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Resumo 

A presente dissertação teve como objetivo investigar sobre o potencial do património de 

Evoramonte, freguesia pertencente ao concelho de Estremoz, para a promoção do 

desenvolvimento local, processo interpretado, pelo autor do estudo, como fator impulsionador 

de condições de progresso económico e social da comunidade, através do trabalho, articulado, 

entre atores vários, públicos e privados, e da participação, fundamental, da população residente. 

Subjacentes ao objetivo da investigação, foram feitos o reconhecimento e a avaliação dos vários 

recursos patrimoniais de Evoramonte, na perspetiva das suas atuais condições de preservação e 

de valorização, identificando os obstáculos existentes para o incremento destas duas variáveis 

e apontando as consideradas respetivas soluções.  

Incluindo a participação de atores-chave, de representantes de entidades públicas e privadas e 

da população residente em Evoramonte, constituídos numa amostra representativa da população 

residente na freguesia, o estudo seguiu um modelo misto de investigação do tipo exploratório, 

recorrendo à análise documental, ao inquérito por entrevista, ao inquérito por questionário e à 

observação direta. 

Da análise dos resultados obtidos concluiu-se acerca da inadequada preservação e 

insatisfatórias valorização e dinamização da maioria dos elementos patrimoniais, considerados 

como mais relevantes, de Evoramonte. A mesma análise permitiu, paralelamente, no desígnio 

desta inversão conclusiva, apresentar propostas de sugestões de medidas a implementar, 

capazes de estimular mudanças e de melhor promover o património local, como fator 

impulsionador de desenvolvimento comunitário. 

Palavras-chave: património; preservação; valorização; dinamização; comunidade; articulação; 

participação; desenvolvimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 



viii  

The aim of this dissertation was to conduct an investigation into the potential of the patrimony 

of Evoramonte (a village located near Estremoz) as a contributing factor to local development. 

As perceived by the author of this study, this patrimony can have a positive impact in the 

progress of the community, both economically and socially, as long as there is an articulation 

between public and private entities and the involvement and cooperation of the local residents. 

Taking under consideration the current state of preservation and value of several patrimonial 

resources of Evoramonte, a study was conducted to identify the underlying obstacles to the 

preservation of these resources and provide solutions. The study, which included the 

participation of representatives of public and private entities and local residents of Evoramonte, 

followed a hybrid model of exploratory investigation focused on document analysis, interviews 

and filling in of questionnaires.  

The analysis of the results led to the conclusion that there is an inadequate preservation of the 

most relevant patrimonial elements of Evoramonte, as well as depreciation and insufficient 

promotion. The same analysis enabled to present suggestions of measures capable of 

encouraging change and better promotion of the local patrimony as a way of improving the 

community’s development. 

Keywords: patrimony; preservation; value; promotion; community; articulation; development, 
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Introdução 

O presente trabalho foi realizado no âmbito do Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e 

Empreendedorismo, lecionado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja.  

Tendo como suporte de referência a localidade de Evoramonte, freguesia do concelho de 

Estremoz (município do distrito de Évora, localizado na região do Alentejo Central), a 

investigação levada a cabo, sob a forma de dissertação intitulada “O património como recurso 

para o desenvolvimento comunitário – o caso de Evoramonte”, teve o objetivo de aferir acerca 

do potencial inerente ao património da localidade para a promoção de desenvolvimento 

comunitário, na perspetiva do conceito enquanto agente impulsionador de condições de 

progresso económico e social da comunidade.   

Revelando-se o Alentejo como a região do País que mais população perdeu, na década 

constituída entre 2011 e 2021, os dados oficiais, revelados pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE), acentuam de forma categórica, no mesmo espaço temporal e em percentagem 

comparativa, a involução demográfica verificadas em Evoramonte e no concelho ao qual a 

freguesia pertence.  

Verificando-se, subjacente a esta realidade demográfica, o crescente envelhecimento da 

população e a dificuldade de fixação dos jovens ao território, sugere-se que os bens patrimoniais 

identitários da localidade se possam constituir como ativos diferenciadores, capazes de 

potenciarem o desenvolvimento territorial comunitário e, consequentemente, a promoção da 

qualidade de vida dos cidadãos desta localidade, palco de um relevante episódio da História de 

Portugal (A Convenção de Evoramonte, a 26 de maio de 1834), e que conta, no seu espólio 

patrimonial, com um Monumento Nacional (Castelo e cerca urbana de Evoramonte). 

Esta ideia de simbiose profícua entre comunidade e património – capaz, este, de se constituir 

como ativo estratégico na revigoração de territórios com sistemática perda de população – é, 

atualmente, amplamente enfatizada nos meios políticos, científicos e mediáticos, ocorrendo 

formalmente reconhecida no Conselho da União Europeia e apresentada aos Estados-Membros 

sob a forma de legislação e de programas de apoio à preservação e valorização do património, 

em benefício das comunidades. 

Neste sentido, a investigação desenvolvida analisa o potencial intrínseco da herança cultural de 

Evoramonte, atribuído por instituições públicas, entidades privadas e população local, para a 

potenciação deste território.  
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Este trabalho foi desenvolvido em cinco partes principais, sendo que a Parte I incide sobre a 

teorização de dois conceitos principais – “Património” e “Desenvolvimento 

Comunitário/Local” –, bem como a reflexão acerca da capacidade de articulação, entre os dois 

conceitos, no sentido de se constituírem como vetores de valorização das comunidades. 

Na Parte II apresenta-se o percurso metodológico escolhido, tratando-se este de um modelo 

misto de investigação do tipo exploratório, com o recurso à combinação de análise documental, 

ao inquérito por questionário, ao inquérito por entrevista e à observação direta, com as 

respetivas análise estatística descritiva e análise de conteúdo, como forma de tratamento da 

informação recolhida. O objetivo principal do estudo prende-se com a exploração, 

caracterização e compreensão do potencial papel do património existente em Evoramonte para 

as dinâmicas de desenvolvimento local (da freguesia, do município e da região). Ainda nesta 

Parte II, é feita uma caracterização sociodemográfica do território em estudo e dos participantes 

envolvidos na investigação, bem como uma apresentação dos elementos patrimoniais de 

Evoramonte. 

A Parte III analisa os dados recolhidos através das entrevistas semiestruturadas a atores-chave, 

residentes na freguesia de Evoramonte, e a stakeholders – tendo sido os primeiros selecionados 

pelo facto de deterem um conhecimento relevante sobre as dinâmicas locais, e os segundos 

escolhidos pela sua capacidade de envolvimento nas tomadas de decisão no modelo de 

governação do território e na gestão do património de Evoramonte. Os dados recolhidos 

contemplam, ainda, a opinião de uma amostra representativa da população residente na 

freguesia de Evoramonte, sobre os recursos patrimoniais da comunidade e o seu potencial para 

o desenvolvimento local, transmitida através de respostas a um inquérito por questionário. 

Procurou-se identificar os recursos que reuniam maior consenso como tendo capacidade de 

acrescentar valor para a dinâmica local de desenvolvimento, bem como, avaliar a perceção que 

os participantes do estudo têm do património de Evoramonte e do seu respetivo potencial. 

Na Parte IV, e tendo como base as conclusões extraídas dos dados recolhidos, apresentam-se 

as prioridades de intervenção de preservação e valorização do património de Evoramonte.  

Na Parte V é apresentado um plano de ação, que contempla potenciais propostas que visam 

contribuir para mitigar as necessidades identificadas. 

Nas Considerações Finais são referidas as principais inferências retiradas do estudo realizado. 

PARTE I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
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1. Património – significados e dimensões 

Com proveniência na palavra latina patrimonium, que deriva de pater – pai –, o vocábulo 

aplicava-se, originalmente e segundo o direito romano, ao conjunto de bens pertencentes ao 

patriarca da família, os quais, após a sua morte, seriam transmitidos aos seus sucessores 

(Mendes, 2012; Magalhães, 2005). 

Assim, a palavra património tem na sua génese o conceito de herança, de algo precioso que é 

transmitido, sucessivamente, de uma geração à geração seguinte, independentemente da 

expressão física, material, que lhe possa estar subjacente, para lá da “noção de teor económico 

e jurídico que designa um conjunto de bens e de direitos e obrigações avaliáveis em dinheiro” 

(Mendes, 2012, p. 12).  

Uma definição que “pela sua simplicidade, mas também pela imagem e pelo ponto de referência 

que proporciona” (Duclos, 1997, p.7) convirá ter presente, na compreensão “dos valores 

culturais, morais ou religiosos que ela possa transmitir” (idem). 

A ideia de herança subjacente ao conceito, de legado que nos é dado do passado, que 

transportamos em vida e que transmitiremos para o futuro, permanece, assim, como fio 

condutor de valores materiais, imateriais e naturais transmissíveis entre gerações, carregando 

“os nexos de continuidade, de entrega e recebimento, de tradição (tradição dizia-se em latim 

traditio, ação de passar algo às mãos de alguém) ” (Mendes, 2012, p. 12).  

Desta forma, como refere Duclos (1997), “a imagem do legado que uma geração deixa aos seus 

sucessores para que a vida continue não parece ter perdido a validade, independentemente do 

património ao qual nos possamos referir” (p.7). 

Ao património que nos é transmitido, que recebemos coletivamente das gerações antecessoras, 

com o objetivo de as interligar (Pérez, 2009), estarão implícitos, para além da fruição desses 

bens, os deveres que, enquanto de ele formos detentores, teremos de assumir, no sentido de o 

proteger e transmitir incólume, revigorado se possível, às gerações seguintes, tendo-se em conta 

que o património, “enquanto legado, pode ser acumulado, perdido ou transformado de uma 

geração a outra” (Pérez, 2009, p.141).  

Em respeito a esta consideração, diz Fernandes (2015, p.9): “Neste sentido, parece que também 

o património deve e pode ser visto neste duplo significado: aquilo que recebemos e as 

obrigações que acompanham esse legado”. 

1.1 Património Cultural  
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Constituída por ideias e objetos peculiares através dos quais as sociedades se individualizam 

identitariamente e manifestam as suas diferenças perante os outros (Magalhães, 2005), a 

conceção de herança cultural – algo que é transmitido de geração em geração, cada uma delas 

recebendo-a, usufruindo-a, cuidando-a e transmitindo-a, depois, às sucessoras – resulta “capital 

para a compreensão do que património cultural seja” (Mendes, 2012, p.11). 

Mendes (2012) refere a expressão cultural heritage1 – equivalente, na língua inglesa, a 

património cultural – como denunciadora do seu significado mais profundo: ao colocar a 

palavra heritage (herança, em português) em destaque, a locução “tem a vantagem de nos alertar 

para uma realidade básica, qual seja a de que o ser humano é sempre, antes de tudo e acima de 

tudo, um herdeiro” (Mendes, 2012, p.13). 

