras nos quartos, 

lavatórios e bidés de esmalte ou madeira. As casas da quinta, vistas como  um 

símbolo de poder e de prestígio, são uma representação da imagem de seus 

vinhos, e funcionam atualmente como a recepção dos enoturistas e demais 

convidados, tendo  a função de repouso dos proprietários e de instrumento de 

trabalho. A presença de brasões na entrada da casa, no portão que dá acesso à 

quinta ou na capela, confere prestígio: a pedra de  armas simboliza a 

perpetuação do poder, através da resistência do material utilizado, o granito. 

Normalmente no escudo estão representados os apelidos (sobrenomes) mais 

antigos cuja memória se quer conservar, uma forma de perpetuar a história da 

quinta. 

b) Casa do Caseiro: situa-se junto da casa principal e é ocupada pelo responsável 

pela quinta, assegurando a continuidade dos trabalhos agrícolas e a proteção da 

propriedade, uma vez que quase sempre os proprietários não residem 

permanentemente na quinta. A sua habitação é simples, com um ou dois pisos, e 

próxima à casa de habitação. 

c) Cardenhos: trata-se do edifício destinado ao descanso dos trabalhadores, 

geralmente separada em uma área feminina e uma masculina, podendo haver 
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uma estratificação dos trabalhadores, em que os empregados rurais e jornaleiros 

descansavam numa camarata comum e os trabalhadores mais especializados 

(podadores e enxertadores, por exemplo) tinham acesso a camaratas 

particulares. Atualmente seu uso é menos frequente, devido à substituição por 

máquinas nas tarefas mais difíceis e, devido aos meios de transporte mais 

rápidos que possibilitam que os trabalhadores possam pernoitar em suas 

residências. Mesmo assim, em algumas quintas durante a vindima os 

trabalhadores dormem nos cardenhos. 

d) Cozinha dos caseiros: os trabalhadores tem para seu uso uma cozinha à parte 

da cozinha da casa principal. Esta costuma ser constituída por uma divisão 

grande quadrada, normalmente com uma enorme lareira tradicional adossada a 

um dos cantos. 

e) Lagar, adega e armazém: o lagar, geralmente, é um tanque retangular baixo, 

quase sempre de pedra (granito) onde são pisadas a uva e o mosto (suco) da 

uva fermentada. Hoje, há lagares de cimento, inox, ou mesmo de pedra 

revestidos de aço inox com controle de temperatura. Não existe um tamanho 

padrão, mas o mais comum mede em torno de 80 cm de altura com capacidade 

de 7,5 mil litros (Copello, 2008), e segundo as autoras, são colocados sobre um 

plinto de granito ou, quando junto ao chão, circundados por um pequeno passeio 

em pedra.  Cada casa de lagar tem normalmente mais do que um lagar, que se 

distribuem a todo o comprimento da parede sul, formando uma linha contínua. 

No caso específico dos terrenos acidentados do Douro, os lagares comumente 

encontram-se atrás da casa, de modo que o vinho escorra pela força da 

gravidade através de caleiras de granito até aos tonéis, depositados no andar de 

baixo. Os lagares são considerados uma unidade de produção preciosa, e por 

isso, as autoras consideram que os lagares de granito talvez fossem um tipo de 

construção rara, constituindo um valor acrescido. A partir do final do século XVIII, 

com o aumento da produção vinícola, por questões de espaço, o lagar e a adega 

foram separados da casa, constituindo um edifício à parte, denominado de 

oficina vinária. Na sala ao lado fica instalada a adega, em cuja parede de divisão 

passa uma caleira com bicas de granito para depositar o vinho em cada 

recipiente. A sala da adega tem o mesmo comprimento da dos lagares, mas é 

mais larga e com pé direito mais elevado, para o arejamento necessário aos 

vinhos. Embora muitas adegas possuam janelas largas, estão quase nunca são 

abertas, pois a luz é prejudicial ao vinho. Orienta-se que os tonéis, onde ficam os 

vinhos, não fiquem diretamente no chão para que não aprodeçam em contato 

com o solo. 
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f) Frasqueira ou garrafeira: um pequeno espaço para guardar os vinhos 

engarrafados. Estes espaços estão quase sempre ligados à casa, no subsolo, 

uma vez que as garrafas necessitam de temperaturas e umidade constantes. Na 

maioria dos casos são estruturas simples, com paredes forradas por suportes 

para as garrafas. 

g) Outras estruturas: podem-se ainda encontrar algumas instalações que embora 

não estejam diretamente ligadas à vitivinicultura servem de apoio à vida na 

quinta, como por exemplo, a produção de alimentos para os trabalhadores e 

proprietários ou o abrigo de animais. 

h) Capela: O espaço de culto, um privilégio real, que a partir do século XVI foi se 

tornando um símbolo de poder para as famílias nobres. Sendo assim, as capelas 

exerciam, além da função religiosa, também a função de status. Muitas capelas 

foram construídas em cumprimento de promessas, e também como uma forma 

de criar elos entre os membros da família: os vivos deveriam rezar pelos que se 

encontravam enterrados nas capelas, e estes, protegeriam seus familiares. Mas 

também, podiam ser uma forma de demonstrar o prestígio das famiílias 

proprietárias, uma vez que sua construção e manutenção demandavam um 

investimento só acessível aos mais ricos. Além disso, no caso das quintas 

durienses, a localização das propriedades, muitas vezes, distantes do povoado, 

justificava a sua construção em quintas, ficando acessível também aos 

funcionários da quinta e aos que moravam nas proximidades. O responsável 

pela capela, que costumava ser um padre, podia abarcar as funções de 

administrador da quinta, uma vez que exercia forte influência dos trabalhadores, 

sendo uma pessoa de confiança dos proprietários.  

 

A religiosidade é um elemento forte e presente na identidade duriense, e facilmente 

notada nas visitas às quintas da Região Demarcada do Douro. Muitas propriedades 

visitadas possuíam capelas, que, na maioria das propriedades, encontravam-se bem 

preservadas, constituindo parte do roteiro enoturístico.  

A religião como parte integrante da cultura de um povo, pode fazer parte das 

atividades enoturísticas, uma vez que o enoturismo, entendido como turismo cultural, busca 

a imersão na cultura local, e portanto abrange a  religiosidade.  Além das capelas das 

quintas, também podem ser destacadas algumas construções religiosas na Região 

Demarcada do Douro (Turismo do Douro): 

 

a) Igreja de São Miguel de Armamar: É o único monumento nacional classificado do 

Município, com uma arquitetura no estilo românico. Segundo a tradição, a igreja 
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terá sido construída com pedras do demolido Castelo de Armamar, antes da 

fundação do Mosteiro de Salzedas. Alguns consideram  que a igreja foi fundada 

por Egas Moniz, e outros consideram que na verdade, por iniciativa de Egas 

Moniz, foi construída uma capela, e não a atual igreja que lhe terá sucedido 

(Câmara Municipal de Armamar).  

b)  Igreja de Nossa Senhora da Natividade em Cinfães: foi sagrada em honra de 

Santa Maria, embora alguns estudiosos acreditam que ela tenha sido edificada 

no século XII, a inscrição em caracteres góticos que se encontra ao lado do 

portal principal, remete a sua cronologia para finais do século XIV (Turismo do 

Douro). 

c)  Mosteiro de Nossa Senhora da Purificação em Moimenta da Beira: O Mosteiro 

foi fundado em 1596 por Fernando Mergulhão, abade de S. Clemente de Basto, 

com o objetivo de abrigar as mulheres solteiras, entre elas suas irmãs, pois 

como era costume na época, as mulheres que não casavam eram enviadas para 

viver em conventos. As religiosas vieram do mosteiro de Semide instalar-se no 

acolhimento construído pelo fundador, e a irmã do fundador, Isabel Mergulhão, 

foi nomeada 1ª Abadessa Perpétua (Dias, G. J. A.C., 2007). 

d)   Igreja Matriz de São João da Pesqueira: A Igreja possui uma fachada simples 

do século XIV, com portal de arco ogival interrompido e arrematado por uma 

sineira de dupla ventana. Interiormente salientam-se o retábulo-mor barroco e o 

teto do século XVII, bem como as várias lápides funerárias existentes no seu 

lajeado (Câmara Muncipal de São João da Pesqueira). 

e) antigo Convento de São Pedro das Águias em Tabuaço: O antigo mosteiro de 

São Pedro das Águias foi construindo em 991, pelos cavaleiros D. Tedon e D. 

Rausendo e, por alguns eremitas que fugiam dos mouros, constituindo uma 

pequena capela românica em devoção a São Pedro. Em 1832 foi transferido e 

edificado sobre o vale do rio. Com a extinção das ordens religiosas o edifício foi 

abandonado, caindo em ruínas, sendo restaurado nos anos de 1953 e 1954 

(IGESPAR). 

f) Mosteiro de São João de Tarouca: implantado no século XII, foi o primeiro 

mosteiro cisterciense em Portugal, chamado de São João de Barosa e também 

de São João de Mondim (Câmara de São João de Tarouca).  

g) Capela de São Pedro de Balsemão: A cronologia da capela divide-se em duas 

propostas: a época visigótica (séculos VI-VII) e a expansão do reino asturiano 

(séculos IX-X). Nos últimos anos, ganhou maior atenção a hipótese de o templo 

datar de finais do século IX ou, mesmo, já do século X, mas ainda não há um 

consenso. No século XVII, houve uma grande reforma responsável pelo aspecto 
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atual do monumento, fazendo com que hoje seja um edifício seiscentista que 

aproveitou alguns elementos altimedievais (IGESPAR). 

 

Ferreira, N.M.F.C. (1999) avalia que a subsistência de uma casa de quinta no Douro 

demanda muito esforço e investimento, sendo que a manutenção de muitas propriedades 

tem por base a preocupação com a preservação da história de seus antepassados, 

enquanto outras investem na sua manutenção como forma de espelharem a imagem dos 

seus vinhos no mercado. Compartilhando da análise da autora, compreendemos que 

conciliar a preservação deste patrimônio com a situação financeira e a estrutura familiar 

atual é um problema complexo, sendo o abandono, em muitos casos, quase inevitável. A 

solução pode passar pela procura de novas funções, como por exemplo o enoturismo 

(Ferreira, N.M.F.C., 1999). 

4.5   Enoturismo: uma viagem à cultura do Douro  

 
O desenvolvimento do turismo na Região Demarcada do Douro é propiciado pelos 

atrativos naturais e culturais, uma vez que, essa região conta com variados recursos 

turísticos. Neste sentido, considerando o objetivo proposto nesta pesquisa, abordaremos 

nesta sub-seção alguns atrativos culturais, entendendo que é fundamental a preservação da 

cultura duriense. 

 

4.5.1   As Aldeias Vinhateiras do Douro 

 

O programa ―Aldeias Vinhateiras do Douro‖ foi proposto em 2001 pela AIBT (Ação 

Integrada de Base Territorial) do Douro, incluída no Programa de Desenvolvimento da 

Região Norte 2000 – 2006, passando a ser gerido pela Operação Norte (ON), com o 

objetivo principal de criar uma dinâmica de regeneração e valorização das aldeias do Douro 

Vinhateiro, através da revitalização socioeconômica, da fixação da população, da 

reabilitação dos espaços públicos, do fomento da cultura popular e do reforço da promoção 

turística do Douro (Turismo do Douro). As intervenções feitas pelo programa, segundo 

Cristóvão, Medeiros e Melides (2010), envolveram um investimento de cerca de 11 

milhões de euros, para a requalificação dos espaços públicos e instalação e modificação 

de infra-estruturas básicas, entre outros serviços. Além disso, foi feito um investimento em 

torno de um milhão de euros, para a consecução de dois projetos: um voltado à 

empregabilidade, desenvolvendo competências profissionais e sociais (investimento de 

cerca de 700 mil euros) e o outro voltado à comunicação e promoção (cerca de 300 mil 
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euros), com a criação de uma imagem gráfica para o conjunto das aldeias,  lançamento 

do site e de uma newsletter durante o primeiro Festival das Aldeias Vinhateiras, que teve 

lugar nos meses de setembro e outubro de 2007 (Cristóvão, Medeiros e Melides, 2010). 

Segundo Cristóvão, Medeiros e Melides (2010), as aldeias vinhateiras 

selecionadas constituem espaços rurais, ligados à história da vinha e do vinho, com 

reduzida densidade populacional e rico patrimônio cultural, tendo como participantes seis 

localidades de diferentes concelhos durienses: Barcos (Tabuaço), Favaios (Alijó), 

Provesende (Sabrosa), Salzedas e Ucanha (Tarouca) e Trevões (São João da Pesqueira). 

Essas seis aldeias estão situadas no Cima Corgo e são caracterizadas por uma baixa 

densidade populacional: a  mais habitada, é a aldeia de Favaios, com 1314 moradores e a 

menos habitada, é a aldeia de Provesende com 417 habitantes (Cristóvão e Medeiros, 

2010). 

Em todas as aldeias, a vitivinicultura, é a principal atividade econômica, sendo que 

Favaios apresenta uma maior diversidade de comércio e serviços (Cristóvão, Medeiros e 

Melides, 2010), e uma maior divulgação turística, principalmente devido ao Museu Favaios, 

Pão e Vinho, que tem por missão preservar e divulgar os saberes e artefatos associados ao 

pão e ao vinho Moscatel de Favaios, através de uma exposição permanente. O patrimônio 

religioso também é presença marcante em todas as aldeias, com suas festas dos Santos 

Padroeiros e suas igrejas  e capelas, além das comemorações ligadas à vinha e ao vinho, 

especialmente as festas das vindimas.  

Com o intuito de conhecer os resultados da implantação do Projeto Aldeias 

Vinhateiras, Cristóvão, Medeiros e Melides (2010) realizaram uma pesquisa com 

representantes locais de diversos setores, e com os moradores das aldeias de Favaios, 

Provesende, Ucanha e Salzedas. Os resultados mostram que o Projeto trouxe melhorias, 

principalmente na infra-estrutura, como arruamentos, canalizações, eletricidade e 

fachadas de algumas habitações, mas muitas obras, inicialmente planejadas, não foram 

realizadas. A pesquisa (2010) indica também que, apesar da criação do site das Aldeias 

Vinhateiras, do lançamento da newsletter e da realização do Festival, os autarcas e 

habitantes consideram que tem havido pouca divulgação pelas Regiões de Turismo, além 

de constatarem, que, após o término do projeto, houve uma diluição dos esforços 

investidos (Cristóvão, Medeiros e Melides, 2010). Uma das razões apontada é a falta de 

pequenos negócios locais, ligados ao artesanato e outros produtos, ao alojamento 

turístico e à restauração. Os representantes do poder local, segundo os autores, 

ponderam que seria importante continuar a partilha de experiências, com um esforço 

coletivo da população, das empresas ligadas ao turismo, das Câmaras Municipais e das 

entidades oficiais de turismo (Cristóvão, Medeiros e Melides, 2010)   

Os autores da pesquisa (2010) analisam que, mesmo não tendo obtido os 
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resultados esperados, este projeto teve como objetivo principal deter a emigração e 

manter as aldeias vivas. A valorização do ambiente, da agricultura e do artesanato, por 

exemplo, foram traços comuns, sendo o desenvolvimento do turismo um eixo central das 

intervenções. A revitalização de aldeias tem sido objeto de outros projetos, destacando, 

segundo Cristóvão, Medeiros e Melides (2010), projetos como Aldeias Históricas, Aldeias 

do Xisto e Aldeias de Portugal. Estes projetos, em geral, têm sido alvo de uma série de 

discussões, em que alguns estudiosos os consideram uma promoção de aldeias típicas 

museificadas, ou seja, ―criadas‖ para atender exclusivamente aos interesses dos visitantes, 

enquanto outros pesquisadores, vêem os projetos como uma forma de dinamização rural. 

Para os que consideram como uma museificação da localidade, estes projetos podem 

ocasionar uma paralisação no desenvolvimento de outros setores das aldeias para que se 

assegure a autenticidade buscada nas visitas a essas localidades. Neste sentido, Figueiredo 

(2003) considera que este processo não favorece, em quase nada, as dinâmicas de 

desenvolvimento local, na medida em que manter intacto•significa não dinamizar, pois: 

 

anunciamos o desaparecimento do rural como espaço dotado de dinâmicas próprias, 
ao mesmo tempo que prenunciámos o seu renascimento como 
mundo recriado ou reinventado, segundo legitimidades, interesses e necessidades 
que lhe são estranhas. Parece-nos relevante, neste contexto, questionar a 
atratividade de um rural despojado das suas características e dinâmicas reais, já que 
consideramos que a museificação ou recriação do rural não terá a mesma força 
atrativa para os visitantes e será seguramente motivo de maior repulsão para os 
seus habitantes. Mais ainda, os programas e medidas de desenvolvimento rural não 
parecem inclinar-se para a promoção de uma conservação viva do rural, o que nos 
leva à conclusão de que estamos também perante uma direção política de 
reinvenção do rural essencialmente para benefício dos urbanos (Figueiredo, 2003). 

  

Uma outra análise desses projetos, e em especial, do Projeto Aldeias Vinhateiras, 

enxerga-o como uma forma de reavivar as aldeias caracterizadas por uma forte emigração, 

principalmente dos jovens, através do turismo. Consideram que, a perspectiva da 

multifuncionalidade das explorações agrícolas e do espaço rural está presente nestas 

intervenções, que visam, também, a diversificação das economias, baseadas na proteção 

ambiental e na preservação de valores culturais (Cristóvão, Medeiros e Melides, 2010).  

Na nossa visão, o projeto Aldeias Vinhateiras teve como intuito recuperar 

determinadas localidades, que já se encontravam em situação de forte redução populacional 

e, muitas vezes, em situações sócio-econômicas desfavoráveis. Sendo assim, entendemos 

que o turismo, sozinho, não veio a descaracterizar essas aldeias ou mesmo museificá-las 

para o simples desfrute dos visitantes, uma vez que muitas dessas localidades já sofriam 

com o abandono da população mais jovem e das atividades tradicionais. Há que se 

considerar que a evasão rural é anterior a estes projetos, pois, na verdade, o projeto Aldeias 

Vinhateiras, especificamente, convencionou a reduzida densidade populacional, como um 

dos fatores de seleção dessas localidades.  
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Compreendemos também a preocupação com uma possível invenção do rural com 

intuitos exclusivos de torná-lo um produto turístico, e por isso, atentamos para que se 

envolvam as comunidades nas políticas locais e na definição das suas trajetórias de 

desenvolvimento, através de práticas comunitárias mais conscientes e mais responsáveis, 

que potenciem a procura de alternativas e a mobilização dos recursos, através do 

empoderamento das comunidades (Gonçalves, Costa e Cristóvão, 2013). Como pondera 

Covas (2007), o agroecoturismo pode ser uma atividade bastante promissora, se souber 

escolher a dose certa de agricultura, ambiente e turismo. Outro aspecto fundamental, para 

que esses projetos tenham êxito, é entender as particularidades de cada aldeia,  

entendendo que, mesmo com aspectos similares, não se pode tratá-las de forma 

homogênea. Essa diversidade das aldeias, relaciona-se, não só às características principais, 

bem como quanto às atividades dinamizadoras e atores envolvidos nas dinâmicas de 

desenvolvimento e principalmente às questões culturais (Gonçalves, Costa e Cristóvão, 

2013). 

O Projeto das Aldeias Vinhateiras ao se associar ao enoturismo, pode estimular a 

dinâmica das aldeias sem museificá-las, pois o enoturismo fortalece essas localidades, 

porque é, ao mesmo tempo um turismo cultural, que se baseia nas tradições locais, no 

patrimônio material e imaterial local, e um turismo rural, porque se realiza geralmente em 

áreas rurais e depende de uma agricultura ativa. Como analisa Inácio (2010), o enoturismo 

está associado à vitalidade agrícola, bem como à dinâmica de todo o setor vitivinícola. A 

autora expõe que no enoturismo existe uma combinação entre passado, presente e futuro, 

que não se revela um obstáculo ao desenvolvimento local dos setores mais tradicionais, 

conseguindo fazer-se em paralelo com o desenvolvimento turístico. 

Há que se ressaltar ainda uma outra recomendação para a continuidade deste 

projeto, no intuito de que as quintas de enoturismo estejam preparadas para o atendimento 

aos visitantes e que sejam envolvidas no planejamento desse projeto, pois a 

constituição do •destino enoturístico• implica uma união de agentes que no terreno 
contribuem para o seu desenvolvimento e coesão enquanto produto turistico, numa 
logica de desenvolvimento integrado, favorecendo a atratividade turística dos 
territórios. Contudo, esta articulação de agentes não se revela facilmente 
operacional. Os produtores, habituados a competir no universo do produto vinho, 
possuem reais dificuldades em associar-se no universo turístico. A passagem de 
concorrente a aliado não é fácil e evidente e as vantagens que decorrem deste 
processo de associação também não o são para alguns destes agentes  (Inácio, 
2010, 45). 

  

Mesmo não tendo atingido os resultados esperados, e com a dispersão observada, 

consideramos que seria interessante uma revisão do Projeto Aldeias Vinhateiras do Douro, 

através do envolvimento ativo de todos os atores das localidades, e com destaque para a 

participação da comunidade, de forma que estas aldeias não sejam esquecidas e que todo o 
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patrimônio cultural não seja perdido ao longo do tempo, fruto do êxodo rural e do abandono 

das atividades tradicionais. Há que realizar um estudo profundo revendo os aspectos 

positivos e negativos destas experiências, e, tendo como apoio, as pesquisas que apontam 

tanto os pontos fortes como os pontos fracos deste projeto.  Atentamos também para uma 

análise profunda sobre os impactos do turismo nestas aldeias, para que seja possível uma 

relação harmoniosa entre agricultura, turismo e patrimônio cultural. O turismo, quando 

voltado para a agricultura, pode potenciar as exportações de bens agro-alimentares, 

enquanto que a promoção agrícola pode fomentar o turismo. O turismo pode ainda induzir 

novos serviços relacionados com a atividade agrícola, como apresentações em quintas, 

alojamento em espaço rural, etc. Estes novos serviços, para além de enriquecerem a 

experiência turística, podem propiciar novas fontes de rendimento aos agricultores, gerar 

novos postos de trabalho e aumentar o contato social e cultural na comunidade local.  No 

que diz respeito ao enoturismo no Douro, esta atividade tem sido vista como um 

complemento à atividade agrícola da exploração, adicionando valor ao vinho, fazendo com 

que alguns proprietários das quintas, residentes no Porto, regressem à ―terra‖ para 

desenvolverem  o enoturismo (Vilar e Silva, 2010). 

 

4.5.2  Museus  e acervos da Região Demarcada do Douro 

 

 

Os museus desempenham um papel muito importante nas relações entre a cultura e 

o enoturismo, pois contribuem para que os turistas vivenciem a experiência enoturística, de 

modo a conhecer e respeitar a história dos locais visitados. Os museus fazem parte do 

patrimônio de uma região, e podem ser vistos como um símbolo identitário de uma 

sociedade (site do IVV). Entre os principais museus ligados à temática da vinha e do vinho 

na Região Demarcada do Douro, destacamos o Museu do Douro que constitui um apoio 

importante para a preservação da cultura duriense, e portanto, para o desenvolvimento de 

um enoturismo em sintonia com o patrimônio local, pois a preservação patrimonial e a 

atitude musealizadora constituem uma vertente incontornável na valorização das vivências à 

escala local (Soeiro, 2002).  O Museu do Douro foi concebido como um museu de território e 

de comunidade, polivalente e polinuclear, vocacionado para reunir, conservar, identificar e 

divulgar o patrimônio da Região Demarcada do Douro, cujo desenvolvimento deve envolver 

a colaboração ativa com as instituições locais, regionais e internacionais (Museu do Douro). 

Assim, relata-se no site do Museu que 
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a gestão do Museu do Douro é da responsabilidade da Fundação Museu do Douro, 
criada pelo Decreto Lei 70/2006, instituindo-a como pessoa coletiva de direito 
privado e utilidade pública. 
As atribuições do Museu do Douro abarcam não só as competências 
tradicionalmente consagradas para as instituições museológicas, acrescidas de 
funções de arquivo histórico da vitivinicultura duriense, mas também um importante 
papel na divulgação da região e na ação cultural, a desenvolver no território e fora 
dele, o que posiciona o Museu como instrumento privilegiado para a preservação, 
valorização e divulgação do patrimônio material e imaterial do Douro Vinhateiro (Site 
do Museu do Douro, sem página). 

 

O Museu do Douro tem como objetivo principal o desenvolvimento da região 

duriense, daí ser considerado um museu de território. É um museu, cuja responsabilidade 

deve ser coletiva, pois, como instrumento de desenvolvimento, tem a localidade como atriz e 

o patrimônio global como acervo (Cascarejo, 2007; Varine, 2007). A sede do Museu fica na 

cidade de Peso da Régua, instalada no edifício da Casa da Companhia, que data de 1756, e 

é portadora de características arquitetônicas pombalinas. No entanto, este possui pólos 

disseminados pelo território duriense. ―Ao contrário dos outros museus, este não é um 

museu para estar num sítio, não é um museu só com um tema, não é um museu com um 

objetivo fechado. É um museu aberto, diria mesmo que consegue concretizar no Douro o 

paradigma atual da globalização‖ (Cascarejo, 2007, 2). A concepção do Museu partiu de um 

conceito aberto de patrimônio cultural, entendido, não apenas como valor de memória, mas 

também como valor de recurso, integrando a própria relação com o território e a participação 

ativa das populações (Soeiro, 2002).  

Pereira refere que, no âmbito das suas competências, o Museu do Douro, pode 

desempenhar um papel importante ―na valorização do patrimônio arquivístico da região, 

sendo, porém, necessário dotar-se de espaços e recursos técnicos e humanos adequados‖ 

(2002, 141). Para o autor, a região ―merece a atenção dos organismos responsáveis 

relativamente ao seu patrimônio documental, em particular o que se relaciona mais 

diretamente com a produção vitivinícola‖ (2002, 140). O autor, se preocupa com a dispersão 

das informações, que acabam dificultando ou mesmo impedindo o acesso dos 

investigadores. Pereira, ainda ressalta que, parte importante dos acervos documentais 

produzidos nas quintas históricas do Douro, foi deslocada do seu lugar original de produção, 

quer por razões de mudança da propriedade das quintas, quer por razões institucionais, o 

que também constitui um obstáculo ao seu acesso por parte dos pesquisadores (2002, 140). 

O autor, entretanto, considera que, sempre que possível, esses acervos ―devem mantidos 

nas casas ou quintas que os produziram, já que a sua descontextualização poderá 

representar perdas de significado e de função‖ (2002, 140). Neste contexto, o Museu do 

Douro, dentre suas atribuições pode atuar no sentido de viabilizar a organização desses 

acervos, de forma a facilitar o acesso dos investigadores, assim como, dotar as quintas dos 
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instrumentos necessários para que esses acervos documentais permaneçam nos locais 

onde foram produzidos,e possam ser acessados pelos pesquisadores. 

Entre os núcleos museológicos do Museu do Douro, temos o Museu Favaios, Pão e 

Vinho, em Alijó, que tem desenvolvido ações no sentido de preservar e divulgar os saberes 

e artefatos associados ao pão e ao vinho Moscatel de Favaios, em parceria com a Quinta da 

Avessada, e ainda, o Museu de Curiosidades do Romeu, um museu particular localizado na 

aldeia do Romeu (Quinta Jerusalém do Romeu),  que mostra as transformações da 

localidade, através do cultivo da vinha e do comércio do vinho, sendo um testemunho da 

vida rural da localidade e da região (site da Quinta do Romeu). 

No entanto, Soeiro (2002) ressalta que, mesmo com a existência de vários museus e 

acervos, a região do Douro não dispõe de infraestruturas culturais que preservem e 

divulguem a memória dessa atividade vitivinícola secular como patrimônio ligado à 

identidade e à cultura das populações durienses, que, podem ser consideradas vitais como 

instrumento de valorização das atividades associadas ao turismo cultural e ao enoturismo: 

 

é verdade que pode referenciar-se na região do Douro uma multiplicidade de 
projetos e manifestações culturais, incluindo diversos museus ou núcleos 
museológicos, geralmente de iniciativa autárquica ou particular. No entanto, 
raramente ultrapassam a escala local e muitos deles não dispõem de estruturas 
físicas e técnicas qualificadas para uma programação regular, nem para o 
desenvolvimento de projetos consistentes de recolha, valorização e divulgação do 
patrimônio (Soeiro, 2002).  

 

Portanto, para que os Museus e acervos da Região do Douro, em especial o Museu 

do Douro, cumpram suas missões, ou seja, contribuam para a preservação do patrimônio 

cultural e natural da região,  precisam atuar no sentido de promover e apoiar as medidas 

necessárias à preservação e valorização desse patrimônio histórico. A simples existência de 

diversos museus e acervos não garante a proteção da história local, e nem mesmo, 

assegura o acesso dos investigadores aos documentos que constituem uma valiosa fonte de 

informação. Soeiro (2002) alerta para o fato de que se evitem a multiplicação de museus 

apenas com o objetivo generalista, onde pontuem a acumulação de peças. Os museus 

precisam promover a memória da vitivinicultura secular duriense, para que a preservação do 

patrimônio ligado à vinha e ao vinho contribua no reforço da auto-estima e da identidade das 

comunidades  locais.O surgimento de museus de iniciativa familar ou empresarial, pode e 

deve multiplicar-se, mas, a Região do Douro precisa de museus com capacidade de assumir 

o dinamismo em uma região com grande importância mundial como região vitivinícola e de 

forma a constituir um espaço privilegiado de enoturismo (Pereira, 2002).  Um museu 

regional deve hoje ser visto como um vetor de identidade, dando sentido ao patrimônio 
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cultural, como forma de integrar a própria relação com o território e a participação ativa da 

população residente (Pereira, 2002). 

 

4.5.3  A vindima no Douro 

 

No Douro, a vindima, faz parte da história do povo duriense,  como escreve Fonseca 

(2012), no livro “Barca Velha: histórias de um vinho”, sobre as pessoas que trabalham nas 

vindimas: ―aquelas que não pertecendo à família proprietária ou à direção de enologia, 

sentem como seu o Barca Velha, as gentes que trabalharam de sol a sol, por entre cepas e 

bolseiros‖ (2012, 17). Ao escrever sobre o primeiro Barca Velha, nos anos 50, a autora 

descreve algumas rimas cantadas pelos trabalhadores nas vindimas (2012, 14,15): 

 

Vinda pelo Douro acima, 

De cestinho na mão, 

Eu vou fazer a vindima 

À Quinta do Vale do Meão 

 

Eu dantes cantava bem 

Lá na minha mocidade, 

Agora quero e não posso, 

Tudo requer a idade. 

 

O vinho nasceu em 1952, pelas mãos de Fernando Nicolau de Almeida, na Quinta do 

Vale do Meão, cuja primeira proprietária foi D. Antónia Adelaide Ferreira (Fonseca, 2012). 

Ao conhecer a história desse vinho, podemos afirmar, com base em Fonseca (2012), que o 

Barca Velha é muito mais que uma bebida, é um patrimônio do Douro, repleto de gente que 

se esforçou para produzí-lo.  

As vindimas, que encerram inúmeras histórias e personagens do Douro, têm sofrido 

alterações ao longo do tempo, resultado das mudanças trazidas pelas novas tecnologias, 

pelos meios de transporte, pelas vias de acesso, que eram um entrave para se chegar a 

certas localidades do Douro, pois, como afirmava Fernando Nicolau de Almeida: ―é mais 

difícil ir ao Meão do que a Luanda‖ (Angola). A chegada ao Douro e o cultivo e produção do 

vinho eram desafios que pareciam intransponíveis:  

 



114 
 

o vinho do Douro sempre pareceu um milagre. E havia aquela música ininteligível, 
certamente a das vindimas, a dos trabalhos no socalco iluminada pela luz fantástica 
do Douro, entrando pelos pomares, pelas hortas, pelos olivais e amendoais, 
atravessando a sombra dos choupos, os juncos à beira da água (Viegas in Fonseca, 

2012, 10). 

 

Na verdade, até hoje, quem visita a região fica deslumbrado com o trabalho feito pelo 

homem para cultivar a vinha, pois  para quem viaja ao longo do Douro no velho comboio 

essa história de milagres parece uma coisa romântica (Viegas in Fonseca, 2012). Como 

explica o autor, as quintas, os ancoradouros, as pequenas baias, compõem um cenário 

mitológico, que é romântico, e ao mesmo tempo, marcado por histórias de sofrimento: ―só 

assim se compreende a humaníssima natureza daqueles socalcos talhados à mão, 

inclinados sobre o rio‖ (Viegas in Fonseca, 2012, 11). Mesmo com todas as dificuldades de 

acesso a que se referiu Nicolau de Almeida, Fonseca (2012) refere que , muitos 

estrangeiros se interessaram pelo Douro, a exemplo de Joseph James Forrester, o Barão de 

Forrester, que atuou como escritor, fotógrafo e cartógrafo, e lutou contra a adulteração do 

vinho do Porto, a favor da redução dos direitos de saída do vinho destinado ao mercado 

inglês, bem como a uma redução dos direitos alfandegários sobre as mercadorias 

importadas da Grã-Bretanha (Martins, C.A.,1991, Fonseca, 2012). Em 1853 foi premiado por 

escrever o melhor ensaio sobre Portugal e, em 1855 o rei D.Fernando I, viúvo de D. Maria II, 

concedeu-lhe o título de barão. O barão de Forrester, foi o responsável pelos primeiros 

mapas da Região Demarcada do Douro, e pelo mapa Douro Português, que identifica o 

percurso do rio desde a fronteira espanhola até à Foz (Fonseca, 2012, Ribeiro, 2001). No 

século XIX adquiriu a atual Quinta da Boavista, localizada em Sabrosa, e que faz parte da 

área considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, hoje pertencente à Sogrape 

(Unesco). 

De acordo com Martins, C. A. (1991), muitos historiadores consideram que o barão 

desempenhou um papel fundamental na defesa do Vinho do Porto, mas Camilo Castelo 

Branco julgava as ações do barão prejudiciais ao vinho do Porto, e considerou sua morte 

uma notável vingança do Rio Douro contra os detratores dos seus vinhos (Ribeiro, 2001). O 

barão, que encontrava-se em companhia de D. Antónia Ferreira, faleceu no dia 12 de maio 

de 1861 em um acidente no naufrágio do Cachão da Valeira, ao ser atingido pelo mastro do 

barco. No entanto, segundo relatos dos moradores, afogou-se por levar uma bolsa 

carregada de moedas de ouro presa à cintura, o que fez com que se afundasse, enquanto 

D. Antónia, salvou-se graças à sua vestimenta (Fonseca, 2012). Sobre a morte de Forrester, 

Maior (1876( considerou que se um lamentável desastre não houvesse cortado fatalmente a 

vida ao barão de Forrester, talvez aquele cavalheiro tivesse legado a descrição minuciosa e 

verídica da Região do Douro, em complemento dos seus estimáveis trabalhos topográficos. 
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Porém, as implacáveis voragens deste mesmo rio, que ele tanto conhecia, mataram-no 

(1876).   

Torga (2000), um dos grandes escritores do Douro,  também escreve sobre as 

mudanças nas vindimas, considerando que o tempo trouxe melhorias nas condições de 

trabalho, que se ainda não são as ideais, estão mais distantes do trabalho extenuante de 

outrora. Um Douro, segundo o autor, atribulado de injustiças, classes, suor e misérias, que 

felizmente está em vias de mudar:  ―desapareceram os patrões tirânicos, as cardenhas 

degradantes, os salários de fome. As rogas descem das Montanhas de camioneta, o salário 

melhorou, o trabalho é menos duro. Também o rio já não tem cachões, afogados em 

albufeiras de calmaria‖ (2000, 3). Torga (2000) ainda escreve que os trabalhadores que iam 

às vindimas buscavam muito mais que trabalho, buscavam oportunidades de mudarem 

temporariamente a rotina de suas vidas, e mesmo com todo o esforço empregado no árduo 

trabalho, viam nas vindimas momentos de descontração e festa.  As vindimas também são 

temas de jogos, pois como explica Cabral elas são a maior festa do Douro, em que se 

trabalha e se brinca ao mesmo tempo: ―um cacho de uvas na mão ou à caminho do lagar é 

uma promessa. Canta-se à vinda do trabalho, dança-se à noite, num terreiro, onde se puder 

dançar, e os próprios instrumentos de trabalho dão origem ao jogo‖ (2001, 7).  

Cabral (2001) refere a existência de muitos jogos populares do Douro, relacionados  

à vinha e ao vinho, que constituem ―uma imagem viva do trabalho, devendo considerar-se 

como ocupação lúdica-festiva, e necessária ao entendimento do homem duriense‖ (2001, 

246),. É mais do que natural a existência de jogos relacionados à vinha e ao vinho no Douro, 

uma vez que nesta região agrícola o trabalho mais importante é o cultivo das vinhas. Estes 

jogos ainda podem ser visto em algumas aldeias, mas não com tanta frequência, e, por isso, 

raramente os enoturistas podem ver e participar destas atividades. Além dos jogos, o 

pesquisador também escreve sobre os provérbios relacionados à vindima, que fazem parte 

das tradições orais, como por exemplo: ―até ao lavar dos cestos é vindima‖; ―agosto madura 

setembro vindima‖; ―ramo curto vindima longa ramo longo vindima curta‖; ―poda em Março 

vindima no regaço‖; ―gaba-te cesta que vais à vindima‖; ―vindima molhada acaba cedo e 

aliviada‖; ―é rainha a galinha que põe os ovos na vindima‖; ―depois de vindimar deves os 

cestos arrumar.  

As vindimas, além das cantorias, festas e jogos, também expõem os aspectos 

religiosos do Douro, pois durante as vindimas:  

a Senhora da Lapa era visitada por muitos romeiros, mas não 
havia grande animação festiva. Só em Lamego, na Nossa Senhora 
dos Remédios, entre os numerosos grupos que acorriam de 
diferentes regiões, havia alguns que cantavam e dançavam, mas 
nada que se comparasse com as romarias para o norte do Douro. 
Nesta área eram frequentes as bandas, como as da Gralheira e 
Maqueija, na Serra de Montemuro, que iam a cavalo, tocar às 
festas para que eram convidados (Dias, J., 1970, sem página). 

http://proverbios.blogs.sapo.pt/agosto-madura-setembro-vindima-543706
http://proverbios.blogs.sapo.pt/agosto-madura-setembro-vindima-543706
http://proverbios.blogs.sapo.pt/374035.html
http://proverbios.blogs.sapo.pt/290766.html
http://proverbios.blogs.sapo.pt/290766.html
http://proverbios.blogs.sapo.pt/200576.html
http://proverbios.blogs.sapo.pt/193883.html
http://proverbios.blogs.sapo.pt/193883.html
http://proverbios.blogs.sapo.pt/187214.html
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O Santuário de Senhora da Lapa situa-se na serra do mesmo nome, na freguesia de 

Quintela, Concelho de Sernancelhe. Segundo tradições orais, em 1498, uma pastorinha de 

12 anos chamada Joana, com deficiência na fala, encontrou, em uma gruta, uma imagem da 

Virgem, que teria sido escondida há mais de quinhentos anos por religiosas em fuga de uma 

perseguição dos mouros. A devoção que a menina dedicou à imagem, inclusive enfrentando 

a mãe que lançou a imagem ao fogo, valeram-lhe um milagre que foi a concessão do dom 

da fala. Os primeiros devotos prepararam uma gruta debaixo da lapa, onde entronizaram a 

imagem, construindo ao lado uma pequena ermida. Em 1576, a Lapa foi confiada aos 

Padres da Companhia de Jesus, que construíram, então, o atual Santuário em Sernancelhe.  

