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Áreas Urbanas História das Civilizações  

Catalizadoras de Desenvolvimento 

Económico

Político

Social

Cultural



Centros Históricos Valor

Sociológica e Culturalmente:
• Sentimento de pertença

• Agregadores da identidade coletiva

• Património material e imaterial

Economicamente: Preservação do património, planeamento e gestão urbanística

Investimento público e privado

• Manutenção de um papel nuclear na economia local

• Criação de postos de trabalho

• Fixação da população

• Polos de atração de visitantes e turistas



Planeamento, Preservação e Gestão Urbanística

Económico Social

Melhor qualidade de vida aos habitantes
Identidade socio-cultural

Melhor mobilidade
Melhor oferta de serviços a quem visita 

Melhor ambiente
Melhor estética arquitetónica 

Maior interesse turístico 
´

DESENVOLVIMENTO



A união entre Turismo e Cultura: 
que engloba os aspetos da 

historia, sociologia e património, 
eleva o Turismo a fonte geradora 

de desenvolvimento 
socioeconómico para a 
localidade ou a região. 

Pensar o Turismo e o Espaço

Caracterização, avaliação do contexto Comunicação promocional                      (Re)organização do território

e (re)produção do seu conteúdo do território  dirigida a públicos alvo criando condições, 

- motivação para o novo: sem descaracterizar o local de

conhecimento, emoções, experiencias visita e quem aí habita. 

. 



A relação entre o Turismo e o espaço traduz-se

fundamentalmente na capacidade que o Turismo tem de

(re)organizar e (re)produzir o conteúdo dos territórios com o

intuito de criar condições para que o mesmo possa ocorrer,

sem descaracterizar o local de visita e quem aí habita.

O papel que o Turismo desempenhada na transformação física, económica, social e

simbólica é muito relevante:

O património histórico material representado pelos centros históricos (as suas praças, edifícios,

jardins e monumentos) é tradicionalmente promovido turisticamente e efetivamente procurado por

visitantes e turistas, gerando fluxos.

Fator de Desenvolvimento

Nos centros históricos, o Turismo Cultural representa muito mais que 

visitas a museus, bibliotecas e monumentos – deve proporcionar também:

 A relação entre o visitante, o turista, e os locais e as suas gentes, 

contribuindo para a conservação da memória e identidade do território;

 O envolvimento da comunidade na arte de (bem) receber, 

 O envolvimento transgeracional no processo identitário - a compreensão 

das tradições por parte dos mais novos, a preservação das memórias e 

da própria identidade local. 

 A preservação no tempo do património e do interesse de visitantes e 

turistas;
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Sustentabilidade Educação patrimonial e turística

. 

Envolvimento dos mais novos
Apreensão das tradições e conhecimento da 

história local 

Contexto escolar 
Legado dos mais 

velhos

Envolvimento da comunidade alargada

Aprender a interpretar, preservar e valorizar o 

património como garantia para a conservação dos 

elementos históricos, culturais e identitários de cada 

município
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Qualidade da atividade 

turística

diretamente 

proporcional ao 

desenvolvimento 

socioeconómico 

do contexto e de 

quem nele 

habita



Município de Almada: entre o Rio e o Oceano 

Um território com grande potencial turístico

Com 13kms de praias de fina areia branca, mar praticável com águas despoluídas, bom clima, excelente gastronomia,

com longa História e vasto património material e imaterial, vistas deslumbrantes sobre a capital e fáceis acessibilidades

 Excelentes recursos naturais: terra fértil, boa água, pescado acessível 

 Bom clima

 Rio (e mar) como vias de acesso fáceis

Existência de um Centro Histórico onde se localizam o Centro Arqueológico da Quinta do Almaraz; o Museu 

das Covas do Pão, as Salgas Romanas; 

 Relação estreita com momentos críticos da História de Portugal

 Património religioso secular

 Tradições seculares

 Quintas e Solares agrícolas que ainda permanecem: 