Inevitavelmente um herdeiro cultural, ainda que disso tenhamos consciência ou não, ao 

recebermos, ao longo da história, “as formas de existência, as experiências vitais, as conquistas 

sociais de quantos nos antecederam” (idem), partindo cada um de nós, ao nascermos, do passado 

acumulado pelas gerações anteriores. 

Nesta perspetiva, diz Pérez (2009), aquilo que se considera como património cultural possui 

um caráter abrangente, “um sentido público, comunitário e de identificação colectiva alargada” 

(p. 141), recuperando memórias e ritos, selecionando bens culturais como legado a transmitir 

para o futuro.  

Tal como escreveu o escritor português Alexandre Herculano2: “Uma geração não pertence 

unicamente a si, pertence ao pretérito cuja herdeira é, ao futuro, cuja testadora será”. 

Contudo, e ainda que o património cultural seja a expressão da identidade histórica e das 

vivências de um grupo, de um povo, de uma sociedade, (Rodriguez, 2012), não o deveremos 

entender como sendo constituído, aleatoriamente, por todas as partes do somatório do processo 

histórico, mas sim pelo “conjunto de bens, materiais e imateriais, que são considerados de 

interesse coletivo, suficientemente relevantes para a sua perpetuação no tempo” (Rodriguez, 

2012, p.4).  

                                                
1 Herança cultural é a tradução literal de cultural heritage 
2 Excerto da crónica de Alexandre Herculano, publicada, na edição de 8 de Junho de 1843,  na Revista Universal 
Lisbonense: Jornal dos interesses physicos, moraes e litterarios por uma sociedade estudiosa, a respeito de A 
Eschóla Polytechnica e o Monumento: Conhecimentos Uteis. 
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Esta triagem de acervo cultural, que será “doada” às gerações seguintes, resulta da própria 

dinâmica cultural, inscrita que é cada manifestação num determinado espaço e ao longo de um 

determinado período temporal, como diz Silva:  

Algumas destas manifestações destroem-se e desaparecem, esgotadas na sua 

funcionalidade e significado. Outras sobrevivem aos seus criadores, acumulando-se a 

outras expressões materiais. E através da própria dinâmica da existência, estes objectos 

do passado alimentam, pela sua permanência no tempo, a criatividade de novas gerações 

de produtores de objectos, que acrescentam elementos às gerações anteriores. E assim a 

cultura flui (2000, p.218). 

Contudo, para Silva (2000) nem todos os vestígios do passado poderão ser considerados como 

património uma vez que este não é apenas “o legado que é herdado, mas o legado que, através 

de uma selecção consciente, um grupo significativo da população deseja legar ao futuro” (p. 

218), existindo assim “uma escolha cultural subjacente à vontade de legar o património cultural 

a gerações futuras” (idem).  

Essa “herança cultural do passado, vivida no presente, que será transmitida às gerações futuras” 

(Rodriguez, 2012, p.4), é normalmente decidida por uma elite, “política, científica, económica 

e religiosa” (idem), que tem o poder de definir o que preservar, simbólica e materialmente, 

como património coletivo, de forma a garantir a sua continuidade. 

Há, desta forma, de acordo com Rodriguez (2012), uma legitimação social e política, uma 

manipulação ideológica, naquela que será a escolha das manifestações, testemunhos ou 

invocações do passado que deverá ser considerada como relevante e assegurada, na sua 

continuidade, no futuro. 

Neste sentido, Prats (1997) considera existir, nos meios académicos, um consenso generalizado 

sobre aquilo que património é – uma “construção social (ou cultural, se assim o preferirmos) ” 

(p.20, tradução própria3), constituída, diz Silva (2000), por parte do conjunto das ações humanas 

manifestadas durante um determinado período de tempo, por aquilo que se pensa ser 

socialmente digno de legar às gerações futuras: 

Trata-se de um processo simbólico de legitimação social e cultural de determinados 

objectos que conferem a um grupo um sentimento colectivo de identidade. Neste 

sentido, toda a construção patrimonial é uma representação simbólica de uma dada 

                                                
3 Construcción social (o cultural, si se prefiere). 
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versão da identidade, de uma identidade “manufacturada” pelo presente que a idealiza. 

Assim sendo, o património cultural compreenderá então todos aqueles elementos que 

fundam a identidade de um grupo e que o diferenciam dos demais (pp.218-219). 

Assim, o elemento fundamental para definir património cultural será a sua capacidade de 

representar, simbolicamente, num certo decurso de tempo, uma identidade cultural coletiva, 

capaz de projetar “um sentimento de pertença a um determinado grupo étnico, cultural, 

religioso, de acordo com a perceção da diferença e da semelhança entre (…), ‘nós’ e os ‘outros’” 

(Rodriguez, 2012, p.3). 

1.2 Património, Memória e Identidade Cultural 

Assim como o património cultural – que de acordo com a proposta de definição de Pierre-

Laurent Frier representa o “conjunto de marcas ou vestígios da actividade humana que uma 

dada comunidade considera essenciais para a sua identidade e memória colectivas, a preservar 

e transmitir às gerações vindouras” (cit. por Fulgêncio, 2012, p.38) – é proveniente de uma 

herança, também a identidade cultural de uma comunidade, enquanto construção social, é 

proveniente da memória (Fernandes, 2015).  

Esta relação, que existe entre memória, identidade e património cultural explica-se na medida 

em que este último, exprimindo-se “como um testemunho ou uma invocação do passado” 

(Rodrigues, 2012, p. 4), tem a função de trazer à memória aquele que terá sido, para uma 

qualquer comunidade, num determinado período histórico e de acordo com a elite decisória, o 

seu mais relevante espólio material, “como os monumentos e os artefactos” (idem), e/ou 

imaterial, “como as ideias, os comportamentos, o sistema simbólico e religioso” (ibidem).  

Sendo que, considera Maurice Halbwachs, “é em sociedade que, normalmente, as pessoas 

adquirem as suas memórias” (cit. por Rodrigues, 2012, p.5, tradução própria4), será através da 

memória social que esse mesmo espólio, constituído por um conjunto de símbolos alusivos a 

um determinado grupo, se reproduzirá e preservará (Rodrigues, 2012). Neste sentido, refere 

Magalhães (2005, p.11), a memória coletiva do passado “é a âncora que dá substância ao 

sentimento subjectivo de pertença” constituindo-se como “a base da construção da identidade 

que reforça o sentimento identitário e, de certa forma, garante a coesão e a continuidade 

histórica do grupo” (Rodrigues, 2012, p.3). 

                                                
4 “It is in society that people normally acquire their memories”. 
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Desta forma, para Cruz (1993), “a identidade é um processo de identificações historicamente 

apropriadas que conferem sentido ao grupo” (cit. por Rodrigues, 2012, p.3) transmitindo “um 

sentimento de pertença a um determinado grupo étnico, cultural, religioso, de acordo com a 

perceção da diferença e da semelhança entre «ego» e o «alter», entre «nós» e os «outros» ” 

(idem). 

Seixas sugere que “o passado comum, preservado pelas instituições, tradições e símbolos, é um 

instrumento crucial – na construção das identidades coletivas no presente” (s.d, cit. por Solé, 

2015, p. 56). Desta forma, o património herdado, material e espiritual, constituir-se-á como 

elemento de referência da memória coletiva e da identidade definindo a “natureza e o carácter 

de cada indivíduo, lugar ou território” (Carvalho, 2003, p.199). 

Assim, o conceito de património só adquire verdadeiro significado se os elementos que o 

compõem, reconhecidos que são por um grupo de indivíduos, contribuem para um “sentimento 

colectivo de pertença” (Magalhães, p.12), sendo que será sob esses elementos patrimoniais que 

a identidade coletiva de um grupo se construirá e se individualizará, diferenciando-o, 

consequentemente, dos demais. 

Ainda que o significado atribuído ao património dependa de uma multiplicidade de 

conveniências e circunstâncias, tais como “o poder político vigente, as características do 

sistema educativo ou modo como as populações utilizam o seu tempo livre, factores que, em 

conjunto, contribuem para um novo relacionamento entre os actores sociais e os objectos 

culturais” (Anico, 2004), o património cultural, “núcleo da identidade coletiva” (Mendes, 2012, 

p.17) encontrar-se-á vivo na condição indispensável de pertencer à memória coletiva de um 

povo, de uma comunidade, “sendo insubstituível como base do seu desenvolvimento actual e 

futuro” (Palmeiro, 2011, p.33). 

Da mesma forma, também a valorização “do património (natural e cultural) e das paisagens de 

elevado valor cultural, fundamental para a sustentabilidade dos territórios e das populações, 

quando assumida pela política cultural, pode desempenhar um papel destacado na preservação 

e activação das memórias e identidades” (Andresen, 1999, cit. por Carvalho, 2017, p. 222) 

1.3 Preservação e valorização do património 

A Constituição da República Portuguesa promove, através do legislado nos n.º 1 e n.º 2 do 

Artigo 78.º – “o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural”, sendo 

incumbência do Estado, “em colaboração com todos os agentes culturais (…) promover a 
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salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador da 

identidade cultural comum”. 

No mesmo âmbito, a Lei n.º 107/2001, da República Portuguesa, conhecida como Lei de Bases 

do Património Cultural, que tem como objeto estabelecer “as bases da política e do regime de 

protecção e valorização do património cultural, como realidade da maior relevância para a 

compreensão, permanência e construção da identidade nacional e para a democratização da 

cultura” (Diário da República, 2001, p.5808), assegura, no seu Artigo 3.º, como sendo tarefa 

fundamental do Estado, o seguinte:  

1 – Através da salvaguarda e valorização do património cultural, deve o Estado assegurar 

a transmissão de uma herança nacional cuja continuidade e enriquecimento unirá as 

gerações num percurso civilizacional singular.  

2 – O Estado protege e valoriza o património cultural como instrumento primacial de 

realização da dignidade da pessoa humana, objecto de direitos fundamentais, meio ao 

serviço da democratização da cultura e esteio da independência e da identidade nacionais.  

3 – O conhecimento, estudo, protecção, valorização e divulgação do património cultural 

constituem um dever do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais.  

Da mesma forma, a importância dada à preservação e valorização do património é sublinhada 

pela Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, entidade 

imprescindível de mencionar quando nos reportamos à preservação do património cultural, que 

considera que o progresso, na sua estabilidade e solidez, só é viável se associado a uma 

componente patrimonial cultural vigorosa:  

(…) A cultura tem o poder de transformar as sociedades. As suas diversas manifestações 

– que abrangem desde os mais destacados monumentos históricos e museus aos rituais 

tradicionais e à arte contemporânea – enriquecem a nossa vida quotidiana de múltiplas 

maneiras. O património é um sinal marcante de identidade e favorece a coesão de 

comunidades (…) (Unesco, s.d; tradução própria5). 