O missionário brasileiro Padre Ângelo Ribeiro de Sequeira, natural de São Paulo teve um 

papel importante na difusão do culto à Senhora da Lapa, sobretudo no norte de 

Portugal(Santuário da Lapa; Secretariado Diocesano de Liturgia). A convite de D. Diogo de 

Sousa, o missionário aceitou visitar o Porto e entregar-se à pregação, nas igrejas 

monásticas e paróquias do Porto e Gaia que o apoiaram no voto de edificar uma igreja na 

cidade e difundir a devição à Senhora da Lapa. Ao regressar ao Brasil fundou, na cidade do 

Rio de Janeiro, a Igreja da Lapa do Desterro (Santuário da Lapa; Secretariado Diocesano de 

Liturgia). 

Quanto ao santuário de Nossa Senhora dos Remédios, este teve construção iniciada 

nos finais do século XVIII e concluída no início do século XX, onde se destacam as 

escadarias em nove lances, com 686 degraus, que se encontram sobre patamares e 

ornamentados com capelas, estátuas, fontes e obeliscos (Turismo do Douro). No local onde 

foi erigida a capela–mor de Nossa Senhora dos Remédios existia uma pequena ermida 

dedicada a Santo Estêvão. Em 1568, o bispo de Lamego, D. Manuel de Noronha, autorizou 

a demolição da velha ermida e, no local onde atualmente se situa o Pátio dos Reis, mandou 

erguer outra sob invocação de Nossa Senhora dos Remédios (Turismo do Douro). Esta 

capela acabou por ser também demolida para se erguer o atual Santuário, cuja primeira 

pedra foi assente em 1750, por iniciativa do cónego José Pinto Teixeira. A romaria de Nossa 

Senhora dos Remédios decorre em Setembro, tendo a Festa de Nossa Senhora da 

Esperança e a Semana Santa de Lamego associadas a este santuário (Pinto, 1997; Turismo 

do Douro). 

As vindimas, que se realizam, geralmente, nos meses de setembro e outubro, podem 

ser comparadas a ―quase como fazer uma peregrinação, uma caminhada de natureza 

religiosa para agradecer o ato criador do homem duriense‖ (Ribeiro, 2005, 84). Segundo o 

autor, a vindima é o culminar de um ano de trabalho, o momento de contabilizar receitas ou 

de avaliar as perdas: ―seja qual for a sorte da colheita, as vindimas são sempre momentos 

de festa‖ (2005, 84).  
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Mesmo com as mudanças nos processos, trazidas pela tecnologia, desde o cultivo 

da uva até a produção do vinho, a maioria das quintas do Douro mantém certas tradições, 

como o corte das uvas manual, a pisa, a vindima e as  festas, muitas vezes, realizadas nos 

lagares antigos, o que constitui um forte apelo às viagens enoturísticas no Douro, pois os 

enoturistas podem participar destas atividades, assim como degustar os vinhos produzidos e 

realizar percursos no comboio histórico. 

As viagens no comboio histórico na linha do Douro Vinhateiro realizam-se aos 

sábados, entre os meses de julho e outubro, em um percurso de Peso da Régua à Estação 

do Tua, sendo que em 2013, a locomotiva a vapor foi substituída por uma máquina a diesel, 

como forma de reduzir custos (Fugas Notícias, 2013). O comboio possui cinco carruagens 

históricas de madeira dos princípios do século XX e durante a viagem um grupo de música e 

cantares regionais anima os passageiros, que podem provar vinhos do Douro (Fugas 

Notícias, 2013). Pereira (s.d,1) considera que ―sem o caminho-de-ferro, o Douro não seria o 

que é hoje‖. O comboio entrou em funcionamento na Régua, em 1879, sendo que em 

dezembro de 1887, a viagem de comboio era possível até Barca de Alva. Essa chegada do 

comboio coincide com a devastação dos vinhedos pela filoxera, e teve, segundo o autor, um 

papel primordial no combate a essa crise, pois possibilitou o transporte mais rápido de 

videiras americanas, de adubos, de fitossanitários e de trabalhadores. Para além disso, ―o 

comboio também permitiu um reordenamento e uma integração do espaço regional, bem 

como uma ligação mais rápida ao Porto. Antes dele, a região vinhateira pouco ultrapassava 

o Tua, excluindo, praticamente, todo o Douro Superior‖ (Pereira, s.d, 4). Além disso, a linha 

do Douro tornou-se um instrumento modernizador essencial, reduzindo as distâncias, e, por 

isso, o autor considera que a história da atual Região Demarcada do Douro e a história do 

caminho-de-ferro se entrelaçam na recriação do Douro Vinhateiro: ―em meados dos anos 

trinta, na altura em que decorriam estudos para o lançamento de novas linhas, como a que 

deveria ligar Foz-Tua a Viseu, o salazarismo veio travar todos os investimentos‖, pois ―para 

Salazar, o país rural deveria permanecer pobre, alegre e conformado com a sua sorte, como 

o Douro das vindimadeiras sorridentes das fotografias da Casa Alvão‖ (Pereira, s.d., 4). 

Pereira (sd) analisa que desde os anos 1980, os investimentos públicos focaram-se 

em obras no litoral, e encerraram estações e apeadeiros da rede ferroviária do Douro, mas, 

complementa Pereira (s.d., 6), buscando soluções para os problemas ambientais resultantes 

do excesso do uso da rodovia e perante a urgência de novas políticas energéticas, o 

transporte ferroviário ressurge como solução: ―no caso do Douro, as características da 

região aconselham essa aposta, tanto mais que o crescimento do turismo suscita, em boa 

parte do ano, uma nova procura‖. Além disso, o patrimônio ferroviário da região, ―ao mesmo 

tempo que conserva o seu valor de memória e de afirmação da identidade do território, faz 
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parte desse conjunto insubstituível de elementos de atratividade e de recursos para o 

desenvolvimento de que o Douro não pode abdicar‖  (Pereira, s.d., 6, 7).  

 

4.6  Experiências internacionais: o Novo e o Velho Mundo. 

 

No intuito de apresentarmos outras regiões enoturísticas, selecionamos 

representantes do Novo e do Velho Mundo, por nós visitadas. Como representantes do 

Novo Mundo temos o Vale dos Vinhedos e o Vale do São Francisco, no Brasil, e do Velho 

Mundo, a região de Rioja na Espanha. Nos países do Novo Mundo, onde existe pouca 

tradição vinícola, o turismo do vinho surgiu praticamente em paralelo com a produção de 

vinhos, enquanto no Velho Mundo, onde a produção de vinhos tem feito parte da cultura dos 

povos ao longo de sua história, o enoturismo, de forma organizada, surgiu depois (Inácio e 

Cavaco, 2010).   

 

 

4.6.1 Brasil e as regiões vinícolas em estudo: Vale dos Vinhedos e Vale do São Francisco 

 

 

Os primórdios da vitivincultura no Brasil, segundo Gomes (2007), ocorreram em 

1532, com a chegada do fidalgo português Brás Cubas, que acompanhava o governador 

português Martin Afonso de Souza. Brás Cubas plantou as primeiras vinhas na capitania de 

São Vicente, litoral do estado de São Paulo, mas como os resultados foram insatisfatórios, o 

fidalgo subiu a serra e cultivou um vinhedo na cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé, 

onde obteve êxito, tanto que em 1640, o vinho produzido em São Paulo já era elemento 

importante, com uma básica regularização de preços e qualidade (Gomes, 2007). Apesar do 

início da atividade ter sido na região sudeste brasileira, é na região Sul, com a imigração 

italiana, entre 1870 e 1875, que ela ganhará impulso, inicialmente com os vinhos de mesa 

para consumo próprio e, depois com produção para o consumo de toda a região sul 

(Amarante, 2005). 

Antes da imigração italiana, a viticultura nas terras do Rio Grande do Sul, foi 

propiciada pelo jesuíta espanhol Roque González de Santa Cruz em 1626 na região dos 

chamados Sete Povos das Missões, mas a experiência foi abandonada quando da 

destruição das Missões pelos portugueses (Amarante, 2005). De acordo com o autor, no 

final do século XVIII, os açorianos, na região de Porto Alegre, realizaram tentativas de 

cultivar variedades viníferas, mas não foram bem sucedidas, e as cepas europeias foram 
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substituídas, em meados do século XIX, pelas castas americanas. Entre 1839 e 1842, o 

comerciante alemão Thomas Messiter iniciou o cultivo da variedade Isabel no Sul do 

estado, na Ilha dos Marinheiros. O sucesso da experiência fez com que essa variedade 

prevalecesse em todo o Rio Grande do Sul. (Amarante, 2005). 

O interesse pelo enoturismo no Brasil tem apresentado um crescimento, pois nos 

últimos anos, parte da população passou a se interessar mais pela história dos locais 

onde é produzido o vinho (Lupinacci, 2005). No país, o enoturismo ocorre em várias 

regiões, mas atualmente as mais conhecidas são o Vale dos Vinhedos, localizado no 

estado do Rio Grande do Sul (região sul do Brasil) e o Vale do São Francisco, nos 

estados da Bahia e Pernambuco (região nordeste do Brasil). O país é dividido em cinco 

regiões brasileiras: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, que correspondem ao 

agrupamentos das unidades da federação, conforme mostra o mapa abaixo: 

 

 

Figura 2: Mapa das regiões geográficas do Brasil 

 
Fonte: www.darekh.blogspot.com 
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4.6.1.1. O Vale dos Vinhedos 

 

O Vale dos Vinhedos, localizado no estado do Rio Grande do Sul, com uma área de 

82 km², tem sido o roteiro enoturístico do Brasil com o maior número de visitantes nos 

últimos anos. Entre 2001 e 2009 houve um aumento superior a 300% no número de 

visitantes (Jornal de Turismo, 2010). Este aumento da demanda foi acompanhado pelo 

surgimento de novas vinícolas, novos meios de hospedagem, restaurantes e opções de 

lazer.  Atualmente, o roteiro conta com mais de 30 vinícolas abertas a visitação, nas quais 

os enoturistas podem conhecer os vinhedos e adegas, degustar vinhos diretamente no local 

onde são produzidos, adquirir conhecimentos sobre a produção da bebida, além de 

conhecer a arquitetura colonial inspirada em construções do Veneto e da Calábria na Itália, 

fortemente presentes na região, devido à presença de imigrantes italianos (Aprovale).  

              
Tabela 7: Fluxo de visitantes no vale dos vinhedos, Brasil, 
no período dos anos 2001 até 2014. 

Ano Turistas 

2001 45.000 

2002 60.000 

2003 82.000 

2004 102.000 

2005 105.617 

2006 115.737 

2007 120.962 

2008 153.779 

2009 182.229 

2010 200.504 

2011 228.579 

2012 248.312 

2013 283.000 

Fonte: adaptada do Jornal de Turismo, 2010 e do site da Aprovale, 
2014. 

 
  

De forma geral, o enoturismo na região teve impulso a partir de 1990 com a 

organização das vinícolas para atendimento dos enoturistas e a criação de um calendário de 

eventos. Em 1995 foi fundada a Aprovale (Associação dos Produtores de Vinhos Finos do 

Vale dos Vinhedos), com o objetivo de promover o enoturismo no Vale dos Vinhedos, tendo 

entre suas atribuições: o controle dos produtos abrangidos pela Indicação Geográfica do 

Vale dos Vinhedos, informações turísticas, promoção institucional e pesquisas científicas. A 

Associação é constituída por vinícolas (quintas), pelo trade e por instituições representativas 

(Aprovale, 2013).  
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O enoturismo, no Vale dos Vinhedos, está ligado à cultura europeia, em particular 

italiana, cujo cultivo das videiras teve início com a imigração italiana e que tem forte 

presença na vida local. O Vale é composto por três municípios da Serra Gaúcha: Bento 

Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, que possuem um patrimônio cultural ligado à 

videira, ao vinho, e à cultura italiana (Aprovale, 2010). 

Na cidade de Bento Gonçalves estão localizados o Memorial do Vinho e a Casa do 

Filó, ambos relacionados à preservação da cultura italiana. O Memorial do Vinho possui um 

acervo de instrumentos utilizados pelos imigrantes italianos no plantio e na colheita da uva e 

na produção do vinho. Estão expostos também 48 painéis que contam a história do vinho no 

Rio Grande do Sul com textos, fotos e mapas que ilustram a imigração italiana: ―a Linha do 

Tempo permite que o visitante acompanhe a evolução das técnicas empregadas no cultivo 

das uvas e na elaboração do vinho desde o final do século XIX‖ (site do Município de Bento 

Gonçalves). A Casa do Filó é um local de lazer e que tem em exposição fotos da época que 

retratam a forma de viver dos imigrantes. 

Na rodovia RS 444, conhecida como a Estrada do Vinho, é possível ver ―uma 

coleção de capitéis que retratam a religiosidade herdada dos imigrantes italianos e que é 

preservada até os dias atuais‖ (Município de Bento Gonçalves) . Ainda em relação à religião, 

é destacada a Capela das Neves construída no início do século XX, durante uma grande 

seca, e por isso, de acordo com relatos dos moradores, em sua construção foi utilizado 

barro misturado com vinho, em substituição a água, para se unir os tijolos (Município de 

Bento Gonçalves). 

A cidade de Garibaldi oferece alguns roteiros ligados à cultura local, como a Rota do 

Champagne, que conta a história da produção da bebida no Brasil, pela família Peterlongo 

há 95 anos. A viagem ao Mundo do Champagne, como é denominada, está dividida em sete 

espaços temáticos: Fermentação; Pipas de Guarda; Barris de Carvalho; Espaço de Guarda; 

Museu de Época; 1ª Cave Subterrânea do Brasil e Túnel Histórico (Município de Garibaldi). 

Além desse roteiro, a cidade apresenta a Estrada do Sabor, no qual os visitantes podem 

conhecer os produtos coloniais, com a participação de famílias que vendem os produtos 

elaborados em suas propriedades, e a Rota das Cantinas voltada ao conhecimento da 

gastronomia italiana e da maneira de viver dos moradores, através de visitas às cantinas 

(site do Município de Garibaldi).  

Considerando a influência da cultura italiana no modo de vida dos habitantes do Vale 

dos Vinhedos, foi assinado o Ato de Gemellagio, um pacto entre a cidade de Monte Belo do 

Sul e a província de Schiavon (Vicenza, Itália) com o objetivo de preservar as tradições dos 

antepassados, através de intercâmbios e acordos (Município de Monte Belo do Sul). A 

viticultura na região de Monte Belo iniciou com os imigrantes italianos que chegaram à 

Colônia Dona Isabel, a partir de 1875, dando origem ao atual município de Bento Gonçalves 
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e ao município de Monte Belo do Sul, emancipado em 1992 (Aprobelo). Em 2003, um grupo 

de viticultores criou a Aprobelo - Associação dos Vitivinicultores de Monte Belo do Sul, 

motivados a promover a produção de vinhos de qualidades de origem controlada desta 

região, onde quase 40% da área é cultivada com vinhedos (Aprobelo). 

A vitivinicultura no Vale dos Vinhedos, segundo Falcade (2005) pode ser dividida em 

quatro períodos. O primeiro período compreende desde 1875 até o fim dos anos 1920, e é 

caracterizado pela produção de vinho de forma artesanal pelos imigrantes italianos e seus 

descendentes. Com o passar do tempo, embora a produção ainda fosse para consumo 

familiar, surgiram vinícolas organizadas como a Vinícola Salton e a Vinícola Peterlongo, até 

hoje em funcionamento (Falcade, 2005).  A partir de 1920 é iniciada a instalação de 

estações experimentais de viticultura e enologia, com a importação de variedades de vitis 

vinifera, e a vinda de especialistas europeus com o intuito de aprimorar a qualidade do vinho 

produzido, dando início ao segundo período que vai até o fim dos anos 1960, marcado pela 

monoculturização da videira comercial, com mudanças estruturais na legislação sanitária, 

que dificultaram a produção artesanal de vinho nas unidades domésticas e criaram as 

condições para a elaboração em grandes vinícolas, especialmente, em Bento Gonçalves, 

Garibaldi e Caxias do Sul (Falcade, 2005; Paulus, 2009).  Neste período também foram 

fundadas algumas vinícolas em sistema de cooperativa, como a Cooperativa Garibaldi e a 

Cooperativa Aurora. A partir de 1970 até meados dos anos 1990, a região passa por um 

processo de expansão do cultivo de viníferas,  com a elaboração de vinhos finos varietais de 

qualidade e o ingresso de capitais multinacionais no setor (das quais, hoje, se mantém 

somente a Chandon) (Falcade, 2005; Paulus, 2009).  É neste terceiro perído que ocorre a 

reestruturação das instituições de pesquisa e extensão rural com a criação da Embrapa Uva 

e Vinho (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da EMATER/RS (Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul) em 1977, ambas com atuação 

na área de assistência técnica e extensão rural, visando o fortalecimento da agricultura 

familiar, e ainda, são criadas as normas para o registro das indicações Geográficas. Na 

área internacional foi assinado o Acordo TRIPS, cujas normas repercutiram na vitivinicultura 

brasileira, pois o país foi obrigado a abandonar as denominações estrangeiras nos vinhos 

nacionais e proceder à definição das áreas de produção próprias (Falcade, 2005; Paulus, 

2009). O enoturismo é iniciado neste período, mas será a partir de  meados de 1990 até a 

atualidade, ou seja, do quarto período, que começará a se configurar como uma atividade 

organizada com a criação da Aprovale em 1995, passando a ser visto ―como um vetor de 

inserção social e também de relações complexas‖ e com a valorização do trabalho agrícola 

e as possibilidades de criar alternativas para o setor agrário como constituintes de economia 

do setor do turismo e dos serviços (Paulus, 2009, 20). 
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No Vale dos Vinhedos, a grande maioria das vinícolas foi concebida visando ao 

atendimento ao turista e por isso, oferecem passeios pelas videiras, visitas técnicas para 

conhecer a elaboração do vinho, degustação de produtos, vendas a varejo, além de,  

algumas oferecerem serviços de restaurante e hospedagem. A consolidação das vinícolas 

familiares na região ocorreu concomitantemente ao desenvolvimento do enoturismo a partir 

dos anos de 1990. 

Na região do Vale dos Vinhedos, o vinho representa a identidade do local, uma 

referência que os distingue, não apenas no aspecto econômico, mas também sociocultural, 

porque os liga à sua ascendência, aos costumes herdados dos pais, avós e bisavós vindos 

da Itália: 

 

 

no Vale dos Vinhedos, o papel das crenças, mitos e rituais dão sustentação à ordem 
social, que são compartilhados como uma matriz social do pensamento e do saber 
local. Pode-se compreender que a natureza dos vínculos sociais nessa comunidade 
é a cultura, em uma forma de identificação solidária. O mito da imigração, enquanto 
saga, sofrimento, luta e conquista através do esforço, do trabalho e da religiosidade. 
A ―diferença‖ que ocorreu no espaço justifica-se pelo ser, em ter a descendência 
Europeia de etnia italiana. Referem-se à etnia italiana como a empreendedora que 
desencadeou as grandes mudanças na região e no país (Paulus, 2009, 51). 

 
 

Segundo a autora, o vinho é fator de orgulho e de união, mostra que os imigrantes 

que chegaram ao Brasil, em péssimas condições, conseguiram erguer sua vida e prosperar. 

Simboliza a vitória do esforço em conjunto, imprescindível para que os colonos 

prosperassem (Paulus, 2009). A região foi estruturada com base na agricultura familiar, 

através dos colonos italianos que iniciam a povoação das terras devolutas do nordeste 

gaúcho, no ano de 1875, sendo o cultivo da uva, a primeira economia de transformação nas 

propriedades, através da elaboração do então vinho de colônia (Paulus, 2009). Nas últimas 

décadas, o Vale passou por uma expressiva transformação socioeconômica, com alto 

crescimento de renda e de oportunidade dos empreendimentos familiares, sobretudo aos 

vinculados ao enoturismo, enquanto prática socioeconômica  e cultural (Paulus, 2009). 

Durante as visitas às vinícolas é possível constatar que, em grande parte delas, a 

presença da família proprietária é um fator que atrai os visitantes. É muito comum ao visitar 

as vinícolas do Vale, encontrar avós, pais, filhos, e até mesmo netos, trabalhando e 

atendendo os visitantes. Muitas conversas, entre visitantes e visitados, têm como tema a 

terra natal (Itália) e as histórias de como as gerações anteriores enfrentaram todas as 

dificuldades, mas prosperaram graças ao árduo trabalho das famílias nas colônias, 

principalmente no cultivo da uva e na produção do vinho. Esses encontros, segundo Paulus 

(2009) exercem um duplo papel: para quem relata é o alimento que o nutre, enquanto para 

quem ouve são relatos carregados de valor simbólico, como um reservatório das tradições. 
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Por isso, segundo a autora, de forma geral, há uma posição favorável ao enoturismo, 

constatando que a valorização da interação entre residentes e turistas viabilizada por essa 

atividade turística, reconhece a população local como um agente relevante na cocriação das 

experiências turísticas (2009). Por isso, as vinícolas podem ser vistas como representantes 

do patrimônio de uma localidade, cujos produtos, história, edifícios e experiências se 

inserem na identidade do território. A arquitetura tradicional, a organização do ambiente 

agrário, as tradições e a literatura local são elementos que aumentam o conhecimento do 

modo de vida de uma comunidade (Privitera, 2010). 

Neste sentido, a preocupação com a identificação da procedência dos vinhos remete 

diretamente ao patrimônio da localidade, uma vez que, o reconhecimento da produção local, 

reflete no reconhecimento do patrimônio regional. A Indicação Geográfica demonstra que 

um produto faz parte do patrimônio local, devendo, portanto, este produto, fazer parte da 

cultura do povo, ter uma história de vínculo com as pessoas e ser produzido dentro de uma 

determinada área demarcada (Manual da Indicação Geográfica do Vale dos Vinhedos, sd).  

Segundo Valente et al (2012), as definições de Denominação de Origem e Indicação 

de Procedência adotadas pela legislação brasileira se aproximam da noção da 

Denominação de Origem e Indicação Geográfica da União Europeia. No entanto, a definição 

de IG presente na legislação brasileira, diferentemente daquela adotada pela UE, abrange 

também a prestação de serviços (Valente et al, 2012). No Brasil, uma Indicação Geográfica 

pode apresentar duas diferentes classificações para seus produtos: Indicação de 

Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO).  

O Vale dos Vinhedos obteve em 2002 o reconhecimento como Indicação Geográfica, 

podendo conceder aos vinhos que estivessem dentro dos padrões estabelecidos pela 

Aprovale com o selo de Indicação de Procedência (IP). A partir de 2012, houve o 

reconhecimento do Vale como Denominação de Origem (DO), estando os produtos sujeitos 

à regras mais específicas em relação à produção da uva e à elaboração do vinho 

(Aprovale). 

No Vale dos Vinhedos, com base no Manual da Indicação Geográfica, constatamos 

que a casta Merlot foi escolhida como a representante da identidade da Denominação de 

Origem, mas também se pode utilizar de forma complementar a Cabernet Sauvignon, a 

Cabernet Franc e a Tannat. No caso das uvas brancas, a Denominação de Origem engloba 

a Chardonnay e, como variedade complementar, a Riesling Itálico. Para os espumantes, a 

Pinot Noir, que na verdade é uma uva tinta, mas da qual se extrai um vinho base branco. 

Em todos os rótulos da Denominação de Origem, a totalidade (100%) das uvas devem ser 

cultivadas nas áreas dentro dos limites do Vale dos Vinhedos, com as videiras plantadas em 

espaldeira (similar a uma cerca). E, de uma forma geral, não se pode produzir mais do que 
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10 toneladas da uva por hectare para vinhos e 12 toneladas por hectare para espumantes 

(Manual da Indicação Geográfica do Vale dos Vinhedos, sd). 

Segundo o Manual da Indicação Geográfica, os vinhos da Denominação de Origem 

poderão ser varietais ou monocastas, aqueles elaborados praticamente com só uma casta, 

mas também são aceitos os assemblages, vinhos elaborados a partir de misturas de outras 

uvas. No caso dos tintos, no mínimo 60% do vinho deve ser Merlot, podendo ser 

complementado com vinhos de outras três uvas tintas especificadas nas regras da 

Denominação de Origem: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat. Para os vinhos 

brancos do tipo assemblage, pelo menos 60% deve ser de Chardonnay e o restante pode 

ser de Riesling Itálico. Para espumantes, o vinho deve ser de base Chardonnay e/ou Pinot 

Noir, pelo menos em 60% de sua composição. O restante poderá ser complementado por 

Riesling Itálico. Só podem ser elaborados pelo chamado método tradicional (que na França 

é conhecido como champenoise), com surgimento das ―borbulhas‖ em processo natural, 

através da fermentação na própria garrafa (Manual da Indicação Geográfica do Vale dos 

Vinhedos, sd). 

De acordo com o Manual da Aprovale, uma das grandes conquistas da Indicação 

Geográfica do Vale dos Vinhedos foi o reconhecimento da União Europeia, pois além do 

Brasil, somente Napa Valley, nos Estados Unidos, foi reconhecida. A adoção destes 

mecanismos representou um importante avanço para o desenvolvimento econômico 

regional. Entre os impactos observados na área geográfica de produção, o Manual destaca: 

a satisfação do produtor, ao ver seus produtos comercializados com a indicação geográfica 

que corresponde ao seu local de trabalho; o estímulo à melhoria qualitativa dos produtos; a 

contribuição à preservação das características e da tipicidade dos produtos, que se 

constituem num patrimônio de cada região; o incentivo ao enoturismo e a proteção contra o 

uso indevido da Indicação Geográfica (Manual da Indicação Geográfica do Vale dos 

Vinhedos, sd). 

De acordo com Bruch (2008) a Indicação Geográfica está diretamente relacionada à 

valorização do lugar em relação ao global, tornando a história da região e do seu povo um 

diferencial, e por isso, um dos benefícios dessa Indicação é a permanência das pessoas nas 

localidades com suas tradições e costumes, evitando o êxodo rural e a descaracterização da 

região, ou até mesmo seu despovoamento.  

 

4.6.1.2. O Vale do São Francisco 

 

O Vale do São Francisco localiza-se no nordeste do Brasil, entre os paralelos 8º e 9º 

S, o mais baixo paralelo do mundo a produzir vinhos, com clima tropical semi-árido e 
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pluviosidade de aproximadamente 500 mm, concentrada entre os meses de janeiro a abril 

(Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco- AD Diper). Utilizaremos, neste 

trabalho, a denominação Vale do São Francisco, adotada pela maioria (senão pela 

totalidade) das publicações sobre enoturismo, para nos referirmos ao Submédio São 

Francisco, uma parte do Vale formado pelos estados da Bahia e de Pernambuco. 

Devido ao clima seco, com temperatura média anual em torno dos 26ºC, as videiras 

do São Francisco encontram-se em atividade constante, propiciando a colheita de até duas 

e meia safras ao ano, fazendo da região o maior produtor de uvas de mesa do país. A 

região possibilita a produção de brancos aromáticos e leves que devem ser consumidos em 

dois anos, tintos tânicos, com consumo até quatro anos, além de espumantes com acidez.  

As castas mais utilizadas são, entre as tintas, syrah, cabernet sauvignon e ruby cabernet, e 

entre as brancas, moscato canelli e chenin blanc (Leão et al, 2013).  

Embora já existissem no século XVI registros de cultivo de videiras pelos 

colonizadores europeus, a vitivinicultura na região do Vale do São Francisco se desenvolve 

em 1970, inicialmente na Fazenda Milano, originando a Vinícola Vale do São Francisco e a 

Vitivinícola Lagoa Grande (Falcade, 2005).  Em 1960, segundo a autora, já existia o cultivo 

de videiras, mas para a produção de vermute pela empresa Cinzano. Ainda na década de 

1970, chegou à região Mamoru Yamamoto, que começou a plantar uvas na fazenda Ouro 

Verde, e, em 1983, iniciou testes de vinificação com a consultoria do enólogo Idalêncio 

Francisco Angheben: ―o entusiasmo o levou a adquirir uma segunda propriedade, então na 

cidade de Casa Nova, na Bahia. Foi essa a estrutura que as vinícolas, Miolo e Lovara viriam 

a comprar, em 2001‖. (Roloff, 2009). Em 1986 teve início a produção de vinhos Botticelli, 

com 500.000 litros ao ano, em Casa Nova (Bahia), assim como a produção dos vinhos Vale 

do Cactus. Destaca-se também a instalação da Fazenda Ouro Verde pelo Miolo Wine Group 

na Bahia, com visitas à vinícola, cursos de degustação, vendas no varejo e a inauguração 

da cantina, em 2008 (Barbosa, 2009). Em 2003 foi implantada a Vinibrasil, subsidiária da 

portuguesa Dão Sul, em parceria com a Expand, uma distribuidora de vinhos sediada em 

São Paulo. A Vinibrasil, que faz parte do grupo Global Wines, foi criada com o objetivo de 

produzir vinhos de padrão internacional, para exportação, a partir do Vale do São Francisco 

(Jarocki, Oliveira e Sá, 2014). 

O enoturismo encontra-se em desenvolvimento na região, com alguns roteiros que 

vêm sendo implementados no Vale do São Francisco, a exemplo do roteiro Enofluvial que 

oferece aos turistas a oportunidade de chegar à vinícola Ouro Verde a bordo de uma 

barcaça ou através de um vapor denominado ―Vapor do Vinho‖.  Além de outros atrativos 

como o Museu da Irrigação (em Orocó), o espaço Casa de Farinha (em Santa Maria da Boa 

Vista), a Moscamed Brasil (biofábrica de moscas da fruta em Juazeiro) e a Festa da Uva e 

do Vinho em Lagoa Grande, considerada a capital da uva e do vinho (AD Diper, 2011). 
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De acordo com a AD Diper (2011), o Vale na área de produção vinícola é um roteiro 

único no mundo com uma imagem diferenciada, que é visto como exótico ao produzir vinhos 

e por isso desperta tanta atenção. A Agência recomenda, em seu planejamento estratégico 

voltado ao aprimoramento do Vale, a realização de estudos acerca do enoturismo na Região 

Demarcada do Douro (Portugal) e no Vale do Rhône (França), como forma de conhecer as 

melhores práticas internacionais.  

Uma das principais contribuições do enoturismo na região é possibilitar que os 

visitantes conheçam, através do vinho, os atrativos naturais, históricos e culturais do Vale do 

São Francisco, e com isto, permitir um maior contato entre os visitantes, o meio rural e a 

população local, contribuindo para a preservação de aspectos tradicionais da região. A 

importância atribuída ao enoturismo tem motivado diversas iniciativas com o intuito de 

fortalecer a imagem do Vale do São Francisco, como destino turístico (Galvão, 2006). Além 

disso, o enoturismo no Vale tem possibilitado o desenvolvimento no interior de dois estados 

com grande fluxo turístico concentrado na zona litorânea, o que traz uma importante 

contribuição socioeconômica para estados com grandes deficiências na renda per capita e 

na geração de empregos, e assim, portanto na fixação do homem e na preservação de suas 

tradições.  

O Vale é uma das imagens mais divlugadas do Brasil no exterior, não só pelo clima, 

mas pelo cultivo e pioneirismo. É o diferencial mundial do Brasil em produção vitivinícola, 

pois se imaginar que o Brasil elabora vinhos já é um diferencial no exterior, quando se fala 

em paralelo 8 e duas safras ao ano o impacto é ainda maior (Robinson, J., 2010). Como 

afirma a expert Jancis Robinson, há os novos pontos no mapa do vinho, como o Vale do 

São Francisco, que podem ser definidos como os 'novos vinhos' de latitude (Robinson, J., 

2010).  

A paisagem dos vinhedos em contraste com a caatinga, além do artesanato em 

madeira, das carrancas, das rendas, do vocabulário típico da região, da carne de bode e do 

queijo de cabra, assim como a experiência de ver todos os ciclos da videira em apenas uma 

visita, pois há plantas em poda, brotação, maturação, além da colheita, constituem atrativos 

enoturísticos da região (AD Diper, 2011). Acrescidos a estes atrativos temos a Festa da Uva 

e do Vinho, em Lagoa Grande, já consolidada no calendário anual do município, ocupando o 

segundo final de semana de outubro, e a implantação da Enoteca, um centro de 

capacitação, divulgação e preservação da história do vinho no Vale (Galvão, 2006). 

A maioria dos gestores e investidores das vinícolas são imigrantes europeus ou 

migrantes do Rio Grande do Sul, que já atuavam no setor da vitivinicultura  em seus lugares 

de origem. No primeiro caso, podemos mencionar os produtores vindos de Portugal, como é 

o caso da Dão Sul, uma das proprietárias da Vinibrasil, e no segundo a Miolo, originária do 

Vale do Vinhedo (Leão et al, 2013).  
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Ao se comparar o enoturismo no Vale dos Vinhedos (VV) e no Vale do São Francisco 

(VSF), ficam evidentes as diferenças nas questões ligadas à vitivinicultura e às tradições em 

torno do vinho. Quanto à organização produtiva, percebe-se uma clara distinção entre as 

duas regiões, pois no Vale dos Vinhedos a divisão das terras foi em minifúndios financiados 

pelo governo aos novos colonos, a partir da metade do século XIX (Zanini, 2007). Essa 

divisão territorial é mantida até hoje, e grande parte da produção de uvas provém de 

pequenas propriedades rurais, exploradas por famílias de origem italiana (Zanini, 2007). No 

Vale do São Francisco, o modelo é o de grandes extensões de terra, cujos investidores 

exploram a mão-de-obra assalariada para o trabalho braçal (Zanini, 2007).  

 A relação entre o enoturismo e a cultura local, é compreendida pela análise de 

Falcade (2005), que considera que a vitivinicultura e, o enoturismo, portanto, são a 

expressão da identidade da sociedade que a produz. No caso do Vale dos Vinhedos, ligados 

aos valores culturais da imigração italiana, enquanto a viticultura recente do Vale do São 

Francisco, expressa a sociedade técnico-científica-informacional dos dias atuais. Essas 

diferenças refletem-se no tipo de enoturismo (Zanini e Rocha, 2010). Não se pode analisar o 

enoturismo sem atrelá-lo à vitivinicultura, pois é a ―vitivinicultura que produz a paisagem, o 

produto e os atrativos que alimentam essa forma de turismo‖, e por isso, conhecer o 

enoturismo em duas regiões tão diferentes traz a oportunidade de entender a ―diversidade 

de culturas, de paisagens e de histórias que caracterizam o Brasil‖ (Zanini e Rocha, 2010, 

87). 

É fundamental evitar a imposição ou transferência do modelo enoturístico 

desenvolvido no Vale dos Vinhedos para o São Francisco, uma vez que as diferenças são 

profundas, quer geográficas quer sociais. Um dos grandes equívocos, segundo Zanini 

(2007), foi a tentativa de impor a cultura italiana ao povo da região, relacionar a Festa da 

Uva e do Vinho à cultura italiana, quando, na verdade o vinho é um tema universal.  Hoje, 

prossegue a autora (2007), o enoturismo no Vale do São Francisco já tem identidade 

própria, distante da cultura italiana, e por isso, o enoturismo poderá contribuir para que 

visitantes conheçam, através do vinho, os atrativos naturais, históricos e culturais do Vale do 

São Francisco, permitindo um maior contato entre os visitantes, o meio rural e a população 

local, e assim, contribuindo para a preservação de aspectos tradicionais da região (Zanini, 

2007).  

 

4.6.2. Espanha: a região de Rioja 

  

A Espanha, um dos grandes países produtores de vinho, tem sua produção vinícola 

baseada, em grande parte, nas pequenas e médias empresas, muitas delas organizadas em 
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cooperativas. Interessado em desenvolver o turismo ligado à cultura do vinho, o Governo, 

em parceria com a ACEVIN, elaborou o Plano Integral de Qualidade do Turismo Espanhol 

2000-2006, que incluiu entre seus objetivos, a criação das Rotas do Vinho (Guzmán, Garcia 

e Rodriguez, 2008 a). Essas rotas enoturísticas foram concebidas mediante a integração de 

recursos e serviços turísticos, baseadas na cultura local e no desenvolvimento 

socioeconômico, através da articulação entre o setor público e o setor privado, em um total 

de 20 rotas (Guia Digital de Las Rutas del Vino, 2014).  

O impulso ao enoturismo na Espanha é dado com a criação, em 1994, da 

Associação Espanhola das Cidades do Vinho (ACEVIN), que começou a projetar a 

implementação de rotas enoturísticas no país, de forma a aumentar a divulgação do 

patrimônio cultural da Espanha, aliado à sua tradição vitivinícola (Guzmán, Garcia e 

Rodriguez, 2008). As rotas enoturísticas foram concebidas e implementadas considerando a 

integração dos recursos turísticos de uma zona vitivinícola, baseados na autenticidade e na 

vocação vivencial, com o intuito de criar uma identidade própria do destino e desta forma, 

incrementar o desenvolvimento socioeconômico da Região (Ministério da Indústria, Energia 

e Turismo da Espanha). 

Atualmente duas comunidades autônomas ocupam um lugar privilegiado no 

enoturismo espanhol: Castilla e León e Rioja, que foi a primeira região a desenvolver o 

enoturismo de forma organizada (Gúzman, Garcia e Rodriguez, 2008). 

A região vitivinícola de Rioja abrange 139 municípios pertencentes às Comunidades 

Autonômas de Rioja e País Vasco e à Comunidade do Foral de Navarra. O vinhedo 

protegido pela Denominação de Origem Qualificada (DOC a Rioja) ocupa uma área de 640 

kilômetros e tem como capital Logronõ. A região encontra-se dividida em três áreas: Rioja 

Alta ocupa a parte do Vale do Ebro a oeste de Logroño, Rioja Alavesa, que abrange a área 

ao norte do rio Ebro até a província basca de Alava, e Rioja Baja, que se estende desde os 

subúrbios de Logroño ao sul e ao leste. A densidade vitícola é maior em Rioja Alavesa e 

Rioja Alta, chegando o vinhedo a superar a metade da superfície em alguns municípios 

(Lazo, 2010; Diaz, 2011) 

De acordo com Lazo (2010), os vinhos de Rioja são em sua maioria tintos, mas 

também existe a produção de rosés e brancos e, mesmo considerando o grande número de 

castas, a Denominação de Origem Qualificada (DOCa) só autoriza as uvas tintas: 

Tempranillo, Garnacha Tinta, Mazuelo  e Graciano, e as uvas brancas: Viura, Malvasía e 

Garnacha Blanca. 

