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Patrimónios em Diálogo 

 

O diálogo entre Patrimónios Mundiais foi o tema da quinta conversa deste primeiro ciclo “Às 

Quintas no Douro”, que contou com a moderação de António Filipe e quatro oradores 

convidados: Bruno Navarro, Presidente da Fundação Côa Parque; Fernando Bianchi de Aguiar, 

coordenador da candidatura do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial; Rui Loza, Arquiteto 

e coordenador da candidatura do Centro Histórico do Porto a Património Mundial; e José Luís 

Prada, Secretário-Geral da Fundação Rei Afonso Henriques. As intervenções dos oradores 

giraram em torno de questões como: Qual a importância da classificação da UNESCO? Quais os 

impactos? Como evoluíram os sítios face à classificação? Como dialogam com os diferentes 

Patrimónios? Qual a política em Espanha e como aprofundar a relação entre os dois países 

ibéricos? 

Bruno Navarro foi o primeiro a intervir, sublinhando que no caso do Côa a classificação tem 

seguido um processo bipolar, com momentos de euforia alternando com outros de depressão. 

Com o pressuposto de que o objetivo fundamental da classificação é garantir a salvaguarda e 

preservação do património, destacou o trabalho que vem sendo realizado no sentido de afirmar 

as diferentes “vocações” do Côa, nomeadamente nos planos cultural (integração em redes, 

exposições de arte contemporânea), científico (conhecer e disseminar conhecimento através de 

projetos inter e transdisciplinares), educativo (museu como Centro de Ciência Viva) e económico 

(apoiando a dinâmica turística, a geração de negócios e emprego e a melhoria da qualidade de 

vida local). Nesta lógica referiu que o número de visitantes em relação a 2019 duplicou e que o 

Museu tem contribuído para criar oportunidades de negócios e emprego indireto e que, tendo 

em vista a proximidade com a comunidade, convidou vitivinicultores a serem mecenas de cada 

uma das salas de exposições. 

O Alto Douro Vinhateiro entrou no debate pela Voz de Bianchi de Aguiar, que referiu a 

“estratégia integradora no processo de classificação”, referindo que entre os impactos gerados 

estão a criação de um instrumento de gestão – o Plano Intermunicipal de Ordenamento do 

Território – tendo os técnicos incorporado as suas orientações, nomeadamente na vinha, e a 

atenção dada ao Douro pelas universidades e o desenvolvimento crescente do enoturismo. 

Contudo, mencionou também que não há um impacto evidente na vida quotidiana das 



comunidades, que a Rota do Vinho do Porto lançada pelo IVDP falhou e que deveria haver mais 

diálogo entre as autarquias durienses. 

Com Rui Loza o debate rumou ao Porto. O arquiteto começou por dizer que “Não haveria Porto-

cidade sem Douro, nem Porto sem vinho do Porto”, acrescentando que “Não haveria Porto 

Património Mundial sem o que o Douro produz” e “que a marca e imagem do Porto vem do 

século XVIII em diante”. Na sua visão, a entrada na lista do Património Mundial é significativa 

para o Porto, sendo o principal resultado o próprio reconhecimento nacional, tendo trazido 

também unanimidade à intervenção urbana, que se tem imposto como exemplo. Porém, 

reconhece que o diálogo entre Patrimónios – Porto e Douro Vinhateiro – não é fácil, sobretudo 

porque temos dois bens muito diferentes, o Porto urbano e a paisagem vinhateira, com 

exigências muito distintas. Porém, estes Patrimónios representam bens escassos, com 

significado cultural e com poder de valorizar um conjunto de produtos e de criar uma marca que 

permite uma divulgação à escala mundial, sendo importante, como disse, “aprofundar o diálogo 

ente diferentes sítios Património Mundial, para troca de experiências, fazendo sentido uma 

pequena rede de sítios do Douro, para dar força ao conjunto”. 

O diálogo ibérico foi destacado por José Luís Prada, que começou por dar o exemplo de sucesso 

da colaboração entre o Côa e Siega Verde, mas sublinhando, em particular, a importância de 

conceber a bacia do Douro como um destino turístico, “o primeiro destino turístico ibérico”. 

Nesse sentido, acrescentou que existe já um Plano de Marketing Turístico Internacional, uma 

página web que apresenta os diferentes recursos turísticos e uma exposição fotográfica que tem 

circulado por vários locais. Em Espanha, os sítios Património Mundial são muito valorizados, 

havendo uma ligação entre cidades, oito roteiros turístico e o caso de sucesso dos “Paradores”. 

Quanto ao futuro, impõem-se três ideias: o diálogo entre Patrimónios; olhar para os Quadros 

Comunitários tendo em vista pôr em marcha projetos conjuntos; e “defender o grande projeto, 

o comboio do Douro, para afirmar um grande destino turístico e todos os seus sítios Património 

Mundial”. 

A conversa continuou com o elencar de fios condutores a explorar para se poder se criar uma 

rede de desenvolvimento e integração entre Patrimónios, sendo convergentes e 

complementares as visões dos membros do painel: uma marca Douro para promover os 

Patrimónios Mundiais da região; a valorização da estrada 222 que liga e Gaia a Almendra (e daí 

até Barca d’Alva e daí atravessando o rio Águeda até Espanha); os recursos culturais (a música, 

a literatura, a património românico, etc.) e uma oferta cultural conjunta; a vinha e o vinho; mais 

comunicação entre atores económicos no sentido de reforçarem o compromisso com a 



valorização dos Patrimónios Mundiais; o comboio do Douro; o ambiente e as paisagens; 

implementar o plano de marketing existente; desenvolver projetos no quadro dos 

financiamentos europeus. 

A palavra final coube a Alves da Silva, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, que 

sublinhou que “temos de falar das pessoas, ganhar os que cá estão e amam o Douro, fazer de 

cada pessoa que nos visita um fio condutor da excelência da região”, porque “criar uma rede de 

pessoas é o mais importante”.  

 