1.4 Educação Patrimonial 

                                                
5 (…) la cultura tiene el poder de transformar las sociedades. Sus diversas manifestaciones, que abarcan desde los 

más preciados monumentos históricos y museos hasta los ritos tradicionales y el arte contemporáneo, enriquecen 

nuestro día a día de múltiples maneras. El patrimonio constituye una seña de identidad y favorece la cohesión de 

las comunidades (…).  
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Aquando da realização das entrevistas exploratórias a atores-chave de Evoramonte, foi, por 

várias vezes, referenciada a preponderante importância da participação da comunidade, do seu 

envolvimento, no desígnio de se ultrapassarem as dificuldades do caminho conducente à 

valorização e à defesa do património da freguesia, em proveito comum.  

Ao mesmo tempo, foi invocada a existência de uma maioritária apatia da comunidade, de um 

desprendimento de grande parte dos cidadãos na salvaguarda do seu património, como causa 

da incredulidade de o mesmo se poder constituir como ativo precioso para a coletividade. 

Contudo, foi ainda referido que, para existir participação concertada da sociedade civil em 

ações de valorização dos vários elementos patrimoniais locais, deverão ser implementadas 

medidas de educação patrimonial, ações adequadas ao despoletar da vontade de uma 

responsabilidade coletiva, de um envolvimento global da população na proteção e decisão do 

“seu” património conjunto, identitário. 

Caso contrário, é-nos dito, a descrença na capacidade de o património se poder afirmar como 

alavanca empreendedora, geradora de mais-valias para a comunidade, continuará a ter terreno 

fértil para predominar. 

Desta forma, parece-nos adequado, aqui, refletir, ainda que sumariamente, sobre o conceito de 

educação patrimonial e da importância da sua implementação, junto das comunidades. 

De acordo com Lopes (2017), o conceito de educação patrimonial procura essencialmente, 

através de ações pedagógicas de interpretação patrimonial, de contacto com o público, difundir 

conhecimento sobre o património, promovendo a sua valorização.  

Sendo que, de acordo com o mesmo autor, o património cultural se constitui, atualmente, como 

um influente fator de desenvolvimento social, a educação patrimonial, promovendo relações 

interativas de conhecimento entre as comunidades e o património cultural, torna-se 

indispensável para o  

(…) desenvolvimento local e para a valorização dos espaços que são de todos, devendo 

ser reconhecidos e preservados pelo conjunto da sociedade. Estas noções de 

identificação com os espaços e com a História deviam fazer parte da nossa essência, de 

modo a que no futuro se possa manter viva esta relação. Os agentes educativos, formais 

e não formais, são instrumentos essenciais para a aplicação das estratégias que 

promovam o fortalecimento das comunidades e das sociedades com o seu passado e 

memória coletiva (Lopes, 2017, p.2). 
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Para Varine (2017) a educação popular, assente nos elementos patrimoniais da comunidade, 

constitui-se, atual e globalmente, como um dos fatores essenciais do desenvolvimento local 

sustentável, protetor dos recursos, autóctones, patrimoniais existentes – “o solo e a paisagem, a 

memória e os modos de vida dos habitantes, (...) ” (p.18). 

Um exercício que se pretende desenvolver, através da formação dos cidadãos, no sentido de os 

capacitar para um processo interveniente e dinâmico, de mudança social da comunidade à qual 

pertencem, fornecendo-lhe essa educação as ferramentas necessárias à consciencialização “da 

sua força e das suas capacidades de iniciativa e de controlo do presente e do futuro” (Varine, 

2017, p.38). Uma consciencialização que permitirá “a integração das comunidades no poder de 

decisão, relativamente ao seu património” (Carvalho, 2016, p.60). 

Não sendo da responsabilidade exclusiva das instituições públicas é dever e direito deste setor 

fomentar a educação patrimonial junto das comunidades, oferecendo-lhes a capacidade, através 

da responsabilidade e da autonomia, para defenderem os seus interesses culturais, refere 

Carvalho (2016). O autor, referenciando Varine (2017), considera que sem a existência dessa 

formação educacional, capaz de estimular a participação de indivíduos, grupos, associações, na 

defesa do seu património “teremos apenas uma mera execução de programas tecnocráticos, cuja 

eficácia depende da combinação conjuntural e efémera de uma vontade política (…) ” (idem, 

p.38). 

2. Do conceito de Desenvolvimento ao conceito de Desenvolvimento Comunitário/Local 

Ainda que a noção de desenvolvimento esteja, desde o século XVIII, associado ao processo de 

industrialização e urbanização (Lacerda, 2012), para Amaro o conceito de desenvolvimento só 

terá adquirido validação científica  

(…) No sentido de dispor de uma bibliografia em línguas internacionais com circulação 

académica, de inspirar cursos e disciplinas em universidades relevantes e de 

fundamentar trabalhos académicos de certificação científica – teses de mestrado e de 

doutoramento – e reconhecimento político-institucional – no sentido de ser usado para 

designar departamentos e documentos estratégicos de governação ou ainda organismos 

de referência internacional e de justificar agendas de cimeiras, conferências e encontros 

internacionais – após a Segunda Guerra Mundial. (2017, p. 79) 

O conceito de desenvolvimento, inerente ao desejo de transformação dos indivíduos e das 

sociedades, tem sido, desde então, utilizado para avaliar e classificar o seu nível de crescimento 
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e de bem-estar, constituindo ao mesmo tempo, no âmbito das ciências sociais e políticas, uma 

das conceções mais debatidas:  

Nestes últimos 60 anos, e em particular nos últimos 30 anos, o conceito conheceu várias 

versões, tornando-se mais complexo e menos linear na sua concepção e aplicação. Essa 

complexidade foi enriquecida pela contribuição de várias disciplinas e pelas 

experiências de várias práticas, tornando-se, por seu turno, portadora de múltiplos 

desafios, quer no que se refere às abordagens interdisciplinares que exige, quer no que 

respeita às estratégias e aos métodos de intervenção que implica. Tornou-se, por isso, 

objecto de novas polémicas, mas também capaz de novas formulações e desafios e 

motivo de renovado interesse (Amaro, 2004, p. 37)  

Apesar do enérgico confronto de perspetivas, entre vários autores, o crescimento económico é 

visto como condição fulcral, considera Ferreira, “para que se verifique desenvolvimento e o seu 

principal indicador é a quantidade de bens produzidos e consumidos” (cit. por Lacerda, 2012, 

p. 6), passando para um plano secundário, ao atribuir-se um superior enfase às atividades 

produtivas, os aspetos qualitativos e as dimensões social, cultural, política e ambiental do 

conceito prático de desenvolvimento. 

De forma a transpor esta conceção mais economicista de desenvolvimento, surge, na década de 

80, do século XX, uma perspetiva de abrangência mais territorial, que exalta as “componentes 

culturais, sociais e ambientais do desenvolvimento e apontam a descentralização e a 

participação de diferentes atores locais como essenciais para este processo – o desenvolvimento 

local” (Henriques, cit. por idem). 

2.1 Desenvolvimento Comunitário/Local – conceitos, perspetivas  

Antecedendo o conceito de desenvolvimento local, foi consagrado o conceito de 

desenvolvimento comunitário, formalmente apresentado, com a aceção técnica que hoje se lhe 

reconhece, em 1950, através de um relatório da Organização das Nações Unidas, que o define 

como sendo “um processo tendente a criar condições de progresso económico e social para toda 

a comunidade com a participação activa da sua população e a partir da sua iniciativa” (Silva, 

1962, cit. por Ferreira & Raposo, 2017, p. 122). 

De acordo com Ander-Egg o desenvolvimento comunitário caracteriza-se como  

Uma técnica social de promoção do homem e de mobilização de recursos humanos e 

institucionais, mediante a participação activa e democrática da população, no estudo, 
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planeamento, e execução de programas ao nível de comunidades de base, destinados a 

melhorar o seu nível de vida (cit. por Carmo, 2001, p. 4) 

Para melhor compreender o conceito, a sua abrangência e aplicabilidade, Carmo define um 

conjunto de princípios que configuram as estratégias do desenvolvimento comunitário (2001, 

p.6) 

 O princípio das necessidades sentidas, que defende que todo o projecto de 

desenvolvimento comunitário deve partir das necessidades sentidas pela população e 

não apenas das necessidades consciencializadas pelos técnicos; 

 O princípio da participação, que afirma a necessidade do envolvimento profundo da 

população no processo do seu próprio Desenvolvimento; 

 O princípio da cooperação que refere como imperativo de eficácia a colaboração entre 

sector público e privado nos projectos de Desenvolvimento Comunitário; 

 O princípio da autossustentação que defende que os processos de mudança planeada 

sejam equilibrados e sem rupturas, susceptíveis de manutenção pela população-alvo e 

dotados de mecanismos que previnam efeitos perversos ocasionados pelas alterações 

provocadas; 

 O princípio da universalidade que afirma que um projecto só tem probabilidades de 

êxito se tiver como alvo de Desenvolvimento uma dada população na sua globalidade 

(e não apenas subgrupos dessa população) e como objectivo a alteração profunda das 

condições que estão na base da situação de subdesenvolvimento. 

No âmbito do desenvolvimento comunitário local, os bens patrimoniais de uma comunidade 

constituem-se, nas suas matrizes material e imaterial, como “um ativo cultural estratégico 

(Viveiros, 2017, p. 119) ” e “um excelente meio de mobilização para o desenvolvimento social, 

cultural e educativo (idem, p. 119) ”, desempenhando um destacado papel na criação e na 

valorização de capital social, pela sua capacidade de “inspirar e promover a participação dos 

cidadãos na vida pública (Jornal Oficial da União Europeia, 2014, p. C183/36) ” e de fomentar 

“a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas e das respetivas comunidades (idem). 

De acordo com Saúde, Lopes e Machado (2017, p. 57)  

O conceito de desenvolvimento local tem a sua origem na teoria do desenvolvimento 

endógeno de Friedmann e Weaver (1979) e Stöhr (1981,1984) surgida em meados dos 

anos 70, segundo a qual os processos de desenvolvimento devem ser dinamizados a 

partir do nível “mais baixo” da hierarquia territorial – o espaço local, tendo por base as 



13  

potencialidades dos recursos endógenos (físicos, humanos e culturais) e a ação do poder 

local que, junto com os outros atores locais, são consideradas forças determinantes na 

luta contra as assimetrias territoriais. 

Uma interpretação alicerçada no raciocínio de que “por ter uma dimensão mais pequena, o 

‘local/a comunidade’ consegue coordenar melhor os seus esforços, revelando maior 

flexibilidade e capacidade de ação sobre problemas concretos (Stöhr, cit. por Saúde, Lopes & 

Machado, 2017, p. 57)  

De acordo com os mesmos autores, considerando inúmeros os fatores que contribuem para 

influenciar a capacidade de desenvolvimento regional e local, a sua aferição não deverá recair 

exclusivamente no crescimento económico de um determinado território, sendo essa medida 

insuficiente para albergar o conjunto de “dinâmicas sociais, culturais, educativas e políticas 

existentes na comunidade” (2017, p. 56). 