A história do cultivo da videira em Rioja, cujo nome provavelmente refere-se às terras 

em torno do Rio Oja, afluente do Rio Ebro, é tão antiga quanto os primeiros povos que 

habitaram estas terras: celtas e fenícios (Diaz, 2011). Atualmente se conservam muitas 

amostras da época romana como as prensas e vasilhas, que são vestígios deste tipo de 
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cultivo, assim como numerosas fontes documentais nos monastérios da região. Um dos 

primeiros textos escritos em castelhano são versos sobre o vinho, escritos por Gonzalo de 

Berceo, monge do Monastério de Suso de San Millán de la Cogolla, e considerados uma 

importante referência ao papel do vinho na região (Lazo, 2010).  

Para a região, o vinho tem sido um elemento de identificação da sociedade e da 

economia ao longo do tempo, e por isso, a história de Rioja está intrinsecamente ligada à 

história da bebida. Neste sentido, explica Diaz (2011) o próprio sentimento de ser ―riojano‖ 

está ligado ao vinho, pois a bebida é o conceito que a comunidade de Rioja associa 

diretamente ao sentimento regionalista. O vinho, como analisa o autor, faz parte da vida do 

povo daquela região, um fiel reflexo de suas origens, por isso Rioja não fala de vinho, mas 

da cultura do vinho (Lazo, 2013). 

A importância socieconômica do vinhedo em Rioja começou na Idade Média, no 

século XV, com a produção  vinícola de forma comercial iniciada a partir de 1850, pelas 

empresas de Marqués de Murrieta y Marqués de Riscal, incentivadas principalmente pela 

chegada das ferrovias. Ao longo do século XX, a produção do vinho sofreu algumas crises, 

mas a partir dos anos 1960  se consolidou, destacando o ano de 1970 como a vindima do 

século, período em que Rioja começa a adquirir reconhecimento tanto no mercado nacional 

como internacional (Diaz, 2011). Durante séculos a região tem estado ligada ao setor 

vitícola, e a partir dos anos 1990, o enoturismo tem se mostrado uma importante 

contribuição à vitivinicultura de Rioja. O enoturismo na região é importante tanto para as 

pequenas vinícolas, ao possibilitar as vendas diretas e a construção de um sentimento de 

lealdade à marca, como para as grandes empresas, como demonstram a Marqués de Riscal 

e a Dinastía Vivanco ao investirem neste nicho turístico. Além disso, o enoturismo contribui 

para o desenvolvimento regional, ao atrair turistas com um maior poder aquisitivo e com 

mais interesse nas tradições locais (Diaz, 2011).  

Em Rioja especificamente, o enoturismo tem se convertido em um fator determinante 

de incremento ao negócio do vinho. As mudanças que vêm ocorrendo em nível mundial, nos 

últimos 20 anos, demonstram uma tendência de um consumo menor, mas de maior 

qualidade, isto é, de preços mais elevados, o que tem motivado a necessidade de inovar o 

setor do vinho, e neste sentido, o enoturismo se mostra como uma ferramente eficaz para 

alcançar esses objetivos, ao facilitar o acesso ao vinho (Lazo, 2010).  

Os principais fatores que contribuem para o êxito do enoturismo em Rioja são a 

imagem dos vinhos e da região, a vivência cultural, a gastronomia, a hospitalidade e os 

serviços turísticos de informação, equipamentos e infraestruturas (Lazo, 2010; Diaz, 2011). 

O enoturismo possibilita o conhecimento da cultura do vinho e as particularidades da 

localidade onde é produzido, e por isso ―se pode conhecer de uma forma direta a cultura e a 

tradição das regiões que possuem o vinho como um atrativo turístico‖, pois para os riojanos, 



131 
 

o vinho não é apenas uma fonte de riqueza, mas também representa os valores da cultura e 

da tradição (Figuerola e Vallejo 2005).  Neste contexto, podemos entender os museus como 

um importante apoio às vivências culturais buscadas pelos enoturistas, sendo que em Rioja 

destacamos dois espaços vinculados à cultura do vinho (Diaz, 2011):  

 

a) Centro Temático Villa Lucía, em Laguardia: o Centro funciona como um espaço 

multifuncional, com restaurante, biblioteca, loja de vinho e centro de convenções. 

Na entrada, através de um amplo jardim, é possível ver equipamentos antigos 

ligados à história do vinho. A história e a cultura do vinho são apresentadas em 

um espaço interativo onde os visitantes podem aprender sobre os segredos do 

vinho através de experiências sensoriais. Um personagem criado pelo Centro e 

chamado de Vinfo, uma mescla de vinho com elfo, convida os visitantes a 

assistir um filme em 3D, uma proposta diferenciada, cujo enredo se passa em 

Rioja.  O filme, com diversas premiações, conta a história de Paula uma jovem 

executiva, que viaja à região vitivinícola de Rioja Alavesa para participar de uma 

conferência. A executiva, que tem o trabalho com o centro de sua vida, ao ter 

seu regresso à casa impedido por uma série de contratempos, acaba 

conhecendo Vinfo, e com ele vivenciará os costumes de Rioja Alavesa, visitará 

muitos locais, incluindo a destacada arquitetura de algumas vinícolas, e 

conhecerá uma nova forma de viver. O filme faz uma alusão àquilo que Getz 

(1997) considera como experiências enoturísticas: a visita ao campo, a 

combinação entre vinho e comida regional, que implicam a experiência de um 

determinado território, o espaço cênico, a paisagem agrícola onde o descanso e 

o mito do retorno ao passado são promovidos a par dos vinhos; e 

b) Museu da Cultura do Vinho Dinastía Vivanco: situa-se no município de Briones, 

em uma área de 4.000 metros quadrados, com exposição de coleções culturais 

da família Vivanco. O Museu, inaugurado em 2004, pelo rei Juan Carlos I, faz 

parte da Vinícola Dinastia Vivanco, e possui um Centro de Documentação criado 

para que as histórias do vinho não se percam ao longo do tempo (Museu 

Vinícola da Dinastia Vivanco).  Segundo o gestor, o Museu tem um acervo 

universal, pois a história da cultura do vinho é percorrida desde os seus 

primórdios até a atualidade, mostrando as manifestações desta cultura ao redor 

do globo. O local tem como características a educação e a interatividade, com 

um grande apoio audiovisual, além de se preocupar com a acessibilidade aos 

portadores de necessidades especiais e informações em braille para os 

deficientes visuais (Museu Vinícola da Dinastia Vivanco).   
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Além dos museus, existem locais e iniciativas relacionadas à cultura local, entre as 

quais: as vinícolas subterrâneas, como a vinícola El Fabulista, equipada para visitas, com 

uma produção artesanal de vinhos que podem ser degustados pelos turistas o Projeto do 

Vinobus, um ônibus turístico implantado em 2006 que oferece três rotas: Postais do vinho, 

Caminho de Santiago e Arte e Cultura, um programa voltado aos jovens que visa disseminar 

a cultura do vinho, colocando este público em contato com a zona vitivinícola, de modo a 

aprender como se produzem os vinhos de Rioja e as festas em torno do vinho, como a 

Festa da Vindima de Logronõ, em setembro, onde é costume se oferecer o primeiro mosto à 

Virgem de Valvanera, a Batalha do Vinho em Haro, no mês de junho, além das festas de 

São João e São Pedro, quando são derramados milhares de litros de vinho (Diaz, 2011; 

Lazo, 2010). 

Recentemente a UNESCO incluiu a paisagem cultural do vinho e os vinhedos de La 

Rioja e Rioja Alavesa na lista de bens culturais candidatos a Patrimônio da Humanidade, o 

que segundo o governo de Rioja, significa uma oportunidade para a melhoria na proteção do 

meio natural, na difusão da cultura do vinho e na promoção do turismo enológico, pois 

considera que este reconhecimento será de grande valia para a identidade riojana, e 

imprescindível para o desenvolvimento econômico, social e cultural (UNESCO, 2013).  Na 

justificativa para a candidatura destacam-se a paisagem vitivinícola de Rioja, a arquitetura 

de algumas vinícolas e a organização dos produtores. Rioja é uma das grandes regiões 

vinícolas do mundo, posição que alcançou, não só graças à sua qualidade indiscutível, mas 

também por causa de sua excepcional história ligada ao vinho ao longo do tempo. A vinha e 

o vinho, assim, tornaram-se elementos de coesão que demonstram a identidade local. As 

características físicas e climáticas, a adaptação, a evolução e a amálgama de culturas são o 

pano de fundo para uma paisagem cultural que permite entender esse processo cultural: um 

processo em que o vinho tem desempenhado um papel tão importante desde os tempos 

remotos (UNESCO, 2013). 

A arquitetura das vinícolas é um dos elementos de realce na paisagem cultural, em 

que alguns edifícios tem se tornado ícones na paisagem vinícola da região, com destaque 

para Rafael Moneo (Vinícola Chivite), Santiago Calatrava (Vinícola Ysios), Norman Foster 

(Vinícola Protos), Ignacio Quemada (Vinícolas de Juan Alcorta) e Frank Gehry (Vinícola 

Marqués de Riscal). Sobre a organização dos produtores em associações, tem sido uma 

característica da estrutura de produção vinícola na região desde o século XVII, que 

permanece até os dias de hoje. Novas festas e festivais tem surgido nas últimas duas 

décadas voltadas ao turismo, mas com a participação do governo e da comunidade desde o 

seu desenvolvimento, e permitindo que muitas tradições locais sejam recuperadas, com o 

desejo de defender a identidade local, fazendo com que muitos deles tornaram-se 

profundamente enraizado no imaginário coletivo local (UNESCO, 2013). 



133 
 

Diante do exposto, podemos assim, compreender que as regiões apresentadas 

apresentam diferenças significativas, pois enquanto as regiões do Douro e de Rioja 

pertencem ao Velho Mundo, e portanto, têm com o vinho uma relação que remonta aos 

tempos ancestrais, nas regiões do Vale dos Vinhedos e do Vale do São Francisco, 

localizadas no Novo Mundo, essa relação é mais recente. Mas, mesmo dentre as regiões do 

Velho e do Novo Mundo, as particularidades são perceptíveis. No Douro, a vitivinicultura 

moldou os modos de vida local, e o enoturismo começa a surgir como uma fonte alternativa 

de renda ligada ao patrimônio cultural da primeira região demarcada do mundo, enquanto 

em Rioja, o patrimônio do vinho também está intimamente ligado ao cotidiano dos riojanos, 

mas, o enoturismo aparece de forma mais organizada, como uma importante fonte de renda, 

com a oferta de  centros temáticos do vinho, altamente especializados e com a aplicação de 

tecnologias avançadas para a atração dos visitantes. O enoturismo na região de Rioja 

apresenta-se extremamente profissionalizado, enquanto no Douro, as quintas, em grande 

parte, se adéquam às necessidades da demanda enoturística, e por isso, o cotidiano e as 

práticas culturais dos durienses encontram-se mais próximas dos visitantes. 

No caso das regiões do Novo Mundo, as particularidades também são significativas, 

uma vez que, no Vale dos Vinhedos a vitivinicultura surgiu como uma forma de manter viva 

as tradições dos imigrantes italianos, e o enoturismo se desenvolveu vinculado a esses 

valores e à história de desbravamento dos colonos: o enoturismo permitiu que se mostrasse 

aos visitantes a saga dos italianos e a prosperidade dos seus descendentes.  No Vale do 

São Francisco, a vinha e o vinho foram introduzidos por pessoas de outras localidades do 

Brasil e do exterior, e considerando os aspectos climáticos e de solo do Vale, o cenário que 

se mostra aos enoturistas é marcado pelas inovações tecnológicas e pela capacidade de 

alguns empreendedores de produzir vinho em uma região exótica.  
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5. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado nas quintas de enoturismo localizadas na Região 

Demarcada do Douro, através de uma pesquisa qualitativa, com o intuito de compreender as 

relações que se estabelecem entre a cultura e o enoturismo, partindo das percepções dos 

sujeitos responsáveis pelas quintas da região. A escolha da abordagem qualitativa teve em 

consideração que esse tipo de pesquisa traz importantes contributos para as áreas dos 

Estudos Culturais e do Turismo, pelo aprofundamento das temáticas que abordamos.  De 

acordo com Baptista (2009), nos Estudos Culturais as pesquisas são predominantemente 

qualitativas, e, como orienta a autora, ―em todos os casos, a vigilância auto-crítica e a 

reflexividade sobre os métodos a usar têm sido vistos nesta área como o elemento crucial a 

garantir o rigor e a qualidade dos resultados‖ (2009, 21). No campo dos Estudos do Turismo 

essas pesquisas oferecem um grande potencial para a compreensão ―das dimensões 

humanas da sociedade, que incluem suas implicações sociais e culturais‖ (Phillimore e 

Goodson, 2004, 4). Com efeito nosso estudo, baseia-se na  ênfase de ―estudar as coisas em 

seu ambiente natural, interpretando os fenômenos em termos dos significados que as 

pessoas trazem para eles, e assim, humanizar os problemas‖ (Phillimore e Goodson, 2004, 

4), por isso, segundo os autores, pode-se entender a pesquisa qualitativa ―como uma 

maneira diferente de olhar para a vida social‖ (2004, 4).  

Segundo Burrel e Morgan (1979), entre as duas dimensões da pesquisa, ou seja, a 

objetiva e a subjetiva, podemos encontrar quatro paradigmas: o estruturalista radical,  o 

funcionalista (relacionados à dimensão objetiva),  o humanista radical e o interpretativo 

(relacionados à dimensão subjetiva). No contexto desses paradigmas, o nosso estudo  

caracteriza-se por uma dimensão subjetiva, e portanto, refere-se aos paradigmas  

interpretativo e humanista radical. 

O paradigma interpretativo, de acordo com os autores, é baseado na preocupação 

de ―compreender o mundo como ele é, procurando as explicações nos níveis da consciência 

individual e subjetiva e focado na vida cotidiana. A realidade só pode ser conhecida e 

interpretada tendo em consideração o contexto em que está inserida‖ (Burrell & Morgan, 

1979, 30,31). Enquanto o paradigma humanista radical  tem ―bases intelectuais semelhantes 

à do paradigma interpretativo, uma vez que compreendem a realidade de acordo com o 

contexto, mas sua ênfase central é  na consciência humana‖ (Burrell & Morgan, 1979, 32). 

Considerando a complexidade da pesquisa em Estudos Culturais, que tem como 

principal preocupação metodológica ―a valorização da vida, do cotidiano, dos públicos, do 

concreto e do senso comum‖ (Baptista, 2009, 9), optou-se pela utilização de métodos e 

técnicas que permitissem uma compreensão da realidade em estudo.  
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A pesquisa foi dividida em duas fases: a primeira constitui-se em uma pesquisa 

bibliográfica e documental, a qual foi apresentada na primeira parte deste trabalho, e a 

segunda  em uma pesquisa emíprica, uma vez que a pesquisa qualitativa usualmente 

envolve trabalho de campo, com a coleta dos dados primários baseados nas entrevistas e 

na observação (Matos, sd).  

A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros, artigos científicos, documentos e sites 

da internet que abordassem as questões temáticas relacionadas aos Estudos Culturais, ao 

Turismo, ao Enoturismo e à Região Demarcada do Douro. Durante esta etapa, ainda, foram 

realizadas visitas de prospecção a algumas quintas de enoturismo da Região do Douro, a 

Museus, a instituições representativas do Vinho e do Turismo da Região, bem como a 

eventos de enoturismo, de forma a conhecer in loco a realidade do objeto de pesquisa, ao 

mesmo tempo que se procedia à pesquisa bibliográfica e à redação da fundamentação 

teórica. Estas visitas iniciais foram essenciais para uma melhor compreensão do campo 

social e cultural em que iríamos desenvolver nossa investigação, tendo também sido 

decisivas para a elaboração do roteiro de entrevista que realizamos. 

Na segunda fase, a empírica, foram realizadas entrevistas face-a-face, e semi-

estruturadas, conduzidas pela investigadora nas quintas pesquisadas, pois o investigador foi 

o instrumento primário para a obtenção dos dados e para a elaboração das análises (Matos, 

sd).  A escolha do local das entrevistas buscou atender às necessidades dos entrevistados 

que consideraram as quintas como o lugar mais conveniente, uma vez que era o seu local 

de trabalho. A presença nas quintas também possibilitou a observação in loco como técnica 

auxiliar de investigação. A técnica de observação foi de grande utilidade, pois de acordo 

com Gonçalves, A. (2004), ela se adequa ao estudo da realidade social, objetivando 

compreender o significado dos discursos dos sujeitos. Refira-se ainda que, a observação 

realizada caracterizou-se pela flexibilidade, decorreu em um contexto natural e aberto, uma 

vez que o observador foi identificado.  

Entre os atores do enoturismo, a  nossa opção recaiu em tomar como objeto de 

estudo as quintas. Esta nossa opção teve como embasamento o fato das quintas 

constituirem parte vital do território duriense. Por isso, consideramos que conhecer a 

percepção e representação das quintas sobre as questões que envolvem a cultura e o 

enoturismo da Região, pareceu-nos fundamental, uma vez que suas ações têm influência 

direta sobre o modo de vida daquele território e sobre a organização do enoturismo. 

Podemos afirmar que enquanto o vinho é o protagonista do enoturismo, a quinta é a 

protagonista da Região Demarcada do Douro. Refira-se ainda que foram definidas como 

fazendo parte do nosso universo as unidades de exploração agrícola no setor da 

vitivinicultura que desenvolvessem atividades de enoturismo. 
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A seleção das quintas  foi realizada com base nos contatos feitos durante as visitas 

de prospecção e as indicações feitas pelos próprios entrevistados. No total, nosso estudo 

envolveu seis quintas, uma vez que na pesquisa qualitativa a amostra tende a ser pequena, 

se comparada com o estudo quantitativo, pois envolve um contato intenso com os 

participantes, o que exige, por parte do investigador, um tempo maior no trabalho de campo 

(Matos,sd). 

Todas as entrevistas foram agendadas previamente, e algumas tiveram de ser 

remarcadas, devido a compromissos por parte dos respondentes. É importante ressaltar que 

em todas as quintas fomos muito bem recebidos e, embora as nossas entrevistas 

comportassem muitas questões, além da visita por toda a propriedade acompanhada pelo 

respondente, o que demandava um tempo mínimo de três horas, todos sempre se 

mostraram muito receptivos e interessados em colaborar com a nossa pesquisa. Os 

participantes entrevistados foram escolhidos com base na sua autonomia e capacidade para 

responder às questões. Os sujeitos cujos discursos estudamos eram proprietários ou 

funcionários das objeto de estudo que tinham como característica em comum o fato de 

estarem envolvidos diretamente nas atividades de enoturismo.  

   

 

5.1. A entrevista e a elaboração do roteiro de questões 

  

 

A escolha pela técnica de entrevista semi-estruturada teve como critério o fato de 

que as entrevistas são fundamentais quando se quer conhecer práticas, crenças e valores, 

―pois permitem ao pesquisador coletar indícios dos modos como cada um dos entrevistados 

percebe e significa sua realidade‖ (Duarte, 2004,215). Mas, como explica a autora a 

realização de entrevistas não é uma tarefa fácil, pois ―propiciar situações de contato, ao 

mesmo tempo formais e informais, de modo a ―provocar‖ um discurso mais ou menos livre, 

mas que atenda aos objetivos da pesquisa e que seja significativo no contexto investigado e 

academicamente relevante‖ é uma tarefa complexa (2004, 214). Muitos fatores podem 

influenciar na condução da entrevista, por isso, buscamos atentar às questões de 

apresentação dos propósitos da pesquisa, incluindo a entrega, antes da entrevista, de um 

pequeno resumo do trabalho, e o uso de uma linguagem adequada, evitando uma 

informalidade excessiva. Ao mesmo tempo, procuramos não fazer uso de termos 

acadêmicos e extremamente formais, de forma que a condução da entrevista se adequasse 



138 
 

ao perfil do respondente, pois ―o sucesso da entrevista passa, também, pela promoção de 

um ambiente de mútua confiança, favorável ao intercâmbio‖ (Gonçalves, A., 2004, 77). 

Um dos desafios das entrevistas refere-se à questão da subjetividade tanto por parte 

dos respondentes como do entrevistador. No primeiro caso, essa subjetividade pode estar 

contida nas respostas, uma vez que nelas estão imbutidas as experiências e as 

considerações pessoais do sujeito. Numa investigação qualitativa são exatamente  esses 

aspectos pessoais e subjetivos que interessam conhecer (Duarte, 2004, 215; Philimore e 

Godson, 2004). E em relação ao entrevistador, entendemos que não é possível ser 

completamente objetivo, por isso  ―precisamos estar muito atentos à interferência de nossa 

subjetividade, ter consciência dela e assumi-la como parte do processo de investigação‖ 

(Duarte, 2004, 216). 

Para a realização da entrevista foi elaborado um roteiro com o intuito de coletar as 

informações necessárias para se responder aos objetivos propostos na tese. A sua 

elaboração foi resultado de pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, assim como 

das visitas de prospecção realizadas na região. A construção do roteiro foi feita 

considerando que seria uma orientação fundamental para a realização da pesquisa de 

campo, de modo que contemplasse as questões necessárias. Além disso, era fundamental 

que se chegasse preparada à entrevista, uma vez que as conversas pessoais poderiam 

interferir no andamento do trabalho, caso o roteiro não fosse bem planejado.  

De forma geral, o roteiro de entrevista foi composto por questões flexíveis de forma a 

explorar a interação entre o entrevistador e o respondente, e permitir uma maior interação 

com os sujeitos da entrevista (Matos, sd). 

Iniciamos com questões referentes à identificação da quinta e do respondente, 

ressaltando que assumimos o compromisso de manter os nomes sob sigilo. Em relação à 

quinta, visamos conhecer o ano de fundação, o porte, a participação em associações 

ligadas ao vinho e/ou ao turismo, o tempo de implantação das atividades de enoturismo e o 

site ou blog. Para a identificação do respondente, solicitamos a escolaridade e a área de 

formação, assim como a função desempenhada na quinta. O roteiro incluiu ainda questões 

sobre  a inserção da comunidade local, a estrutura enoturística da quinta, a relação entre a 

cultura da Região Demarcada do Douro e o enoturismo na quinta, as relações entre o setor 

público e privado no que se refere ao enoturismo e o posicionamento da comunidade em 

face do enoturismo. 

Os objetivos propostos neste trabalho e as respectivas questões que contribuíram 

para a consecução destes seguem no quadro abaixo: 
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 Quadro1: Objetivos e questões do roteiro de entrevistas  

Objetivo Questão 

 

Geral: analisar as relações entre a cultura 
e o enoturismo praticado nas quintas da 
Região Demarcada do Douro. 
 

É respondido por meio dos objetivos 
específicos. 

Objetivos específicos:  Questão 

a) Problematizar os conceitos de cultura, 
turismo e enoturismo. 

  
É respondido no referencial teórico e pelas 
respostas obtidas na questão nº: 
 

45 
 

 

b) Estudar o enoturismo ligado à vivência 
da pequena história 

  
É respondido no referencial teórico e pelas 
respostas obtidas nas questões nºs:  

 

21 22 23 24 25 38 41 

   

c) Compreender a cultura da Região 
Demarcada do Douro associada ao vinho 

 

É respondido no referencial teórico e pelas 
respostas obtidas nas questões nºs:  
 

2 3 4 5 6 9 10 12 20 

26 32 33 35 

  

d) Analisar as contribuições da cultura, 
associada à produção vinícola, para o 
enoturismo que se pratica nas quintas 
localizadas na Região Demarcada do 
Douro 
 

É respondido no referencial teórico e pelas 
respostas obtidas nas questões nºs:  
 

2 3 4 5 6 9 10 11 13 

14 15 16 18 19 26 34 41 42 
 

e) Estudar a percepção dos gestores das 
quintas da Região Demarcada do Douro 
sobre a importância do enoturismo para 
as vivências culturais relacionadas à 
vinha e ao vinho 

 

É respondido no referencial teórico e pelas 
respostas obtidas nas questões nºs:  

 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 

28 29 30 31 36 37 39 46 

    

f) Analisar a preservação do patrimônio 
cultural como forma de contribuição para 
o enoturismo nas quintas da Região 
Demarcada do Douro 

 

É respondido no referencial teórico e pelas 
respostas obtidas nas questões nºs:  

 

27 35 40 43 44 
 

 

 

g) Aplicar em estudos futuros os 
resultados obtidos nas regiões vinícolas 
brasileiras, em  especial do Vale dos 
Vinhedos e do Vale do São Francisco 
 

É respondido no referencial teórico e pelas 
análises e discussões  realizadas neste 
trabalho 

 



140 
 

As entrevistas realizadas com os proprietários ou funcionários das quintas ocorreram 

nos meses de maio e julho de 2012, nos meses de maio, junho e agosto de 2013 e no mês 

de outubro de 2013, conforme tabela 8.  As entrevistas foram realizadas em um dia, à 

exceção da quinta Q3, em que a entrevista foi feita em dois dias, pois no primeiro dia (13 de 

maio de 2013), houve uma interrupção, uma vez que o entrevistado recebeu um telefonema 

e solicitou a remarcação da entrevista para o dia seguinte, pois teria de sair para resolver 

um imprevisto. No dia seguinte (14 de maio de 2013), às 15:20h, a entrevista teve 

prosseguimento e foi concluída. 

 

Tabela 8: Datas e horários das entrevistas nas Quintas na Região Demarcado do Douro. 

Quinta Data Horário Local da entrevista 

Q1 03/06/2012 14:00h às 19:20h Sala de recepção da quinta 

Q2 05/05/2012 
10:00h às 12:00h 

13:15h às 15:00h 
Sala de recepção da quinta 

Q3 
13/05/2013 14:35h às 15:30h 

Gabinete do proprietário na quinta 
14/05/2013 15:20h às 17:30h 

Q4 20/06/2013 09:00h às 12:20h Gabinete do proprietário na quinta 

Q5 15/08/2013 13:15h às 17:30h Sala de recepção da quinta 

Q6 17/10/2013 12:30h às 16:20h Sala de recepção da quinta 

 

Os locais, dias e horários das entrevistas foram agendados de acordo com a 

disponibilidade dos respondentes, de forma que as entrevistas ocorressem nos momentos e 

locais que fossem mais adequados a estes, assegurando plenamente a realização da 

entrevista, sem incoveniência para os entrevistados. Com efeito, as entrevistas ocorreram 

de forma tranquila, com total disposição e interesse por parte dos inquiridos, sendo que 

após cada entrevista, foi realizada, na mesma data, uma visita por toda a propriedade, 

acompanhada do entrevistado. O respondente, proprietário ou funcionário, foi indicado pelos 

gestores das quintas de enoturismo pesquisadas, mas atendendo a critérios previamente 

comunicados no primeiro contato para o agendamento da entrevista, ou seja, o respondente 

deveria possuir autonomia e capacidade para responder às questões e atuar diretamente 

nas atividades de enoturismo. Nosso intuito foi  assegurar que os entrevistados fossem 

indivíduos capazes de ―comunicar sua percepção da realidade, através das experiências 

vividas‖ (Guerra, 2010, 48).  

O agendamento das entrevistas foi feito pessoalmente ou por telefone, através de 

indicações e contatos realizados durante participações em eventos ligados ao vinho e ao 

enoturismo nos anos de 2010 e 2011. Após este contato, encaminhamos, por e-mail ou 

pessoalmente, um resumo do trabalho, destacando os objetivos e a metodologia, o número 
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de questões do inquérito, o tempo médio de duração da entrevista, e os critérios para a 

indicação do entrevistado. Em seguida, recebemos o aceite via e-mail ou por telefone, com 

as datas e os horários disponíveis para a realização da entrevista. Conforme exposto, 

algumas datas e horários foram remarcados, por parte dos inquiridos, e realizadas em 

outras datas e horários a posteriori. Além das quintas pesquisadas, havíamos contactado 

mais 14 propriedades, que não se disponibilizaram para a realização das entrevistas, sendo 

que deste total, 06 não retornaram nossos telefonemas e/ou e-mails no primeiro contato, 05 

responderam ao nosso primeiro contato, demonstrando interesse, mas sem resposta nos 

contatos posteriores, 02 marcaram as entrevistas, mas antes da data agendada tiveram de 

desmarcar em funções de compromissos, e, não puderam mais remarcar, e 01 se 

disponibilizou a responder, mas somente por e-mail, o que não foi possível, pois, 

condicionamos que todas as entrevistas fossem realizadas pessoalmente. 

 

5.2. Caracterização dos sujeitos entrevistados 

 

Os sujeitos por nós entrevistados apresentam uma distribuição por sexo como se 

segue na tabela abaixo: 

 

Tabela 9: Sexo dos entrevistados 

Sexo nº de entrevistados 

Feminino 2 

Masculino 4 

Total 6 

 

 De acordo com a tabela nº 9, a maioria dos entrevistados é composta por pessoas do 

sexo masculino, em um total de seis respondentes.  

 

 Os indvíduos entrevistados  encontram-se nas faixas etárias apresentadas na tabela 

a seguir: 

 
Tabela 10: Faixa etária dos entrevistados 

Faixa etária nº de entrevistados 

Menos de 40 anos 3 

40 anos ou mais 3 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 
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Do ponto de vista da faixa etária, o nosso grupo de respondentes é equilibrado, uma 

vez que metade deles tem menos de 40 anos e a outra metade tem 40 anos ou mais. 

 

Os sujeitos por nós entrevistados apresentam uma distribuição por anos de 

escolaridade como se segue na tabela abaixo: 

 
 

Tabela 11: Anos de escolaridade dos entrevistados 

Anos de escolaridade nº de entrevistados 

16 anos 5 

Não sabe/ Não respondeu 1 

Total 6 

 

  

 A maioria dos entrevistados possui 16 anos de escolaridade, quer dizer, no mínimo 

frequentaram o ensino superior. Apenas em relação a um inquirido não foi possível obter o 

número de anos de escolaridade, pois o mesmo não respondeu à questão.  

 

 Os indivíduos entrevistados possuem a graduação nas seguintes áreas de 

licenciatura: 

Tabela 12: Área de licenciatura dos entrevistados 

Área nº de entrevistados 

Turismo 2 

Enologia 1 

Engenharia agrícola 1 

Arquitetura 1 

Não sabe/ Não respondeu 1 

Total 6 

 

De entre os indivíduos entrevistados, dois são licenciados em turismo, um em 

enologia, um em engenharia agrícola e um em arquitetura. Um respondente não informou a 

escolaridade. Sendo assim, podemos agrupar os sujeitos e os seus discursos pelas 

seguintes áreas: área de estudos ligada à produção do vinho, abrangendo as licenciaturas 

de enologia e engenharia agrícola com dois sujeitos, já quanto  aos sujeitos ligados 

especificamente ao turismo registramos dois, e ainda, a licenciatura de arquitetura, com um 

sujeito, a qual estará mais próxima das questões da cultura e do patrimônio.   

  No que se refere à relação funcional na quinta, os sujeitos foram questionados se 

eram proprietários ou funcionários. As respostas obtidas são apresentadas na tabela abaixo: 
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Tabela 13: Relação funcional dos entrevistados 

Cargo Nº de entrevistados 

Proprietário 3 

Funcionário 3 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

Do ponto de vista da relação funcional, o nosso grupo de entrevistados é equilibrado, 

uma vez que metade deles é proprietário da quinta e a outra metade é composta por 

funcionários. 

Os sujeitos por nós entrevistados, no que se refere ao tempo que trabalham ou 

atuam como gestores das quintas, apresentaram as seguintes respostas: 

Tabela 14: Tempo  de trabalho nas quintas 

Tempo em anos Nº de entrevistados 

3 a 5 anos 2 

6 a 10 anos 2 

Mais de 10 anos 2 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

Do ponto de vista do tempo de trabalho ou gestão nas quintas, o nosso grupo de 

respondentes é equilibrado, uma vez que dois estão entre 3 e 5 anos, dois estão entre 6 e 

10 anos e dois há mais de dez anos, trabalhando ou atuando como proprietários das 

quintas. 

Em síntese, os sujeitos por nós entrevistados são em sua maioria do sexo masculino, 

e no que se refere à faixa etária podemos afirmar que existe um equilíbrio entre aqueles que 

possuem de 40 anos e aqueles com 40 anos ou mais. A maioria dos entrevistados (cinco) 

possuem no mínimo o grau de licenciatura, sendo dois na área de estudos ligada à 

produção do vinho, dois sujeitos ligados especificamente ao turismo  e um na área de 

arquitetura, a qual estará mais próxima das questões da cultura e do patrimônio.  Do ponto 

de vista da relação funcional, o nosso grupo de entrevistados é equilibrado, uma vez que 

metade deles é proprietário da quinta e a outra metade é composta por funcionários. E no 

que se refere ao tempo de permanência nas quintas, encontram-se trabalhando como 

funcionários ou, no caso dos proprietários, exercendo a gestão, nas quintas objeto de 

estudo, de forma também bastante equilibrada, uma vez que dois estão entre 3 e 5 anos, 

dois estão entre 6 e 10 anos e dois há mais de dez anos.  
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5.3. Caracterização das quintas objeto de estudo 

 

 

As quintas objeto do nosso estudo apresentam a seguinte distribuição por ano de 

fundação: 

Tabela 15: Século de fundação das quintas 

Século nº de quintas 

XVI 1 

XVII 3 

XVIII 2 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

 

Todas as quintas foram fundadas há mais de cem anos, sendo que a quinta mais 

antiga foi fundada há quatrocentos anos, tendo como base o ano de 2015. 

 

As quintas em que realizamos as entrevistas distribuem-se, no que se refere ao 

porte, conforme segue na tabela abaixo: 

Tabela 16: Porte das quintas em relação à produção vinícola em litros ao ano. 

                                         
Produção 

 
  
 

 
Porte 

1.000.000 
litros/ano 

600.000 
litros/ano 

200.000 
litros/ano 

100.000 
litros/ano 

90.000 
litros/ano 

48.000 
litros/ano 

Total 

Pequeno - - - - 1 1 2 

Médio - - 1 1 - - 2 

Grande 1 1 - - - - 2 

Não sabe/  
não respondeu 

0       

Total 1 1 1 1 1 1 6 

 

Considerando as respostas obtidas, para o porte grande foram consideradas as 

quintas que produziam de quinhentos mil (500.000) a um milhão (1.000.000) de litros de 
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vinho por ano, para o porte médio foram estabelecidas as quintas que têm uma produção de 

100.000 (cem mil) a 499.999 (quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e 

nove) litros de vinho e, para o pequeno porte, as que produzem menos de cem mil (100.000) 

litros de vinho por ano. Entre as quintas objeto de estudo, o menor valor informado foi de 

quarenta e oito mil (48.000) litros de vinho/ano e o maior valor corresponde a um milhão 

(1.000.000) de litros/ano. De acordo com as respostas obtidas, as quintas objeto do nosso 

estudo apresentam um equilíbrio, pois temos duas quintas de grande porte, duas de médio 

porte e duas de porte pequeno. 

Essa classificação com base na produção em litros de vinho foi escolhida por 

orientação dos próprios gestores das quintas da Região Demarcada do Douro, por ser uma 

prática adotada, na região em estudo, para o estabelecimento do porte das propriedades. 

As quintas em que realizamos as entrevistas implantaram o enoturismo em suas 

propriedades, conforme segue na tabela abaixo:  

 

Tabela 17: Tempo de atividade de enoturismo 

Tempo de 
atividade 
 

Respostas 

2 
anos 

7 
anos 

8 
anos 

9   
anos 

21 
anos 

22 
anos 

Total 

Entre 1 e 4 anos 1 0 0 0 0 0 1 

Entre 5 e 9 anos 0 1 1 1 0 0 3 

Mais de 20 anos 0 0 0 0 1 1 2 

Não sabe/ não 
respondeu 

0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 1 1 1 1 1 6 

 

De acordo com as respostas obtidas, estabelecemos as seguintes faixas de tempo 

de atividade de enoturismo: entre um e quatro anos, entre cinco e nove anos e mais de vinte 

anos, conforme tabela acima. Sendo assim, três quintas objeto de estudo desenvolvem o 

enoturismo entre cinco e nove anos, duas oferecem atividades de enoturismo há mais de 

vinte anos e uma quinta implantou o enoturismo há dois anos. 

No que se refere à vinculação das quintas, em que realizamos as entrevistas, a 

associações ligadas ao vinho e/ou ao enoturismo, obtivemos as seguintes respostas, 

conforme tabela abaixo: 
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Tabela 18: Vinculação à associações ligadas ao vinho e/ou ao enoturismo 

Vinculação nº de quintas Total 

Sim 2 2 

Não 4 4 

Não sabe/ não respondeu 0 0 

Total 6 6 

 

Entre as quintas pesquisadas, duas são vinculadas à associações ligadas ao vinho 

e/ou ao enoturismo, e as demais, ou seja, quatro, não são vinculadas a nenhuma destas 

associações. 

Conforme segue na tabela abaixo, as quintas objeto do nosso estudo apresentam a 

seguinte caracterização quanto ao emprego de funcionários da comunidade local: 

 

Tabela 19: Relação dos funcionários com a comunidade local 

Funcionários locais Nº de quintas 

Sim 6 

Não 0 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

  

Nas propriedades em estudo, todos os funcionários que trabalham nas quintas são 

da comunidade local. 

No que se refere ao número total de funcionários que trabalham nas quintas objeto 

do nosso estudo, temos a seguinte distribuição, conforme tabela abaixo: 

Tabela 20: Número total de funcionários das quintas 

Dimensão Nº de funcionários Nº de quintas 

Empregador pequena dimensão Menos de 20 funcionários 2 

Empregador média dimensão Entre 20 e 40 funcionários 2 

Empregador grande dimensão Mais de 40 funcionários 1 

Não sabe/ não respondeu Não se aplica 1 

Total 6 6 
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Entre as quintas do nosso estudo que informaram o número de funcionários, a que 

mais emprega possui sessenta funcionários e a que menos emprega, possui onze 

funcionários no total. Ressaltamos que uma quinta não informou o número total de 

funcionários. Com base nas respostas obtidas, agrupamos as quintas em três dimensões: o 

empregador de pequena dimensão que inclui as quintas com menos de vinte funcionários 

(neste caso uma quinta possui onze e a outra dezessete funcionários), o empregador de 

média dimensão com um número que varia de vinte a quarenta funcionários (neste caso 

uma quinta tem trinta e cinco e a outra quarenta trabalhadores) e, por último, o empregador 

de grande dimensão com mais de quarenta funcionários (neste caso a quinta emprega 

sessenta pessoas). 

 As quintas objeto de nossa investigação apresentam a seguinte distribuição por 

números de funcionários empregados na atividade de enoturismo: 

 

Tabela 21: Número de funcionários envolvidos em 
atividades de enoturismo 

Número de funcionários Nº de quintas 

6 ou mais 4 

Até 5 2 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

Com base nas respostas obtidas, podemos agrupar as quintas entre aquelas que 

possuem até cinco funcionários nas atividades de enoturismo e aquelas que empregam 

mais de seis trabalhadores no enoturismo. Assim, temos quatro quintas que geraram seis ou 

mais postos de trabalho nas atividades enoturísticas e duas quintas que empregam menos 

de seis pessoas no enoturismo. A quinta com o maior número de funcionários envolvidos 

diretamente nas atividades de enoturismo, emprega dez indivíduos e a quinta com o menor 

número, emprega dois funcionários para as atividades de enoturismo.  