- Papel significativo na produção de vinhos 

- Abastecimento alimentar da capital - produção de cereais, hortícolas, fruta, pescado…

 Legado industrial



Almada Velha e outros locais com História



Centro Historico de Almada  - Almada Velha

e eixo Cacilhas –Cristo-Rei:

Relevantes recursos culturais e paisagísticos: 

• Património edificado com relevância histórica e religiosa

• Museus 

• Miradouros com magnificas vistas panorâmicas

• Jardins e espaços verdes

• Um centro de artes contemporâneas – A Casa da Cerca

• A oferta gastronómica

• O comércio local (incluindo lojas com história)

• Área alvo de investimento público e privado, ao longo do tempo: requalificação urbana, atração de investimento, 

fixação de tecido empresarial, criação de alojamento, oferta e eventos culturais e de promoção turística;

• Investimento nos equipamentos municipais 

• Projetos de mobilidade 

• Envolvimento da comunidade: moradores, empresários, comunidade educativa e famílias

• Área alvo de projetos de desenvolvimento e de promoção turística 

-



Almada Velha – Testemunho identitário vivo

Almada Velha é uma zona com evidencias vivas de uma identidade sociológica marcante e

ativa, onde a expressão artística, a iniciativa popular e a criatividade são evidentes desde

cedo. São exemplos ainda vivos, as coletividades:

 A Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, a 2º mais antiga coletividade do país,

fundada em 1848;

 A Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense fundada em 1895;

(proliferam por todo o concelho as filarmónicas, os grupos de teatro amador e profissional

que perduram no tempo);

Esta é desde sempre (pelo menos desde o século XIX), um território de criação artística e de

movimento associativo.



Outros Centros com História: Ginjal, Cova da Piedade e Romeira 

Almada Industrial

A história industrial do Concelho de Almada remonta aos primórdios da indústria em Portugal:

Indústrias pesqueira, conserveira, têxtil, produção e armazenamento de vinhos, corticeira,

reparação e construção naval, que procuravam a facilidade de acesso à capital do país.

Estes centros industriais representaram a tecnologia de ponta da sua época

A necessidade de mão de obra na industria trouxe pessoas de outras terras: Norte, Alentejo, 

Algarve… Também de outros países…

Desde sempre, Almada é território de muitos, com identidade coletiva própria 

Hoje temos um espolio de arqueologia industrial associado à criação de arte 

urbana e ao Turismo  



Outros Centros com História: Costa de Caparica e Trafaria

Costa da Caparica
A pesca por Arte Xávega - século XVIII, trazida por comunidades piscatórias de Ílhavo e Olhão com

adaptação às condições do mar e das praias da Costa e Fonte da Telha;

É um modo de pesca sustentável – artesanal e no mar, a rede opera quase à superfície, sem

arrastar no fundo marinho

Em 2017, foi inscrita no Inventario Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI_2017_002)

Está a ser criado um museu dedicado à Arte Xávega

Nas praias é possível observar os pescadores na sua faina por Arte Xávega

Trafaria 
Em 1565, o cardeal D. Henrique, mandou edificar um lazareto na Trafaria destinado às quarentenas, 

anteriormente era um aglomerado piscatório; 

No séc. XIX foi a 1ºestância balnear e aí existia um casino, cujo edifício ainda existe;

Hoje, a sua oferta gastronómica beleza das vistas faz desta freguesia um destino apetecível



Monte de Caparica

A atividade agrícola ancestral, a natureza frondosa sobre a arriba e as vistas sobre oceano fundo

• A freguesia tem a sua origem numa bula de 1472, tal como a Ermida em honra de N.ª Sra. hoje a 

Igreja de Nossa Sra. do Monte de Caparica;

• O Convento dos Capuchos 1558, mandado construir por Lourenço Pires de Távora – Ordem 

Franciscana, com o seu magnifico jardim e miradouro,

• Da atualidade e do futuro: a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa, e os centros de investigação conceituados internacionalmente.