Considerando de enorme vastidão a definição de desenvolvimento local, pelo seu conjunto 

alargado de características, Fragoso expõe, contudo, que, ainda que de forma superficial, se 

trata, fundamentalmente, da possibilidade das populações “poderem expressar uma ideia de 

futuro num território visto de forma aberta e flexível, onde esteja ausente a noção do espaço 

como fronteira, concretizando acções que possam ajudar à (re) construção desse futuro” (2005, 

p. 64). As principais metas a alcançar, através do desenvolvimento local, serão assim, de acordo 

com Fragoso (2005), a promoção da qualidade de vida dos cidadãos, bem como o 

desenvolvimento da sua autoconfiança e da sua organização.  

Refere ainda o mesmo autor que o desenvolvimento local se inicia a partir das necessidades e 

anseios identificados pelas populações, que atuam como participantes, “a todos os níveis” na 

tentativa de (a)os colmatar promovendo o controlo, “por parte das pessoas informalmente 

organizadas e por parte dos grupos formais interessados, dos processos simultaneamente a nível 

das decisões, dos recursos e das vantagens obtidas” (Fragoso, 2005, p. 64). 

Um processo, necessariamente, de participação coletiva, – em que “a mudança seria uma 

característica central sem a qual não poderíamos dizer que ocorreu desenvolvimento” (idem), e 

articulado entre vários agentes, processos e entidades externas ao local, sendo que para Fragoso 

o local apresenta-se com um duplo caráter, representando “por um lado, o locus da vida social, 

o lugar onde os acontecimentos, fenómenos e práticas sociais adquirem visibilidade mas, por 

outro lado, não pode escapar às formas de relação que lhe são externas (2005, p. 63). 

Deste modo, segundo Amaro,  
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“ (…) o desenvolvimento local deverá ser visto como um processo que procura articular 

os recursos endógenos e exógenos de forma sustentável com vista a atingir um 

desenvolvimento integrado que melhore a qualidade de vida em todos os domínios. O 

desenvolvimento local possui um papel importante na articulação entre as diversas 

dimensões económica, social, ambiental e institucional, com vista a uma identificação 

das necessidades locais e na resposta às mesmas, na mobilização e aproveitamento das 

capacidades locais, no estabelecimento de redes de solidariedade e de partenariado e na 

aproximação de novas formas de democracia e do exercício da cidadania (…) ” (1992, 

cit. por Rigueiro, 2014, p.30). 

A mesma ideia de multiplicidade de fatores necessários à constituição efetiva de 

desenvolvimento está implícita no trabalho de Bresser-Pereira (2014), considerando que “ (…) 

no início, o crescimento econômico serviu como um substituto do desenvolvimento. 

Posteriormente, outras dimensões foram gradualmente adicionadas ao conceito, levando a uma 

litania de adjetivos. Trabalho hoje com o conceito de desenvolvimento socialmente inclusivo, 

ambientalmente sustentável e economicamente sustentado (Sachs, cit. por Bresser-Pereira, 

2014, p. 38). 

Há, assim, necessidade de refletir sobre o mais válido significado de desenvolvimento local 

aludindo à premissa de que “o desenvolvimento é para as pessoas; e é para as pessoas ‘onde 

estão’, porque não é legítimo que sejam sempre e só as pessoas a deslocarem-se para procurar 

o desenvolvimento que não lhes chega” (Lopes, cit. por Saúde, Lopes & Machado, 2017, p. 56). 

3. O Património como vetor de desenvolvimento comunitário 

A 21 de maio de 2014, o Conselho da União Europeia, no documento conclusivo sobre o 

património cultural como recurso estratégico para uma Europa sustentável, reconhece a 

imperiosa necessidade de proteção do património cultural europeu, considerando que esses 

recursos patrimoniais “são de grande importância para a sociedade, de um ponto de vista 

cultural, ambiental, social e económico e, por conseguinte, a sua gestão sustentável é uma opção 

estratégica para o século XXI” (Jornal Oficial da União Europeia, 2014, p. C 183/36). 

Salientando a importância do património cultural na promoção da participação dos cidadãos na 

vida pública cultural e social, na promoção da diversidade, do diálogo intercultural e do respeito 

entre os povos, o documento exalta a importância da cultura patrimonial, referindo-a como uma 

energia que contribui para “o desenvolvimento e a regeneração sustentáveis de meios urbanos 

e rurais (idem, p. C 183/36) ” e, consequentemente, “uma importante força impulsionadora do 
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desenvolvimento local e regional inclusivo (…), em especial através da valorização do turismo 

cultural sustentável (idem, p. C 183/36) ”. Ainda nesse documento, o conselho da União 

Europeia convida os Estados membros a  

Reconhecerem o valor intrínseco do património cultural e a desenvolverem o potencial 

da cultura e do património cultural, como recurso estratégico comum, para o 

desenvolvimento de uma sociedade assente em valores democráticos, éticos, estéticos e 

ecológicos, principalmente num momento de crise (ibidem, p. C 183/37). 

Este valor cultural, referido pela União Europeia como estratégico para um benéfico 

desenvolvimento sustentável6 das sociedades contemporâneas europeias, urbanas e rurais, 

constitui-se assim, nos seus múltiplos aspetos – “cultural, natural, lúdico, musical, religioso, 

etnográfico, arqueológico, subaquático, digital, militar, arquitetónico, artístico e gastronómico 

(Viveiros, 2017, p. 119) ” – como um conjunto de “ativos culturais da comunidade local com 

valor económico, educativo e sociocultural que deverão ser potenciados numa perspetiva de 

desenvolvimento comunitário local (idem, p. 119) ”. 

Um desenvolvimento, que se alavanca a partir da cultura local, constituído por recursos 

endógenos portadores de valores simbólicos, sociais, económicos, ambientais e culturais 

(Conselho da União Europeia, 2014, p. 2, cit. por Viveiros, 2017, p. 120) de significado 

civilizacional e de identidade coletiva, que poderá contribuir para a revitalização dos territórios 

de baixa densidade7 e de fortalecimento dos laços sociais de grupos e comunidades (Viveiros, 

2017, p. 120). 

As características endógenas do território, “onde os atores locais desempenham um papel 

essencial e são chamados a identificar novas formas de organização da produção e de 

relacionamento” (Natário et al., 2016, p. 1), têm vindo a ser valorizadas pelos exemplos mais 

recentes do desenvolvimento regional.  

Uma das formas de potenciar os recursos endógenos tem sido através do turismo cultural, cuja 

definição “está associada à comercialização do património, pelo que corresponde ao movimento 

                                                
6 “Desenvolvimento sustentável” é definido, no Relatório Brundtland da Comissão Mundial para o Ambiente e o 
Desenvolvimento, como “desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade de resposta das gerações futuras às suas próprias necessidades” (1987, cit. por Oliveira & Manso, 2010, 
p.238), de forma a conciliar o desenvolvimento económico e a proteção dos equilíbrios sociais e ambientais. 
7 Não existe uma classificação legal única para o conceito de território de baixa densidade. Têm vindo a ser 
adotados diferentes critérios, centrados ora na densidade populacional ora no rendimento per capita de cada 
concelho. A Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal 2020 identificou 164 municípios, em Portugal, 
como territórios de baixa densidade, sendo que o concelho de Estremoz pertence a esta lista 
(Fonte:poseur.portugal2020.pt). 
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de pessoas, essencialmente motivado pelo interesse histórico e cultural, científico ou pelo 

património oferecido por uma comunidade, região, grupo ou instituição” (Silva, 2019, p.35). 

Visto, de acordo com Julião, como “uma forma de salvaguarda do património, da preservação 

da identidade, cultura, tradição e herança de um povo” (2013, cit. por Silva, 2019, p.35), 

assumindo-se essas características como principais elementos de atratividade, “sejam elas 

representadas pela gastronomia, pelos edifícios históricos, pelo folclore, etc.” (Carbone, 2006, 

cit. por idem), esta estratégia de valorização e rentabilização patrimonial necessita, como tarefa 

primária, de uma plena identificação dos vários recursos patrimoniais existentes, naturais e 

culturais – ainda mesmo que em risco de desaparecer ou sem funcionalidade atual – 

transformando-os, a posteriori, “em produto de consumo, através da gestão, proteção e 

valorização desses vários elementos, colocando-os, com o envolvimento das populações, ao 

serviço do desenvolvimento local” (Carvalho, 2017, p. 223). 

Esta manifesta articulação entre património cultural – assumido através das suas diferentes 

dimensões ou expressões, integrando “não só o conjunto de bens materiais e imateriais de 

interesse cultural relevante, mas também, quando for caso disso, os respectivos contextos que, 

pelo seu valor de testemunho, possuam com aqueles uma relação interpretativa e informativa” 

(Diário da República, 2001, p.5808) – e o turismo (Silva, 2019) é, para Vieira (2014), uma 

simbiose benéfica para ambos os setores, considerando que “é cada vez mais premente que 

existam relações positivas entre as áreas do turismo e as do património” (cit. por Silva, 2019, 

p.35), sublinhando o autor os benefícios retirados a partir desta relação simbiótica, 

considerando, “nesta medida, que o património representa para o turismo um produto atrativo; 

o turismo, porquanto representa para o património uma fonte financeira de destaque no que diz 

respeito à sua conservação e restauro” (Silva, 2019, p.35). 

Tendo-se vindo a assistir, paulatinamente, à ampliação dos limites da sua definição, com o 

conceito atual de património cultural a percorrer um amplo espectro de natureza material, desde 

edifícios monumentais ao “pequeno património” representado por construções isoladas 

(Carvalho, 2017) – “pontes, moinhos de vento (…), muros de pedra solta, fontenários, 

cruzeiros, ermidas e capelas, (…) património do espectáculo (…) ” (idem, p. 203) – e imaterial 

– “língua e costumes, folclore, tradições musicais e artísticas, danças, produtos caseiros, 

especialidades gastronómicas, (…) artesanato, os ofícios e os antigos saber-fazer (idem, p. 204) 

– a diversidade patrimonial é, paralelamente, sublinhadamente territorial, com cada uma das 

regiões a exibir a sua especificidade, “o seu carácter próprio, uma ‘alma’ que faz muitas vezes 
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o orgulho dos habitantes e atrai o visitante exterior” (Dower, 1998, cit. por Carvalho, 2017, p. 

204). 