 Com base nas respostas obtidas nas tabelas 20 e 21, pudemos analisar a relação 

entre o número total de funcionários e o de trabalhadores que atuam diretamente nas 

atividades de enoturismo, obtendo a seguinte distribuição: 
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Tabela 22: Número total de funcionários e trabalhadores envolvidos no enoturismo 

Produção em 
litros de vinho 

Total de 
Funcionários 

Funcionários no 
Enoturismo 

% funcionários no 
enoturismo/ total 
funcionários em 

relação a produção 

% de funcionários 
em relação ao 

total de 
funcionários no 

enoturismo 

Nº de 
quintas 

1.000.000 60 10 17% 29% 1 

100.000 40 6 15% 18% 1 

600.000 35 10 29% 29% 1 

48.000 17 6 35% 18% 1 

200.000 11 2 18% 6% 1 

70.000 4 Não respondeu Não se aplica Não se aplica 1 

Não sabe/ não 
respondeu 

0 0 Não se aplica Não se aplica 0 

Total 167 34 Não se aplica 100% 6 

 

 

De acordo com a tabela acima, a comparação entre o número de funcionários total 

que trabalham nas quintas e aqueles que atuam nas atividades de enoturismo, permite 

perceber que não há uma relação direta entre o número total de funcionários e os 

envolvidos no enoturismo. Assim como não há uma proporção direta com o porte das 

quintas, pois conforme vemos na tabela acima uma quinta de pequeno porte (48.000 litros 

de vinho) emprega um valor superior (18%) de funcionários nas atividades de enoturismo 

em comparação com uma quinta de médio porte (200.000 litros de vinho) que possui 6% de 

trabalhadores nas atividades de enoturismo. 

Proporcionalmente, a quinta que mais investe, em termos de funcionários, nas 

atividades de enoturismo é aquela que, do total de dezessete empregados, seis trabalham 

diretamente no enoturismo. A quinta que menos investe no enoturismo, com base no 

número de empregados contratados, é a propriedade que possui um total de quarenta 

funcionários, com seis empregados nas atividades de enoturismo.  Uma quinta não informou 

o total de funcionários e, por isso, não foi possível fazer esse comparativo. Portanto, não é o 

porte da quinta e nem o número de funcionários (total) que determinam o quantitativo de 

trabalhadores empregados nas atividades de enoturismo. 

 

As quintas objeto do nosso estudo apresentam a seguinte distribuição quanto à 

importância que o enoturismo apresenta em relação à produção e comercialização dos 

vinhos: 
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 Tabela 23: Relevância do enoturismo na produção e comercialização de vinhos 

Tipo de relevância 
Nº de 

quintas 

Volume de 
produção 
(litros de 

vinho) 

Nº de 
funcionários/enoturismo 

Atividade Principal 
(mais representativa do que a 
comercialização de vinhos). 

0 Não se aplica Não se aplica 

Atividade Complementar 
(representatividade igual à do 

vinho). 

1 70.000 N.R./ 4 

1 48.000 17/6 

Atividade Secundária (um 
adicional, com menor importância 
que a comercialização do vinho). 

1 1.000.000 60/10 

1 600.000 35/10 

1 200.000 11/2 

1 100.000 40/6 

Não sabe/ não respondeu 0 Não se aplica Não se aplica 

Total 6 Não se aplica Não se aplica 

  

O enoturismo caracteriza-se, em quatro quintas em estudo, como uma atividade 

secundária, representando um adicional aos negócios das propriedades, mas com uma 

representação menor no que se refere à produção e comercialização dos vinhos. Porém, em 

duas quintas, o enoturismo se enquadra como uma atividade complementar, isto é, contribui 

de forma igualitária em relação aos negócios do vinho. 

Com base nos dados e na observação local, percebemos que a importância do 

enoturismo em relação à produção e comercialização do vinho está diretamente relacionado 

ao porte das quintas, em termos de produção de vinho. Porém esta relação não ocorre em 

termos do comparativo funcionários totais e aqueles empregados diretamente no 

enoturismo. 

As quintas objeto da nossa investigação apresentam a seguinte caracterização 

quanto ao início da atividade de enoturismo: 

 

 
Tabela 24: Início da atividade de enoturismo na quinta 

Início do enoturismo Nº de quintas 

Simultaneamente com a produção e 
comercialização do vinho 

0 

Após a produção e comercialização do vinho 6 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 
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Em todas as quintas em estudo, o enoturismo surgiu depois dos negócios 

relacionados à vitivinicultura, o que não é uma situação homogênea em termos mundiais. 

No Novo Mundo, em alguns casos, devido ao desenvolvimento da atividade vitivinícola ser 

mais recente, muitas quintas nasceram simultaneamente com o enoturismo, ao contrário do 

Douro em que as quintas, objeto de estudo, com mais de cem anos têm adaptado suas 

estruturas para a oferta de atividades enoturísticas. 

 As quintas objeto de estudo apresentam a seguinte caracterização quanto à 

aquisição de vinhos por parte dos enoturistas que visitam as propriedades: 

 
Tabela 25: Aquisição de vinhos pelos enoturistas  

Os enoturistas adquirem os vinhos Nº de quintas 

Sim 6 

Não 0 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

Em todas as quintas investigadas, os enoturistas costumam adquirir vinho da quinta 

quando visitam e/ou se hospedam nessas propriedades. 

 As quintas objeto de nosso estudo apresentam a seguinte caracterização quanto aos 

itens e serviços que fazem parte da estrutura disponível para atendimento aos enoturistas: 

 

 Tabela 26: Tipo de atividade e estrutura para atendimento aos enoturistas 

Tipo de atividade Itens/serviços Nº de quintas 

Pacote básico 
Quartos, provas de vinho, lojas de vinho 
e visitas guiadas 

6 

Cultural 

Restaurante 5 

Igreja/capela 3 

Acervos 3 

Curso de vinhos 2 

Lazer 

Piscina 4 

Salão de eventos 3 

Salão de jogos 1 

Atividades ao ar livre 1 

Outros 
Apoio aos portadores de necessidades 
especiais 

2 

Não sabe/ não respondeu Não se aplica 0 
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 Por ―pacote básico‖ entendemos os itens e serviços disponibilizados pela totalidade 

das quintas em estudo, isto é, todas elas disponibilizam quartos, provas de vinho, lojas de 

vinho e visitas guiadas. No que se refere à cultura, os itens que fazem parte são os 

restaurantes (5), a igreja ou capela (3), os acervos das quintas (3) e os cursos de vinho (2). 

Em relação ao lazer temos a piscina (4), o salão de eventos (3), o salão de jogos (1) e as 

atividades ao ar livre (1). E, por fim, o apoio aos portadores de necessidades especiais que 

está disponível em duas quintas que estudamos. 

 

 Nas quintas em estudo, podemos perceber que os meses em que as propriedades 

recebem o maior número de enoturistas são: 

 
Tabela 27: Meses em que se recebe o maior número de 
enoturistas 

Meses Nº de quintas 

Maio a Outubro 3 

Julho a Setembro 2 

Abril, Julho e Agosto 1 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

  

Para a maioria das quintas (3), o período que compreende os meses de maio a 

outubro é o que apresenta maior fluxo de enoturistas, seguido do período de julho a 

setembro. Consensualmente os meses de julho e agosto são os que registram a maior 

afluência de enoturistas. Porém, é possível perceber que o período de novembro a março 

não é citado por nenhuma quinta em estudo. 

 As quintas objeto de nossa investigação apresentam a seguinte caracterização por 

número de enoturistas ao ano: 

 
Tabela 28: Número de enoturistas ao ano por quinta 

Número de enoturistas Nº de quintas 
Volume de produção 

(litros de vinho) 

Em torno de 1000 1 70.000 

Em torno de 2000 1 1.000.000 

Em torno de 10.000 1 48.000 

Não sabe/ não respondeu 3 Não se aplica 

Total 6 Não se aplica 
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Entre as quintas que informaram o número de enoturistas,  o maior número de 

visitantes ao ano é de cerca de dez mil, e o menor número é em torno de mil enoturistas por 

ano. Podemos perceber que não existe uma relação direta em termos de número de 

visitantes e porte (volume de produção em litros de vinho). 

As quintas objeto de nosso estudo apresentam a seguinte distribuição por 

responsáveis pelo atendimento aos enoturistas: 

Tabela 29: Responsável direto pelo atendimento aos enoturistas 

Volume de produção (litros 
de vinho) 

Nº de quintas Responsável (is) 

1.000.000 1 

Funcionário 600.000 1 

200.000 1 

100.000 1 Proprietário 

48.000 1 Funcionário e/ou 
Proprietário 70.0000 1 

Não se aplica 0 Não sabe/ não respondeu 

Não se aplica 6 Total 

 
O atendimento nas quintas de grande porte é feito exclusivamente pelos 

funcionários, considerando que, devido ao volume de negócios, os proprietários têm 

inúmeras atividades e não poderiam estar sempre presentes recebendo os enoturistas. Nas  

quintas de pequeno porte, o atendimento é dividido entre o funcionário e o proprietário, pelo 

fato do enoturismo representar uma atividade com participação igualitária, o proprietário faz-

se mais presente, embora não constantemente, pois também atua como gestor dos 

negócios do vinho. A única quinta em que o atendimento é feito exclusivamente pelo 

proprietário é a que possui um porte médio, e neste caso, esta situação pode ser 

considerada um diferencial, uma vez que para os enoturistas a presença do proprietário 

durante as visitas é um fator de satisfação. 

As quintas objeto de nossa investigação apresentam a seguinte caracterização em 

relação à origem dos enoturistas que visitam as propriedades: 

Tabela 30: Origem dos enoturistas por nacionalidade 

Origem Nº de quintas 

Portugueses 1 

Estrangeiros 5 

Portugueses e estrangeiros em 
igual proporção 

0 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 
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Na maioria das quintas, os enoturistas que visitam as propriedades vêm de outros 

países, à exceção de uma quinta em que a maioria dos enoturistas é composta por 

portugueses. 

 

Nas quintas que estudamos, no que se refere à origem dos proprietários, temos a 

seguinte distribuição: 

 

Tabela 31: Origem dos proprietários por nacionalidade 

Origem Nº de quintas 

Portugueses 5 

Estrangeiros 1 

Portugueses e estrangeiros  0 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

Podemos perceber que, de acordo com a tabela acima, a maioria dos proprietários 

das quintas é  de origem portuguesa, à exceção de uma quinta, cujos proprietários são 

estrangeiros. 

 

As quintas objeto de nosso estudo apresentam a seguinte caracterização no que se 

refere ao ambiente de decoração da propriedade: 

Tabela 32: Ambiente de decoração da quinta 

Ambiente Nº de quintas 

Tradicional 5 

Moderno 0 

Misto 1 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

De acordo com a tabela acima, a maioria das quintas possui um ambiente tradicional, 

com móveis e objetos de decoração passados de geração a geração. Uma quinta 

investigada possui um ambiente misto, caracterizado por uma decoração que mistura o 

tradicional com o moderno. 
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As quintas objeto de nossa investigação apresentam a seguinte caracterização no 

que diz respeito à participação na Rota do Vinho do Porto: 

 
Tabela 33: Participação na Rota do Vinho do Porto 

Participa de uma rota de vinho Nº de quintas 

Sim 4 

Não 0 

Não sabe/ não respondeu 2 

Total 6 

 

A maioria das quintas participa da Rota do Vinho do Porto (RVP), sendo que duas 

quintas não quiseram responder à questão. 

Em resumo, todas as quintas objeto de estudo foram fundadas há mais de cem anos. 

O grupo de quintas estudado apresenta um equilíbrio em termos de porte, uma vez que 

temos duas quintas de grande porte, duas de médio porte e duas de porte pequeno. A 

classificação baseou-se no critério indicado pelos responsáveis pelas quintas de enoturismo 

da Região Demarcada do Douro, isto é, na produção em litros de vinho ao ano. 

O enoturismo nas quintas objeto de estudo caracteriza-se tanto por ser uma 

atividade desenvolvida há mais de vinte anos (duas quintas), como por ser uma atividade 

mais recente (três quintas). No entanto, o surgimento do enoturismo em todas essas quintas 

ocorreu depois dos negócios relacionados à vitivinicultura, o que não é uma situação 

homogênea em termos mundiais, principalmente no Novo Mundo. Queremos dizer com isso 

que o enoturismo em contextos como o Brasil é uma atividade que, na maioria das vezes, se 

iniciou em simultâneo com a produção e comercialização dos vinhos.  

Todos os funcionários que trabalham nas quintas são da comunidade local, sendo 

que a distribuição do número de funcionários é equilibrada, com uma quinta empregadora 

de grande dimensão,  duas médias e duas quintas de pequena dimensão em termos de 

funcionários. A comparação entre o número de funcionários (total) que trabalham nas 

quintas e aqueles que atuam nas atividades de enoturismo permite perceber que não há 

uma relação direta, pois nem sempre o empregador de grande dimensão é o que tem o 

maior  número de trabalhadores envolvidos nas atividades de enoturismo. 

Proporcionalmente, uma quinta de menor porte é a que mais aposta no enoturismo em 

termos da relação funcionários totais e aqueles que trabalham diretamente nas atividades 
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de enoturismo. Portanto o quantitativo de trabalhadores empregados nas atividades de 

enoturismo não é determinado pelo porte da quinta ou pelo número total de funcionários. 

Podemos ainda perceber que o enoturismo caracteriza-se, em quatro das seis 

quintas em estudo, como uma atividade secundária, representando um adicional aos 

negócios das propriedades. Estas quintas apresentam porém, uma representação menor no 

que se refere à produção e comercialização dos vinhos. Sublinhe-se no entanto que para 

duas quintas, o enoturismo é uma atividade complementar, isto é, contribui para o resultado 

total de forma igualitária em relação aos negócios do vinho. Neste sentido, com base nos 

dados e na observação local, percebemos que a importância do enoturismo em relação à 

produção e comercialização do vinho está diretamente relacionado ao porte das quintas, em 

termos de produção de vinho, isto é, as menores são mais dependentes do vinho. Porém 

esta relação não ocorre em termos do comparativo funcionários totais e aqueles 

empregados diretamente no enoturismo. 

No que se refere aos itens e serviços ofertados pelas quintas para atendimento dos 

enoturistas, o pacote básico disponibilizado pela totalidade das quintas em estudo é 

composto por quartos, provas de vinho, lojas de vinho e visitas guiadas, e embora, os 

restaurantes não sejam um item componente de todas as quintas, eles estão presentes na 

maioria, ou seja, em cinco das propriedades que estudamos.  

O atendimento nas quintas de grande porte é feito exclusivamente pelos 

funcionários, considerando que, devido ao volume de negócios, os proprietários têm 

inúmeras atividades e não poderiam estar sempre presentes recebendo os enoturistas. Nas  

quintas de pequeno porte, pelo fato do enoturismo representar uma atividade com 

participação igualitária, o proprietário faz-se mais presente, embora não constantemente, 

pois também atua como gestor dos negócios do vinho. Convém ressaltar ainda que maioria 

dos proprietários das quintas é  de origem portuguesa, à exceção de uma quinta, cujos 

proprietários são estrangeiros.  

No que se refere aos enoturistas, a maioria é de origem estrangeira em cinco das 

quintas que estudamos e, consensualmente, os meses de julho e agosto são os que 

registram a maior afluência de enoturistas, com um número de visitantes que varia de mil a 

dez mil por ano. Não há, no entanto relação direta entre o número de enoturistas e a 

dimensão de produção de vinho nas quintas. Em grande parte das quintas (5), os 

enoturistas que visitam as propriedades vêm de outros países, à exceção de uma quinta em 

que a maioria dos enoturistas é composta por portugueses.   
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

 Em seguida apresentamos os resultados que obtivemos com base na análise  das 

entrevistas que conduzimos junto aos nossos sujeitos, após a caracterização desses 

sujeitos e das quintas objetos de estudo. 

 

 

6.1. Apresentação e análise das entrevistas: 1ª parte 

  

 

 Em resposta ao item se os enoturistas valorizam o patrimônio cultural ao visitarem a 

quinta, obtivemos os seguintes resultados: 

              
Tabela 34: Valorização do patrimônio cultural das quintas  

Valorização do patrimônio Nº de entrevistados 

Sim 6 

Não 0 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

 

Todos os sujeitos por nós entrevistados consideram que os enoturistas valorizam o 

patrimônio cultural das quintas que visitam. Um dos sujeitos entrevistados afirmou que ―os 

enoturistas valorizam mais o patrimônio cultural das quintas, do que muitas vezes, a própria 

população local, que não dá valor ao que tem. Quando vemos o interesse dos enoturistas  é 

que ficamos encantados‖. Outro indivíduo que entrevistamos considera que ―os enoturistas 

se interessam pelo patrimônio cultural, principalmente pela história do vinho, pelo artesanato 

e pelo modo de vida dos moradores da região‖ Um outro ainda afirmou que ― esta 

valorização do patrimônio cultural pelos enoturistas leva os habitantes da aldeia a ficarem 

orgulhosos da sua história e modo de vida‖. 

   

Em relação ao item sobre o impacto cultural do enoturismo no que se refere à 

autenticidade da cultura local, as respostas fornecidas pelos sujeitos por nós entrevistados 

foram sintetizadas na tabela abaixo: 
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Tabela 35: Impacto cultural do enoturismo  

Impacto cultural  do enoturismo Nº de entrevistados 

Perda de autenticidade 0 

Manutenção da autenticidade 6 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

De acordo com a totalidade dos sujeitos por nós entrevistados, o enoturismo na 

Região Demarcada do Douro não tem qualquer responsabilidade pela perda de 

autenticidade da cultura local. Para um dos indivíduos que entrevistamos, ―graças ao 

enoturismo, as tradições e  as festas têm sido estimuladas. Nas épocas em que não havia 

turistas as ofertas culturais eram bem reduzidas e muitas tradições estavam sendo 

esquecidas‖, enquanto outro avalia que, ―na verdade, muitas tradições desaparecem com o 

tempo, e vejo agora que muitas permaneceram e permanecerão graças ao enoturismo: o 

museu da minha propriedade é um exemplo disso.‖ Corroborando essas afirmações, outro 

entrevistado considera que ―o enoturismo revaloriza as tradições que desapareceriam 

naturalmente‖ 

 

Em relação ao questionamento, sobre a contribuição do enoturismo para o aumento 

da venda de produtos locais, recolhemos as seguintes respostas: 

Tabela 36: O enoturismo contribui para o aumento na venda 
de produtos locais 

Aumento na venda de produtos 
locais 

Nº de entrevistados 

Sim 6 

Não 0 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

A totalidade dos sujeitos que estudamos considera que o enoturismo contribui para o 

aumento na venda dos produtos da Região Demarcada do Douro. Segundo um 

entrevistado, ―existe um aumento na venda dos produtos da região, como os rebuçados da 

Régua, que são muito procurados. Mas deveria haver um maior incentivo, pois a região está 

pouco voltada para o Douro. Na Régua por exemplo, não há lojas com vinhos do Porto, não 

tem produtos ligados ao vinho, como é feito em Rioja (Espanha)‖. 
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No que se refere ao estímulo de uma maior oferta de atividades culturais que 

beneficiem a população da Região Demarcada do Douro, por parte do enoturismo, 

obtivemos as seguintes respostas: 

Tabela 37: O enoturismo estimula uma maior oferta de 
atividades culturais 

Estímulo à oferta Nº de entrevistados 

Sim 6 

Não 0 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

A totalidade dos sujeitos que entrevistamos considera que o enoturismo estimula a 

oferta de atividades culturais, que beneficiam a comunidade local. Para um dos sujeitos que 

entrevistamos, ―o enoturismo estimula  as exposições nos museus e a organização de 

festivais ligados à vinha e ao vinho‖. 

 

Em relação à questão se o enoturismo contribui para a redução do êxodo rural na 

Região Demarcada do Douro, temos as respostas como se seguem na tabela abaixo: 

 
Tabela 38: O enoturismo contribui para a redução do êxodo 
rural na região 

Redução do êxodo rural Nº de respostas 

Sim 6 

Não 0 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

 

Todos os sujeitos por nós entrevistados consideram que o enoturismo contribui para 

a redução do êxodo rural na Região, o que é um aspecto muito interessante, considerando a 

―evasão‖ das áreas rurais em Portugal, e principalmente no Douro. Para um dos sujeitos que 

entrevistamos, o enoturismo ―além dos empregos gerados nas quintas, incentiva a oferta de 

produtos locais‖, enquanto outro analisa que ―o enoturismo reduz o êxodo rural 

principamente entre os jovens que iriam emigrar em busca de empregos‖. Um outro 

entrevistado entende que ―quando os enoturistas nos visitam, como estamos localizados 

nesta aldeia (Douro), eles compram produtos locais e isso contribui para a economia local e 
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portanto para a permanência das pessoas na aldeia‖. E por fim, um outro entrevistado 

sentencia que ―é uma grande contribuição do enoturismo, pois aumenta significativamente 

os postos de trabalho, gerando trabalho direto e indireto com a criação de outras empresas‖.  

 

No item seguinte, solicitamos aos sujeitos por nós entrevistados, que atribuíssem 

notas de zero a cinco referentes à avaliação do relacionamento entre o setor público e a 

iniciativa privada na Região Demarcada do Douro. Os resultados encontram-se na tabela 

abaixo. A nota zero indica total insatisfação e a nota cinco indica a satisfação total. 

 
Tabela 39: Avaliação do relacionamento entre o setor 
público e a iniciativa privada 

Nota atribuída Nº de entrevistados 

Zero 0 

Um 1 

Dois 1 

Três 1 

Quatro 3 

Cinco 0 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

  

 

Com base na tabela acima, podemos perceber que nenhuma nota de total 

insatisfação (zero) ou de máxima satisfação (cinco) foi atribuída. Diante da distribuição das 

notas, constatamos que metade dos sujeitos entrevistados avalia a relação entre o setor 

público e a iniciativa privada na região em estudo como satisfatório, considerando que 

atribuíram nota quatro. Para dois sujeitos por nós entrevistados, ― a relação  entre o setor 

público e a iniciativa privada no Douro tem algumas deficiências, mas de forma geral, é 

satisfatória‖ ou ainda ― a relação tem funcionado bem, mas não na perfeição‖. 

 

No que se refere à existência de atritos entre o setor público e a iniciativa privada 

especificamente em relação à produção e comercialização de vinho, obtivemos as seguintes 

opiniões, como se segue na tabela abaixo: 
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Tabela 40: Existência de atritos entre os setores público e 
privado 

Existência de atritos Nº de entrevistados 

Sim 4 

Não 2 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

De acordo com a maioria dos sujeitos por nós entrevistados, a relação entre o setor 

público e a iniciativa privada no âmbito do vinho e/ou do enoturismo é marcada por atritos. 

Um dos entrevistados afirma que ―existem conflitos, pois no dia de hoje as necessidades do 

setor privado são muitas e o setor público não contribui para o desenvolvimento, pois aquilo 

que oferecem não está articulado com as necessidades vinícolas‖, ou ainda, como outro 

sujeito que entrevistamos avalia, ―a Casa do Douro não defende os interesses dos 

produtores e comerciantes do vinho‖. E ainda, um outro entrevistado afirma que ― não tem 

havido atritos de uma forma expressa ou explícita, mas a omissão ou ausência da tomada 

de posição e/ou de medidas para ajudar o setor, pode funcionar como uma fonte de atritos‖.  

 

No que se refere ao estímulo, por parte do poder público, para que os moradores da 

Região Demarcada do Douro participem das decisões que envolvem a cultura e o 

enoturismo na região, obtivemos as seguintes respostas: 

Tabela 41: O poder público estimula a participação da 
comunidade 

Estimula a participação Nº de respostas 

Sim 0 

Não 6 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

De acordo com os indivíduos que entrevistamos, o poder público não estimula  a 

participação dos moradores da região nas decisões que envolvem a cultura e o enoturismo 

na Região Demarcada do Douro. De acordo com um sujeito entrevistado, ―não existe sequer 

uma consulta à população sobre as decisões tomadas pelo poder público da Região do 

Douro‖. Um outro indivíduo que entrevistamos afirma que ― a população não tem qualquer 

conhecimento sobre as decisões do setor público‖. 
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 Em resposta à questão se havia interesse por parte das quintas, objeto de nosso 

estudo, em investir em projetos de fomento à cultura local, obtivemos as seguintes 

respostas: 

Tabela 42: Interesse em investir em projetos de apoio à 
cultura local 

Interesse  Nº de entrevistados 

Sim 1 

Sim, mas em parceria com o 
poder público 

4 

Não 1 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

De acordo com a maioria dos sujeitos, as quintas têm interesse em investir em 

projetos de apoio à cultura local, desde que tenham o apoio do poder público. Um dos 

indivíduos considera que existe interesse em investir nesses projetos sem que haja 

necessariamente o apoio do setor governamental e um considera que não existe nenhum 

interesse neste tipo de projeto. Segundo um dos entrevistados, o apoio do poder público é 

fundamental, pois ―investir em tempos de crise não é possível; a iniciativa privada não tem 

condições de arcar com os custos sozinha‖. 

 

Em resposta à questão se existe algum posicionamento negativo, por parte da 

comunidade local, no que se refere ao enoturismo, obtivemos as seguintes respostas: 

Tabela 43: Posicionamento negativo da comunidade em 
relação ao enoturismo  

Posicionamento negativo da 
comunidade 

Nº de entrevistados 

Sim 0 

Não 6 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

 Com base na tabela acima, podemos perceber que, do ponto de vista dos gestores 

das quintas por nós investigadas, as comunidades não se posicionam de forma crítIca ou 
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negativa em relação às atividades de enoturismo que se desenvolvem na Região 

Demarcada do Douro. De acordo com um dos sujeitos entrevistados, ―a comunidade adora 

receber os enoturistas, pois graças ao enoturismo novas oportunidades de trabalho 

surgiram, tanto no turismo como nos seus próprios negócios‖, enquanto outro indivíduo 

considera que ―a comunidade sente que o enoturismo é positivo para eles‖. 

 

No que se refere à questão se os enoturistas inviabilizam ou dificultam a utilização de 

áreas públicas pelos moradores da Região Demarcada do Douro, temos as seguintes 

respostas: 

 

Tabela 44: Os enoturistas inviabilizam a utilização, de áreas 
públicas, pelos  moradores 

Inviabilizam a utilização de 
áreas públicas 

Nº de respostas 

Sim 0 

Não 6 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

 

Todos os indivíduos por nós entrevistados consideram que os enoturistas não 

inviabilizam ou  dificultam a utilização das áreas públicas pelos moradores. Mas, é 

importante que o setor público e as instituições responsáveis acompanhem a evolução da 

demanda enoturística, de forma a evitar que, a longo prazo, um aumento no número de 

enoturistas possa impedir que a comunidade local usufrua das áreas públicas. Para um dos 

sujeitos que entrevistamos, ―o enoturista não dificulta o uso das áreas públicas, porque os 

espaços destinados aos enoturistas são maioritariamente privados. As ofertas de espaços 

públicas são reduzidas‖, ou ainda, como outro entrevistado avalia, ―os moradores utilizam 

essas áreas públicas sem interferência dos enoturistas, até porque a localidade não tem 

muitas ofertas e as que existem foram criadas devido ao enoturismo‖. 

 

Em resposta à questão se as populações da Região Demarcada do Douro têm 

mudado de atividades profissionais devido ao enoturismo, obtivemos as seguintes 

respostas: 
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Tabela 45: Mudança de atividades profissionais devido ao 
enoturismo 

Mudança de atividades 
profissionais 

Nº de respostas 

Sim 0 

Não 6 

Sim, em parte 0 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 
Todos os sujeitos por nós entrevistados, consideram que a população local não 

mudou de profissão devido ao enoturismo. Um dos entrevistados considera que ―as pessoas 

não mudaram de atividades profissionais, porque continuam a trabalhar nos vinhos‖, 

enquanto outro sujeito que entrevistamos entende que os artesãos continuam a trabalhar 

graças ao enoturismo, e, por fim, um dos indivíduos que entrevistamos afirma que ―o que 

ocorre é o contrário: graças ao enoturismo, as pessoas podem permanecer nas suas 

atividades profissionais‖. 

 

Em resposta à questão se os moradores consideram que o enoturismo trouxe 

impactos negativos para a Região Demarcada do Douro, obtivemos as seguintes respostas: 

Tabela 46: Os moradores consideram que o enoturismo 
trouxe impactos negativos para a localidade 

Impactos negativos Nº de entrevistados 

Sim 0 

Não 6 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

Todos os sujeitos com quem conversamos afirmam que os moradores não 

consideram que o enoturismo trouxe impactos negativos para a localidade. De acordo com 

um dos sujeitos entrevistados, ―na verdade a população revolta-se contra as autarquias 

locais porque querem que melhore a cidade, que a deixe limpa para os visitantes‖, ou ainda, 

como outro entrevistado afirmou, ―os moradores não consideram que o enoturismo traga 

efeitos indesejáveis, pois eles contribuem para a valorização patrimonial pela própria 

comunidade local. Ou ainda um outro sujeito que entrevistamos afirmou que ―os moradores 

consideram que os enoturistas respeitam a privacidade da comunidade local‖. 
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 No que se refere à questão se as construções da região respeitam a paisagem local, 

obtivemos as seguintes respostas:  

Tabela 47: As construções da região e a paisagem local 

Respeito às paisagens locais Nº de respostas 

Sim 0 

Não 3 

Sim, em parte 3 

Não sabe/ não respondeu 0 

Total 6 

 

Os indivíduos, que entrevistamos, consideram, de forma geral, que as construções 

da Região do Douro não respeitam a paisagem local, sendo que três afirmam que não existe 

nenhum respeito e três consideram que existe respeito, em parte, mas apenas nas áreas 

declaradas patrimônio da humanidade pela UNESCO. Com base na tabela acima podemos 

perceber, de acordo com os nossos sujeitos, que não existe uma preocupação consistente, 

rigorosa e duradoura com a paisagem duriense, mas apenas um receio devido à 

fiscalização, o que indica que, se não houvesse qualquer temor de punição, a paisagem do 

Douro não seria respeitada. Um dos entrevistados afirma que ―o respeito existe, em parte, 

pois nas áreas em que a UNESCO controla, existe uma maior preocupação, mas nas vilas 

há um grande desrespeito no que se refere à paisagem do Douro‖. Ainda segundo outro 

sujeito por nós entrevistado, ―nos últimos anos tem havido maior cuidado, mas, antes de 

2001, do Patrimônio da Humanidade, não havia preocupação com a paisagem duriense‖ 

Quisemos ainda saber se o enoturismo pode ser considerado um turismo de massas. 

As respostas conforme a tabela abaixo sintetizam a opinião dos nossos entrevistados: 

 

Tabela 48: O enoturismo pode ser considerado um turismo 
de massas 

Turismo de massas Nº de respostas 

Sim 0 

Não 6 

Não, mas pode vir a tornar-se 0 

Total 6 
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Todos os sujeitos que estudamos afirmam que o enoturismo não é um turismo de 

massas e nem poderá vir a ser. Um dos indivíduos entrevistados afirmou que ―o enoturismo 

não se configura como um turismo de massas, e não irá tornar-se‖ num turismo de massas, 

enquanto outro sujeito por nós entrevistado considera que ―o enoturismo não tem nenhuma 

característica de turismo de massas, devido às suas características particulares baseadas 

na personalização e nos pequenos grupos‖. 

Em síntese, de acordo com todos os entrevistados, os visitantes das quintas têm 

interesse no patrimônio cultural e por isso, consideram que o enoturismo não está na base 

de uma possível perda da autenticidade local. Na verdade, segundo os sujeitos que 

entrevistamos, o enoturismo contribui com o aumento na venda dos produtos locais, com a 

oferta de atrativos culturais que beneficiam a população e tem papel importante na 

manutenção das pessoas nas atividades profissionais tradicionais e na redução do êxodo 

rural na Região Demarcada do Douro. Por isso, para os indivíduos entrevistados, a 

comunidade se posiciona a favor do enoturismo, pois, além dos benefícios trazidos por esse 

tipo de turismo, o enoturista não interfere no uso das áreas públicas e não afeta o modo de 

vida da população do Douro, uma vez que esta atividade não se configura como um turismo 

de massas.  

Mas, mesmo diante destas colocações, temos que ter em mente que para assegurar 

o fortalecimento das identidades locais, uma das premissas é a participação ativa da 

comunidade local, para evitar que as decisões que envolvem o enoturismo, não se 

concentrem exclusivamente nas mãos do poder público e/ou das propriedades particulares. 

É necessário ir além da geração de empregos e dos efeitos multiplicadores, e garantir o 

desenvolvimento participativo, em que todos os moradores tenham seus modos de vida 

respeitados. Neste sentido e de acordo com os dados que pudemos recolher neste estudo, 

torna-se essencial o apoio do poder público para fomentar o envolvimento ativo e 

democrático da população. 

Para os respondentes, embora não haja nehuma crítica por parte da população em 

relação ao enoturismo, não existe qualquer estímulo, por parte do governo, para que a  

comunidade duriense participe das decisões que envolvam a cultura e o enoturismo. 

Um tema mais delicado refere-se ao impacto negativo das construções na Região 

Demarcada do Douro, que, de forma geral, não respeitam a paisagem regional, pois, 

segundo três respondentes, não existe ―nenhum respeito‖ à paisagem local, e os edifícios 

constituem uma agressão à região, enquanto outros três, consideram que existe uma 

preocupação com a paisagem, somente devido à fiscalização, em virtude da UNESCO ter 

declarado a Região Demarcada do Douro como Patrimônio da Humanidade.  
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Ao analisar a questão sobre a nota atribuída ao relacionamento entre poderes 

públicos e privados, na Região do Douro, pudemos constatar que as diferenças nas 

avaliações dessa relação se dão principalmente em função do cargo ocupado, pois os 

proprietários, por possuírem uma maior autonomia, são mais críticos e demonstraram uma 

maior insatisfação na avaliação do relacionamento com o governo. Para melhor 

compreender essa relação visamos saber se existiam conflitos entre os setores públicos e 

privados especificamente no setor vinícola. De acordo com os resultados que obtivemos a 

maioria dos respondentes entende que existem atritos: entre os proprietários foi consensual 

a existência de atritos entre os setores público e privado, pois a ausência de tomada de 

medidas para ajudar o setor acaba gerando situações conflitantes.  

De modo a compreendermos em maior profundidade a atividade do enoturismo, da 

cultura local e da produção vinho nas suas múltiplas inter-relações procedemos à 

articulação e comparação das principais características dos nossos sujeitos, das quintas e 

das respectivas atividades de enoturismo. 

Os resultados mais significativos dessas análises são apresentados nas tabelas que 

que se seguem: 

No que se refere ao responsável pelo atendimento direto aos visitantes nas quintas 

objeto de estudo em função da área de licenciatura, temos: 

 

Tabela 49: Respostas sobre o responsável pelo atendimento direto aos visitantes, em 
função da área da licenciatura. 

                       Área    
Responsável 

Áreas 
ligadas ao 

vinho/ 
cultivo 

Área de 
turismo 

Outra 
área 

Não 
sabe/Não 
respondeu 

Total 

Funcionário 1 2 0 0 3 

Proprietário 0 0 0 1 1 

Funcionário e/ou proprietário 1 0 1 0 2 

Não sabe/ não respondeu 0 0 0 0 0 

Total 2 2 1 1 6 

 
  

 

O atendimento ao enoturista é fundamental e os responsáveis devem estar 

devidamente preparados para realizá-los, demonstrando atenção e conhecimento da 

propriedade e de todos os assuntos envolvidos no enoturismo da quinta, além de 

conhecerem a região. A presença do proprietário durante as visitas é um fator diferenciador, 
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mas, sabemos que essa presença nem sempre é possível, considerando que muitos 

proprietários possuem outros negócios e, portanto, não podem atender diretamente os 

visitantes. Nas quintas objeto de estudo em que os sujeitos que entrevistamos são 

licenciados na área de turismo, o atendimento direto aos enoturistas é feito sempre por 

funcionários das quintas.  

Uma outra questão refere-se ao interesse por parte das quintas objeto de estudo em 

investir em projetos de apoio à cultura local, em função da relação funcional dos 

entrevistados. As respostas podem ser vistas na tabela que segue: 

Tabela 50: Respostas sobre a questão se as quintas da região têm interesse em investir em 
projetos de apoio à cultura local, em função da relação funcional. 

               
                                        Cargo 
 
Investimento 

Funcionários Proprietários Total 

Sim 1 0 1 

Sim, mas em parceria com o setor 
público 

1 3 4 

Não 1 0 1 

Não sabe/ não respondeu 0 0 0 

Total 3 3 6 

 

Todos os sujeitos que são proprietários das quintas estudadas afirmam que as 

propriedades têm interesse em investir em projetos de apoio à cultura local em parceria com 

o setor público. 

Uma outra questão que nos interessou foi saber se havia atritos entre o setor público 

e privado no que se refere especificamente à produção vinícola, em função da relação 

funcional dos indíviduos que entrevistamos nas quintas objeto de estudo. A tabela a seguir 

mostra a respostas que obtivemos: 

 
Tabela 51: Respostas sobre a questão se há atritos entre o setor público e o setor privado 
no que se refere ao vinho, em função do cargo ocupado. 

                  

                                             Cargo 

Atritos 
Funcionários Proprietários Total 

Sim 1 3 4 

Não 2 0 2 

Não sabe/ não respondeu 0 0 0 

Total 3 3 6 
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Entre os funcionários, dois responderam que não existe qualquer atrito entre o setor 

público e o privado, e um considera que existem atritos pois as necessidades do setor 

privado são muitas e o setor público não está articulado com as necessidades turísticas e 

vinícolas. Entre os proprietários, os três consideraram que existem atritos em função da 

ausência de tomada de posições por parte do setor público em defesa do setor vinícola.  

 

Em resposta ao item se as construções da Região respeitam as paisagens locais, 

obtivemos as seguintes respostas, em função da relação funcional dos entrevistados nas 

quintas: 

 

Tabela 52: Respostas sobre a questão se as construções da Região respeitam as 
paisagens locais em função do cargo ocupado. 

                     
                                            Cargo 
 
Paisagem 

Funcionários Proprietários Total 

Sim 0 0 1 

Não 0 3 3 

Sim, em parte 3 0 3 

Não sabe/ não respondeu 0 0 0 

Total 3 3 6 

 

Todos os sujeitos entrevistados que são proprietários da quinta demonstram uma 

insatisfação explícita com essa questão, uma vez que consideram não existir qualquer 

respeito às paisagens durienses. Já os funcionários ponderaram que existe uma 

preocupação para que as construções não interfiram na paisagem local, principalmente 

devido à fiscalização pela UNESCO, isto é, o respeito à paisagem só ocorre em virtude do 

receio de sanções nas áreas consideradas patrimônio da humanidade.   

 

 

6.2. Apresentação  e análise dos resultados das entrevistas: 2ª parte 

 

 

 

Esta segunda parte contempla a análise das respostas às questões abertas. 

Inicialmente essas respostas foram classificadas de acordo com três níveis de categoria de 
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visão da relação da cultura local com a produção de vinho e o enoturismo. As três 

categorias emergentes foram: visão instrumental, visão intermediária e visão não 

instrumental. A visão instrumental refere-se à percepção da  cultura por parte dos sujeitos 

que entrevistamos como uma forma de criar e/ou estimular a demanda enoturística para as 

quintas objeto de estudo. Assim, a cultura é entendida como um atrativo a serviço do 

enoturismo. Em uma situação oposta temos a visão não instrumental, em que as quintas 

que compartilham dessa visão demonstram uma sensibilidade para a cultura. A 

preocupação com cultura local é anterior e, portanto, se sobrepõe ao enoturismo. Além 

dessas duas visões, encontramos uma percepção intermediária por parte dos sujeitos 

entrevistados, isto é, não possuem uma visão totalmente instrumental da cultura no contexto 

do enoturismo, mas, também não se pode afirmar que seus posicionamentos refletem uma 

sensibilidade para as questões culturais das quintas, a que denominamos de visão 

intermediária.  

As quintas foram identificadas de acordo com a codificação apresentada na tabela 

seguinte: 

 
 

Tabela 53: Codificação das quintas 

Codificação Descrição Porte 
Nº de 

funcionários 

Nº de 
funcionários no 

enoturismo 

Q1 Quinta 1 Grande 60 10 

Q2 Quinta 2 Pequeno 17 6 

Q3 Quinta 3 Médio 40 5 

Q4 Quinta 4 Médio 11 2 

Q5 Quinta 5 Grande 35 10 

Q6 Quinta 6 Pequeno NR 4 

 

 

Na tabela nº 53 encontramos as  codificações das quintas com seus respectivos 

portes, número total de funcionários e número de funcionários empregados no enoturismo. 

 

Na tabela a seguir apresentamos as respostas dos sujeitos que entrevistamos e que 

indicam uma visão instrumental da cultura no contexto do enoturismo: 
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Tabela 54: Visão instrumental da cultura no contexto  do enoturismo 

Respostas Quintas 

A preservação da história local foi pensada para os enoturistas.  
Q1 

Q4 

A cultura é valorizada e preservada para se ―vender‖ aos turistas, fazendo 
com que as tradições não sejam esquecidas.  

Q4 

O enoturismo surgiu como apoio à divulgação dos vinhos 
Q1 

Q4 

O enoturismo surgiu para aproveitar o potencial da região e da propriedade 
como forma de valorizar os produtos da quinta e do Douro 

Q2 

O enoturismo surgiu como forma de facilitar a venda dos vinhos. Q1 

Os principais impactos positivos do enoturismo são a geração de empregos, 
divulgação da região e dos vinhos do Douro. 

Q1 

Q2 

Q4 

Q5 

A família proprietária preocupa-se com a preservação da história local, das 
peças, dos utensílios e das ferramentas. Essa preocupação com a 
identidade da quinta é o charme da propriedade. É um diferencial que 
desperta a atenção dos enoturistas. 

Q1 

Q4 

O enoturismo trouxe pequenas mudanças que não alteram a essência dos 
valores culturais, como por exemplo, a mudança de algumas (poucas) datas 
festivas para os finais de semana, para que os portugueses, de outras 
regiões, possam participar. 

Q1 

Q4 

Os principais atrativos turísticos para a divulgação da Região do Douro são:  
o rio, a cultura e o vinho. 

Q1 

Q4 

As quintas preocupam-se com a preservação do patrimônio cultural, pois 
este é fundamental para a comercialização dos seus produtos vinícolas e 
valoriza a região enquanto destino turístico. 

Q1 

Q4 

 

Nesta tabela constam as respostas que demonstram uma visão instrumental do uso 

da cultura no âmbito do enoturismo, isto é, que apresentam a cultura como um instrumento 

para fomentar o enoturismo da quinta. Assim, a cultura duriense é vista como um atrativo a 

serviço do enoturismo:“a preservação da história local foi pensada para os enoturistas” (Q1 

e Q4), ou seja, as práticas culturais são valorizadas e preservadas porque o enoturismo as 

valoriza: “a cultura é valorizada e preservada para se “vender” aos turistas, fazendo com que 

as tradições não sejam esquecidas” (Q4). A preocupação com o patrimônio cultural surge ou 

se mantém em virtude do enoturismo: “essa preocupação com a identidade da quinta é o 

charme da propriedade” (Q1 e Q4). 
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Na tabela abaixo, apresentamos as respostas que obtivemos junto aos nossos 

entrevistados, e que refletem uma visão intermediária quanto ao uso da cultura no contexto 

do enoturismo: 

 
Tabela 55: Visão intermediária quanto à instrumentalização da cultura no contexto do 
enoturismo 

Respostas Quintas 

A pisa no lagar e os cestos de vindima são usados, até hoje, tanto pela 

qualidade que trazem aos vinhos como pela preservação da tradição. 

Q2 

Q5 

Q6 

O enoturismo desenvolve o ―negócio‖ vinícola e preserva a cultura local. 
Q4 

Q6 

O enoturismo fortaleceu a imagem do vinho e a cultura do Douro 

Q4 

Q5 

Q6 

O vinho e a cultura são indissociáveis.O turismo, ao ser inserido nesta 

relação, contribui para essa associação. 

Q1 

Q6 

Os principais impactos do enoturismo são a divulgação do vinho e da cultura 

local. 

Q1 

Q6 

 

Na análise destas respostas podemos perceber que não existe uma visão totalmente 

instrumental da cultura no contexto do enoturismo, isto é, não há uma percepção da cultura 

apenas em prol dos interesses econômicos das quintas, mas também não se pode afirmar 

que esses posicionamentos reflitam uma sensibilidade às questões culturais da Região 

Demarcada do Douro. Neste sentido, podemos observar  que existe uma visão 

intermediária, a exemplo da percepção de que as tradições foram mantidas não apenas por 

serem parte do cotidiano duriense, mas também, por trazerem contribuições aos negócios 

do vinho e do turismo: “a pisa no lagar e os cestos de vindima são usados, até hoje, tanto 

pela qualidade que trazem aos vinhos como pela preservação da tradição” (Q2,Q5, Q6). 

Os impactos do enoturismo são analisados tanto pelos benefícios que trazem aos 

negócios vinícolas como pela preservação dos modos de vida: “o enoturismo desenvolve o 

“negócio” vinícola e preserva a cultura local” (Q4,Q6) ou ainda, “os principais impactos do 

enoturismo são a divulgação do vinho e da cultura local” (Q1 e Q6). A relação entre vinho, 

cultura e turismo é vista como uma colaboração do último, pois “o vinho e a cultura são 

indissociáveis, e o turismo, ao ser inserido nesta relação, contribui para essa associação” 

(Q1 e Q6). 
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Conforme exposto na tabela que segue, apresentamos as respostas dos nossos 

entrevistados que refletem uma visão não instrumental da cultura no contexto do 

enoturismo: 

Tabela 56: Visão não instrumental da cultura no contexto do enoturismo. 

Respostas Quintas 

O interesse pela preservação da história local foi anterior ao enoturismo. Q3 

O ―tomar‖ vinho é uma atividade social, de união, e cultural. Significa partilha. Q3 

O vinho influenciou a cultura e hoje é parte dela 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

As quintas preocupam-se com a preservação do patrimônio cultural pois 

consideram importante manter as tradições locais 

Q2 

Q3 

Q5 

Hoje em dia, os proprietários das quintas estão conscientes da importância 

da cultura para a identidade da Região 

Q2 

Q3 

Q5 

Os muros de xisto e as castas são patrimônios do Douro Q5 

As quintas preocupam-se com a preservação das ferramentas  e utensílios 

usados antigamente na vintivinicultura. 

Q2 

Q3 

Q5 

A cultura portuguesa e do Douro influenciam o enoturismo. 

Q3 

Q5 

Q6 

O enoturismo surgiu como forma de ajudar financeiramente a manutenção 

do patrimônio cultural da quinta. 
Q6 

Deve haver uma preocupação para que se mantenha a identidade do Douro, 

sem, necessariamente se voltar exclusivamente para a internacionalização. 
Q2 

O enoturismo surgiu para sustentar a obra social do fundador. Q3 

Muitos costumes estavam desaparecendo com o envelhecimento da 

população  e como êxodo dos mais jovens. Mas, com o enoturismo, muitos 

costumes estão sendo resgatados. Os jovens estão tendo oportunidades de 

trabalho e valorizando as tradições ao verem o encanto dos enoturistas. 

Q2 

Q3 

Q5 

As mudanças, das tradições locais, seriam naturais, com o decorrer do 

tempo, e não ocasionadas pelo enoturismo. 

Q2 

Q3 

Q5 

 

As quintas demonstram, neste caso, uma visão não instrumental acerca da cultura. A 

preocupação com a cultura local é anterior ao enoturismo, como podemos entender na 

afirmação de um dos nossos sujeitos: ―o interesse pela preservação da história local foi 

anterior ao enoturismo” (Q3). É importante perceber a preocupação com a possível 

homogeneização cultural do Douro, expressa na afirmação  de que “deve haver uma 

preocupação para que se mantenha a identidade do Douro, sem, necessariamente se voltar 

exclusivamente para a internacionalização” (Q2).  
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Um outro indivíduo por nós entrevistado explica que dois projetos da quinta 

desenvolvidos atualmente referem-se à ―recuperação dos muros de xisto e à proteção das 

castas que são patrimônios do Douro” (Q5). A afirmação que ―as quintas preocupam-se com 

a preservação das ferramentas e dos utensílios usados antigamente na vitivinicultura” (Q2, 

Q3, Q5), mostra uma percepção não instrumental da cultura, ou ainda, o entendimento de 

que o enoturismo é visto “como forma de ajudar financeiramente a manutenção do 

patrimônio cultural da quinta” (Q6) ou para “sustentar a obra social do fundador” (Q3), com 

uma visão  de que o enoturismo está a serviço da cultura e não o contrário. 

Podemos  perceber que dentro dessa visão a cultura não é um meio para assegurar 

a rentabilidade das quintas. Isto significa afirmar que a atenção à cultura não se dá por 

questões econômicas, pois existe uma preocupação com a preservação da cultura da 

Região Demarcada do Douro.  

 

Após essa análise, procedemos à articulação dos resultados de forma a 

compreender em que situação maioritária se enquadrava a visão de cada quinta, conforme 

tabela a seguir: 

 

Tabela 57: Quadro síntese em relação às visões instrumental, intermediária e não 
instrumental da cultura no contexto do enoturismo: 

Quinta 
Visão 

instrumental 
Visão 

intermediária 
Visão não 

instrumental 

Não 
sabe/não 

respondeu 

Total de 
respostas 

Q1 8 2 1 0 11 

Q2 2 1 8 0 11 

Q3 0 0 11 0 11 

Q4 8 2 1 0 11 

Q5 1 2 8 0 11 

Q6 0 5 2 4 11 

 

 

Nos posicionamentos das quintas Q1 e Q4 predomina uma visão instrumental, isto é, 

a percepção da cultura como uma ferramenta para alavancar os negócios do  vinho e do 

enoturismo. Como, por exemplo, nas afirmações: “a preservação da história local foi 

pensada para os enoturistas” (Q1 e Q4), ou “a cultura é valorizada e preservada para se 

“vender” aos turistas, fazendo com que as tradições não sejam esquecidas” (Q4). 

Entretanto, as quintas Q2,Q3 e Q5 têm uma visão não instrumental da cultura no contexto 
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do turismo do vinho, o que pode ser exemplificado nas seguintes afirmações: “a preservação 

do patrimônio cultural da quinta foi anterior ao enoturismo (Q3) e “as quintas preocupam-se 

com a preservação do patrimônio cultural, pois consideram importante manter as tradições 

locais” (Q2, Q3, Q5). A quinta Q6 apresenta uma visão intermediária, em uma posição que 

oscila entre o uso instrumental e o uso não instrumental da cultura.  

 

No intuito de melhor compreendermos as relações da cultura e do enoturismo na 

região em estudo, procedemos à articulação e comparação das principais características 

dos nossos sujeitos, das quintas e das respectivas atividades de enoturismo.  Os 

resultados mais significativos dessas análises são apresentados nas tabelas que seguem. 

 O posicionamento das quintas em função da área de licenciatura dos sujeitos que 

entrevistamos pode ser vista na tabela a seguir: 

 
Tabela 58: Nível de uso da cultura em relação à area de licenciatura dos respondentes. 

Visão de uso da cultura no 
enoturismo/ licenciatura 

Instrumental Intermediário 
Não 

instrumental 
Total 

Áreas ligadas ao 
vinho/cultivo 

0 0 2 2 

Turismo 2 0 0 2 

Outra área 0 1 0 1 

Não sabe/ não respondeu 0 0 1 1 

Total 2 1 3 6 

 

De acordo com o quadro acima, analisando-se as categorias das visões em relação 

à área de licenciatura dos nossos entrevistados, percebemos que aqueles com formação na 

área de turismo têm uma visão instrumental, ao entenderem a cultura como uma ferramenta 

para contribuir para os negócios do vinho e do turismo. Essa visão pode ser exemplificada 

com a afirmação que “ a preservação da história local foi pensada para os enoturistas”(Q1 e 

Q4).  

Os respondentes, com formação nas áreas ligadas ao vinho/cultivo, mostram uma 

visão não instrumental da cultura em relação ao enoturismo, o que pode ser exemplificado 

com a compreensão de que “os gestores das quintas devem estar conscientes da 

importância da cultura para a identidade da região” ou  “deve haver uma preocupação para 

que se mantenha a identidade do Douro, sem se voltar para a internacionalização da 

Região” (Q2). O entrevistado da quinta 3, que não informou a área de formação, também 

apresenta uma visão não instrumental, como pode ser percebido em suas considerações 



175 
 

sobre  “a importância da preservação do patrimônio cultural, por parte das quintas, como 

forma de manter as tradições locais”. O entrevistado da Q6, que é de outra área de 

formação, apresentou uma visão intermediária. 

 

 No que se refere à relação entre o nível de uso da cultura e a relação funcional dos 

nossos entrevistado no contexto das quintas, temos: 

Tabela 59: Nível de uso da cultura e a relação funcional dos sujeitos  

Nível uso 
Relação  
funcional 

Instrumental Intermediário 
Não 

instrumental 
Total 

Funcionário 2 0 1 3 

Proprietário 0 1 2 3 

Total 2 1 3 6 

 

 

Na análise da relação entre o nível de uso da cultura e a relação funcional dos sujeitos 

que entrevistamos, percebemos que a maior parte dos funcionários têm uma visão 

instrumental, enquanto os proprietários demonstram uma visão não instrumental da cultura 

ou intermediária, mas nunca instrumental.  

 Na tabela a seguir, podemos compreender a percepção dos nossos entrevistados em 

relação ao uso da cultura no contexto do enoturismo com base no porte das quintas: 

  
Tabela 60: Nível de uso da cultura em relação ao porte das quintas. 

Nível de uso da cultura no 
enoturismo/Porte 

Instrumental Intermediário 
Não 

instrumental 
Total 

Pequeno 0 1 1 2 

Médio 1 0 1 2 

Grande 1 0 1 2 

Total 2 1 3 6 

 

  

 

 O porte das quintas não exerce influência em relação ao nível de uso da cultura, pois 

como se observa no quadro acima, as quintas de pequeno porte têm uma visão entre 

intermediária e não instrumental, enquanto as respostas das quintas de médio e grande 

porte não demonstram nenhuma relação. 
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 Em termos da percepção dos sujeitos que entrevistamos em relação ao uso da 

cultura no contexto do enoturismo com base no tempo de existência do enoturismo nas 

quintas, a tabela abaixo mostra: 

 

 

Tabela 61: Nível de uso da cultura em relação ao tempo de existência do enoturismo nas 
quintas. 

Nível de uso da cultura no 
enoturismo/Tempo de 

enoturismo 
Instrumental Intermediário 

Não 
instrumental 

Total 

1 e 4 anos 1 0 0 1 

5 e 9 anos 1 0 2 3 

Mais de 20 anos 0 1 1 2 

Não respondeu 0 0 0 0 

Total 2 1 3 6 

 

 

 

As quintas que desenvolvem o enoturismo recentemente (entre 1 e 4 anos) têm uma 

postura instrumental da cultura, enquanto aquelas que estão há mais tempo (mais de 20 

anos) têm uma visão não instrumental e intermediária.  

Na tabela a seguir, podemos compreender a percepção dos nossos entrevistados em 

relação ao uso da cultura no contexto do enoturismo com base na participação em 

associações ligadas ao vinho e/ou ao enoturismo. 

 
 

Tabela 62: Nível de uso da cultura em relação à participação em associações ligadas ao 
vinho e/ou ao enoturismo. 

Nível de uso da cultura no 
enoturismo/Associação 

Instrumental Intermediário 
Não 

instrumental 
Total 

Sim 0 1 1 2 

Não 2 0 2 4 

Total 2 1 4 6 
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Entre as quintas que participam de associações, uma tem uma visão intermediária e 

a outra uma visão não instrumental, enquanto as quintas que não participam de associações 

ligadas ao vinho e/ou ao enoturismo temos uma situação de oposição: duas possuem uma 

visão instrumental do uso da cultura no contexto do turismo e duas vêem a cultura de forma 

não instrumental, ou seja, não consideram a cultura como um instrumento para a captação 

de visitantes e o aumento da demanda enoturística. 

  

De modo a sintetizarmos as principais conclusões a que estudo nos remete 

passamos a apresentar um conjunto de respostas que foram obtidas junto aos sujeitos das 

diferentes quintas: 

  

 

 

a) Respostas consensuais compartilhadas por cinco das seis quintas objeto de estudo: 
 
 
 

Tabela 63: Respostas consensuais das quintas: 6/5 quintas 

Resposta Número de quintas Visão 

O vinho influenciou a cultura e hoje é parte dela 5  Não instrumental 

  

 

 

Com o intuito de analisar as afirmações que eram consenso entre os inquridos, 

obtivemos apenas uma resposta que pôde ser considerada consensual, isto é, contemplou 

as respostas de cinco quintas de um total de seis pesquisadas, e expôs uma visão não 

instrumental sobre a relação entre o vinho e a cultura: “o vinho influenciou a cultura e hoje é 

parte dela” (Q1,Q2,Q3,Q4,Q5).  

 

 

 

 

b) Respostas compartilhadas pela maioria das quintas, isto é, por três ou quintas das 
seis objeto de estudo 

 
 
 
 
 
 
 



178 
 

Tabela 64: Respostas compartilhadas pela maioria das quintas: 3/4 quintas 

Resposta 
Número 

de quintas 
Visão 

Os principais impactos positivos do enoturismo são a 
geração de empregos, divulgação do região e dos vinhos 
do Douro. 

4 Instrumental 

A pisa no lagar e os cestos de vindima são usados, até 
hoje, tanto pela qualidade que trazem aos vinhos como 
pela preservação da tradição. 

3 Intermediária 

O enoturismo fortaleceu a imagem do vinho e a cultura 
do Douro 

3 Intermediária 

As quintas preocupam-se com a preservação do 
patrimônio cultural pois consideram importante manter as 
tradições locais 

3 
Não 

instrumental 

Hoje em dia, os proprietários das quintas estão 
conscientes da importância da cultura para a identidade 
da Região  

3 
Não 

instrumental 

As quintas preocupam-se com a preservação das 
ferramentas  e utensílios usados antigamente na 
vintivincultura. 

3 
Não 

instrumental 

A cultura portuguesa e do Douro influenciam o turismo. 3 
Não 

instrumental 

Muitos costumes estavam desaparecendo com o 
envelhecimento da população  e como êxodo dos mais 
jovens. Mas, com o enoturismo, muitos costumes estão 
sendo resgatados. Os jovens estão tendo oportunidades 
de trabalho e valorizando as tradições ao verem o 
encanto dos enoturistas. 

3 
Não 

instrumental 

As mudanças, das tradições locais, seriam naturais, com 
o decorrer do tempo, e não ocasionadas pelo 
enoturismo. 

3 
Não 

instrumental 

 

 

Entre as opiniões compartilhadas pela maior parte das quintas, isto é, por três ou 

quatro de um total de seis quintas, obtivemos que foram consenso entre quatro  quintas, a 

afirmação relacionada aos impactos positivos do enoturismo, refletindo uma visão 
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instrumental, voltada apenas aos benefícios comerciais da atividade: ―a geração de 

empregos e a divulgação da região e dos vinhos do Douro” (Q1,Q2, Q4,Q5). 

 

As afirmações comuns a três quintas demonstram uma visão não instrumental na 

maioria das assertivas, à exceção de duas declarações que apontam um nível intermediário 

no uso da cultura no contexto do enoturismo, e referem-se às tradições ligadas à produção 

do vinho, que hoje são mantidas tanto pela qualidade da bebida como pela  preservação das 

tradições: “A pisa no lagar e os cestos de vindima são usados, até hoje, tanto pela qualidade 

que trazem aos vinhos como pela preservação da tradição”  (Q2, Q5, Q6) e ao papel do 

enoturismo ligado aos negócios e à cultura do Douro: “o enoturismo fortaleceu a imagem do 

vinho e a cultura do Douro” (Q4,Q5,Q6). 

 

As demais opiniões demonstram uma visão não instrumental da cultura em relação 

ao enoturismo, uma vez que têm em comum a preocupação dos proprietários com a 

preservação do patrimônio cultural relacionada com a identidade duriense: “as quintas 

preocupam-se com a preservação do patrimônio cultural pois consideram importante manter 

as tradições locais”  (Q2, Q3, Q5) ou ainda ―hoje em dia, os proprietários das quintas estão 

conscientes da importância da cultura para a identidade da região”  (Q2, Q3, Q5) e por isso, 

“as quintas preocupam-se com a preservação das ferramentas  e utensílios usados 

antigamente na vintivincultura” (Q2, Q3, Q5). E analisam as relações entre a cultura, o vinho 

e o turismo, em uma visão não instrumental, afirmando que “a cultura portuguesa e do 

Douro influenciam o enoturismo” (Q3,Q5,Q6)  Por fim, essa visão não instrumental do uso 

da cultura reflete as relações entre as mudanças de costumes e o enoturismo, evidenciando 

que “muitos costumes estavam desaparecendo com o envelhecimento da população  e com 

o êxodo dos mais jovens. Mas, com o enoturismo, muitos costumes estão sendo 

resgatados. Os jovens estão tendo oportunidades de trabalho e valorizando as tradições ao 

verem o encanto dos enoturistas” (Q2, Q3, Q5) e entendem que “as mudanças, das 

tradições locais, seriam naturais, com o decorrer do tempo, e não ocasionadas pelo 

enoturismo” (Q2, Q3, Q5). 

 

 

 

c) Respostas compartilhadas pela minoria das quintas, ou seja, uma ou duas das seis 

quintas objeto do nosso estudo: 
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Tabela 65: Respostas compartilhadas pela minoria das quintas: 1/2 quintas 

Resposta 
Número 

de 
quintas 

Visão 

A preservação da história local foi pensada para os enoturistas.  2 Instrumental 

A cultura é valorizada e preservada para se ―vender‖ aos 
turistas, fazendo com que as tradições não sejam esquecidas.  

1 Instrumental 

O enoturismo surgiu como apoio à divulgação dos vinhos 2 Instrumental 

O enoturismo surgiu para aproveitar o potencial da Região e da 
propriedade como forma de valorizar os produtos da Quinta e 
do Douro 

1 Instrumental 

O enoturismo surgiu como forma de facilitar a venda dos 
vinhos. 

1 Instrumental 

A família proprietária preocupa-se com a preservação da 
história local, das peças, dos utensílios e das ferramentas. Essa 
preocupação com a identidade da Quinta é o charme da 
propriedade. É um diferencial que desperta a atenção dos 
enoturistas. 

2 Instrumental 

O enoturismo trouxe pequenas mudanças que não alteram a 
essência dos valores culturais, como por exemplo, a mudança 
de algumas (poucas) datas festivas para os finais de semana, 
para que os portugueses, de outras regiões, possam participar. 

2 Instrumental 

Os principais atrativos turísticos para a divulgação da Região 
do Douro são:  o rio, a cultura e o vinho. 

2 Instrumental 

As quintas preocupam-se com a preservação do patrimônio 
cultural, pois este é fundamental para a comercialização dos 
seus produtos vinícolas e valoriza a região enquanto destino 
turístico. 

2 Instrumental 

O enoturismo desenvolve o ―negócio‖ vinícola e preserva a 
cultura local. 

2 Instrumental 

O vinho e a cultura são indissociáveis.O turismo, ao ser inserido 
nesta relação, contribui para essa associação. 

2 Intermediária 

Os principais impactos do enoturismo são a divulgação do 
vinho e da cultura local. 

2 Intermediária 

O interesse pela preservação da história local foi anterior ao 
enoturismo.  

1 
Não 

instrumental 

O ―tomar‖ vinho é uma atividade social, de união, e cultural. 
Significa partilha.  

1 
Não 

instrumental 

Os muros de xisto e as castas são patrimônios do Douro 1 
Não 

instrumental 

O enoturismo surgiu como forma de ajudar financeiramente a 
manutenção do patrimônio cultural da Quinta. 

1 
Não 

instrumental 

Deve haver uma preocupação para que se mantenha a 
identidade do Douro, sem, necessariamente se voltar para 
exclusviamente à internacionalização.  

1 
Não 

instrumental 

As quintas preocupam-se com a preservação do patrimônio 
cultural pois consideram importante manter as tradições locais. 

1 
Não 

instrumental 

O enoturismo surgiu para sustentar a obra social do fundador. 1 
Não 

instrumental 
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Neste quadro, buscamos analisar as respostas compartilhadas pela minoria dos 

inquiridos, isto é, partilhadas por uma ou duas quintas. As colocações que demonstram um 

nível instrumental da cultura no contexto do enoturismo, de modo geral, expressam a visão 

de que a cultura local deve ser preservada em função de sua contribuição econômica aos 

negócios das quintas. A cultura é vista como um meio de incrementar a venda dos vinhos e 

de atrair enoturistas para as quintas, por isso, se a cultura não for mais atrativa para o 

enoturismo, ela poderá ser desvalorizada por essas propriedades. As afirmações que ―a 

preservação da história local foi pensada para os enoturistas” (Q1, Q4) e ―as quintas 

preocupam-se com a preservação do patrimônio cultural, pois este é fundamental para a 

comercialização dos seus produtos vinícolas e valoriza a Região enquanto destino turístico” 

(Q1, Q4), demonstram um posicionamento de que a cultura é um meio para assegurar a 

rentabilidade das propriedades, e, portanto, a atenção à cultura é principalmente voltada às 

questões econômicas. E ainda, no que se refere à visão instrumental compartilhada apenas 

por uma quinta, temos o surgimento do enoturismo “como forma de facilitar a venda dos 

vinhos” (Q1). 

 

O nível intermediário de uso da cultura no contexto do enoturismo, é compartilhado 

por duas quintas tanto na relação entre cultura, vinho e turismo, como em relação aos 

principais impactos do enoturismo, pois essas quintas atribuem como resultados do 

enoturismo tanto a questão econômica da divulgação do vinho como a questão da 

preservação e promoção da cultura local. 

 

As posições que refletem um nível não instrumental da cultura compartilhada por 

uma quinta, destacam o interesse pela preservação da história local, anteriormente ao 

enoturismo, tendo em vista que a implantação das atividades enoturísticas surgiram “como 

forma de ajudar financeiramente a manutenção do patrimônio cultural da quinta” (Q6) ou 

“para sustentar a obra social do fundador” (Q3). 

 

Na tabela a seguir apresentamos uma síntese dos principais resultados que mostram 

as tendências dos perfis das quintas que estudamos, com base nos três níveis de 

categorias: 
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 Tabela 66  : Síntese dos principais resultados com base nos três níveis de categorias 

Quintas Visão não instrumental Visão intermediária Visão instrumental 

Q1, Q2, 
Q3, Q4, 

Q5 

O vinho infliuenciou a cultura e hoje 
é parte dela 

- - 

Q1, Q2, 
Q4, Q5 

- - 

Os principais impactos 
positivos do enoturismo são a 
geração de empregos, 
divulgação do região e dos 
vinhos do Douro. 

Q2, Q5, 
Q6 

- 

A pisa no lagar e os 
cestos de vindima são 
usados, até hoje, tanto 
pela qualidade que 
trazem aos vinhos como 
pela preservação da 
tradição. 

- 
 

Q4, Q5, 
Q6 

- 
O enoturismo fortaleceu 
a imagem do vinho e a 
cultura do Douro 

- 

Q2, Q3, 
Q5 

As quintas preocupam-se com a 
preservação do patrimônio cultural 
pois consideram importante manter 
as tradições locais 

- - 

Q2, Q3, 
Q5 

Hoje em dia os proprietários das 
quintas estão conscientes da 
importância da cultura para a 
identidade da Região 

- - 

Q2, Q3, 
Q5) 

As quintas preocupam-se com a 
preservação das ferramentas  e 
utensílios usados antigamente na 
vintivincultura. 

- - 

Q3,Q5,Q6 
A cultura portuguesa e do Douro 
influenciam o turismo. 

- - 

Q2, Q3, 
Q5 

Muitos costumes estavam 
desaparecendo com o 
envelhecimento da população  e 
como êxodo dos mais jovens. Mas, 
com o enoturismo, muitos costumes 
estão sendo resgatados. Os jovens 
estão tendo oportunidades de 
trabalho e valorizando as tradições 
ao verem o encanto dos enoturistas. 

- - 

Q2, Q3, 
Q5 

As mudanças, das tradições locais, 
seriam naturais, com o decorrer do 
tempo, e não ocasionadas pelo 
enoturismo. 

- - 

Q1, Q4 - - 
A preservação da história local 
foi pensada para os 
enoturistas. 

Q4 - - 

A cultura é valorizada e 
preservada para se ―vender‖ 
aos turistas, fazendo com que 
as tradições não sejam 
esquecidas. 

Q1 
Q4 

- - 
O enoturismo surgiu como 
apoio à divulgação dos vinhos 

Q2 - - 

O enoturismo surgiu para 
aproveitar o potencial da 
Região e da propriedade como 
forma de valorizar os produtos 
da Quinta e do Douro 

Q1 - - 
O enoturismo surgiu como 
forma de facilitar a venda dos 
vinhos. 
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Q1,  Q4 - - 

A família proprietária preocupa-
se com a preservação da 
história local, das peças, dos 
utensílios e das ferramentas. 
Essa preocupação com a 
identidade da Quinta é o 
charme da propriedade. É um 
diferencial que desperta a 
atenção dos enoturistas. 

Q1,  Q4 - - 

O enoturismo trouxe pequenas 
mudanças que não alteram a 
essência dos valores culturais, 
como por exemplo, a mudança 
de algumas (poucas) datas 
festivas para os finais de 
semana, para que os 
portugueses, de outras regiões, 
possam participar. 

Q1, Q4 - - 

Os principais atrativos turísticos 
para a divulgação da Região do 
Douro são:  o rio, a cultura e o 
vinho. 

Q1, Q4 - - 

As quintas preocupam-se com 
a preservação do patrimônio 
cultural, pois este é 
fundamental para a 
comercialização dos seus 
produtos vinícolas e valoriza a 
região enquanto destino 
turístico. 

Q4, Q6 - - 
O enoturismo desenvolve o 
―negócio‖ vinícola e preserva a 
cultura local. 

Q1, Q6 - 

O vinho e a cultura são 
indissociáveis.O turismo, 
ao ser inserido nesta 
relação, contribui para 
essa associação. 

- 

Q1, Q6 - 

Os principais impactos 
do enoturismo são a 
divulgação do vinho e da 
cultura local. 

- 

Q3 
O interesse pela preservação da 
história local foi anterior ao 
enoturismo. 

- - 

Q3 
O ―tomar‖ vinho é uma atividade 
social, de união, e cultural. Significa 
partilha. 

- - 

Q5 
Os muros de xisto e as castas são 
patrimônios do Douro 

- - 
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Q6 

O enoturismo surgiu como forma de 
ajudar financeiramente a 
manutenção do patrimônio cultural 
da quinta. 

- - 

Q2 

Deve haver uma preocupação para 
que se mantenha a identidade do 
Douro, sem, necessariamente se 
voltar para a internacionalização 

- - 

Q3 
O enoturismo surgiu para sustentar a 
obra social do fundador 

- - 

 

 Conforme a tabela acima, as quintas Q2, Q3 e Q5 apresentam predominantemente 

uma visão não instrumental, a qual consiste em  entender  a cultura e o vinho articulados 

profundamente. O vinho e a cultura possuem uma relação de influência mútua  e de uma 

profunda conexão. Essas quintas, ainda, mostram uma percepção voltada às tradições, à 

história local, às identidades, à preservação do patrimônio e à questão social.  Para os 

sujeitos dessas quintas existe uma preocupação com a preservação do patrimônio e com a 

identidade da Região Demarcada do Douro, para que esta não se volte exclusivamente à 

internacionalização. 

Entre essas quintas, a principal característica diferenciadora das respostas que 

obtivemos é a área de formação dos sujeitos entrevistados, pois a área de licenciatura em 

turismo determina as respostas predominantemente de índole instrumental relativa à cultura. 

Enquanto no que diz respeito aos sujeitos cuja formação foi feita na área de produção 

vinícola os discursos apresentados são tendencialmente não instrumentais no que se refere 

à cultura. 

Por outro lado, o número de anos que a quinta trabalha com o enoturismo parece 

não determinar as respostas dos sujeitos no sentido específico. 

No que diz respeito ao cargo desempenhado pelo sujeito na quinta, o nosso estudo 

revela uma tendência para a consideração de uma perspectiva não instrumental da cultura 

quando os sujeitos são proprietários das quintas; pelo contrário, quando se trata de 

funcionários tendencialmente se tem uma visão mais instrumental da cultura. Ainda, neste 

sentido, dois dos três sujeitos entrevistados que demonstram uma visão predominantemente 

não instrumental, possuem mais de 40 anos. Já os nossos sujeitos mais jovens (menos de 

40 anos) apresentam tendencialmente uma visão mais instrumental da cultura. 

As principais características dos sujeitos e das referidas quintas que não permitem a 

discriminação das respostas são as seguintes:os anos de trabalho dos sujeitos nas quintas, 

o cargo ocupado pelo responsável pelo atendimento direto aos enoturistas, o porte das 

quintas e a relevância do enoturismo em relação ao negócio do vinho. 

Em síntese, tendencialmente as quintas objeto do nosso estudo têm uma visão não 

instrumental em relação ao uso da cultura. A percepção do vinho como parte da cultura 
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duriense é consensual para a maioria dos entrevistados, enquanto  a  visão instrumental da 

cultura  é partilhada pela minoria dos sujeitos que entrevistamos. Os discursos que 

analisamos e que defendem uma concepção em nível instrumental da cultura no contexto do 

enoturismo, de um modo geral expressam a visão de que a cultura local deve ser 

preservada em função da sua contribuição econômica para os negócios das quintas.  
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com o objetivo de estudar as relações da cultura e do enoturismo que se pratica nas 

quintas da Região Demarcada do Douro, procedemos, neste capítulo, a uma discussão 

sobre a visão dos sujeitos da pesquisa, em relação à cultura, ao vinho e ao enoturismo, 

tendo como base as análises realizadas às entrevistas apresentadas no capítulo 6.  

Neste sentido, encontramos nos Estudos Culturais um aporte teórico fundamental 

que nos permitiu debater sobre as questões que envolvem a cultura e o enoturismo em um 

contexto de globalização, de forma a compreender o turismo como uma prática advinda das 

interações entre comunidades distintas.  

As discussões sobre a cultura associada à produção vinícola e ao enoturismo, 

originaram-se do entendimento do turismo do vinho com um nicho turístico, que se baseia 

no conhecimento das práticas culturais relacionadas à vinha e ao vinho. Com efeito, a 

discussão  sobre o enoturismo na Região Demarcada do Douro não poderia se limitar ao 

enfoque mercadológico, uma vez que suas especificidades e o interesse despertado por 

este tipo de turismo advêm da sua ligação com a cultura do vinho e do interesse dos 

visitantes pelo patrimônio das regiões vinícolas e pelas tradições locais. 

 O estudo da relação entre a cultura e o enoturismo na Região Demarcada do Douro 

nos remete ao fato de que a vitivinicultura e o enoturismo são a expressão da identidade da 

sociedade que a produz (Falcade, 2005), por isso, não se pode analisar o enoturismo sem 

atrelá-lo à história da vitivinicultura (Zanini e Rocha, 2010). No Douro, o enoturismo é uma 

atividade relativamente recente, ao contrário da vitivinicultura que vem desde tempos 

remotos: o vinho no Douro é parte integrante do seu patrimônio, com evidências de cultivo 

da videira e produção do vinho pelos romanos desde o século III D.C..   

 A Região Demarcada do Douro, ao longo do tempo, passou por muitas 

transformações, e, atualmente, os seus vinhos não se restringem mais ao Vinho do Porto, 

que por séculos foi sinônimo da região. A partir dos finais de 1990, os vinhos do Douro 

começaram a ganhar importância e notoriedade, e atualmente já se pode ver a convivência 

entre o Vinho do Porto e o Vinho do Douro, nascidos na mesma região (Falcão, 2012). Mas, 

uma situação ainda perdura nos dias atuais: ―o Douro tem uma questão dicotômica que foi 

produzir um vinho global (Vinho do Porto), numa região virada sobre si própria em que os 

grandes produtores a visitavam poucas vezes, na vindima, e em geral viviam fora dela...‖ 

(Barreto, A.,1993, 2). De acordo com nossas entrevistas, constatamos que os proprietários, 

mesmo sendo, em sua maioria, naturais da região do Douro, têm a cidade do Porto como 

seu local de residência, principalmente nos meses de inverno. Ou seja, esses proprietários 

ainda se dividem entre a cidade do Porto e a Região do Douro, embora a perspectiva de 

crescimento da atividade enoturística venha fazendo com que alguns proprietários das 
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quintas regressem à ―terra‖ para desenvolverem  o enoturismo (Vilar e Silva, 2010), ou, ao 

menos, permaneçam mais tempo na região.  

Esta prática, por parte dos proprietários durienses, tem reflexo direto no enoturismo, 

pois em consequência de muitas quintas se encontrarem fechadas no inverno, a atividade 

enoturística no Douro é caracterizada pela sazonalidade. Os meses de férias de verão, isto 

é, julho e agosto, são os que têm o maior fluxo turístico em todas as quintas objeto de 

estudo. Mas esta situação precisa ser melhor equacionada, pois os efeitos da sazonalidade 

afetam o ritmo de vida das populações, que podem ser prejudicadas devido a essas 

alternâncias dos ciclos de fartura e desocupação (Ministério do Turismo do Brasil, 2003). 

Uma alternativa para a redução da sazonalidade poderia ser baseada no  ―modo como o 

ciclo da vinha e do vinho determina a vida das pessoas na região do Douro‖ (Barreto e 

Pontes, 2010). Assim, pelo lado da oferta, a degustação de vinhos, as visitas guiadas, o 

contato com a história do vinho de uma propriedade, são aspectos que estão disponíveis o 

ano todo, enquanto, pelo lado da demanda, devem-se atrair visitantes que tenham férias em 

outras épocas do ano, como, por exemplo, os brasileiros, que representam uma grande fatia 

do mercado do enoturismo no Douro, e suas férias ocorrem justamente no período do 

inverno duriense.  