Essa mesma diversidade patrimonial, capaz de individualizar os territórios através dos 

elementos singulares que cada um apresenta, estão na base “de importantes iniciativas de 

salvaguarda e valorização do património rural (ou em contexto rural) com crescente vinculação 

ao lazer e ao turismo” (Carvalho, 2016, p. 3). 

Desta forma, sendo que a “(re)descoberta dos territórios e dos seus valores patrimoniais são 

hoje condições basilares na construção de novas identidades e na identificação de alternativas 

de desenvolvimento (dos territórios e das populações)” (Carvalho, 2017, p. 223), importa agora 

compreender, no âmbito deste novo paradigma, como podem, cada um dos territórios de baixa 

densidade, promover as suas potencialidades e os seus produtos (Silva, 2008, p. 158), gerando 

mecanismos endógenos de criação de riqueza com base nos seus recursos específicos (Natário 

et al., 2016, p. 2). 

O património e o desenvolvimento local, independentemente das múltiplas dimensões e 

interpretações que cada um destes conceitos em si encerra, podem, nos dias de hoje, ser 

considerados “desejavelmente indissociáveis”. Uma simbiose que, nos territórios de baixa 

densidade, com perda sistemática de população, será tanto mais marcante quanto maior for a 

importância dada, por parte dos decisores, à necessidade de proteção e valorização do 

património, como forma de se constituir, cultural, ambiental, social e economicamente, como 

ativo estratégico fundamental para a energização dos territórios e, consequentemente, para a 

fixação de pessoas. Esta visão, que se pretende planeada, centrada no reconhecimento do 

préstimo do património cultural e natural em prol das populações, tem vindo a ser, na Europa, 

reiterada e formalmente apresentada como essencial, estimulada através de legislação e 

instrumentos públicos de apoio. É importante, pois, que a interpretação dessa capacidade não 

fique confinada aos gabinetes políticos e académicos, mas que seja, sim, implementada no 

terreno, junto dos cidadãos, incluindo-os nos processos decisórios de preservação e valorização 

dos seus elementos patrimoniais, numa perspetiva de desenvolvimento local.  

Dado acreditar que o património de Evoramonte poderá contribuir, se devidamente valorizado, 

para a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes e para o desenvolvimento local, o 

autor do estudo procura dar resposta, na parte empírica deste trabalho (que a seguir se 

apresenta), à questão de investigação principal: De que forma a relação entre património e 

desenvolvimento local pode ser melhorada/efetivamente concretizada, no caso concreto de 

Evoramonte?  
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PARTE II. ESTUDO EMPÍRICO 

1. Metodologia do estudo  

A metodologia, “compreendida como uma disciplina que consiste em estudar, compreender e 

avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa académica” (Prodanov 

& Freitas, 2013, p. 14), consiste na aplicação “de procedimentos e técnicas que devem ser 

observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar a sua validade e 

utilidade nos diversos âmbitos da sociedade” (idem). 

Este capítulo inclui, para esse efeito, uma descrição pormenorizada do problema em estudo, da 

abordagem metodológica seguida, do contexto territorial da investigação, das pessoas 

participantes no estudo e das técnicas utilizadas para a recolha e para a análise de dados.   

1.1 Problemática, questão de partida e objetivos de investigação  

De entre o património que lhe é atribuído, Evoramonte detém dois elementos patrimoniais 

formalmente reconhecidos a nível nacional, conferindo a esta localidade do interior alentejano 

particularidades historicamente notáveis: 

 O Castelo de Evoramonte está classificado pelo Estado Português, desde 1910, como 

“Monumento Nacional”8  

 A 26 de maio de 1834, a localidade foi palco da assinatura do armistício que tomou o 

nome de “Convenção de Evoramonte”, pondo término à única guerra civil existente em 

Portugal, protagonizada pelos exércitos liberal, comandado por D. Pedro, e o exército 

absolutista, comandado pelo seu irmão, D. Miguel, que capitulou. A relevância deste 

episódio continua hoje a ser sublinhada, através do ensino escolar, lecionado que é na 

disciplina de História e Geografia de Portugal, do 6.º ano de escolaridade, no âmbito do 

conteúdo programático, da Direção-Geral da Educação, intitulado “A Revolução 

Liberal de 1820”. 

Sendo que, como refere Carvalho, “as intervenções no património, e em concreto a valorização 

do património cultural, disperso por todo o País, configuram um importante fator para a criação 

de condições de crescimento local, de fixação das populações e de incremento das atividades 

económicas” (2012, p. 56) e que “o património natural e cultural é um bem de desenvolvimento 

                                                
8 Castelo de Evoramonte ou Évora Monte/Castelo e cerca urbana de Evoramonte - Categoria: MN - Monumento 
Nacional, Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23 de junho 1910 / ZEP, DG n.º 170 de 23 de julho 1948. 
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local e regional que oferece oportunidades únicas para o desenvolvimento e para as condições 

de vida de elevada qualidade” (Ministros da União Europeia responsáveis pelo ordenamento do 

território, pelo desenvolvimento territorial e/ou pela coesão territorial, 2020), pareceu-nos 

pertinente verificar se essas mesmas constatações académicas e intenções políticas se 

vislumbram efetivas, ou não, no território.  

Seja qual for a conclusão que deste estudo se possa retirar, o autor deseja que a investigação 

levada a cabo possa contribuir para a reflexão, dos responsáveis políticos e da sociedade civil, 

sobre a capacidade intrínseca do património de Evoramonte como veículo promotor de 

desenvolvimento local, em prol da população. 

Assim, o estudo a que nos propomos procurará compreender quais as potencialidades de 

desenvolvimento comunitário, associadas aos recursos patrimoniais, existentes em 

Evoramonte. 

Subjacentes à questão de partida colocaram-se as seguintes questões orientadoras:  

 Quais os elementos patrimoniais de Evoramonte considerados mais relevantes?  

 Encontram-se os elementos patrimoniais de Evoramonte devidamente preservados e 

valorizados? 

 Quais as necessidades sentidas para que se efetive uma maior valorização desses 

elementos? 

 Quais os obstáculos que poderão existir para que verifique esse incremento de 

valorização? 

Como objetivos específicos, foram assumidos: 

 Identificar o que tem sido feito e o que se considera ser necessário fazer, em benefício 

da valorização dos recursos patrimoniais. 

 Aferir acerca da capacidade de valorização dos elementos patrimoniais de Evoramonte. 

 Propor medidas que possam ser implementadas em Evoramonte, no âmbito da 

valorização do seu património, em prol do seu desenvolvimento. 

1.2 Abordagem metodológica 

No estudo apresentado foi utilizado o modelo misto de investigação do tipo exploratório, com 

o recurso à combinação de análise documental, ao inquérito por questionário e ao inquérito por 
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entrevista, com as respetivas análise estatística descritiva (quantitativa) e análise de conteúdo 

(qualitativa), como forma de tratamento da informação recolhida.  

Com efeito, o modelo misto de investigação estabelece-se hoje como paradigma da ciência 

moderna, “em que o cruzamento de tipos e fontes de informação constitui uma prática 

desejável” (Álvares, 2020, p. 7). Neste sentido, Dexter (1970) considera que nenhuma 

investigação deve partir de dados recolhidos apenas de uma fonte, defendendo que, “o 

cruzamento de vários dados, a partir de várias fontes, é fundamental para a credibilidade dos 

resultados de uma investigação” (citado por Henriques, 2015, p. 16). Da mesma forma, Denzin 

e Lincoln (2006) consideram que o uso de diferentes abordagens metodológicas, ou de 

triangulação, é um caminho mais seguro para a validação da pesquisa, refletindo um esforço 

em assegurar a compreensão do fenômeno em estudo (cit. por Figaro, 2014). A este respeito, 

Yin (1994) acrescenta ainda que “a triangulação deve ser utilizada como uma estratégia para 

que seja possível explorar as diferentes dimensões do tema em causa (autonomia), de forma a 

reforçar as conclusões e a permitir o enriquecimento das suas interpretações” (cit. por idem), o 

que corrobora a ideia de Flick (2013), autor que considera a importância da complementaridade 

entre perspetivas metodológicas diferentes “no estudo de um assunto, (…) concebido como 

forma de compensar as fraquezas e os pontos cegos de cada um dos métodos, os quais se 

mantêm autónomos, funcionando lado a lado” (Silva, 2017, p.54).  

Adicionalmente, a pesquisa seguiu uma perspetiva exploratória, do tipo interpretativista, 

aplicada ao estudo específico da problemática em análise, no caso da freguesia de Evoramonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Caracterização do território em estudo 
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Evoramonte é uma das nove freguesias pertencentes ao concelho de Estremoz. 

Figura 1 – Mapa do concelho de Estremoz 

 

Fonte: Câmara Municipal de Estremoz (2022) 

Com 12 683 indivíduos recenseados nos Censos 2021 (INE, 2021), o concelho de Estremoz, 

ocupando uma área total de cerca de 514 km2, integra a região do Alentejo Central, inserindo-

se na sub-região denominada “Zona dos Mármores”, em conjunto com os municípios de 

Alandroal, Borba e Vila Viçosa (Câmara Municipal de Estremoz, s.d). 

Limitado a norte pelos concelhos de Sousel, Fronteira, Monforte, a nascente pelo concelho de 

Borba, a sul pelos concelhos de Évora e Redondo, e a poente pelo concelho de Arraiolos, o 

município possui nove freguesias – Arcos, Glória, Evoramonte, São Domingos de Ana Loura, 

Veiros, Estremoz (Santa Maria e Santo André), São Bento do Cortiço e Santo Estêvão, 

Ameixial (Santa Vitória e São Bento), São Lourenço de Manporcão e São Bento de Ana Loura. 

As principais atividades económicas do concelho são a extração de mármore, a agropecuária, o 

artesanato (com destaque para a Produção do Figurado em Barro de Estremoz, inscrita, desde 

2017, na Lista Representativa do Património Cultural e Imaterial da Humanidade da Unesco), 

a produção de vinho, a gastronomia típica e os produtos alimentares tradicionais da região, 

nomeadamente enchidos e queijos. A floresta mediterrânica cobre cerca de 40% (1 528 
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hectares) do seu território, sendo o sobreiro, a azinheira e a oliveira as principais espécies 

arbóreas do território (CIMAC, s.d). 

A freguesia de Evoramonte, com uma área de 99,42 km2, dista 16 quilómetros de Estremoz, 

sede de concelho, e 26 quilómetros da capital de distrito, Évora, sendo a Estrada Nacional 18, 

a principal via de acesso a esta freguesia.  

A agropecuária e construção civil, são atividades que empregam grande parte da população, 

com o setor do turismo a ser, a pouco e pouco, um fator de sustentabilidade (Câmara Municipal 

de Estremoz, s.d).  