No Douro, o modo de vida das pessoas é o grande responsável pelas atividades da 

vinha e do vinho, e foi graças ao trabalho da gente duriense que hoje a região pode 

desenvolver o enoturismo, e  portanto, seria impraticável que essa forma de viver fosse 

excluída de todo o processo. O vinho, patrimônio do Douro, só existe graças à gente que se 

esmerou para produzi-lo (Fonseca, 2012). Só indo ao Douro é possível ver o inacreditável 

trabalho feito pelo homem para cultivar a vinha, ―só assim se compreende a humaníssima 

natureza daqueles socalcos talhados à mão, inclinados sobre o rio‖ (Viegas in Fonseca, 

2012, 11). 

Por isso, as questões que envolvem a cultura ligada ao vinho na Região Demarcada 

do Douro exigem que os atores envolvidos, sejam públicos ou privados, atuem de forma 

integrada (Vintur, 2005). Neste contexto, constatamos que metade dos sujeitos 

entrevistados avalia a relação entre o setor público e a iniciativa privada, na região, como 

satisfatória, considerando que atribuíram nota quatro (cf tabela 39). Mas, quando 

questionados sobre a existência de possíveis atritos entre o poder público e a iniciativa 

privada, no que se refere especificamente aos assuntos do vinho, a maioria dos 

entrevistados considera que existem atritos, principalmente pela falta de adoção de medidas 

que possam ajudar o setor vitivinícola. A insatisfação é mais contundente por parte dos 

proprietários das quintas, que por serem responsáveis em última instância pelas decisões 

concernentes às quintas, possuem uma maior autonomia para expressar seus 

posicionamentos. Um dos pontos de insatisfação e de conflitos expressos de forma mais 
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enfática advém do excessivo número de instituições que atuam nos setores ligados à 

cultura, ao vinho e ao enoturismo. A existência de instituições atuando nas mesmas áreas 

leva a um processo de fragmentação das ações, gerando atritos nas relações entre as 

quintas e o poder público, em função dos conflitos de interesses que dificultam  a adoção de 

medidas necessárias à proteção da cultura ligada ao vinho na região (Ferreira, N.M.F.C., 

1999). Ou seja, a ausência de uma gestão integrada dificulta o desenvolvimento organizado 

da Região Demarcada do Douro, pois cada poder administrativo tem as suas prioridades e 

age de acordo com o que considera mais importante (Ferreira, N.M.F.C., 1999). 

Além disso, essa ausência de integração tem afetado a participação das 

comunidades locais nos assuntos que envolvem o enoturismo na Região do Douro, uma vez 

que, de acordo com os sujeitos da pesquisa, não existe qualquer estímulo para que a 

população local participe dos processos decisórios relacionados à cultura e ao enoturismo. 

Esta falta de estímulo à participação comunitária inviabiliza a implementação de programas  

que poderiam fortalecer as comunidades locais no contexto do turismo (Smith, 2003), e 

acaba dificultando o estabelecimento de políticas orientadas para o equilíbrio entre o 

patrimônio cultural e o enoturismo (Pérez, 2009). O que torna preocupante a situação do 

Douro é que estes conflitos e esta sobreposição de instituições podem afetar a cultura local, 

pois somente a parceria e a integração dos setores garante o reconhecimento do valor 

cultural como uma dimensão distinta e válida (Girard e Nijkamp, 2009).  

Por isso, é imprescindível envolver as comunidades do Douro nas políticas locais, 

através do seu empoderamento, com o objetivo de  evitar uma possível invenção do rural, 

partindo de imaginários dos não-rurais, com intuitos exclusivos de torná-lo um produto 

turístico (Gonçalves, Costa e Cristóvão, 2013). As atividades de enoturismo só podem 

resultar em benefícios para todos os envolvidos, se assentes no potencial endógeno dos 

territórios e das suas gentes (Kastenholz et al, 2014). O papel do poder público é o de 

conduzir o desenvolvimento do enoturismo estando ciente de que esta atividade tanto pode 

enfraquecer como fortalecer a influência das comunidades locais nas decisões que afetam 

suas próprias vidas, e esse fortalecimento só será possível se estas populações puderem 

reivindicar mais autonomia através de uma participação ativa, que depende em grande parte 

do apoio das instâncias oficiais. 

A ligação entre a cultura, o vinho e o turismo na Região Demarcada do Douro precisa 

ser reconhecida pelo poder público e intensificada nas quintas de enoturismo, de forma a 

que se desenvolvam projetos que contribuam para a preservação da cultura duriense, no 

contexto da vitivinicultura.  

As quintas que estudamos demonstram, em sua maioria, interesse em investir em 

projetos de apoio à cultura local, desde que tenham o apoio do poder público. Esta posição 

é de consenso entre os sujeitos entrevistados quando são proprietários das quintas objeto 
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de estudo. Ainda no que se refere ao investimento em projetos culturais, mesmo as quintas 

de grande porte, que por disporem de mais recursos teriam condições de desenvolver 

projetos por conta própria, compartilham do entendimento de que só investiriam em projetos 

culturais com o apoio governamental.  Assim a  presença do setor público é vital, na 

coordenação entre as quintas e a comunidade local.  

Entretanto, segundo os sujeitos da pesquisa, mesmo sem o apoio do poder público 

para uma participação efetiva da comunidade, o enoturismo tem proporcionado uma maior 

oferta de opções culturais, contribuindo para minimizar a falta de alternativas culturais à 

disposição dos habitantes. Dessa forma, os sujeitos afirmam que os enoturistas não 

interferem na utilização das áreas públicas destinadas aos moradores, até porque essas 

áreas são poucas. Na visão dos entrevistados, o que ocorre é uma situação inversa, em 

que, graças ao enoturismo, houve um aumento na oferta de serviços  a serem usufruídos 

pelos durienses.  

Como um espaço de representações socioculturais marcadas pelas relações entre 

proprietários, funcionários, comunidade e enoturistas, as quintas da Região Demarcada do 

Douro dependem diretamente da valorização das tradições e das memórias coletivas, para 

desenvolverem o enoturismo. O patrimônio cultural das quintas e da região constituem a 

forma que os enoturistas encontram para lidar com a desestabilização do tempo e do 

espaço típica da pós-modernidade, em que ―a busca da identidade dos lugares tem sido 

fundamentalmente uma busca de raízes, uma busca de passado, pois este passado 

materializado na paisagem, preservado em instituições de memória, ou ainda vivo na cultura 

e no cotidiano dos lugares‖, vem dando suporte mais sólido à procura pela identidade 

(Abreu, 1998, 7). 

Esta é uma busca que envolve o interesse na ―pequena‖ história, isto é, o interesse 

pelo cotidiano local, por isso a presença do proprietário das quintas durante as visitas é um 

fator valorizado pelo enoturista. O turista do vinho  interessa-se pela história das famílias 

proprietárias e pelos modos de vida dos moradores, pois tem como expectativa em suas 

visitas, o conhecimento dos costumes e das tradições do local visitado (Hall, C.M. et al, 

2004; Falcão, 2012). Sabemos, no entanto, que a presença do proprietário durante as visitas 

nem sempre é possível, como no caso das quintas de grande porte, em que os 

responsáveis pela recepção dos enoturistas são os funcionários, considerando que, devido 

ao volume de negócios, os proprietários têm inúmeras atividades e não podem estar sempre 

presentes, recebendo os visitantes. Mesmo nas  quintas de pequeno porte, o atendimento é 

dividido entre o funcionário e o proprietário, pois este último também precisa administrar os 

negócios do vinho. 

Nos casos em que não é possível o atendimento por parte dos proprietários das 

quintas, recomenda-se que o responsável por receber e atender os visitantes conheça todas 
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as etapas que envolvem a vitivinicultura, assim como a história da propriedade e da região, 

além de possuir habilidades de interação com os visitantes, pois o atendimento constitui 

parte da experiência dos visitantes (Getz, 2000). No caso específico dos enoturistas 

portugueses, Falcão (2012) argumenta que existe um desinteresse pela história local, pois 

considera que há uma apatia face ao mundo rural, em que o português se diverte a beber 

uma boa garrafa de vinho, esquecendo a  sua origem e história. Embora tenhamos 

observado que a maioria das quintas que estudámos recebe mais visitantes estrangeiros, 

essa presença menor dos portugueses pode ser explicada, não pela apatia a que se refere o 

autor, mas pelo fato de que muitas propriedades só recebem visitantes mediante prévia 

marcação e não funcionam aos finais de semana e feriados, o que pode inibir as visitas 

espontâneas do turista português, ou seja, marcadas de última hora e nos dias de folga. 

Além disso, muitas quintas cobram taxas de visitas, o que também pode desestimular a 

procura dos portugueses pelas  quintas do Douro. Como o próprio Falcão analisa: 

 
as quintas de pequeno porte não dispõem de uma estrutura humana permanente 
que lhes permita atender visitas imprevistas, o que poderá resultar no embaraço de 
encontrar portas fechadas, sobretudo ao fim-de-semana, ou, no caso das quintas 
maiores, e com visitas organizadas, existe a impossibilidade de receber visitantes 
por se encontrarem com marcações completas (2012, 2). 

 

Neste contexto, devem ser adotadas medidas que, por um lado estimulem o 

interesse dos portugueses em conhecer a história e a origem da bebida que consomem, e 

por outro, as quintas devem oferecer opções que facilitem essas visitas. O fato de a maioria 

dos proprietários das quintas objeto da pesquisa serem de origem duriense pode contribuir 

para o estímulo às visitas dos portugueses. Este aspecto tem uma influência direta nas 

questões relacionadas às identidades locais, através da ligação dos proprietários com a 

memória afetiva da região, o que constitui um indicador positivo no que se refere à 

preocupação com a cultura local, como forma de preservar também a própria história 

familiar e as práticas culturais. 

Por isso, é vital a discussão da cultura, do vinho e do enoturismo sob o prisma dos 

Estudos Culturais (MacCanell,1999), pois, engajar a cultura e seus processos abre visões 

para entender a complexidade de um ser turista, caracterizado como um indivíduo ativo, 

coprodutor da experiência turística (Lubbren e Crouch, 2003) e que busca no outro a 

compreensão de si próprio (Baptista, 2005,239).  Essa motivação por conhecer o patrimônio 

cultural, e ter contato com as pessoas do local e seus costumes e tradições, é que diferencia 

o enoturista, tendo em conta que os lugares turísticos não são apenas lugares funcionais, 

mas também vivenciais e experienciais (Pérez, 2009), já que o enoturista vai em busca de 

vivências autênticas, próximas da cultura local do destino visitado  (Macdonald e Denault, 
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2001). Por isso, para os entrevistados, o enoturismo não é responsável pela perda de 

autenticidade da cultura local.  

Com efeito, o enoturismo no Douro, segundo os sujeitos que entrevistamos, 

caracteriza-se pelo interesse dos visitantes em conhecer as atividades ligadas à 

vitivinicultura e ao patrimônio cultural ligado ao vinho, e portanto, insere-se tanto no 

segmento do turismo cultural como no turismo rural. Todos os nossos entrevistados afirmam 

que não existe, na comunidade local, nenhuma posição crítica ou negativa face ao 

enoturismo, uma vez que o turismo promove a geração de empregos, estimula a oferta de 

serviços e atrativos culturais que beneficiam a população, além de propiciar aos moradores 

e visitantes, o resgate da autoestima, através da valorização do cotidiano dos durienses.  

Portanto, o enoturismo na Região Demarcada do Douro favorece a permanência das 

pessoas em suas regiões, ligadas aos seus valores e tradições, sem que tenham de emigrar 

ou mesmo mudar de atividades profissionais, uma vez que, segundo os indivíduos 

entrevistados, todos os funcionários são da comunidade local. Além do trabalho na 

vitivinicultura e nos serviços turísticos, de acordo com os respondentes, o enoturismo 

estimula a venda de produtos típicos da região.  

Para além disso, a análise que realizamos mostra que, no Douro, devido à ligação 

das pessoas com a vitivinicultura, o enoturismo contribui para a manutenção das atividades 

laborais tradicionais, ao contrário de outros tipos de turismo que, por não terem relação 

direta com as práticas locais, acabam fazendo com que os habitantes mudem de atividades 

profissionais. Estas mudanças, quando ocorrem, podem ocasionar o desaparecimento de 

formas de trabalhos típicas e ancestrais na região, descaracterizando-a e tornando-a, muitas 

vezes, um simulacro (Baudrillard, 1991). 

Assim, com base nas entrevistas que realizamos e analisamos, no que se refere às 

questões de emprego e do êxodo rural, pudemos perceber que na Região Demarcada do 

Douro, o enoturismo assume um papel importante no desenvolvimento regional e na criação 

de empregos (Costa e Kastenholz, 2009), pois as práticas do meio rural e a própria 

paisagem passam a ser valorizadas (Tulik, 2003), levando à fixação do homem no campo, 

dando oportunidades de formação profissional e de emprego aos jovens, com a 

consequente redução do abandono das áreas rurais. Em relação a esse assunto, julgamos 

interessante referir que o Projeto Aldeias Vinhateiras, se bem planejado, poderia estimular 

a dinâmica das aldeias sem museificá-las, ao atingir seu objetivo principal de reduzir a 

emigração, com a valorização da agricultura e usando o enoturismo como eixo central das 

intervenções (Cristóvão e Medeiros, 2010).  

Embora, no Douro, o enoturismo empregue um número menor de pessoas em 

comparação à mão-de-obra voltada às atividades vitivinícolas, podemos afirmar que, com o 

crescimento do enoturismo, o número de empregos tende a crescer, possibilitando que mais 
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pessoas encontrem oportunidades de trabalho na própria região, como afirmaram os nossos 

entrevistados. Ainda, há que se considerar, por exemplo, que entre as quintas objeto de 

estudo, a que mais emprega funcionários nas atividades de enoturismo, proporcionalmente 

ao número total de empregados, é uma propriedade de pequeno porte, que aposta no 

enoturismo e que considera que este tem representatividade igual aos negócios do vinho 

desta quinta. 

O enoturismo ainda é uma atividade recente em termos mundiais e especialmente na 

Região Demarcada do Douro, representando, de acordo com nossa análise, uma atividade 

secundária aos negócios das quintas de médio e grande portes. No entanto, nas 

propriedades de pequeno porte que estudamos, o enoturismo já corresponde a uma 

atividade complementar, isto é, com igual representatividade nos negócios vinícolas. Com 

efeito, para as quintas de pequeno porte, o enoturismo funciona como um canal de vendas 

direto, não só de vinhos, como de outros produtos a exemplo de azeites e artesanato. De 

acordo com os sujeitos entrevistados, os enoturistas costumam adquirir os vinhos 

produzidos nas quintas, o que parece ser estimulado pelo fato de todas as propriedades que 

estudámos oferecerem a prova de vinhos e possuírem uma loja onde é possível adquirir os 

vinhos produzidos no local. 

Neste caso, o enoturismo pode ser visto como uma atividade que permite aproveitar 

o espaço, muitas vezes, já existente, para atrair visitantes, construir uma imagem positiva 

dos seus vinhos e vender os produtos diretamente aos consumidores (Getz e Brown, 2006). 

É fundamental que as quintas tenham uma estrutura preparada para receber os turistas, de 

forma que possibilitem ao visitante participar das atividades da propriedade, sem 

descaracterizar o processo produtivo em função de sua presença. Esta participação é 

essencial para os enoturistas, mas não se pode criar um ambiente artificial, montado 

exclusivamente para os turistas, pois isto não seria benéfico nem para o meio rural nem 

para os visitantes (Ministério do Turismo do Brasil, 2003). 

Assim, no que concerne à estrutura das quintas, Getz (2000) considera que algumas 

são verdadeiras obras de arquitetura, atraindo  os visitantes com seus conceitos de design 

inovadores,  enquanto outras, mesmo sem grandes investimentos, quando preservam seus 

aspectos tradicionais atraem os enoturistas, especialmente por mostrarem sua história ao 

longo do tempo, como nas quintas que estudamos, onde é possível contemplar estruturas 

que datam de mais de cem anos. Portanto, é natural que o enoturismo em todas as quintas 

objetos de estudo se tenha iniciado e desenvolvido muito depois das atividades de 

vitivinicultura. 

No caso da Região Demarcada do Douro, as quintas em estudo tiveram de adequar 

suas estruturas para desenvolverem as atividades de enoturismo. Pelo fato de essas quintas 

serem muito antigas, as estruturas a que nos referimos não foram construídas 
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especificamente para o enoturismo, ao contrário do que ocorreu em outras regiões, como no 

Vale dos Vinhedos e no Vale do São Francisco, ambas no Brasil, em que muitas 

propriedades já surgiram com estruturas voltadas ao enoturismo. As adaptações das 

estruturas das quintas do Douro, ao mesmo tempo que podem ser um empecilho, exigindo 

investimentos em reformas para o atendimento dos visitantes, tornam-se um diferencial por 

apresentarem construções típicas da região, contribuindo para a valorização do patrimônio 

cultural. De fato, as quintas que estudamos, possuem, em sua maioria, uma ambientação 

tradicional constituída por móveis e objetos de decoração herdados pelas famílias 

responsáveis pelas propriedades, sendo a única exceção uma quinta que atua entre 5 e 9 

anos no enoturismo, cujo ambiente é classificado pelo respondente como uma mistura entre 

o tradicional e o moderno, portanto misto.  

Em termos de itens e serviços disponibilizados para o enoturismo, o ―pacote básico‖, 

presente na totalidade das quintas em estudo é composto por: quartos, provas de vinho, 

lojas de vinho e visitas guiadas. No que se refere à cultura, outros itens fazem parte da 

oferta, mas não são generalizadamente encontrados. Referimo-nos, por ordem decrescente 

de frequência (cf tabela 26) aos seguintes equipamentos e serviços: restaurantes, igreja ou 

capela, acervos das quintas e cursos de vinho. Em relação ao lazer e também por ordem 

decrescente de frequência na oferta das quintas estudadas encontramos: piscina, o salão de 

eventos, o salão de jogos e as atividades ao ar livre. E, por fim, o apoio aos portadores de 

necessidades especiais que está disponível em duas das quintas que estudamos. 

Como pôde ser observado em nossas análises, uma quinta de pequeno porte 

oferece uma estrutura mais completa para  o atendimento dos enoturistas do que as demais 

quintas. Esta questão tem relação direta com a relevância do enoturismo na produção e 

comercialização dos vinhos desta propriedade, que apresenta uma situação de 

representatividade  que iguala a importância do enoturismo ao negócio do vinho, pois a 

renda obtida com o enoturismo  tem participação igualitária aos negócios vinícolas, e por 

isso, o interesse em oferecer uma estrutura mais completa e diferenciada em relação às 

demais quintas.  

Parece-nos indicado sugerir a necessidade de uma generalização desses itens 

(especialmente os restaurantes, os acervos e os cursos de vinhos) na oferta enoturística das 

quintas de modo a reforçar a oferta cultural e aumentar o tempo de estadia dos enoturistas 

na região. 

O  patrimônio cultural das quintas do Douro é uma forma de expressão da cultura 

local, que define a identidade, através da qual se estabelecem as relações de indivíduos e 

grupos (Featherstone, 1997). Os enoturistas que visitam as quintas da Região Demarcada 

do Douro estão motivados pela revalorização dos sentidos, e por isso o interesse pelas 
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viagens em torno do vinho coaduna-se com o interesse pela história social, cultural e 

ambiental dos povos que o produzem (Brunori e Rossi, 2000). 

Em decorrência do valor atribuído pelos enoturistas ao patrimônio cultural, é 

importante estar atento para que a cultura local não fique exclusivamente a serviço do 

turismo, pois como adverte Pérez (2009), o patrimônio cultural visto em função dos 

interesses mercantis e explorado com esse objetivo, pode incorrer na  criação de 

artificialidades e afetar de forma prejudicial as identidades locais.  

Neste sentido, é primordial compreender que as quintas de enoturismo na Região 

Demarcada do Douro constituem parte integrante da cultura local, ligadas aos modos de 

vida e ao cotidiano dos durienses. Por isso, é vital que façam parte de uma rota enoturística, 

uma vez que as rotas representam uma identidade formada através de séculos de história, 

vivida paralelamente ao cultivo da videira e produção do vinho (Tonini, 2005). Entre as 

quintas que estudámos, quatro fazem parte da Rota do Vinho do Porto (RVP), mas 

observamos de forma geral uma insatisfação com o desempenho dessa  rota. Os sujeitos 

consideram a sua atuação deficiente e voltada exclusivamente à venda de pacotes 

turísticos, sem qualquer envolvimento com a cultura duriense.  

A criação de uma rota do vinho é um processo muito complexo, que  envolve vários 

agentes públicos e privados com interesses distintos, quer do setor da vitivinicultura, quer do 

turismo (Costa e Kastenholz, 2009). Por isso, é importante que a Rota do Vinho do Porto 

conte com a participação e o engajamento das quintas, não apenas como forma de 

estimular o enoturismo, mas principalmente como instrumento de preservação da cultura 

local. Para que isso ocorra é fundamental que haja uma ação conjunta do setor público e da 

iniciativa privada. 

Neste contexto, em uma perspectiva de crescimento do enoturismo na região aliada 

à articulação deficiente entre os setores e à percepção de que o enoturismo traz mais 

impactos positivos do que negativos (Richards, 2003), entendemos que seria fundamental 

analisar se a cultura não seria vista como um instrumento voltado exclusivamente aos fins 

turísticos, ou se haveria uma sensibilidade para a cultura local, por parte dos entrevistados 

das quintas da Região Demarcada do Douro. Essa preocupação justifica-se, pois se o 

enoturismo praticado nas quintas respeitar a dimensão plural da cultura local, poderá ser 

fonte fecunda de renovação, mas se não o fizer será apenas um facilitador da pasteurização 

demandada pelo mercado (Meneses, 1996). Com efeito, o enoturismo está intimamente 

relacionado ao modo de vida das pessoas de uma região vitivinícola  e existe em função de 

suas tradições e do seu cotidiano.  

Diante das respostas obtidas na segunda parte da entrevista por nós conduzida 

procedemos a uma classficação com base em três níveis de categorias da visão da relação 

da cultura local no contexto do enoturismo. As três categorias emergentes foram: visão 
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instrumental, visão intermediária e visão não instrumental. A visão instrumental refere-se à 

percepção da  cultura como um atrativo a serviço do enoturismo. Em uma situação oposta 

temos a visão não instrumental, em que as quintas que compartilham dessa percepção 

demonstram uma sensibilidade específica para a cultura da Região Demarcada do Douro. E, 

por fim, encontramos uma percepção intermediária por parte dos sujeitos entrevistados, isto 

é, trata-se de sujeitos que não possuem uma visão totalmente instrumental da cultura no 

contexto do enoturismo, mas, também não se pode afirmar que seus posicionamentos 

reflitam uma total sensibilidade para as questões culturais de forma autônoma. A esta 

concepção atribuimos a designação de visão intermediária. 

De forma geral, as análises realizadas demonstram que predomina, entre os sujeitos 

entrevistados, uma visão não instrumental do uso da cultura no contexto do enoturismo, ou 

seja, existe uma preocupação legítima com a cultura local. Estes posicionamentos 

evidenciam uma preocupação com o patrimônio cultural da quinta e do Douro, em que o 

enoturismo pode ser desenvolvido de forma a respeitar as práticas culturais da região, e não 

como imposição de uma atividade, visando exclusivamente o lucro. Para essas quintas, a 

preservação dos muros de xisto, das castas e das ferramentas e utensílios usados no 

passado na vitivinicultura são formas de resguardar os saberes de seus antepassados. Esse 

vínculo das quintas com a história da região conduz à proteção do patrimônio cultural como 

meio de fortalecer a tradição, e se mostra fundamental para se reduzir ou evitar a 

autenticidade encenada e a mercantilização da cultura local (Cohen, 1984). 

Mas, mesmo diante do predomínio de uma visão não instrumental, é imprescindível 

considerar que uma visão instrumental, mesmo que compartilhada por uma minoria das 

quintas que estudamos, pode impactar de forma negativa a região, em função dos 

interesses voltados exclusivamente à divulgação e venda dos vinhos. Neste caso, confirma-

se o que foi exposto na subseção 4.1: as práticas culturais são valorizadas e preservadas 

porque o enoturismo as valoriza, e desta forma, a preocupação com a cultura surge ou se 

mantém em virtude do enoturismo. Com efeito, esta situação pode gerar a longo prazo uma 

plasticidade do patrimônio cultural, se criado e preservado  apenas para fins turísticos, como 

analisa Lemos: ―o turismo nasceu em volta de bens culturais paisagísticos e arquitetônicos 

preservados, e hoje, cada vez mais, vai exigindo a criação de mais cenários, de mais 

exotismos, provocando quadros artificiais, inclusive‖ (2000, 30). Por isso, questionamos se o 

enoturismo realizado nas quintas da Região Demarcada do Douro poderia ser um turismo 

de massas. De acordo com todos os respondentes, ele se não constitui um turismo de 

massas, mas um dos nossos entrevistados fez uma referência  aos cruzeiros na região. 

Para este entrevistado, os cruzeiros no Douro apenas utilizam a nomenclatura enoturismo 

como forma de atrair clientes, mas não tem qualquer relação com o turismo do vinho 
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praticado na região. Os cruzeiros no Rio Douro vêm apresentando um grau de massificação 

elevado (Inácio, 2008), e por isso há que haver um acompanhamento dessa atividade. 

Os cruzeiros são uma opção de transporte que aproveita a navegabilidade do rio 

Douro, e, segundo o Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro (PDTVD, 2008), 

têm apresentado um aumento no fluxo turístico, despontando como um segmento turístico 

de interesse para a região. Os  passeios podem durar desde algumas horas até alguns dias 

e, neste caso, incluem hospedagem, alimentação e diversão. Esses cruzeiros têm sido alvo 

de diversas críticas, pois são vistos como uma forma de turismo massificado e sem qualquer 

contato com a cultura local. A longo prazo esses cruzeiros poderão gerar aquilo que 

Krippendorf (1989) denominou de revolta, referindo-se à organização das populações locais 

para se manifestarem contra o turismo, ao enxergarem o turista como um invasor dos polos 

receptores que usa os locais turísticos com o objetivo primordial de satisfazer suas 

necessidades sem deixar nada, ou muito pouco, no local.  

Os cruzeiros, para que sejam considerados como passeios enoturísticos, devem ser 

analisados sob uma perspectiva qualitativa, que define a relação com o enoturismo com 

base não no que os turistas veem, mas como veem (Funari e Pinsky, 2001).O Plano de 

Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro (PDTVD, 2008) considera que os cruzeiros são 

uma atividade sustentável e benéfica, mas sugere que sejam criados itinerários turísticos 

com base nos aspectos histórico-culturais ligados às atividades vitivinícolas da região, de 

forma a que, aliados ao enoturismo, os cruzeiros possam contribuir para a promoção e 

preservação do patrimônio da Região Demarcada do Douro. De acordo com  Amorim et al 

(2012), é viável que as ofertas de cruzeiros no Douro se articulem com os segmentos de 

gastronomia e vinhos, de forma que o turismo possa contribuir para o desenvolvimento da 

região. 

Sendo assim, é possível observar que os cruzeiros, quando realizados como única e 

desarticulada forma de atividade turística, trazem pouco benefícios econômicos à região e 

não se orientam pelo interesse na cultura e vivência local, e, portanto, não se caracterizam 

como uma experiência enoturística;  mas, se realizados como uma forma de complemento, 

com visitas às quintas e às cidades, conhecendo o artesanato local e degustando a 

gastronomia regional, podem contribuir para que gerem impactos positivos na região do 

Douro. Os cruzeiros não podem apenas adotar a classificação de enoturismo aproveitando a 

imagem da região e dos vinhos do Douro, sem qualquer comprometimento com os 

princípios de desenvolvimento sustentável constantes da Carta Europeia de Enoturismo 

(2006), que o apresenta como uma atividade de experiência cultural.  

Diante deste cenário, podemos entender que quando o que predomina é a visão 

exclusivamente voltada à cultura em função do turismo, (visão instrumental) podem surgir 

sentimentos de estranhamento por parte dos moradores que não conseguem reconhecer o 
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próprio local onde vivem (Carlos, 1996), tornando as regiões simulacros (Baudrillard,1991). 

A preocupação com o patrimônio não pode ser restrita às questões turísticas, uma vez que 

sua importância está ligada ao modo de vida de um povo, agindo como uma memória que 

colabora para a manutenção das identidades dos povos, e contribuindo, para que esses 

entendam o presente através da ligação com o passado (Barreto, M., 2001). Um exemplo 

seria a paisagem duriense que pode ser compreendida como um elo entre o passado e o 

presente da região (Barreto, A., 1993). Embora, esta paisagem, Patrimônio da Humanidade, 

vista como parte integrante da identidade regional do Douro, tenha sofrido interferências em 

função de construções desordenadas em alguns pontos.  

A este respeito fica evidente no nosso estudo que a relação funcional do entrevistado 

com a quinta tem relação direta com sua visão da cultura, especificamente no que se refere 

à preservação do patrimônio e da paisagem no contexto do enoturismo. Os proprietários das 

quintas que estudamos mostram-se insatisfeitos com a forma como as construções 

desrespeitam a paisagem duriense, enquanto os funcionários apresentam uma posição mais 

condescendente, pois consideram que existe, em parte, respeito à paisagem, embora 

reconheçam que essa preocupação  só surge em virtude do receio de sanções nas áreas 

consideradas Patrimônio da Humanidade.  

A falta de proteção desse patrimônio é preocupante, tendo em vista que, com o 

aumento da demanda enoturística ao longo do tempo, poderá haver uma especulação 

imobiliária, deslocando os moradores tradicionais para outras regiões e promovendo ―uma 

ampliação da infraestrutura turística sem respeitar o padrão de arquitetura local, com a 

utilização de materiais exóticos, resultando em poluição visual e comprometimento da 

paisagem cultural‖ (Ministério do Turismo do Brasil, 2010, 83).  

Além disso, com os investimentos e o incentivo ao enoturismo, a tendência é de 

crescimento desta atividade turística, e por isso é fundamental que seja organizada, de 

modo a evitar que o turismo rural se torne um turismo massificado, sem respeitar a 

singularidade dos locais, tendo em vista que as novas funções do mundo rural só poderão 

ser asseguradas se também estiverem asseguradas algumas condições básicas para a sua 

sobrevivência (Figueiredo, 2011). A observação feita por um dos nossos inquiridos 

demonstra claramente essa inquietação: “deve haver uma preocupação para que se 

mantenha a identidade do Douro, sem exclusivamente se voltar para a internacionalização” 

(Q2). 

Entretanto, é importante destacar que os posicionamentos dos nossos entrevistados, 

não são unânimes e variam em virtude de certas características específicas do sujeito e das 

quintas. De forma geral, analisando-se as categorias das visões instrumentais, internediárias 

ou não instrumentais em relação à área de licenciatura dos nossos entrevistados, 

percebemos  que aqueles que têm formação nas áreas ligadas ao vinho/cultivo mostram 
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uma visão não instrumental da cultura em relação ao enoturismo. Sublinhe-se que, de uma 

forma um tanto inesperada entre  aqueles com formação na área de turismo preodomina 

uma visão instrumental, ao entenderem  predominantemente, a cultura como uma 

ferramenta para contribuir para os negócios do vinho e do turismo. Essa visão pode ser 

exemplificada com a afirmação de que “a preservação da história local foi pensada para os 

enoturistas” (Q1 e Q4)  Nos respondentes das áreas ligadas ao vinho prevalece uma maior 

ligação com a terra, o sentimento de pertencimento e o modo de vida, em que a agricultura 

lida com a terra, através da viticultura e da vinicultura, fazendo parte do cotidiano dessas 

pessoas.  Nestes sujeitos a produção do vinho é já orginalmente e estruturalmente cultural. 

Esse modo de vivenciar a cultura local, a atenção ao patrimônio cultural da propriedade e a 

ligação afetiva à Região do Douro, são elementos que acabam por determinar uma visão 

não instrumental da cultura. Porém, entre os entrevistados com licenciatura em turismo 

existe uma tendência a uma visão instrumental, apresentando uma preocupação maior com 

o negócio do turismo. Por isso tendem a compreender a cultura como um recurso turístico 

que contribui para o desenvolvimento do enoturismo nas quintas. Isto significa dizer que, de 

forma geral, existe uma relação direta entre a área de licenciatura e a percepção da cultura 

no contexto do enoturismo.  

Além disso, verificamos no nosso estudo que a idade pode influenciar a visão destes 

sujeitos, pois entre os três entrevistados com menos de quarenta anos, dois possuem uma 

percepção que tende para o uso instrumental da cultura no contexto do enoturismo, 

enquanto entre os mais velhos, ou seja, aqueles com quarenta anos ou mais, predomina 

uma visão não instrumental. Porém os sujeitos mais novos são precisamente aqueles que 

são formados em turismo, pelo que se trata de dois itens cujos efeitos são indissociáveis. Na 

verdade, a explicação para este posicionamento parece poder residir no tipo de formação 

destes sujeitos, com uma acentuação maior na área de gestão e de economia em 

detrimento da formação cultural. 

Uma outra característica que parece estar relacionada com uma visão não 

instrumental refere-se à relação funcional dos sujeitos que entrevistamos: os proprietários, 

em sua maioria, demonstram uma visão não instrumental, uma vez que suas quintas 

representam também uma conexão com as histórias de suas famílias, e portanto, como uma 

forma de dar continuidade às tradições dos seus antepassados.  Neste sentido, como 

analisa Santos F. (2005), o sentimento de pertencer  histórica e culturalmente a um lugar 

conduz a um processo no qual o ser humano constrói seus valores, os quais condicionam o 

seu cotidiano. 

Um outro resultado que emergiu deste estudo refere-se ao fato de que não há 

relação direta entre o número total de funcionários de uma quinta e o número deles 

envolvidos no enoturismo. Com base nos dados e na observação local, as quintas com o 
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maior número de funcionários no geral e no enoturismo nem sempre são as que possuem o 

maior volume de produção de litros de vinho. Assim, da mesma forma, não é o porte da 

quinta (produção de litros de vinho) nem a dimensão empregadora  que determinam o 

número de funcionários empregados no enoturismo.  

Não sendo o número total de funcionários nem o porte da quinta (volume de vinho 

produzido) que determinam o número de trabalhadores envolvidos em cada caso no 

enoturismo, verificamos que, tendencialmente, cresce o número destes quando a quinta 

apresenta uma importância igual desta atividade em relação à produção de vinho. Ou seja, 

quando o enoturismo cresce em importância dentro da quinta esta atividade exige 

tendencialmente maior número de funiconários pois a tarefa não pode (ao contrário de 

muitos aspectos da produção vinícola) ser mecanizada. 

Assim, também por esta razão o enoturismo constitui-se como uma fonte de 

emprego local, com maior potencial do que a própria produção do vinho. 

 Além disso, não existe uma relação direta entre a participação do enoturismo nos 

negócios das quintas e a visão instrumental ou não instrumental do uso da cultura. Nas 

quintas em que o enoturismo é uma atividade que contribui de forma igualitária em relação à 

produção e comercialização do vinho, nenhum dos entrevistados possui uma posição 

instrumental no que se refere à cultura no enoturismo, o que parece resultar do valor e 

autonomia concedidas a esta área.  

 Entretanto, naquelas quintas em que o enoturismo é uma atividade secundária tanto 

encontramos uma visão instrumental da cultura como não instrumental. Assim não é a 

opção pelo enoturismo como atividade secundária que determina de imediato uma visão 

instrumental ou não instrumental da cultura. Quintas em cuja estrutura do negócio o 

enoturismo não ocupa um papel muito relevante podem relacionar-se com a cultura local e o 

enoturismo de um modo não instrumental. 

 No caso das quintas cuja estrutura de negócio remete a cultura local e o enoturismo 

para um segundo plano, parece-nos que outras variáveis se tornam mais efetivas na 

compreensão da visão instrumental/não instrumental da cultura. Referimo-nos de de novo à 

formação do entrevistado (quanto mais ligado especificamente à produção do vinho menos 

instrumentalmente vê a cultura) e também à relação funcional, proprietário ou funcionário, 

dentro da empresa (se proprietário tendo uma visão não instrumental, se funcionário a visão 

instrumental surgiu com a maior frequência). 

 Já no caso das quintas cuja estrutura inclui o enoturismo, a cultura e a produção de 

vinho de forma equivalente não é a relação funcional que determina a visão não 

instrumental, mas parece ser a valorização da cultura/enoturismo nos investimentos da 

quinta que se encontra também em relação com a formação acadêmica do entrevistado. 
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Em resumo, favorecem uma visão não instrumental da cultura no contexto do 

enoturismo as seguintes características: formação na área ligada ao vinho, a idade (mais de 

quarenta anos), a relação funcional, pois o proprietário tem uma ligação mais forte à cultura 

local e as quintas em que o enoturismo tem relevância igual ao negócio do vinho. 

Entretanto, uma visão instrumental é favorecida quando temos estas características: 

formação na área do turismo, os entrevistados são mais jovens e os respondentes são 

funcionários das quintas objeto de estudo. 

O desenvolvimento da Região Demarcada do Douro deve ter em mente o uso não 

instrumental da cultura, pois faz-se necessário que se resguardem as particularidades da 

região. O presente estudo considera que o Douro precisa ser compreendido como um 

espaço de relações socioculturais, de forma que se busquem conhecimentos sobre as 

práticas culturais e a vida cotidiana, contribuindo para a proteção de suas tradições e 

valores. É fundamental que estabeleçam parcerias para a construção de alianças e a 

implementação de projetos com base no cotidiano duriense, voltadas à preservação da 

cultura local.  

Nesta tarefa o nosso estudo indica que os proprietários das quintas com formação na 

área do vinho e forte ligação à cultura local podem ser os maiores aliados na prossecução 

destes fins. Por outro lado, os funcionários formados em turismo, mais jovens e que 

apresentam uma relação mais instrumental com a quinta e a Região Demarcada do Douro 

devem ser objeto de uma atenção especial e de uma sensibilização acrescida por parte dos 

poderes públicos e privados que atuam no enoturismo da região.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E PROPOSTAS DE INVESTIGAÇÃO 

FUTURA 

  

O presente estudo  ficou circunscrito à Região Demarcada do Douro. O nosso 

objetivo geral foi analisar as relações entre a cultura e o enoturismo, na região que produz o 

Vinho do Porto. O nosso intuito foi deslocar a pesquisa do núcleo Porto/Vila Nova de Gaia, 

onde encontramos muitos estudos realizados sobre as adegas e outros aderentes, para 

realizar uma análise sobre as relações entre a cultura ligada à vinha e ao vinho nas quintas 

do Douro, obtendo assim informações produzidas pela própria região duriense, como 

recomenda Pereira (2002).  