Figura 2 – Mapa de freguesia de Evoramonte 

 

Fonte: Câmara Municipal de Estremoz (2022) 

2.1 História de Evoramonte 

Evoramonte terá sido conquistada por D. Afonso Henriques, aos mouros, em 1166, não 

existindo, contudo, fontes seguras que o possam confirmar. A primeira menção a Evoramonte 

surge em 1248, quando, com a intenção de povoar a vila D. Afonso III lhe concedeu Carta de 

Foral, posteriormente ampliada a 24 de Maio de 1271, concedendo-lhe maiores privilégios. Em 

1306, tendo como propósito proteger a vila e os seus habitantes, D. Dinis manda construir as 

muralhas medievais, com as suas quatros portas em arco de ogiva, que ainda hoje subsistem. 

Em 1385, D. Nuno Álvares Pereira recebe a vila por doação e cede-a, em 1461, ao seu neto D. 

Fernando, tornando-a propriedade do Ducado de Bragança. A 15 de dezembro de 1516, D. 

Manuel I concede à vila a Carta de Foral da Leitura Nova, confirmando o Termo 
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Evoramontense. Em 1531, um violento sismo sacudiu a vila, quase destruindo na totalidade as 

suas estruturas medievais. Logo após o terramoto, e para afirmar o poder da Casa de Bragança, 

D. Jaime I e D. Teodósio I decidem reforçar as muralhas com baluartes cilíndricos e erguer a 

majestosa Torre/Paço Ducal. Evoramonte foi sede de concelho até 1855, altura em que passou 

a integrar o concelho de Estremoz (Câmara Municipal de Estremoz, s.d). 

2.2 Realidade sociodemográfica do concelho de Estremoz e da freguesia de 

Evoramonte 

De acordo com os resultados provisórios dos Censos 2021, a população residente em 

Evoramonte corresponde a 506 indivíduos. Destes, 242 são homens e 264 são mulheres. 

O grupo etário dos 25/64 anos é o mais representativo, com 231 indivíduos, seguindo-se o grupo 

dos mais de 65 anos, com 194 indivíduos, o grupo dos 0/14 anos, com 46 indivíduos e o grupo 

dos 15/24 anos, com 35 indivíduos.  

Gráfico 1 – Distribuição da população de Evoramonte, por grupo etário, em 2021 

 
Fonte: INE – Censos 2021, elaboração do autor 

Os resultados provisórios dos Censos 2021 vêm demonstrar a tendência de perda demográfica 

em Portugal, revelando que à data do estudo, a população portuguesa, se comparada com a 

inscrita nos Censos 2011, registou uma diminuição de 2,1%, no total das NUTS II – 

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, que divide o território em 

Alentejo, Algarve, Lisboa, Centro, Norte, Açores e Madeira.  
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Na década que medeia 2011 e 2021, o Alentejo viu diminuída a sua população em 6,9%9, 

destacando-se, de entre as sete regiões do País, como a que mais população perdeu, neste 

período de dez anos. 

Em Estremoz, os dados acentuam, de forma ainda mais preponderante, a crescente 

desertificação populacional que se verifica na região, tendo a população residente no concelho 

diminuído 11,4%, o que corresponde a menos 1.635 indivíduos – nos Censos 2011 foram 

registados 14 318 habitantes; nos Censos 2021 foram registados 12 683 habitantes. De referir 

que todas as nove freguesias do concelho de Estremoz perderam população, neste espaço 

referido de dez anos. 

A involução demográfica registada em Evoramonte, entre 2011 e 2021 é, em valor percentual, 

idêntica à registada na totalidade do concelho a que se pertence, assinalando, entre 2011 

(registados 569 habitantes) e 2021 (registados 506 habitantes) uma perda de 11,1% 

(correspondente a uma diminuição de 63 habitantes). 

Se antecedermos vinte anos, e nos reportarmos a 2001, verificamos que a percentagem de perda 

demográfica, no concelho de Estremoz é maior que a registada nos últimos dez anos, pois “ao 

longo dos últimos três momentos censitários, o município de Estremoz viu diminuir, 

sucessivamente, a sua população residente, tendo esta passado de 15 672 habitantes em 2001, 

para 12 683 habitantes em 2021 – um decréscimo de 19,1%” (FFMS, 2021). 

Esta percentagem de perda demográfica, entre 2001 (registados 724 habitantes) e 2021, é na 

freguesia de Evoramonte de 30,11% (menos 218 habitantes), consideravelmente mais 

acentuada (+11%) que a registada, nos mesmos últimos vinte anos, no concelho a que pertence. 

Esta incapacidade de autorregeneração, no Alentejo Central, “ (…) cria, um problema grave ao 

nível da desertificação que requer respostas ao nível da fixação da população residente e de 

atração de novos habitantes” (Monte – Desenvolvimento Alentejo Central, 2020).  

Na freguesia de Evoramonte, em 2021, o nível de ensino (Tabela 1) mais representativo é o 1.º 

ciclo, com 33% (167 indivíduos), seguindo-se o secundário e pós-secundário (19%), o 3.º ciclo 

(10,7%), o ensino superior (9,1%) e o 2.º ciclo (8,5%). Do universo total da população há a 

realçar o número de 100 indivíduos sem qualquer nível de escolaridade, cerca de 20% da 

população. 

                                                
9 Resultados disponíveis em https://censos.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html. 
 

https://censos.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html
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Tabela 1 – Nível de escolaridade da população de Evoramonte, em 2021 

Nível de escolaridade N.º de indivíduos % 

 Sem qualquer nível de escolaridade 100 19,8 

1.º Ciclo 167 33,0 

2.º Ciclo 43 8,5 

3.º Ciclo 54 10,7 

Secundário e Pós-Secundário 96 19,0 

Superior 46 9,1 

Total 506 100,0 
Fonte: INE – Censos 2021, elaboração do autor 

2.3 Recursos patrimoniais de Evoramonte 

 Castelo de Evoramonte – Cerca Urbana (MN) e Torre/Paço Ducal (MN)10 

A cerca medieval de Evoramonte foi mandada construir em 1306, no reinado de D. Dinis (r. 

1279-1325). O perímetro amuralhado forma um triângulo isósceles, cujo lado maior segue a 

linha NE-SO. Mantém ainda as suas quatro portas principais e um postigo: a porta do Freixo, 

com arco gótico sem impostas e protegida por dois torreões cilíndricos, está orientada a Sul e 

tem uma inscrição que corresponde ao início da construção da cerca; a porta do Sol, muito 

semelhante à anterior, está orientada a Oeste; a porta de São Brás está orientada no sentido da 

ermida com o mesmo nome e ainda mantém as suas munhoneiras (encaixes para o eixo de um 

canhão, também designados por munhões); a porta de São Sebastião tem acesso directo por 

estrada à ermida do mesmo orago, sendo que aquela denota influências quatrocentistas ou 

quinhentistas (CM Estremoz, s.d). 

A Torre/Paço Ducal é um bom exemplar de arquitetura quinhentista, construído, em princípio, 

depois do terramoto de 1531, pelos mestres Diogo e Francisco de Arruda11, sendo o senhor da 

vila, na altura, D. Jaime, duque de Bragança. Segundo o historiador de arte Paulo Pereira, a sua 

planta centrada é provavelmente a sua característica mais marcante, que derivará tanto dos 

edifícios militares tradicionais, como de edifícios sagrados e funerários, estes mais comuns 

nesta época. De qualquer forma, os conceitos estéticos manuelinos estão ainda presentes, apesar 

de, provavelmente, este edifício ter sido construído no reinado de D. João III (r.1521-1557), 

período normalmente designado por Tardo-Manuelino (idem). 

                                                
10 Categoria: MN - Monumento Nacional, Decreto de 16-06-1910. 
11 Arquitetos régios responsáveis pelos traçados da Torre de Belém, em Lisboa, e do Convento de Cristo, em 
Tomar, entre outras obras arquitetónicas, da primeira metade do século XVI, emblemáticas do País. 
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Para Guerreiro, a Torre/Paço Ducal constitui-se, absolutamente, como ex-líbris da freguesia, 

quer pela forma como o monumento sublinha o local preciso desta povoação, no imenso 

horizonte alentejano, quer pela imagem que deixa na memória de quem a um dia a vislumbre 

(2001). “Mas não possui apenas um valor simbólico, ao nível artístico marca igualmente o fim 

do Manuelino e o início da Renascença em Portugal, sendo uma peça incontornável quando se 

estuda a Arte do século XVI deste país” (idem, p. 160) 

Visitado por 11 435 pessoas, em 2019 – correspondente ao maior número de visitantes desde 

200812 – o castelo é apontado, pela sua capacidade atrativa, dinamizadora do turismo local, 

como o elemento que mais tem contribuído para o desenvolvimento da comunidade. 

No dia 29 de junho de 2021, foi assinado o auto de transferência de competências de gestão, 

valorização e conservação do Castelo de Evoramonte, tendo a cerimónia de entrega da 

Torre/Paço ducal do Castelo de Evoramonte à Câmara Municipal de Estremoz ocorrido no dia 

25 de março de 2022. Anteriormente a esta data, o Monumento Nacional encontrava-se sob 

tutela da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

 A Convenção de Evoramonte 

A Convenção de Evoramonte foi assinada a 26 de maio de 1834, pelos marechais Saldanha e 

Duque da Terceira, representantes de D. Pedro IV e dos liberais, e pelo marechal Azevedo e 

Lemos, representante de D. Miguel e dos absolutistas. Esta Convenção, ou Concessão, 

determinou o fim da única guerra civil, iniciada em 1831, que Portugal conheceu, em quase 900 

anos de História, resultando na rendição e no exílio de D. Miguel – na Itália e mais tarde na 

Áustria, onde viria a falecer, em 1866 –, bem como no triunfo do regime liberal e o 

reconhecimento de D. Maria II (filha de D. Pedro IV) como Rainha de Portugal (, s.d).  

O tratado de Paz, que pôs termo a um “período (…) de derramamento de sangue, de batalhas, 

perseguições e destruição do país” (idem, p. 1) foi assinado, na data suprarreferida, no n.º 41 da 

antiga Rua Direita, hoje designada por Rua da Convenção13. 

 

 Património Religioso 

                                                
12 Números fornecidos pela Direção Regional de Cultura do Alentejo (anos de 2008 a junho de 2021 – ver em 
Anexo II). 
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O conjunto monumental religioso localizado na freguesia é composto por dez templos 

referenciados – “ (…) igrejas e capelas de origem medieval ou moderna, decorada com recheios 

maneiristas e barrocos (…) ” (Guerreiro et al., 2006, p. 110).  

Deste grupo, um número significativo pertence, refere Guerreiro (2001), ao “ (…) Gótico 

Alentejano, as quais terão sido construídas ou reconstruídas no decurso do século XVI” (p. 