A Região Demarcada do Douro é uma das mais importantes regiões vitivinícolas do 

mundo, quer pela antiguidade, quer pela singularidade de sua produção e pelo 

reconhecimento como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco (Pereira, 2002), o 

que permite que os estudos sobre as relações entre a cultura local e o enoturismo na região 

sejam fundamentais para outras localidades vitivinícolas, a exemplo das recomendações 

feitas por instituições brasileiras, como a AD Diper que tem ações voltadas ao enoturismo no 

Vale do São Francisco, e o Serviço de Apoio à Pequena e Micro Empresa (Sebrae), ao 

considerar o turismo do vinho praticado na Região Demarcada do Douro uma das melhores 

práticas internacionais 

Neste sentido, partimos em busca de um referencial teórico que pudesse nos orientar 

na compreensão das relações entre a cultura e o enoturismo, no contexto de um diálogo 

entre os Estudos Culturais e os Estudos do Turismo. Assim, visamos, através da pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo, responder a alguns questionamentos que nos 

permitissem analisar a relação entre a cultura e o enoturismo praticado nas quintas da 

Região Demarcada do Douro. As principais questões para as quais procuramos respostas 

faziam referência às possíveis contribuições da cultura ligada à vinha e ao vinho para o 

enoturismo, e à visão dos proprietários e funcionários das quintas do Douro sobre a cultura 

e o seu uso no contexto do enoturismo, de forma a analisar em que medida a cultura seria 

um meio para assegurar a rentabilidade das propriedades ou se haveria uma sensibilidade 

específica para este domínio. 

Na análise sobre as possíveis interferências na vida local causadas pelo enoturismo, 

encontramos a visão de que este não é o único responsável pelas alterações culturais. 

Ainda assim, nos posicionamos no sentido de que os setores da sociedade devem 

acompanhar as transformações ocasionadas pelo turismo nas regiões vitivinícolas, de forma 

a minimizar os impactos negativos e viabilizar a participação da comunidade local para que 

tenha acesso aos benefícios gerados pelo enoturismo e para que seus modos de vida sejam 

respeitados. 
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Os resultados obtidos com as pesquisas que desenvolvemos mostraram que a 

maioria dos gestores das quintas tem uma preocupação legítima a autêntica com a 

preservação do patrimônio cultural das quintas e da região, e que a memória afetiva do 

Douro prevalece. Mas, em algumas quintas persiste a visão instrumental da cultura ao 

serviço do turismo, e, esse comportamento pode trazer prejuízos, considerando que, o 

enoturismo apesar de ser ainda uma atividade relativamente recente, já demonstra naquela 

região uma forte tendência de crescimento. Diante do cenário de expansão desta atividade, 

poderá haver um interesse na ampliação dos negócios por parte das quintas de enoturismo 

da região, e neste caso, as fortes pressões advindas do interesse pelo crescente fluxo de 

enoturistas poderão fazer com que a visão instrumental detectada nos entrevistados em 

minoria, passe a dominar o panorama turístico do Douro. Neste contexto, faz-se primordial a 

presença do setor público na elaboração e implementação de políticas públicas que 

protejam o patrimônio cultural do Douro.  

Por outro lado, na região, urge uma atenção especial do poder público, uma vez que 

constatamos disputas entre instituições públicas que atuam nas mesmas funções e áreas, 

além da desarticulação entre o poder público e o setor privado, bem como  o funcionamento 

insatisfatório da Rota do Vinho do Porto, que poderia constituir uma rede de apoio ao 

enoturismo, com bases sólidas na proteção do patrimônio cultural, visando o respeito aos 

modos de vida duriense.  

Assim, recomendamos que se unam esforços para que a cultura não sucumba aos 

interesses econômicos na Região do Douro, e que, continue prevalecendo a visão não  

instrumental da cultura no contexto do enoturismo. Mas, só faz sentido falar em valorização 

da cultura se os durienses forem vistos como atores e beneficiários deste segmento 

turístico, o que parece não ocorrer na Região Demarcada do Douro, como referimos ao 

longo deste estudo. 

A presente pesquisa também evidenciou a necessidade do engajamento de todos os 

setores na proteção da paisagem duriense, patrimônio da humanidade, que vem sendo 

desrespeitada pela presença de construções desordenadas, constituindo uma ameaça à 

história do Douro. A preservação da paisagem está condicionada à fiscalização por parte da 

UNESCO, o que demonstra claramente um comportamento focado na questão econômica, 

pois, de acordo com o nosso estudo, o que inibe essas construções desordenadas é o 

receio de sanções e não a preocupação legítima e sensibilizada para com o patrimônio 

cultural duriense. 

Verificamos ainda que algumas tradições sofreram alterações, como a vindima por 

exemplo. Mas essas mudanças também trouxeram benefícios para a vida dos trabalhadores 

(Torga, 2000), e no entendimento dos sujeitos que entrevistamos, muitas tradições estão 
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sendo resgatadas em prol do enoturismo. Isto permite constatar que na região do Douro o 

enoturismo pode contribuir para a recuperação das tradições.  

O nosso estudo revelou ainda que os enoturistas que visitam a Região do Douro são 

em sua maioria conhecedores de vinhos, que viajam em busca de aprofundar seus 

conhecimentos e de manter contato com a cultura local, por isso, estes visitantes parecem 

não interferir negativamente no cotidiano dos durienses. Estes enoturistas geralmente 

viajam em pequenos grupos ou até mesmo sozinhos, vindos em grande parte de outros 

países. Com efeito, não parece existir conflitos entre visitantes e moradores.  

Porém, uma outra forma de turismo muito presente na Região do Douro tem trazido 

alguns inconvenientes por se caracterizar como um turismo de massas: trata-se dos 

cruzeiros. Esta forma de viagem, que pode ser ofertada como passeios de algumas horas 

ou de alguns dias, tem sido comercializada com o rótulo de enoturismo, mas, em grande 

parte, sem qualquer ligação direta com as características das viagens enoturísticas. O 

enoturismo precisa estar diretamente relacionado à valorização das tradições e das 

memórias coletivas, enquanto em muitos passeios destes cruzeiros, o turista não tem 

qualquer contato com a população local. Por isso, é imprescindível que se encontrem 

soluções para essa situação, e uma alternativa seria que esses passeios fossem realizados 

com visitas às quintas e às localidades, incentivando o conhecimento  do artesanato local e 

da gastronomia regional, de forma a que fossem criados itinerários turísticos com base nos 

aspectos histórico-culturais ligados às atividades vitivinícolas da região. Assim, os cruzeiros, 

aliados ao enoturismo, poderiam contribuir para a promoção e preservação do patrimônio da 

Região Demarcada do Douro (PDTVD, 2008). 

O enoturismo na Região Demarcada do Douro tem sido visto como um complemento 

à atividade agrícola, adicionando valor ao vinho e estimulando os proprietários a residirem 

na região ou ao menos estimulando-os a permanecerem mais tempo no Douro. Esta 

realidade pode permitir que o enoturismo contribua ainda mais para o desenvolvimento da 

região e para um maior vínculo entre os proprietários das quintas e a cultura duriense, um 

aspecto que surge no nosso estudo como decisivo na promoção de uma visão não 

instrumental e ―plastificada‖ da cultura da região.  Para que a cultura local seja reconhecida 

e preservada, é fundamental que haja uma aproximação com a memória afetiva do território, 

de forma que diante da perspectiva de crescimento do enoturismo, não haja 

predominantemente um uso instrumental da cultura na busca desenfreada por aproveitar as 

oportunidades econômicas ofertadas pelo incremento na demanda pelo turismo do vinho. 

Ou ainda, num cenário completamente oposto de desinteresse dos visitantes pelo 

patrimônio cultural, evitar que as tradições e as práticas culturais sejam relegadas a 

segundo plano, por as dimensões da cultura não constituírem mais um instrumento de 

geração de emprego e renda. 
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A preocupação com a preservação da cultura local no Douro deve ter como foco a 

ligação afetiva com o território, uma vez que, se viesse a prevalecer a visão instrumental do 

patrimônio cultural voltado unicamente para os benefícios econômicos do turismo, a longo 

prazo as tradições e os modos de vida sofreriam um processo de descaracterização que 

contribuiria para a falta de identificação com a região e, como consequência deste processo, 

o afastamento dos enoturistas que buscam, de forma geral, o conhecimento e a vivência 

com a comunidade local. 

O estudo limitou-se a uma pesquisa qualitativa junto às quintas da Região 

Demarcada do Douro, mas pode em investigações futuras, se constituir uma pesquisa 

quantitativa de forma a abranger todas as quintas com a aplicação das categorias propostas 

nesta tese. Podemos ainda recomendar que este estude contribua para uma investigação 

futura junto das comunidades durienses, de forma a compreender como se estabelecem as 

relações entre as quintas, os moradores da região e os enoturistas. 

Sugerimos que seja criado um Selo Cultural que indique as quintas com maior 

interesse e vocacionadas para a preservação da cultura local, e que, portanto incentivem a 

visão não instrumental da cultura no contexto do enoturismo. Para que essas propriedades 

possam ser certificadas por esse Selo Cultural, alguns critérios mínimos deveriam ser 

observados: a oferta de atividades e serviços culturais, como os cursos de vinhos que 

devem incluir em seus currículos a história da Região Demarcada do Douro,  a organização 

de acervos da propriedade que contenham a história das quintas e da região, inclusive com 

uma coletânea de obras ligadas ao Douro, como exemplo as obras de Miguel Torga e 

documentários sobre a região à disposição dos enoturistas.  

Além disso, para a obtenção do Selo Cultural, as quintas devem organizar as ofertas 

de suas atividades de forma a estimular as visitas dos portugueses, com preços 

diferenciados em certas épocas do ano, especialmente no inverno, e com o atendimento de 

visitantes aos finais de semana e feriados. A presença dos portugueses nas quintas poderá 

aproximar ainda mais o vinho e a cultura no contexto do enoturismo, assegurando, mesmo 

nas quintas em que os proprietários sejam estrangeiros, essa ligação à cultura local. 

Para tanto, há que haver uma melhor integração entre o setor público e a iniciativa 

privada, com a criação e implementação de projetos de cunho cultural. 

Como recomendação ainda, indicamos a Rota do Vinho do Porto, que poderá 

funcionar como administradora deste Selo Cultural. Entretanto para este fim, há que se 

repensar o funcionamento desta rota, para que a mesma não fique restrita à organização e 

promoção de visitas às quintas do Douro. As identidades culturais durienses precisam estar 

presentes na concepção desta rota para que possa cumprir seu papel. Esta integração será 

vital para que haja um maior estímulo à participação da comunidade local nos processos 

decisórios da região, para que se estimule a venda de produtos locais, mas sem que haja 
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uma artificialidade dos bens oferecidos. E para uma maior oferta de atividades culturais à 

população. 

Por fim, acreditamos que esta parceria possa minimizar os possíveis impactos 

negativos do enoturismo ao patrimônio da vinha e do vinho, evitando situações como os 

cruzeiros no Rio Douro.É fundamental ainda que as quintas em parcerias com as 

universidades portuguesas, em especial as da região duriense, discutam em seus 

programas curriculares a valorização da cultura local, principalmente nas licenciaturas de 

turismo. Aliado a isso, é recomendável que essa discussão também seja voltada aos 

funcionários das quintas, especialmente aqueles com formação na área de turismo. Para 

tanto, os maiores aliados serão os proprietários, mais velhos, e que tenham uma maior 

ligação com o vinho e a cultura local. 

Em face do exposto, e ainda ressaltando que as relações entre cultura e enoturismo 

não podem ser justificadas como mero instrumento de geração de receita, pretendemos, 

com este estudo, ter contribuído para o conhecimento da Região Demarcada do Douro, 

através da valorização de seus modos de vida e das práticas culturais, na expectativa de 

que esse conhecimento se estenda a outras regiões vitivinícolas como forma de preservar 

as identidades locais, empoderando as comunidades, frente aos processos de globalização 

econômica e turístico-cultural. 

Por isso, enquanto alguns autores consideram que o turismo nas áreas rurais têm 

tornado os locais exclusivamente espaços de consumo, podemos compreender que o 

turismo rural é apenas uma das influências externas que afetam a zona rural e seus 

moradores, já que não se pode impedir de viver o presente da melhor forma possível 

(Talavera, 2003), e nem se pode impedir os processos de transformações desejados pelas 

comunidades rurais (Kastenholz et al, 2014). Assim, consideramos que o enoturismo no 

Douro tem transformado as zonas rurais da região, tornando-as espaços de lazer, e, ao 

mesmo tempo, fortalecendo as identidades locais (Getz e Brown, 2006). Mas, há que se 

entender que o enoturismo tem sua existência e sobrevivência intimamente dependente da 

cultura do vinho da Região Demarcada do Douro: são as pessoas e seus modos de vida 

ligados à vinha e ao vinho  os pilares do enoturismo na região. 
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10. APÊNDICE 

 

Apêndice1: Entrevista/Guião 

 

Guião de entrevista aplicado junto aos gestores das quintas de enoturismo. 

 

Esta entrevista tem como objetivo recolher informações para a tese de doutoramento 

intitulada Cultura e Enoturismo: um estudo na Região Demarcada do Douro, do Programa 

Doutoral em Estudos Culturais das Universidades de Aveiro e do Minho, conduzida pela 

doutoranda Adriana Brambilla, sob orientação da Doutora Maria Manuel Rocha Teixeira 

Baptista e co-orientação do Doutor Jean Martin Marie Rabot. Os resultados obtidos serão 

utilizados para a elaboração da tese e para comunicações e publicações sobre o tema. Os 

nomes dos respondentes e das quintas serão mantidos em sigilo, e as quintas serão 

identificadas por números: quinta 1, quinta 2. quinta 3, quinta 4, quinta 5 e quinta 6. 

Agradecemos muito vossa colaboração e nos colocamos à disposição para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Adriana Brambilla 

e-mail: adrianabrambillaa@yahoo.com.br 

http://ufpb.academia.edu/ AdrianaBrambilla 

 

Parte I: caracterização do sujeito entrevistado 

 

1) Nome completo do respondente (será mantido sob sigilo): ______________________ 

2) Sexo: ___________ 

3) Idade: ___________ 

4) Escolaridade (grau de instrução e área de licenciatura): ________________________ 

5) Relação funcional do respondente na quinta: __________________________________  

6) Tempo de trabalho na quinta:________ 

 

Parte II: Caracterização da quinta objeto de estudo 

 

7) Nome da quinta (será mantido sob sigilo):____________________________________ 

8) Site ou blog da quinta: ___________________________________________________ 

9) Em que ano foi fundada a quinta?: _________________________________________ 

10) Qual a produção média de vinhos por ano (litros)? _____________________________ 

11) Há quanto tempo a quinta se dedica ao enoturismo?__________ 
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12) A quinta está vinculada a alguma associação ligada ao vinho e/ou ao enoturismo? Se 

sim, qual (is)?__________________________________________________________ 

 

13) Os funcionários que trabalham na quinta são da comunidade local? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) A maioria 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

14) Quantos funcionários, no total, trabalham na quinta?_________________________ 

 

15) Deste total, quantos trabalham diretamente no setor de enoturismo? ____________ 

 

16) O enoturismo na quinta, em comparação à comercialização de vinhos, é uma atividade: 

( ) Principal  (mais representativa do que a comercialização de vinhos). 

( ) Complementar (representatividade igual à do vinho). 

( ) Secundária (um adicional, com menor importância que a comercialização do vinho). 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

17) O enoturismo na quinta teve início: 

( ) Simultaneamente com a produção/ comercialização vinícola 

( ) Após a produção/ comercialização vinícola 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

18) Os enoturistas costumam adquirir os vinhos da quinta? 

( ) Sim 

( ) Não  

( ) Raramente 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

19) Entre os itens abaixo, qual (is) faz(em) parte da estrutura atual disponível para 

atendimento aos visitantes: 

( ) Quartos 

( ) Restaurante 

( ) Prova de vinhos 

( ) Loja de vinhos 

( ) Piscina 
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( ) Visitas guiadas 

( ) Igreja 

( ) Capela 

( ) Museu  

( ) Acervo 

( ) Salão de jogos 

( ) Cursos de vinhos 

( ) Salão de eventos 

( ) Apoio a portadores de necessidades especiais 

( ) Bicicletas 

( ) Canoas 

( ) Circuitos pedestres 

( ) Apoio a portadores de necessidades especiais 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

20) Quais os meses  em que a quinta recebe o maior número de visitantes? 

( ) janeiro      

( ) fevereiro 

( ) março 

( ) abril 

( ) maio 

( ) junho 

( ) julho 

( ) agosto 

( ) setembro 

( ) outubro 

( ) novembro 

( ) dezembro 

 

21) Qual o número aproximado de visitantes anuais? ________________ 

 

22) Quem é o responsável direto pelo atendimento aos visitantes? 

( ) funcionário 

( ) proprietário 

( ) funcionário e proprietário  

( ) não sabe/ não respondeu 
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23) A quinta recebe mais visitantes: 

( ) portugueses 

( ) estrangeiros 

( ) portugueses e estrangeiros em igual proporção 

( ) não sabe/ não respondeu 

 

24) O(s) proprietário(s) da quinta é (são): 

( ) portugueses 

( ) estrangeiros 

( ) ambos 

( ) não sabe/ não respondeu 

 

25) Os móveis e objetos de decoração da propriedade compõem um ambiente: 

( ) Tradicional 

( ) Moderno 

( ) Ambos 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

26) A quinta faz parte Rota do Vinho do Porto? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/não respondeu 

 

Parte III: Questões da entrevista- 1ª parte 

 

27) Na sua opinião, os enoturistas valorizam o patrimônio cultural da quinta? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/não respondeu 

 

28) Na sua opinião, o enoturismo pode ter impacto cultural no que se refere à perda da 

autenticidade da cultura local? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/não respondeu 
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29)  O(a) senhor(a) considera que o desenvolvimento do enoturismo levou a um aumento na 

venda de produtos locais? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

30) O(a) senhor(a) considera que o enoturismo tem estimulado uma maior oferta de 

atividades culturais que beneficiem a população? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

31) O(a) senhor(a) considera que o enoturismo contribui para a redução do êxodo rural na 

Região? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/ não respondeu 

  

32) Em uma escala de 0 a 5, qual nota atribui ao relacionamento entre o poder público e a 

iniciativa privada? (0: insatisfação total com esse relacionamento e 5: satisfação total com 

esse relacionamento).  

( ) 0 

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

33) Na sua opinião, há atritos entre o setor público e o setor privado no que se refere 

especificamente ao vinho? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/ não respondeu 
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34) O(a) senhor(a) considera que o poder público estimula a participação da comunidade 

local nas decisões  que envolvem a cultura e o turismo na Região? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

35) Na sua opinião, as quintas da região têm interesse em investir em projetos de apoio à 

cultura local? 

( ) Sim 

( ) Sim, mas em parceria com o poder público 

( ) Não 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

36) Na sua opinião, existe na comunidade local, de algum tipo de posição negativa ou crítica 

ao enoturismo? 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

37) O(a) senhor(a) considera que os enoturistas têm inviabilizado ou dificultado a utilização 

de áreas públicas, por parte dos moradores 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

38)  Na sua opinião, as populações têm mudado de atividades profissionais devido ao 

enoturismo? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

39) Na sua opinião, os moradores consideram que o enoturismo trouxe impactos negativos 

para a localidade? 

 ( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não sabe/ não respondeu 
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40) O(a) senhor(a) considera que as construções da região respeitam as paisagens locais? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Sim, em parte 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

41) Na sua opinião, o enoturismo é um turismo de massas? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não, mas pode vir a tornar-se 

( ) Não sabe/ não respondeu 

 

 

Parte IV: Questões da entrevista- 2ª parte  

 

42) Por que a quinta decidiu implantar o enoturismo?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

43) Na sua opinião, a preservação do patrimônio cultural relacionado com o vinho é uma 

preocupação dos gestores das quintas de enoturismo? Por que? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

44) Existem atrativos ou projetos com o objetivo de promover a preservação do patrimônio 

cultural na quinta?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

45) Como o(a) senhor (a) vê a relação entre vinho, cultura e turismo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

46) Quais os principais impactos do enoturismo para as quintas e para a Região Demarcada 

do Douro? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1: Decreto-Lei n.º 50/2013,  

de 16 de abril. Sobre a idade mínima para consumo de bebidas não esprituosas em 

Portugal. 

 

A evidência científica demonstra a existência de padrões de consumo de alto risco de bebidas 

alcoólicas, como a embriaguez e o consumo ocasional excessivo, também designado binge drinking, 

especialmente em adolescentes e jovens adultos, revelando igualmente que a experimentação do 

álcool é cada vez mais precoce em crianças. 

  

Também se constata que a relação entre estes padrões de consumo e a sua precocidade é 

responsável por uma maior probabilidade de ocorrência de dependência alcoólica, assim como de 

consequências diretas a nível do sistema nervoso central, com défices cognitivos e de memória, 

limitações a nível da aprendizagem e, bem assim, ao nível do desempenho profissional.  

Com efeito, verifica-se que o álcool diminui a acuidade para a tomada de decisão consciente, 

facilitando comportamentos impulsivos e agressivos e alterando funções executivas (redução do juízo 

crítico, incapacidade em planear o futuro e gerir o presente). Por outro lado, o consumo de álcool 

produz efeitos ao nível da capacidade de atenção e do processamento de informação. 

Não constitui objetivo primordial sancionar ou penalizar comportamentos, antes se pretendendo, de 

forma progressiva, colocar barreiras ao consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes, através do 

aumento da idade mínima de acesso e da proibição correspondente de venda, conforme 

recomendações da Organização Mundial de Saúde. 

A título de direito comparado, sublinha-se que outros países da Europa, como o Reino Unido, a 

Suíça, a Alemanha ou a Bélgica, diferenciam as bebidas espirituosas das outras bebidas para os 

limites etários de 18 e de 16 anos, respetivamente. 

 

Por todo o exposto, e face ao imperativo constitucional de proteção da saúde dos cidadãos, impõe-se 

criar um novo regime jurídico de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas, em locais 

públicos e em locais abertos ao público, no sentido de aumentar a idade mínima legal de consumo. 

É ainda significativa a proibição agora introduzida de venda de bebidas alcoólicas entre as 0 e as 8 

horas, com exceção dos estabelecimentos comerciais de restauração ou de bebidas, dos situados em 

portos e aeroportos em local de acessibilidade reservada a passageiros e dos de diversão noturna e 

análogos. 

Com a realização de um estudo sobre a aplicação do regime previsto no presente decreto-lei, 

pretende-se, até 1 de janeiro de 2015, a avaliação dos padrões de consumo de álcool, por jovens em 

geral e por adolescentes em especial, a realizar pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências (SICAD). 

  

Foram tidos em consideração os diversos estudos efetuados no âmbito do Conselho Interministerial 

para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, bem como o Plano 

Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool 2010-2012, com vista à minimização dos 

efeitos nocivos do álcool, os quais apontam para a necessidade de alteração da idade mínima legal 

para o consumo de álcool nos jovens em Portugal. 

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.  
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Anexo 2: Decreto-Lei n.º 54/2002. 

Sobre as modalidades  de Turismo em Espaço Rural em Portugal 

Estabelece o novo regime jurídico da instalação e do funcionamento dos empreendimentos de 
turismo no espaço rural. 

Dando cumprimento ao disposto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, pretende-se com o presente 
diploma transferir para os municípios o processo de licenciamento e de autorização para a realização 
de operações urbanísticas das casas e empreendimentos de turismo no espaço rural, dando assim 
continuação a um processo iniciado aquando da publicação dos Decretos-Leis n.os 167/97 e 168/97, 
ambos de 4 de Julho, que estabeleceram, respectivamente, o regime jurídico da instalação e do 
funcionamento dos empreendimentos turísticos e dos estabelecimentos de restauração e de bebidas, 
e continuado com a publicação do Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro, que regula o turismo de 
natureza. 

Este princípio de descentralização de poderes efectua-se mediante a transferência de atribuições e 
competências para as autarquias locais, tendo por finalidade assegurar o reforço da coesão nacional 
e da solidariedade inter-regional e promover a eficiência e eficácia da gestão pública assegurando os 
direitos dos administrados. 

Com esta medida pretende-se ainda assegurar a concretização do princípio da subsidiariedade, na 
medida em que as atribuições e competências passam a ser exercidas pelo nível da Administração 
mais bem colocado para as prosseguir com racionalidade, eficácia e proximidade dos cidadãos. 

Pretende-se com este diploma que passe a existir um único processo de licenciamento, que, de 
acordo com as normas de carácter urbanístico, correrá apenas pelas câmaras municipais, de acordo 
com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico 
da urbanização e edificação. 

Do mesmo modo, a opção de atribuir as competências antes exercidas pela Direcção-Geral do 
Turismo, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 169/97, de 4 de Julho, e no Decreto Regulamentar 
n.º 37/97, de 25 de Setembro, às direcções regionais do Ministério da Economia, criadas pelo 
Decreto-Lei n.º 222/96, de 25 de Novembro, e cuja orgânica é definida pelo Decreto-Lei n.º 78/99, de 
16 de Março, resulta igualmente da necessidade de aproximar os centros de decisão das populações, 
permitindo assim uma resposta mais rápida e eficaz dos órgãos da Administração Pública, dando 
assim cumprimento ao previsto nos artigos 8.º e 36.º daquele diploma, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pela Lei n.º 154/99, de 14 de Setembro. 

De modo a assegurar a unidade na prossecução de políticas públicas e evitar a sobreposição de 
actuações entre a administração central e a administração local, decorrentes do regime previsto no 
Decreto-Lei n.º 169/97, de 4 de Julho, e no Decreto Regulamentar n.º 37/97, de 25 de Setembro, 
optou-se por revogar estes diplomas, instituindo-se um único regime de licenciamento da urbanização 
e da edificação, passando a existir uma única licença de utilização, a licença ou autorização de 
utilização para turismo no espaço rural, emitida pela respectiva câmara municipal, a qual substitui 
todas as licenças e autorizações actualmente exigíveis e permite, desde logo, a abertura ao público 
do empreendimento. 

Dentro da mesma perspectiva da simplificação, estabelece-se um regime inovador quanto à abertura 
dos empreendimentos de turismo no espaço rural, permitindo-se aos interessados que o façam sem 
estarem sujeitos às peias burocráticas caso não sejam cumpridos os prazos fixados para a actuação 
da Administração. 

Na perspectiva de que a manutenção da qualidade e características dos empreendimentos de turismo 
no espaço rural não interessa apenas às entidades oficiais, institui-se um processo de colaboração 
activa entre as diversas entidades interessadas no sector, fazendo-as intervir nas fases ligadas ao 
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funcionamento dos empreendimentos. 

Além disso, torna-se o promotor o primeiro responsável pelo cumprimento das regras respeitantes 
aos empreendimentos de turismo no espaço rural, pois esse cumprimento só será avaliado para 
efeitos de classificação, e não para a entrada em funcionamento do empreendimento. 

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses e as associações patronais do sector. 
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Anexo 3: Decreto-Lei n.º 173/2009 

CAPÍTULO II, Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 173/2009, de 3 de Agosto, sobre os distritos, 

conselhos e freguesias da Região Demarcada do Douro e as respectivas sub regiões. 

 

a) Baixo Corgo: no distrito de Vila Real abrange os concelhos de 

Mesão Frio, de Peso da Régua e de Santa Marta de Penaguião; as 
freguesias de Abaças, Ermida, Folhadela, Guiães, Mateus, Nogueira, 
Nossa Senhora da Conceição (parte), Parada de Cunhos, São Dinis e 
São Pedro, do concelho de Vila Real; no distrito de Viseu as 
freguesias de Aldeias, Armamar, Folgosa, Fontelo, Santo Adrião, 
Vacalar e Vila Seca, do concelho de Armamar; as freguesias de 
Cambres, Ferreiros de Avões, Figueira, Parada do Bispo, Penajóia, 
Samodães, Sande, Santa Maria de Almacave, Sé e Valdigem e as 
Quintas de Foutoura, do Prado e das Várzeas, na freguesia de Várzea 
de Abrunhais, do concelho de Lamego; a freguesia de Barrô, do 
concelho de Resende; 
b) Cima Corgo: no distrito de Vila Real abrange as freguesias de Alijó, 
Amieiro, Carlão, Casal de Loivos, Castedo, Cotas, Favaios, 
Pegarinhos, Pinhão, Sanfins do Douro, Santa Eugénia, São Mamede 
de Riba Tua, Vale de Mendiz, Vilar de Maçada e Vilarinho de Cotas, 
do concelho de Alijó; as freguesias de Candedo, Murça e Noura, do 
concelho de Murça; as freguesias de Celeirós, Covas do Douro, 
Gouvães do Douro, Gouvinhas, Paços, Paradela de Guiães, 
Provesende, Sabrosa, São Cristóvão do Douro, São Martinho de Anta, 
Souto Maior, Vilarinho de São Romão, do concelho de Sabrosa; no 
distrito de Viseu as freguesias de Castanheiro do Sul, Espinhosa, 
Ervedosa do Douro, Nagozelo do Douro, Paredes da Beira, São João 
da Pesqueira, Soutelo do Douro, Trevões, Vale de Figueira, Valongo 
dos Azeites, Várzea de Trevões e Vilarouco, do concelho de São João 
da Pesqueira; as freguesias de Adorigo, Barcos, Desejosa, Granjinha, 
Pereiro, Santa Leocádia, Sendim, Tabuaço, Távora e Valença do 
Douro, do concelho de Tabuaço; no distrito de Bragança as freguesias 
de Beira Grande, Castanheiro do Norte, Carrazeda de Ansiães, 
Lavandeira, Linhares, Parambos, Pereiros, Pinhal do Norte, Pombal, 
Ribalonga, Seixo de Ansiães e Vilarinho de Castanheira, do concelho 
de Carrazeda de Ansiães; 
c) Douro Superior: no distrito de Bragança abrange a freguesia de 

Vilarelhos, do concelho de Alfândega da Fé; as freguesias de Freixo 
de Espada à Cinta, Ligares, Mazouco, Poiares, do concelho de Freixo 
de Espada à Cinta; as propriedades que foram de D. Maria Angélica 
de Sousa Pinto Barroso, na freguesia de Frechas, e as da Sociedade 
Clemente Meneres, nas freguesias de Avantos, Carvalhais, Frechas e 
Romeu, do concelho de Mirandela; as freguesias de Açoreira, 
Adeganha, Cabeça Boa, Horta, Lousa, Peredo dos Castelhanos, Torre 
de Moncorvo e Urros, do concelho de Torre de Moncorvo; as 
freguesias de Assares, Freixiel, Lodões, Roios, Sampaio, Santa 
Comba da Vilariça, Seixo de Manhoses, Vale Frechoso e Vilarinho das 
Azenhas, as Quintas da Peça e das Trigueiras e as propriedades de 
Vimieiro, situadas na freguesia de Vilas Boas, e Vila Flor, do concelho 
de Vila Flor; no distrito da Guarda a freguesia de Escalhão, do 
concelho de Figueira de Castelo Rodrigo; as freguesias de 
Fontelonga, Longroiva, Meda, Poço do Canto, do concelho de Meda; o 
concelho de Vila Nova de Foz Côa.  
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Anexo 4:  Decreto--Lei n.º 83/97, 

Artigo 2.º , de 9 de abril sobre as castas de uvas aptas à produção de vinho em Portugal.  

manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Agricultura, ao 
abrigo do disposto no artigo 2.º do Decreto- -Lei n.º 83/97, de 9 de 
abril, alterado pelo Decreto –Lei n.º 423/2008, de 21 de setembro, 
e no artigo 120.º -A do Regulamento (CE) n.º 1234/2007, do 
Conselho, de 22 de outubro, e no uso das competências 
delegadas através do despacho n.º 12412/2011, de 20 de 
setembro, o seguinte: 
 
Artigo 1.º 
Objeto 
A presente portaria estabelece as castas de uvas aptas à produção 
de vinho em Portugal. 
Artigo 2.º 
Castas 
1 — As castas de uvas aptas à produção de vinho em Portugal 
constam da lista anexa à presente portaria, da qual faz parte 
integrante. 
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, só podem ser 
plantadas, replantadas ou enxertadas as castas de uvas 
constantes da lista anexa à presente portaria. 
Artigo 3.º 
Atualização da lista 
1 — O aditamento de castas à lista anexa à presente portaria é 
feito pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. (IVV, I. P.), verificadas 
as condições legalmente exigidas e ouvidas as entidades 
certificadoras, associações e federações representativas do setor 
vitivinícola. 
2 — Os aditamentos à lista de castas são publicitados em aviso a 
publicar no Diário da República. 

3 — A retirada de castas da lista é feita por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da agricultura. 
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Anexo 5: Decreto-Lei n.º 355/79,  

de 30 de Agosto, sobre o Parque Natural de Montesinho 

A riqueza natural e paisagística do maciço montanhoso Montezinho-Coroa e os valiosos elementos 

culturais das comunidades humanas que ali se estabeleceram justificam que urgentemente se iniciem 

acções com vista à salvaguarda do património e à animação sócio-cultural das populações. 

A instituição de um parque natural capaz de mobilizar as populações, levando-as a participar na 

procura de soluções, na pesquisa de formas de relançamento das suas economias tradicionais e da 

dignificação da sua cultura, apresenta-se como o processo mais aconselhado. 

Assim: 

Considerando os valores naturais, paisagísticos e humanos da região abrangida pelas serras de 

Montezinho e de Coroa; 

Considerando a receptividade das autarquias locais para a salvaguarda do património dos seus 

concelhos e freguesias; 

Considerando as potencialidades de recreio e desporto ao ar livre que aquela região possui: 

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 202.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º É criado o Parque Natural de Montezinho. 

Art. 2.º - 1 - A área do Parque Natural de Montezinho, englobando as serras de Montezinho e Coroa e 

terrenos adjacentes, é definida pelos limites provisórios cartografados no mapa, à escala 1:400000, 

anexo ao presente diploma e que são os seguintes: 

1.1 - A norte, pela fronteira de Portugal-Espanha. 

1.2 - A nascente, pela fronteira de Portugal-Espanha. 

1.3 - A sul: 

1.3.1 - Da confluência do rio Maças com a ribeira de Caravela até à aldeia da Refega, pela margem 

esquerda da ribeira de Caravela; 

1.3.2 - Daqui, pela margem esquerda da ribeira de Escuredo, para montante, até encontrar 

a estrada nacional n.º 308; 

1.3.3 - Daqui, pela estrada nacional n.º 308, até Gimonde; 

1.3.4 - Daqui, pela margem esquerda do rio Igrejas, até encontrar o caminho vicinal de Vale de 

Lamas-Gimonde; 

1.3.5 - Daqui, pelo caminho vicinal, até Vale de Lamas; 

1.3.6 - De Vale de Lamas, pelo caminho municipal n.º 1033, até ao cruzamento com a estrada 

nacional n.º 501; 

1.3.7 - Deste cruzamento em linha recta até ao vértice geodésico denominado Atalaia, à cota dos 710 

m; 

1.3.8 - Do vértice geodésico Atalaia, em linha recta, em direcção à confluência da ribeira da Granja 

com o rio Sabor; 

1.3.9 - Daqui e ao longo da margem esquerda da ribeira da Granja até ao cruzamento com o caminho 

vicinal de Vila Nova-Donai; 

1.3.10 - Daqui segue o caminho vicinal até Donai; 

1.3.11 - De Donai, pela estrada municipal n.º 503, até ao cruzamento com o caminho municipal n.º 

1054, seguindo este até Lagomar; 

1.3.12 - De Lagomar a Grandais, pelo caminho vicinal; 

1.3.13 - De Grandais, pela estrada nacional n.º 103, até entroncar no ribeiro do Cancelo, junto a 

Vinhais; 

1.3.14 - Segue depois ao longo do ribeiro para montante até à cota dos 800 m, acompanhando esta 

cota na direcção de poente, até chegar à confluência com a ribeira de Ladrões; 

1.3.15 - Ao longo da margem direita da ribeira de Ladrões em direcção a jusante, até ao 

entroncamento com a estrada nacional n.º 103; 

1.3.16 - Ao longo da estrada nacional n.º 103 até Sobreiro de Cima, seguindo depois pela estrada 
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nacional n.º 103-6 até Sendim: 

1.3.17 - De Sendim pelo caminho que conduz às águas de Sendim, no leito do rio Mente. 

1.4 - A ocidente: 

1.4.1 - Pelas águas do ribeiro de Sendim e para norte pelos limites do distrito de Bragança - Vila Real 

até encontrar a fronteira de Portugal-Espanha. 

2 - Qualquer dúvidas levantadas pela leitura do mapa a escala 1:400000 anexo ao presente decreto-

lei serão resolvidas pelos limites registados em mapa à escala 1:25000 existente no Serviço Nacional 

de Parques, Reservas e Património Paisagístico. 

Art. 3.º O Parque Natural visa fundamentalmente, dentro dos limites da sua área, a protecção dos 

aspectos naturais existentes, a defesa do património arquitectónico e cultural e a renovação da 

economia local o desenvolvimento das actividades artesanais, bem como a promoção de repouso e 

de recreio ao ar livre. 

Art. 4.º Até à entrada em funcionamento das estruturas definitivas do Parque Natural, de acordo com 

o Decreto n.º 4/78 , de 11 de Janeiro, aquele será orientado por uma comissão instaladora, a criar por 

despacho do Secretário de Estado do Ordenamento Físico Recursos Hídricos e Ambiente, presidida 

pelo representante do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, coadjuvado 

por um representante de cada uma das seguintes Direcções: 

Direcção-Geral do Ordenamento e Gestão Florestal; 

Direcção-Geral do Turismo; 

Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico; 

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes; 

e de que farão parte representantes designados pelas seguintes entidades: Câmara Municipal de 

Bragança, Câmara Municipal de Vinhais, Juntas de Freguesia de Quintanilha, Deilão, S. João de 

Palácios, Babe, Rio de Onor, Gimonde, Aveleda, Baçal, Alfaião, França, Rabal, Meixedo, Carragosa, 

Donai, Gondosende Espinhosela Parâmio, Castrelos e Castro de Avelãs (concelho de Bragança), 

Juntas de Freguesia de Mofreita, Santa Cruz, Fresulfe, Soeira, Paçó, Moimenta, Montouro, Travanca, 

Vilar de Ossos, Vila Verde, Tuizelo, Santalha, Pinheiro Novo, Sobreiro de Baixo, Quirás e Vilar Seco 

da Lomba (concelho de Vinhais) e Comissão Regional de Turismo de Bragança. 

Art. 5 - 1 - O ordenamento preliminar, equipamento e regulamento do Parque Natural de Montezinho 

são estudados pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, no prazo de 

um ano a partir da publicação do presente diploma, sendo coadjuvado durante a sua execução pela 

comissão instaladora, que os aprovará, quando concluídos, antes de serem submetidos à aprovação 

superior. 

2 - O prazo poderá vir a ser prorrogado, se necessário no máximo de um ano, por simples despacho 

do Secretário de Estado do Ordenamento Físico, Recursos Hídricos e Ambiente. 

3 - A execução dos planos sectoriais aprovados as referidas áreas será da responsabilidade dos 

serviços ou entidades com competência para a gestão directa daquelas áreas, atendendo ao espírito 

que preside à criação do Parque Natural. 

Art. 6.º - 1 - Dentro dos limites do Parque Natural de Montezinho (excluindo os perímetros urbanos 

dos aglomerados), ficam sujeitas a autorização da comissão instaladora: 

a) Construção, reconstrução, ampliação ou demolição de edifícios e outras construções de qualquer 

natureza; 

b) Instalações de explorações ou ampliação das já existentes; 

c) Aterros, escavações ou qualquer alteração à configuração do relevo natural; 

d) Derrube de árvores singulares de grande interesse estético, paisagístico, histórico ou outro e de 

árvores em maciço, salvo os cortes autorizados pelos serviços florestais; 

e) Abertura de novas vias de comunicação e passagem de linhas eléctricas ou telefónicas; 

f) Abertura de fossas, de depósitos de lixos ou materiais; 

g) Captação e desvio de águas. 