160), considerando o autor que “quem pretender estudar e analisar esta tipologia de património 

cultural terá que passar obrigatoriamente por esta vila, já que no seu termo se encontram bons 

e numerosos exemplares desta arquitetura tão característica do Alentejo” (idem). Os 

monumentos referidos por Guerreiro (2001) são os seguintes: 

 Capela de Santa Rita de Cássia – “ (…) fundada pela Ordem da Descalcez de Santo 

Agostinho de Estremoz, (…). (…). O púlpito de madeira encontramo-lo na esquerda do 

templo, assentando em trabalho setecentista caiado a branco. ” (pp.101-102). 

 Ermida de Santa Margarida – “ (…) de provável construção quinhentista ou seiscentista 

(…) ” (p.103). 

 Ermida de Santa Vitória – “ (…) terá sido edificada provavelmente no [século] XVI 

(…) ” (p.105).  

 Ermida de Santo Estevão – “ (…) [construção] ocorrida em data desconhecida” (p.109), 

existindo, no entanto, referências ao templo datadas de 1758. 

 Ermida de São Braz – “ O imóvel está datado como sendo do século XIII, e como tendo 

pertencido aos templários (…) ” (p.113). 

 Ermida de São Lourenço – “ (…) cuja fundação remontará ao século XVI (…) ” (p.119). 

  Ermida de São Marcos – “ (…) do século XVI” (p.125). 

  Ermida de São Sebastião – “ (…) templo de origem quinhentista” (p.129). 

 Igreja de Nossa Senhora da Conceição ou de Santa Maria – “ (…) igreja matriz de 

Evoramonte, (…), designação medieval do templo desde pelo menos o século XIII, 

época em que possivelmente foi erigida.” (p.133). 

 Igreja de São Pedro – “ A primeira referência a esta igreja extramuros acontece, (…), 

em 1320.” (p.145). 

 Património Paisagístico 
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A partir da vila, ou recinto intramuralhas, de Evoramonte, localizado a 474 metros de altitude, 

na vertente Oeste da Serra de Ossa, a paisagem que se vislumbra é absolutamente extravagante, 

detentora de um “horizonte de invulgar alcance” (Contreiras, 2012, p. 1). O castelo, 

“dominando a paisagem envolvente como se de um guardião se tratasse” (Expresso, 2022, p. 

28) oferece ao visitante um miradouro excecional que permite apreciar as vastas planícies 

douradas dos campos alentejanos (Turismo do Alentejo, 2018) e as “valências marcantes da 

larga paisagem que desagua nos nossos olhares, sempre com tonalidades diversificadas” 

(Guerreiro et al., 2006, p. 122). Uma vista deslumbrante que devolve, a quem desde ali a 

contemple, 360º de uma vastidão infinita: 

Céu e terra ali estão, por inteiro, cosidos na linha de horizonte. Nas alturas, cavalgadas por 

ninhadas pouco convictas de nuvens, plana uma rapina. Próximo, o voo insistente das 

andorinhas antevê findo o verão. Tudo o mais é planície, áurea de estio, acolhendo sobreiros e 

azinheiras, oliveiras e mato. Longe, semelhantes a dunas alvas, espreguiçando na paisagem, as 

cidades de Évora, para oeste, Estremoz, para leste. Muito, muito distante Arraiolos. Perdendo-

se nos cinzentos do “fim do mundo”, a grande Serra de São Mamede. Próximo, a poucos 

quilómetros, grande crista formada pela Serra de Ossa. (Evoramonte: Das alturas deste Alentejo 

apetece dizer, “o Mundo mora todo neste lugar”, 2019). 

2.4 Espaços e equipamentos públicos existentes em Evoramonte14  

       Torre/Paço do Castelo de Évora Monte 

 Centro Interpretativo da Convenção de Évora Monte15 

 Junta de Freguesia de Evoramonte 

 Jardim-de-infância e Escola Básica do 1.º ciclo de Evoramonte 

 Centro de Dia e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Santa Casa da 

Misericórdia de Evoramonte 

 Extensão de Saúde de Evoramonte – unidade periférica do Centro de Saúde de 

Estremoz. Localizada na Casa do Povo, encontra-se aberta uma vez por semana, às 

terças-feiras, e conta com a presença de um médico, de um enfermeiro e de um assistente 

                                                
14 À data de 15/07/2022; Fonte: presidente da Junta de Freguesia de Evoramonte 
15 Inaugurado no dia 10 de dezembro de 2021, após as entrevistas e inquérito por questionário aplicados 
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técnico. Sem horário de atendimento fixo, começa a receber utentes da “parte da 

manhã”, prolongando-se, caso o número de utentes o justifique, pela “parte da tarde”. 

         Polidesportivo de Evoramonte 

         Parque Infantil  

         Salão de festas da Casa do Povo de Evoramonte  – o espaço é passível de ser alugado 

à junta de freguesia, para a realização de eventos particulares, como por exemplo festas 

de aniversário ou de casamento. 

         Parque Fitness (contíguo ao edifício da junta de freguesia); 

 3. Caracterização dos participantes no estudo 

3.1 Atores-chave 

Na fase exploratória do estudo, e tendo como objetivo averiguar quais os principais recursos 

patrimoniais de Evoramonte, bem como outras apreciações acerca desses mesmos recursos, 

foram efetuadas entrevistas, semiestruturadas, a sete atores-chave, residentes na referida 

freguesia do município de Estremoz. Nesta fase exploratória procurou-se identificar quais os 

recursos que na perspetiva de informantes privilegiados e residentes em Evoramonte reuniam 

maior consenso como tendo potencial “valor acrescentado” para a dinâmica local de 

desenvolvimento. 

Com idades compreendidas entre os 31 e os 74 anos, estes interlocutores foram 

intencionalmente selecionados pelo facto de deterem um conhecimento relevante e aprofundado 

sobre as dinâmicas locais, resultante da sua experiência pessoal e profissional. Em concreto, 

são empreendedores locais – empresários de restauração, de hotelaria, de loja de produtos 

regionais, de agência de passeios turísticos – ou desempenham/desempenharam cargos em 

diversas instituições – Diretor da Biblioteca e dos Arquivos do Paço Ducal de Vila Viçosa, 

provedor da Santa Casa da Misericórdia de Evoramonte, presidente da Liga dos Amigos do 

Castelo de Évora Monte/presidente da Rede Europeia de Sítios da Paz. 
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3.2 Stakeholders16 locais e regionais  

Com o objetivo de explorarmos as suas opiniões sobre a importância do património existente 

em Evoramonte para o desenvolvimento da localidade, foram efetuadas entrevistas, 

semiestruturadas, a oito stakeholders, públicos e privados. Os interlocutores foram escolhidos 

pela sua capacidade de envolvimento nas tomadas de decisão no modelo de governação do 

território e na gestão do património de Evoramonte, mas também pelo seu conhecimento 

abalizado sobre as questões da valorização dos elementos patrimoniais do Alentejo e, 

particularmente, da localidade em estudo. 

Os stakeholders entrevistados foram: 

 Diretora Regional de Cultura do Alentejo;  

 Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

(CCDR Alentejo) e da Comissão Diretiva do Alentejo 2020;  

 Presidente da Turismo do Alentejo;  

 Presidente da Câmara Municipal de Estremoz;  

 Presidente da Junta de Freguesia de Evoramonte;  

 Diretora-Geral da Spira-Agência de Revitalização Patrimonial: uma das entidades 

responsáveis pelo estudo, apresentado em dezembro de 2020, “Património Cultural em 

Portugal: Avaliação do Valor Económico e Social”, documento que indica estratégias 

de valorização deste ativo, para o desenvolvimento do território. 

 Coordenadora da Rede Europeia de Sítios da Paz – Places of Peace: rede de lugares da 

Europa onde foram assinados Tratados de Paz ou Capitulações, sendo um deles, 

Evoramonte.  

 Responsável pelo Departamento de Projetos e Cooperação para o Desenvolvimento do 

Monte-Desenvolvimento Alentejo Central – Organização Não Governamental que 

promove intervenções de âmbito local, regional e internacional, para o desenvolvimento 

sustentável e inclusivo das comunidades rurais. 

 

 

                                                
16 Responsáveis/representantes de organismos locais e regionais com ação direta e indireta no domínio das opções 
de desenvolvimento assumidas na freguesia de Evoramonte. 
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3.3 População residente em Evoramonte (amostra) 

Para determinação de uma amostra representativa da população foi assumida como base de 

recenseamento a população residente na freguesia de Evoramonte em 2011 (os dados oficiais 

existentes na altura; o processo de inquirição realizou-se entre 28 de agosto e 4 de setembro de 

2021 anterior à data da publicação dos dados do Censos de 2021). Considerando os dados de 

2011, residiam em Evoramonte: 569 pessoas, sendo 308 mulheres e 261 homens. A distribuição 

por grupos etários era a seguinte: 

Gráfico 2 – Distribuição da população de Evoramonte, por grupo etário, em 2011 

 
Fonte: INE – Censos 2011, elaboração do autor 

Considerando a necessidade de constituir uma amostra representativa da população, assumiu-

se como mais adequado, dados os objetivos do estudo, considerar apenas a população residente 

com 18 anos ou mais. Foi estimada a partir dessa base uma amostra não probabilista por quotas, 

respeitando a proporcionalidade por grupos etários. Assim, a distribuição considerada na 

população e na amostra é a que consta na Tabela 2, a seguir: 
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Tabela 2 – Distribuição por grupos etários da população residente em Evoramonte e da amostra, 
considerada no estudo 

  População Amostra 
Grupos etários HM H M H M HM 

18 - 24 anos 30 9 21 2 5 7 
25 - 29 anos 29 16 13 4 3 7 
30 - 34 anos 34 14 20 4 5 9 
35 - 39 anos 27 15 12 4 3 7 
40 - 44 anos 32 21 11 5 3 8 
45 - 49 anos 38 17 21 4 5 9 
50 - 54 anos 30 16 14 4 4 8 
55 - 59 anos 37 20 17 5 4 9 
60 - 64 anos 40 20 20 5 5 10 
65 - 69 anos 37 15 22 4 6 10 
70 - 74 anos 42 16 26 4 7 11 

75 ou mais anos 129 52 77 13 19 32 

 505 231 274 58 69 127 
Fonte: INE, Censos 2011; Dados trabalhados pelo autor para cálculo da amostra, agosto de 2021 

Considerou-se para o cálculo da amostra uma base de 25% do total da população distribuídos 

de forma proporcional, à registada na população, por grupos etários. Durante o processo de 

inquirição, e dado o vínculo de grande proximidade do investigador com a população em 

estudo, verificou-se a disponibilidade e até interesse adicional de mais residentes na freguesia 

para responder ao questionário. A amostra final ficou constituída por 153 inquiridos, 

representativa de 30,23% da população inicialmente considerada para o estudo.  