2 - A autorização a que se refere o número anterior não dispensa quaisquer outros condicionamentos 
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legalmente exigidos. 

Art. 7.º - 1 - A administração das áreas com jurisdição própria, no que se refere à actividade sectorial 

respectiva, será exercida pelas autoridades a que estiverem atribuídas, sem prejuízo de competência, 

devendo atender, no entanto, ao regulamento e ordenamento que venham a ser aprovados para o 

Parque Natural. 

2 - A caça será regulamentada pelos serviços competentes, atendendo ao espírito que preside à 

criação do Parque Natural. 

Art. 8.º É aplicável às obras e trabalhos efectuados com inobservância do preceituado neste diploma 

o disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 794/76 , de 5 de Novembro (Lei dos Solos). 

Art. 9 - 1 - As funções de policiamento e fiscalização competem aos funcionários do Serviço Nacional 

de Parques, Reservas e Património Paisagístico, câmaras municipais, Guarda Nacional Republicana, 

Polícia Florestal, Guarda Fiscal, guarda-rios e demais entidades com jurisdição nos respectivos 

campos de acção. 

2 - Os respectivos autos de notícia por infracção ao disposto no presente decreto são levantados e 

processados nos termos dos artigos 160.º e 167.º do Código de Processo Penal, sem prejuízo de 

outras disposições legais aplicáveis. 

Art. 10.º As despesas emergentes da execução do presente diploma serão suportadas pelas 

dotações adequadas do orçamento do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património 

Paisagístico. 

Art. 11.º As dúvidas resultantes da interpretação do presente diploma serão resolvidas por despacho 

do Secretário de Estado do Ordenamento Físico, Recursos Hídricos e Ambiente. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, 31 de Maio de 1979. - Carlos Alberto da Mota Pinto - 

João Orlindo Almeida Pina. 

Promulgado em 26 de Julho de 1979. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. 
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Anexo 6: Decreto-Lei n.º 237/83, 

de 8 de Junho sobre o Parque Natural do Alvão: com 7.239 hectares 

O sítio conhecido pelo nome de Fisgas de Ermelo, situado na Serra do Alvão, concelho de Mondim 
de Basto, é sobejamente conhecido na região pelos seus valores naturais únicos ou raros. 
Trata-se de uma região com formações xistosas silúrico de grande interesse paisagístico e geológico, 
cujo fulcro é a queda de água do rio Olo, em Fisgas de Ermelo. Aí, onde ocorrem quartzitos do 
ordovícico inferior, dispõem-se as bancadas «em anticlinal aberto e de eixo inclinado para SW, isto é, 
para jusante do rio Olo» (Carlos Teixeira). A sua altitude é de 800 m, descendo em várias cascatas, 
um desnível de 250 m num percurso de 1500 m. 
Cite-se ainda o filão de andaluzite no alto de Cravelas, a zona de Muas, o caos granítico que culmina 
na catedral granítica de Arnal e a queda de água do moinho de Galegos da Serra. 
No rio Olo, rico em truta (Salmo fario), pode ainda encontrar-se a lontra. 
Em toda esta região a avifauna é abundante e diversificada, incluindo, nomeadamente, a águia real, a 
qual ainda muito recentemente ali nidificava. Entre os mamíferos estão presentes, entre outros, o 
javali, o corço, o texugo, a lebre e o coelho. Entre os répteis poderá encontrar-se a cobra de focinho 
alto, o sardão ou lagarto de água e a víbora. 
A flora e a vegetação são também ricas e diversificadas. 
Não menos notável é a arquitectura tradicional de alguns dos seus povoados, sobretudo em Ermelo e 
Lamas de Olo, com uma arquitectura serrana própria e aspectos sociológicos, artesanais e 
paisagísticos de grande interesse, sem esquecer Fervença, com a sua zona agrária verdejante e 
formosa, disposta numa sucessão de socalcos. 
O interesse local pela criação do Parque Natural do Alvão tem sido manifestado por várias formas, 
nomeadamente através da Câmara Municipal de Vila Real, Instituto Universitário de Trás-os-Montes e 
Alto Douro e Comissão Regional de Turismo da Serra do Marão, os quais se têm empenhado junto 
dos organismos centrais competentes para a sua rápida concretização. 
Assim: 
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.° da Constituição, o seguinte: 
Artigo 1.° 
É criado o Parque Natural do Alvão. 
Artigo 2.° 
-1-A área do Parque Natural do Alvão é definida pelos limites cartográficos na carta, à escala 
1/100000, anexa ao presente diploma e que são os seguintes: 
A norte: 
1) Do marco geodésico do Facho por normal ao limite que separa o concelho de Vila Real do 
concelho de Ribeira de Pena; 
2) Do ponto de encontro da normal referida com o limite que separa os concelhos citados, para oeste 
até ao ponto de encontro dos limites dos concelhos de Vila Real, de Ribeira de Pena e de Mondim de 
Basto, na proximidade do marco geodésico designado por «Marco 1.°»; 
3) Do ponto de encontro dos limites dos concelhos mencionados por um alinhamento com o marco 
geodésico designado por «Marco 1.°» 
4) Do marco geodésico do Marco 1.°, por alinhamento com o marco geodésico do Salgueiral; 
5) Do marco geodésico do Salgueiral, por alinhamento com o marco geodésico do Vidual; 
6) Do marco geodésico do Vidual, por alinhamento com o ponto de encontro do ribeiro da Regada 
com a estrada florestal que liga a casa do guarda florestal do Fojo com a povoação de Bilhó; 
7) Do ponto de encontro atrás citado pela mesma estrada florestal até ao cruzamento junto da casa 
do guarda florestal do Fojo; 
8) Do cruzamento mencionado atrás pela linha de festo do monte Tomilo até ao seu cume no marco 
geodésico do Corisco; 
A oeste: 
9) Do marco geodésico do Corisco pela linha de festo do monte Tomilo, passando pelo lugar do alto 
do Corisco, até à estrada nacional n.º 304, ao cruzamento com o estradão que conduz a Teijão, 
Campanhó; 
10) Do ponto de encontro da linha de festo citada com a estrada nacional n.º 304, no cruzamento 
mencionado, por alinhamento com a foz do ribeiro das Canadas com o rio Olo; 
A sul: 
11) Da foz do ribeiro das Canadas para montante, pelo rio Olo, até à foz do afluente do rio Olo que 
desagua no lugar de Padornelo; 
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12) Da foz deste último afluente até à confluência com o curso de água que corre entre o alto de 
Santa Cruz e a lomba Gorda; 
13) Da confluência atrás mencionada seguindo a linha de festo que, depois de atravessar a estrada 
nacional n.º 304, vai até ao ápice, no alto de Santa Cruz (804 m); 
14) Do ápice do alto de Santa Cruz, pela linha de festo até à portela entre as cotas de 760 m, onde 
têm origem o ribeiro do Moirô e um afluente da ribeira de Fervença; 
15) Da portela atrás citada pela linha de festo até ao alto das Fontes por um ponto culminante (de 
1082 m de altitude) sobranceiro ao marco geodésico dos Linhares; 
16) Do ponto culminante de 1082 m do alto das Fontes, pela linha de festo até ao colo situado entre 
as cotas de 1050 m; 
17) Do colo citado pelo planalto do Linhar, rumo ao marco geodésico do Vaqueiro; 
18) Do marco geodésico do Vaqueiro, por alinhamento com o marco geodésico do Picoto, 
sobranceiro à aldeia de Arnal; 
19) Do marco geodésico mencionado anteriormente, por alinhamento com a azenha da ribeira do 
Arnal, junto da estrada Agarez-Arnal; 
A este: 
20) Da azenha mencionada por normal ao leito da ribeira de Anal para a estrada Agarez-Arnal; 
21) Pela citada estrada até ao cruzamento com o estradão que leva à estrada Muas-Lamas de Olo; 
22) Do cruzamento referido por alinhamento com a fraga, onde está fixada a placa de homenagem a 
Camilo Castelo Branco, junto da estrada Muas-Lamas de Olo; 
23) Da fraga citada por alinhamento com o ponto culminante de Picoto da Relva (962 m), acima da 
aldeia de Relva; 
24) Do Picoto da Relva (962 m) por alinhamento com o ponto culminante de 1268 m do sítio da 
Seara; 
25) Do ponto culminante de 1268 m do sítio da Seara para o marco geodésico das Caravelas; 
26) Do marco geodésico citado por alinhamento com o marco geodésico do Meroicinho; 
27) Do marco geodésico do Meroicinho por alinhamento com o marco geodésico do Facho, fechando-
se aqui os limites do Parque Natural. 
2-Quaisquer dúvidas levantadas pela leitura da carta à escala 1/100 000, anexa ao presente decreto-
lei, serão resolvidas pelos limites registados em carta à escala 1/25 000, Carta Militar de Portugal, 
existente no Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. 
Artigo 3.° 
O Parque Natural visa fundamentalmente o desenvolvimento integrado e harmonioso com base na 
gestão dos recursos naturais, sociais e culturais, de maneira a conferir às populações qualidade de 
vida sem recorrer à degradação desses mesmos recursos, tendo por objectivos: 
a) A conservação da Natureza e a salvaguarda do meio ambiente, nomeadamente quanto aos 
aspectos geomorfológicos, fisiográficos, faunísticos e florísticos; 
b) A defesa do património artístico e cultural; 
c) A renovação rural, através da dinamização sócio-económica e cultural e do apoio à instalação de 
infra-estruturas e equipamento; 
d) Promoção e apoio ao recreio ecológico; 
e) Sensibilização ecológica das populações. 
Artigo 4.° (Modificado) 
1-Até à entrada em funcionamento das estruturas definitivas do Parque Natural, de acordo com o 
Decreto n.º 4/78, de 11 de Janeiro, aquele será administrado por uma comissão instaladora, a 
nomear por despacho do Ministro da Qualidade de Vida. 
2-A comissão instaladora e os órgãos directivos do Parque, logo que nomeados, poderão tomar as 
medidas necessárias à prossecução dos objectivos referidos no artigo 3.°, podendo fazer obras e 
trabalhos que acharem convenientes, utilizando meios financeiros que lhes forem consignados em 
orçamento. 
Artigo 5.° 
1-O Plano de Ordenamento e o Regulamento do Parque Natural do Alvão serão elaborados pelo 
Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, sendo coadjuvado nestes 
trabalhos pela comissão instaladora. 
2-A execução dos planos sectoriais aprovados para as referidas áreas atenderá ao espírito que 
preside à criação do Parque Natural. 
Artigo 6.° 
1-Dentro dos limites do Parque Natural do Alvão são proibidos, sem parecer favorável da comissão 
instaladora ou do órgão directivo do Parque, logo que nomeado, os seguintes actos ou actividades: 
a) A criação de novos núcleos populacionais; 
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b) A construção, reconstrução, ampliação ou demolição de edifícios e outras construções de qualquer 
natureza; 
c) A abertura de novas vias de comunicação, a passagem de linhas eléctricas ou telefónicas e a 
abertura de valas para instalação de redes de água ou esgotos; 
d) A instalação de novas explorações agro-pecuárias, silvo-pastoris, industriais e mineiras ou a 
ampliação das já existentes; 
e) As alterações à configuração natural do terreno por meio de aterros, de escavações ou da 
exploração de minas ou de pedreiras a céu aberto; 
f) A abertura de fossas e o depósito de entulhos, de outros materiais e de lixo; 
g) O derrube de árvores singulares de grande interesse estético, paisagístico, histórico ou outro e de 
árvores em maciço, salvo os cortes autorizados pelos serviços florestais; 
h) A captação ou desvio de águas; 
i) Quaisquer intervenções nas áreas onde existam nascentes de água; 
j) A destruição do solo vivo e do coberto vegetal; 
l) A remoção ou a utilização de qualquer valor arqueológico; 
m) A remoção ou utilização de valores de interesse geológico ou geomorfológico únicos, raros ou 
interessantes; 
n) A remoção, a adulteração ou a utilização de valores culturais, artísticos ou de índole semelhante; 
o) A instalação de locais de campismo ou acampamento; 
q) A introdução de espécies de animais ou vegetais exóticas. 
2-O parecer favorável a que se refere o número anterior não dispensa quaisquer outras autorizações 
ou licenças que forem devidas. 
3-São nulas e de nenhum efeito quaisquer licenças ou autorizações dadas sem o parecer favorável 
referido no n.º 1. 
4-Não carecem de autorização quaisquer trabalhos que digam respeito ao exercício da actividade 
agrícola desde que estes não impliquem a destruição ou danificação do arvoredo, a alteração do 
relevo natural ou a destruição de construções. 
Artigo 7.° 
A caça será regulamentada em colaboração com o serviço competente, atendendo ao espírito que 
preside à criação do Parque Natural. 
Artigo 8.° 
-1-As infracções ao disposto no n.º 1 do artigo 6.°, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, são 
punidas com as seguintes coimas: 
a) De 50000$ a 500 000$, as das alíneas a), b), c), d), e), l) e m); 
b) De 20 000$ a 200 000$, as das alíneas f), g), h) e n); 
c) De 5000$ a 20 000$, as das alíneas j) o), p) e q). 
2-Nas mesmas contra-ordenações será punida a negligência. 
3-Acessoriamente poderão ser apreendidos os objectos utilizados na prática da infracção e os 
objectos dela resultantes. 
Artigo 9.° 
-1-Independentemente do processamento das contra-ordenações e da aplicação ou não da coima, os 
infractores, incluindo autores e pessoas colectivas, são obrigados solidariamente, a todo o tempo, a 
demolir as obras e trabalhos efectuados em infracção e a repor a situação anterior à infracção. 
2-Se os infractores não cumprirem as obrigações referidas nos prazos que lhes forem indicados, a 
comissão são instaladora ou a direcção do Parque Natural, logo que nomeada, ou a Câmara 
municipal da área mandarão proceder às demolições, obras e trabalhos necessários à reposição da 
situação anterior à infracção, apresentando a relação das despesas efectuadas para cobrança aos 
infractores. 
3-Se os infractores não pagarem as despesas, no prazo que lhes for indicado, a cobrança será feita 
pelo processo das execuções fiscais, servindo a certidão do auto e a nota de despesas de título 
executivo. 
4-Em caso de não ser possível repor a situação anterior à infracção, os infractores indemnizarão o 
Estado pelos prejuízos sofridos pelo Parque. 
Artigo 10.° 
-1-A competência em razão da matéria para o processamento das contra-ordenações caberá ao 
Ministério da Qualidade de Vida, competindo ao Ministro da Qualidade de Vida a aplicação das 
coimas. 
2-A competência territorial para o mesmo processamento caberá à comissão instaladora e de futuro 
ao director do Parque. 
Artigo 11.° 
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-1-O policiamento e a fiscalização do disposto neste decreto-lei competem, nomeadamente, aos 
membros dos órgãos do Parque, aos funcionários do Ministério da Qualidade de Vida e das câmaras 
municipais da área, à Guarda Nacional Republicana, à Polícia Florestal e aos guarda-rios. 
2-Os respectivos autos devem ser dirigidos à comissão instaladora ou ao director do Parque, logo 
que nomeado, dentro do prazo de 30 dias. 
Artigo 12.° 
-1-O Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza goza do direito de 
preferência nas transmissões, por título oneroso, de terrenos ou edifícios situados na área do Parque. 
2-Este direito de preferência tem o conteúdo e efeitos do artigo 28.° do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 
de Novembro, e regula-se pelo Decreto n.º 862/76, de 22 de Dezembro, devendo os transmitentes 
fazer a comunicação referida no seu artigo 3.° à comissão instaladora ou à direcção do Parque, logo 
que nomeada. 
3-São nulas as transmissões referidas no n.º 1 sem as formalidades referidas no n.º 2, podendo o 
beneficiário do direito de preferência, no prazo de 1 ano a contar do conhecimento da transmissão e 
suas condições, exercer o direito de preferência nos termos do Decreto n.º 862/76, de 22 de 
Dezembro. 
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Anexo 7: Decreto regulamentar n.º 8/98,  

de 11 de Maio sobre o Parque Natural do Douro Internacional 

Ao longo de mais de 130 km o rio Douro e o seu afluente Águeda constituem a fronteira natural entre 
Portugal e Espanha. Neste troço, o vale do Douro assume, devido à sua geomorfologia, uma 
estrutura de canhão fluvial, com declivosas vertentes, ditas «arribas», onde abundam os afloramentos 
rochosos. Este enclave orográfico, de características únicas em termos geológicos e climáticos, 
condicionou as comunidades florística e faunística e as actividades rurais. A vida selvagem, em 
especial a avifauna, assume clara relevância à escala nacional e em diversos aspectos à escala 
internacional (Programa CORINE - Biótopos, Lista Nacional de Sítios da Directiva n. 92/43/CEE). 
Nos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro e 
Mogadouro a actividade agrária ocupa o espaço natural em que o homem se assumiu como 
construtor da paisagem: dos amendoais aos olivais, das vinhas às searas de trigo e lameiros de feno, 
passando pelos rebanhos de ovinos, caprinos e pela criação de gado bovino, num quadro diverso e 
multicolor cheio de potencialidades. Ligadas à presença humana estão ainda as tradições, o folclore, 
o artesanato e até o dialecto mirandês. 
Estamos, pois, em presença de um património natural que, associado às actividades humanas e ao 
património cultural local, confere a esta região características muito próprias. A conjugação destes 
elementos justifica a sua classificação como parque natural, tendo em vista a adopção de medidas 
que permitam a valorização das suas características mais relevantes, nomeadamente dos pontos de 
vista natural, paisagístico, sócio-económico e cultural. 
Constitui reforço ao propósito inicial dessa criação o preceituado na Resolução do Conselho de 
Ministros n. 102/96, de 8 de Julho, ao determinar a adopção de medidas que visem o 
desenvolvimento sustentável das áreas protegidas, através da vinculação de todos os departamentos 
do Estado, criando mecanismos de incentivo ao estabelecimento de tais medidas e desmistificando, 
desse modo, valorações negativas a que a criação de áreas protegidas possa ainda estar associada. 
Foram ouvidas as Câmaras Municipais de Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, 
Miranda do Douro e Mogadouro e foi realizado inquérito público. 
Assim: 
Ao abrigo do disposto no artigo 13. do Decreto-Lei n. 19/93, de 23 de Janeiro, e nos termos da alínea 
c) do artigo 199. Da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 
Artigo 1º 
Criação É criado o Parque Natural do Douro Internacional, adiante designado por Parque Natural. 
Artigo 2º 
Limites1 - Os limites do Parque Natural são os fixados no texto e na carta, que constituem os anexos 
I e II ao presente diploma, do qual fazem parte integrante. 
2 - As dúvidas eventualmente suscitadas pela leitura da carta que constitui o anexo II ao presente 
diploma são resolvidas pela consulta do original, à escala de 1:25 000, arquivado na sede do Instituto 
da Conservação da Natureza. 
Artigo 3º 
Objectivos específicos 
Sem prejuízo do disposto no artigo 3. do Decreto-Lei n. 19/93, de 23 de Janeiro, constituem 
objectivos específicos do Parque Natural: 
a) Valorizar e conservar o património natural e o equilíbrio ecológico, através da preservação da 
biodiversidade e da utilização sustentável das espécies, habitats e ecossistemas; 
b) Promover a melhoria da qualidade de vida das populações, em harmonia com a conservação da 
natureza; 
c) Valorizar e salvaguardar o património arquitectónico, histórico e cultural, com integral respeito 
pelas actividades tradicionais, designadamente a Região Demarcada do Douro, a mais antiga região 
demarcada do mundo; 
d) Ordenar e disciplinar as actividades recreativas na região, de forma a evitar a degradação dos 
elementos naturais, seminaturais e paisagísticos, estéticos e culturais da região. 
Artigo 4º 
Gestão 
O Parque Natural é gerido pelo Instituto da Conservação da Natureza, adiante designado por ICN. 
Artigo 10º 
Interdições 
Na área do Parque Natural, sem prejuízo dos restantes condicionalismos legais, são interditos os 
seguintes actos e actividades: 



247 
 

a) A alteração à morfologia do solo pela instalação ou ampliação de depósitos de ferro-velho, de 
sucata, de veículos, de inertes ou de outros resíduos sólidos que causem impacte visual negativo ou 
poluam o solo, o ar ou a água, bem como pelo vazamento de lixos, detritos, entulhos ou sucatas fora 
dos locais para tal destinados; 
b) O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico na água, no solo ou no subsolo, 
susceptíveis de causarem poluição; 
c) A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais ou animais 
sujeitas a medidas de protecção, incluindo a destruição de ninhos e a apanha de ovos, a perturbação 
ou a destruição dos seus habitats, com excepção das acções levadas a efeito pelo Parque Natural e 
das acções de âmbito científico devidamente autorizadas pelo mesmo; 
d) A prática de campismo ou caravanismo fora dos locais para tal destinados. 
Artigo 11º 
Actos e actividades sujeitos a autorização 
a) A realização de obras de construção civil fora dos perímetros urbanos ou predominantemente 
urbanos, designados como tal nos planos municipais de ordenamento do território (PMOT), 
nomeadamente para edificações, instalação de parques de campismo e caravanismo, equipamentos 
turísticos de lazer e recreio, explorações agro-pecuárias e agro-industriais, barragens, açudes ou 
tratamento de águas residuais, estaleiros temporários ou permanentes, à excepção das obras de 
conservação, restauro e limpeza; 
b) A alteração do uso actual dos terrenos para a implantação de unidades industriais em superfícies 
não contempladas nos PMOT; 
c) A alteração do uso actual dos terrenos pelo estabelecimento de novas explorações de extracção 
de minerais e de inertes, incluindo a transmissão de licenças de exploração; 
d) A alteração do uso actual dos terrenos ou da morfologia do solo pela instalação de novas culturas 
agrícolas numa área superior a 5 ha; 
e) A alteração do uso actual dos terrenos ou da morfologia do solo pela instalação de novos 
povoamentos florestais ou sua reconversão numa área superior a 5 ha; 
f) As alterações do coberto vegetal através da realização de cortes rasos de povoamentos florestais 
ou de corte de vegetação arbórea ripícola (linhas de água), com excepção das decorrentes da normal 
actividade agrícola e florestal; 
g) A abertura de novas estradas, caminhos ou acessos, bem como o alargamento de vias existentes, 
quando implique a destruição do coberto vegetal; 
h) A instalação de infra-estruturas eléctricas e telefónicas aéreas e subterrâneas, de 
telecomunicações, de gás natural, de saneamento básico e de aproveitamento de energias 
renováveis fora dos perímetros urbanos; 
j) O sobrevoo de aeronaves com motor abaixo de 1000 pés, incluindo a utilização de locais de 
descolagem para actividades desportivas que têm como suporte o ar, excepto por razões de 
vigilância e combate a incêndios, operações de salvamento e trabalhos científicos autorizados pelo 
Parque Natural; 
l) A realização de fogos controlados, efectuados ao abrigo da alínea d) do artigo 10. do Decreto 
Regulamentar n. 55/81, de 18 de Dezembro, e a realização de queimadas ao abrigo do Decreto-Lei n. 
316/95, de 28 de Novembro; 
m) A recolha de amostras geológicas e de espécies zoológicas e botânicas sujeitas a medidas de 
protecção que, pela sua natureza, não decorram da normal actividade agrícola; 
n) A introdução no estado selvagem de espécies zoológicas e botânicas exóticas; 
o) A instalação, afixação, inscrição ou pintura mural de mensagens de publicidade ou propaganda, 
temporárias ou permanentes, de cariz comercial ou não, incluindo a colocação de meios amovíveis, 
fora do perímetro dos aglomerados urbanos, com excepção da sinalização específica decorrente de 
normas legais em vigor; 
p) A utilização de aparelhagem de amplificação sonora, excepto dentro dos perímetros urbanos, 
locais de festividade religiosa e recintos de feira; 
q) A venda ambulante de produtos de qualquer natureza, excepto dentro dos perímetros urbanos, 
locais de festividade religiosa e recintos de feira, não carecendo de autorização os produtos extraídos 
ou manufacturados na área geográfica do Parque Natural. 
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Anexo 8: Decreto regulamentar n.º 13/99,  

de 3 de Agosto sobre Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo: com 4.897 hectares. 

Considerando o Governo que as autarquias têm um papel privilegiado na prossecução do 
desenvolvimento sustentável, sublinhando o papel fundamental nas acções integradas de 
conservação da Natureza e aplicando o princípio da Agenda XXI, pensar globalmente, agir 
localmente, decide criar a área protegida de carácter regional da albufeira do Azibo. 
A albufeira do Azibo e as zonas envolventes constituem ainda um repositório de vegetação natural de 
importância nacional, para além do interesse de ordem faunística, traduzido na ocorrência de 
espécies ameaçadas e com estatuto de protecção. 
Aspectos ligados a questões científicas, culturais, históricas e paisagísticas fazem da albufeira do 
Azibo uma área a proteger, permitindo o seu, usufruto às populações das regiões envolventes, para o 
recreio e lazer ao ar livre. 
Constitui ainda um espaço privilegiado para a promoção das actividades tradicionais, para além da 
salvaguarda e valorização. do património natural e cultural. 
Considerando a sensibilidade da área e os valores em presença que exigem medidas eficazes de 
gestão que suportem a sua protecção sem impedir a sua utilização; 
Considerando ter vindo a verificar-se uma sucessiva degradação do ambiente, que poderá pôr em 
risco o conjunto de valores referidos; 
Considerando os estudos e reconhecimento de campo feitos na região; 
Considerando a importância em atribuir à Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros competências 
de gestão do património natural e diversidade biológica da respectiva região; 
Considerando ainda a vontade demonstrada pelas populações e ouvidas as autarquias de Macedo de 
Cavaleiros e Bragança: 
Assim: 
Ao abrigo do disposto no artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 19/93, de 23 de Janeiro, e nos termos da 
alínea c) do artigo 199.° da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 
Artigo 1.° 
Criação É criada a Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo, adiante abreviadamente designada por 
Paisagem Protegida, como área protegida de âmbito regional. 
Artigo 2.° 
Limites 
1 - Os limites da Paisagem Protegida são os fixados no texto e na carta que constituem os anexos I e 
II ao presente diploma e do qual fazem parte integrante. 
2 - As dúvidas eventualmente suscitadas pela leitura da carta, que constitui o anexo II ao presente 
diploma, são resolvidas pela consulta dos originais à escala de 1:25 000 arquivados para o efeito nas 
sedes da Paisagem Protegida, da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros e do Instituto da 
Conservação da Natureza. 
3 - A Paisagem Protegida integra a área classificada da albufeira do Azibo, na qual é aplicável a 
legislação específica e o respectivo plano de ordenamento. 
Artigo 3.° 
Objectivos específicos 
Sem prejuízo do disposto no artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 19/93, de 23 de Janeiro, constitui objectivo 
específico da Paisagem Protegida: 
a) A conservação da Natureza e a valorização do património natural da albufeira do Azibo como 
pressuposto de um desenvolvimento sustentável; 
b) A promoção do repouso e do recreio ao ar livre em equilíbrio com os valores naturais 
salvaguardados. 
Artigo 4.° 
Gestão 
A Paisagem Protegida é gerida pela Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, adiante designada 
por Câmara Municipal, sem prejuízo de poderem ser celebrados protocolos de cooperação com 
outras entidades públicas ou privadas, nomeadamente para a dinamização da Paisagem Protegida. 
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Anexo 9: Decreto-Lei n.º 294/81,  

de 16 de Outubro sobre Reserva Natural da Serra da Malcata 

 

A criação da Reserva Natural Parcial da Serra da Malcata pelo Decreto-Lei n ° 294/81, de 16 de 
Outubro, correspondeu ao reconhecimento da existência no seu território de valores botânicos e 
faunísticos de incontestável interesse, que tornam esta Reserva Natural num ecossistema privilegiado 
e especialmente importante a defender. Encontra-se aqui uma vegetação rica e variada e uma fauna 
diversificada, que inclui o javali, o gato-bravo, a cegonha-preta, o abutre-negro, bem como o lince-
ibérico, espécie em perigo de extinção. 
A conservação da Natureza, a protecção dos espaços naturais e das paisagens, a preservação das 
espécies da fauna e da flora, a manutenção dos equilíbrios ecológicos e a protecção dos recursos 
naturais justificam medidas de protecção adequadas a uma zona que constitui património nacional. 
Com a publicação do Decreto-Lei n.° 19/93, de 23 de Janeiro, que cria o novo quadro de classificação 
das áreas protegidas nacionais, impõe-se a reclassificação da Reserva Natural da Serra da Malcata, 
segundo os critérios aí estabelecidos. 
Foram ouvidas as Câmaras Municipais de Penamacor e do Sabugal. 
Assim: 
Ao abrigo do disposto nos artigos 13.° e 32.° do Decreto-Lei n.° 19/93, de 23 de Janeiro, e nos termos 
da alínea c) do artigo 199.° da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 
Artigo 1.° 
Reclassificação 
A Reserva Natural Parcial da Sena da Malcata é reclassificada como Reserva Natural da Sena da 
Malcata, adiante denominada por Reserva Natural. 
Artigo 2.° 
Limites 
1- Os limites da Reserva Natural são os fixados no texto e na carta simplificada que constituem os 
anexos I e II ao presente diploma, do qual fazem parte integrante. 
2 - As dúvidas eventualmente suscitadas são resolvidas pela consulta da carta à escala de 1:25 000, 
arquivada para o efeito na sede da Reserva Natural. 
Artigo 3.° 
Objectivos específicos 
Sem prejuízo do disposto no artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 19/93, de 23 de Janeiro, são objectivos 
específicos da Reserva Natural: . 
a) Proteger o património natural, através de um correcto ordenamento, conforme as potencialidades é 
características de cada zona, tendo em vista a manutenção dos habitats essenciais à conservação 
das espécies florísticas e faunísticas; 
b) Promover o estudo científico, a educação ambiental e o apoio às actividades humanas tradicionais. 
Artigo 4.° 
Gestão 
A Reserva Natural é gerida pelo Instituto da Conservação da Natureza, adiante designado por ICN. 
Artigo 17.° 
Plano de ordenamento 
A Reserva Natural é dotada de um plano de ordenamento, nos termos do Decreto-Lei n.° 151/95, de 
24 de Junho, a elaborar no prazo máximo de três arcos a contar da data de publicação do presente 
diploma. 
Artigo 18.° 
Autorização e pareceres vinculativos 
1 - Salvo disposição em contrário, as autorizações emitidas pela comissão directiva da Reserva 
Natural não dispensam outros pareceres, autorizações ou licenças que legalmente forem devidos. 
2 - Os pareceres emitidos pela comissão directiva da Reserva Natural são vinculativos, sem prejuízo 
de outros pareceres, autorizações ou licenças que legalmente forem devidos. 
3 - Na falta de disposição especial aplicável, o prazo para a emissão dás autorizações e pareceres 
pela comissão directiva da Reserva Natural é de 45 dias. 
4 - As autorizações e pareceres emitidos pela comissão directiva da Reserva Natural ao abrigo do 
presente diploma caducam decorridos dois anos sobre a data da sua emissão, salvo se nesse prazo 
as entidades competentes tiverem procedido ao respectivo licenciamento. 
5 - São nulos os actos administrativos que decidam pedidos de licenciamento em violação do 
disposto no presente diploma. 
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Artigo 19.° 
Direito de preferência 
1- O ICN goza do direito de preferência nas alienações, a título oneroso, de quaisquer bens imóveis 
que se situem em zonas de interesse patrimonial definidas pelo plano de ordenamento. 
2 - O direito de preferência referido no número anterior tem o conteúdo e o alcance previstos no artigo 
28.° do Decreto-Lei n.° 794/76, de 5 de Novembro, e regula-se pelas normas do Decreto n.° 862/76, 
de 22 de Dezembro. 
3 - Os transmitentes devem efectuar a comunicação a que se refere o n.° 3 do Decreto n.° 862/76, 
podendo o titular do direito exercê-lo a todo o tempo, nos termos previstos no mesmo diploma. 
Artigo 20.° 
Entrada em vigor 
O presente diploma entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação. 
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Anexo 10: Decreto -Lei 70/2006 

sobre a criação da Fundação Museu do Douro 

 

A Região Demarcada do Douro constitui, no panorama vitivinícola nacional e mundial, um património 

único, pela sua história, pela diversidade e qualidade reconhecida dos seus vinhos, por uma 

paisagem excepcional, resultante de uma actividade humana secular na criação e valorização da 

viticultura de encosta. 

Importa preservar, valorizar e divulgar os testemunhos da cultura material e imaterial das populações 

que construíram a paisagem duriense. É por isso necessário investir em estruturas culturais 

dinâmicas que assumam esse património não só como valor de memória mas também como factor de 

desenvolvimento integral das pessoas, a utilizar quer no reforço da auto-estima, da identidade e da 

cultura das populações que aí vivem quer como instrumento de valorização das actividades 

associadas à vitivinicultura, ao turismo cultural e ao enoturismo. Na verdade, consagrado com o 

estatuto de Património Mundial pela UNESCO como paisagem cultural, evolutiva e viva, o Douro 

Vinhateiro assume crescente importância para o sector do turismo, cujo desenvolvimento reforçará a 

capacidade de sustentação das actividades tradicionais do território. 

A necessidade de uma instituição museológica de âmbito regional, vocacionada para a inventariação, 

recolha, investigação, preservação, valorização e divulgação desses testemunhos da cultura, em 

especial do património material e imaterial do Douro Vinhateiro, tornou-se um imperativo nacional 

com a aprovação e publicação da Lei 125/97, de 2 de Dezembro, de criação do Museu da Região do 

Douro. 

Trata-se, de acordo com a referida lei, de uma estrutura com amplas atribuições nas áreas da 

museografia, da documentação e informação, da investigação e da acção cultural, adequando-se a 

um conceito inovador de museu de território, com estrutura polinuclear, integrando a própria relação 

com a região e a participação activa das populações que aí vivem. 

Pelas suas características e amplitude, o projecto do Museu do Douro necessita, para a sua 

concretização e sustentação, da colaboração estreita entre o Estado, as autarquias locais, as 

instituições regionais de cultura, os sectores vitivinícola e do turismo e outras entidades públicas e 

privadas para viabilizar a obtenção dos recursos adequados ao exercício das funções previstas na lei. 

Para esse efeito, é necessário criar uma estrutura institucional que corporize a colaboração entre o 

Estado e a sociedade civil e que seja capaz de suportar a constituição e a gestão dos espaços, das 

colecções, do quadro técnico e das actividades do Museu. 

O Governo considera que a forma institucional mais adequada para atingir os referidos objectivos é a 

de uma fundação, tendo em conta outros casos já existentes e de acordo com as sugestões do 

relatório da comissão instaladora e com a experiência efectuada pela estrutura de projecto do Museu 

do Douro. 

A Fundação Museu do Douro, instituída pelo presente diploma, respeita integralmente o conteúdo da 

referida lei da Assembleia da República, designadamente quanto aos fins, ao património e à 

organização do Museu. No capítulo da organização, o conselho de fundadores corresponde ao 

conselho de mecenas previsto na citada lei. 

Foi ouvida a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

Assim: 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Instituição 
É criada, pelo presente decreto-lei, a Fundação Museu do Douro, adiante designada por Fundação, e 
são aprovados os respectivos Estatutos, publicados no anexo I ao presente decreto-lei, dele fazendo 
parte integrante. 

Artigo 2.º 

Natureza, sede e duração 

http://dre.tretas.org/dre/88149/
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1 - A Fundação é uma pessoa colectiva de direito privado e utilidade pública, dotada de 
personalidade jurídica. 

2 - A Fundação tem duração indeterminada e rege-se pelo presente decreto-lei e Estatutos a ele 

anexos e, subsidiariamente, pelo ordenamento jurídico em vigor que lhe seja aplicável. 

3 - A Fundação tem a sua sede na cidade de Peso da Régua, na Casa da Companhia. 

Artigo 3.º 

Fins 
A Fundação tem como fins a promoção de actividades culturais, cabendo-lhe a instalação, a 
manutenção e a gestão do Museu da Região do Douro, criado pela Lei 125/97, de 2 de Dezembro, 
nos termos dos respectivos estatutos. 

Artigo 4.º 

Património 
O património da Fundação é constituído pelos bens e valores indicados no artigo 4.º dos respectivos 
estatutos. 

Artigo 5.º 

Contribuição financeira 
1 - Pelo Ministério da Cultura será inscrita, anualmente, uma verba de (euro) 500000, para fazer face 
às despesas de funcionamento da Fundação e às despesas de funcionamento e actividades do 
Museu da Região do Douro, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2 - Nos quatro primeiros anos, após a instalação da Fundação, a verba prevista no número anterior 

será de (euro) 100000 no 1.º ano, de (euro) 200000 no 2.º ano, de (euro) 300000 no 3.º ano e de 

(euro) 400000 no 4.º ano. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o Ministério da Cultura assegurará as verbas 

correspondentes à comparticipação nacional necessária para as obras de adaptação e equipamento 

do edifício sede do Museu da Região do Douro. 

Artigo 6.º 

Registo 
O presente decreto-lei constitui título suficiente para todos os efeitos legais, incluindo os de registo 
predial e de inscrição matricial do imóvel sede da Fundação. 

Artigo 7.º 

Isenção e benefícios fiscais 
1 - A Fundação goza das isenções e benefícios fiscais de que aproveitem as pessoas colectivas de 
utilidade pública, nos termos da legislação em vigor. 

2 - Os donativos concedidos à Fundação beneficiam, automaticamente, do regime estabelecido nos 

n.os 1 e 3 do artigo 1.º do Estatuto do Mecenato, aprovado pelo Decreto-Lei 74/99, de 16 de Março, 

com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 160/99, de 14 de Setembro, 176-A/99, de 30 de 

Dezembro, 3-B/2000, de 4 de Abril, 30-C/2000, de 29 de Dezembro, e 30-G/2000, de 29 de 

Dezembro. 

Entrada em vigor 
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de Janeiro de 2006. - José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa - António Luís Santos Costa - Fernando Teixeira dos Santos - Alberto Bernardes Costa - 

Jaime de Jesus Lopes Silva - Maria Isabel da Silva Pires de Lima. 

Promulgado em 5 de Março de 2006. 
Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendado em 6 de Março de 2006. 
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 

 

 

http://dre.tretas.org/dre/88149/
http://dre.tretas.org/dre/100639/
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Anexo 11: Mapa 1  

Mapa do Vale dos Vinhedos (Brasil) 

 
Fonte: www.turismo2rodas.com.br 
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Anexo 12 : Mapa 2 

Mapa da região vinícola do Vale do São Francisco (Brasil)  

 
Fonte: www.sitedovinhobrasileiro.com.br 
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Anexo 13 : Mapa 3 

Rotas do vinho da Região de Rioja (Espanha) 

 
Fonte: http://www.acevin.es/imagenes_generales/mapag.jpg 
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Anexo 14: Documento 

Documento enviado à UNESCO por representantes de quintas da Região do Douro com 

manifesto contra a construção da barragem na foz do Rio Tua.  

 

 

http://downloads.expresso.pt/expressoonline/PDF/Letter_wine_prod_to_UNESCO_Jun2014.pdf