Tabela 3 – Distribuição por grupos etários da população residente em Evoramonte e da amostra 
efetivamente considerada no estudo 

  População Amostra considerada 
Grupos etários HM H M H M HM 

18 - 24 anos 30 9 21 9 9 18 
25 - 29 anos 29 16 13 1 4 5 
30 - 34 anos 34 14 20 6 6 12 
35 - 39 anos 27 15 12 5 1 6 
40 - 44 anos 32 21 11 4 7 11 
45 - 49 anos 38 17 21 9 7 16 
50 - 54 anos 30 16 14 9 6 15 
55 - 59 anos 37 20 17 7 6 13 
60 - 64 anos 40 20 20 1 3 4 
65 - 69 anos 37 15 22 6 10 16 
70 - 74 anos 42 16 26 7 8 15 

75 ou mais anos 129 52 77 7 15 22 

 505 231 274 71 82 153 
Fonte: INE, Censos 2011; Dados trabalhados pelo autor para cálculo da amostra tendo por base o processo de 
aplicação dos questionários, setembro de 2021. 
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No que respeita à nacionalidade (Tabela 4), a grande maioria dos inquiridos é de nacionalidade 

portuguesa (96,1%) – apenas seis dos inquiridos não têm nacionalidade portuguesa.   

Tabela 4 – Nacionalidade dos inquiridos, no questionário 

Nacionalidade Frequência % 

 Portuguesa 147 96,1 

Brasileira 1 0,7 

Moldava 3 2,0 

Angolana 1 0,7 

Holandesa 1 0,7 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

No que se refere ao estado civil dos inquiridos (Tabela 5), observa-se que mais de metade é 

casada (57,5%), sendo que o segundo grupo mais representativo é o dos solteiros (22,2%).  

Tabela 5 – Estado civil dos inquiridos, no questionário 

Estado Civil Frequência % 

 Solteiro(a) 34 22,2 

Casado(a) 88 57,5 

Em união de facto 10 6,6 

Divorciado(a) 7 4,6 

Viúvo(a) 14 9,2 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

No que diz respeito às habilitações literárias (Tabela 6), o 4.º ano de escolaridade é a habilitação 

mais representada na amostra (28,8% dos inquiridos), seguida do 12.º ano (24,8%) e do 6.º ano 

(12,4%). Dos inquiridos, 16,4% detém o ensino superior 

(Licenciatura+Mestrado+Doutoramento) e 8,5% não sabe ler nem escrever ou sabe ler e 

escrever, mas não frequentou a escola.  

Tabela 6 – Habilitações literárias dos inquiridos, no questionário 

Habilitações Literárias Frequência % 

 Não sabe ler nem escrever 5 3,3 
Sabe ler e escrever, 

mas nunca frequentou a escola 3 2,0 

4.º Ano 44 28,8 

6.º Ano 19 12,4 

9.º Ano 19 12,4 

12.º Ano 38 24,8 

Bacharelato 3 2,0 
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Licenciatura 15 9,8 

Mestrado 6 3,9 

Doutoramento 1 0,7 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

O número de elementos do agregado familiar dos inquiridos (Tabela 7) varia entre um e sete, 

sendo que os agregados familiares compostos por duas (39,2%) e três pessoas (23,5%) são os 

mais representativos. Dez dos inquiridos vivem sozinho(a)s.  

Tabela 7 – Número de elementos do agregado familiar dos inquiridos, no questionário 

N.º de elementos do agregado familiar Frequência % 

 1 10 6,5 

2 60 39,2 

3 36 23,5 

4 22 14,4 

5 18 11,8 

6 2 1,3 

7 1 0,7 

Não respondeu 4 2,6 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Relativamente à composição do agregado familiar (Tabela 8) a maioria dos inquiridos vive com 

o cônjuge (67,3%) e/ou com os filhos (42,5%) 

Tabela 8 – Composição do agregado familiar dos inquiridos, no questionário 

Composição do agregado familiar Frequência % 

 Vive sozinho(a)  10 6,5 

Cônjuge 103 67,3 

Filhos 36 42,5 

Netos 5 3,3 

Sogros 2 1,3 

Irmãos 8 5,2 

Outros (avó, companheiro(a), genro) 6 3,9 

Não respondeu 1 0,7 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 
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Quanto ao tempo de residência na freguesia de Evoramonte (Tabela 9) a maioria dos inquiridos 

(113), correspondendo a 73,9% do universo da amostra) vive desde sempre na freguesia de 

Evoramonte. 

Tabela 9 – Tempo de residência, dos inquiridos por questionário, na freguesia de Evoramonte 

Tempo de residência em Evoramonte Frequência % 

 Desde sempre 113 73,9 

5 a 10 anos 11 7,2 

10 a 20 anos 8 5,2 

20 a 40 anos 13 8,5 

40 a 50 anos 5 3,3 

 Não respondeu 3 2,0 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

A maioria dos inquiridos trabalha por conta de outrem (46,4%), destacando-se, igualmente o 

número de reformados (30,7%) (Tabela 10). Os estudantes representam 5,9% da amostra e 

apenas um dos inquiridos se encontra em situação de desemprego. 

Tabela 10 – Situação profissional dos inquiridos, no questionário 

Situação profissional Frequência % 
 Trabalhador(a) por contra de outrem 71 46,4 

Trabalhador(a) por conta própria 24 15,7 

Trabalhador(a) doméstico não remunerado 1 0,7 

Estudante 9 5,9 

Reformado(a) 47 30,7 

Desempregado(a) 1 0,7 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

4. Técnicas de recolha de dados 

As técnicas de recolha de dados têm, na sua base, ações elementares como observar, ler e 

perguntar, sendo que a “definição dos procedimentos inerentes à recolha de dados está 

subordinada ao tipo de informação necessária ao esclarecimento do problema da investigação” 

(Caixeiro, 2014, p. 382). 

Na definição do tipo de procedimentos para a recolha de dados a utilizar na elaboração deste 

estudo, considerámos ser indispensável a análise documental, a realização de entrevistas, 

estruturadas e semiestruturadas, e a aplicação de um inquérito por questionário. A observação 
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direta, inerente à própria vivência do investigador, é também, julgamos, capacitadora de uma 

reflexão, capaz de ajudar a colocar as questões necessárias à elaboração de dados meritórios. 

 Observação direta 

A observação direta possibilita ao investigador, na primeira pessoa, captar, de imediato, os 

comportamentos sociais e culturais dos indivíduos contextualizados na investigação, sem 

necessidade de recorrer a qualquer tipo de mediação, sendo que essa mesma observação deverá 

constituir-se através de um período de tempo “suficientemente prolongado ocorrendo no habitat 

natural do grupo, de modo a que o investigador possa ver o mundo com os olhos dos sujeitos 

estudados” (Caixeiro, 2014, p. 386). 

Tendo o investigador, responsável por este trabalho, raízes profundas, familiares e de amizade, 

em Evoramonte, localidade sobre a qual a investigação incide, socializando de forma 

sistemática e contínua com a sua população, desde “o berço” até aos dias de hoje, a observação 

direta, no âmbito das várias questões que se colocam à freguesia, é indissociável da própria 

condição do autor. A interação pessoal e muito próxima com a realidade em estudo beneficiou 

todo o processo de recolha de dados. 

 Análise documental 

Qualquer que seja o carácter, formato ou suporte da informação disponível, a sua utilização é 

indispensável na área da investigação social. Um bom exemplo de análise documental é a 

revisão da literatura, embora esta forma de recolha de dados inclua outro tipo de documentos, 

entendendo-se documento como “todo o material informativo acerca de um determinado 

fenómeno que existe independentemente da ação do investigador” (Caixeiro, 2014, p. 384). 

De acordo com Sá-Silva, Almeida e Guindani a riqueza de informações que “pode ser extraída 

e resgatado dos documentos justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais, 

uma vez que possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de 

contextualização histórica e sociocultural” (2009, cit por Junior, Oliveira, Santos & 

Schnekenberg, 2021, p. 39). 

A análise documental utilizada para este trabalho recorreu, fundamentalmente, a plataformas 

eletrónicas de domínio científico, em particular à Renates (Registo Nacional de Teses e 

Dissertações), à Scielo (Scientific Electronic Library Online), à Rcaap (Repositório Científico 

de Acesso Aberto de Portugal) e ao Google Académico, mas também a documentos 

institucionais, regionais, nacionais e de âmbito europeu, a sites de sistematização estatística, 

como o INE ou o Pordata, e a livros. 
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O propósito da pesquisa documental efetuada serviu fundamentalmente, após leitura, 

assimilação e reflexão dos documentos consultados, para a base da elaboração do 

enquadramento teórico, para contextualização da problemática face a indicadores estatísticos, 

para a fundamentação abalizada de conclusões. 

 Inquérito por entrevista 

Atores-chave – Na fase exploratória do estudo, e tendo como objetivo averiguar quais os 

principais recursos patrimoniais de Evoramonte, bem como outras apreciações acerca desses 

mesmos recursos, foram efetuadas, em outubro de 2020, seis entrevistas semiestruturadas e uma 

estruturada (ver guião em Apêndice IV), a sete atores-chave, residentes na referida freguesia do 

município de Estremoz (seis das entrevistas foram realizadas presencialmente (estas 

semiestruturadas) e uma à distância, através de email (estruturada). Nesta fase exploratória 

procurou-se identificar quais os recursos que na perspetiva de informantes privilegiados e 

residentes em Evoramonte reuniam maior consenso como tendo potencial “valor acrescentado” 

para a dinâmica local de desenvolvimento. 

Stakeholders – Com o objetivo de explorarmos as suas opiniões sobre a importância do 

património existente em Evoramonte para o desenvolvimento da localidade, foram efetuadas 

entrevistas estruturadas e semiestruturadas (ver guião em Apêndice V), entre fevereiro e junho 

de 2021, a oito stakeholders, públicos e privados. Quatro das entrevistas foram realizadas à 

distância, através de email – por condicionalismos sanitários, no âmbito da covid-19 – , três de 

forma presencial e uma online, através de videoconferência.  

As entrevistas aplicadas foram estruturadas de acordo com quatro subdimensões: 

1. Elementos patrimoniais considerados mais relevantes para a comunidade e para o 

desenvolvimento de Evoramonte; 

2. Trabalho realizado, até ao momento, para a valorização dos elementos patrimoniais 

existentes em Evoramonte; 

3. Trabalho a fazer para a valorização dos elementos patrimoniais existentes; 

4. Obstáculos existentes para a valorização dos elementos patrimoniais. 

 Inquérito por questionário17 

Através de um questionário, que pretende avaliar a perceção que a população de Evoramonte 

                                                
17 O número de inquiridos corresponde a 30,23% da população de Evoramonte, recenseada nos Censos 2021 (506 
indivíduos). 
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tem do seu património local, foram inquiridos 153 indivíduos, de forma presencial, entre os 

dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

O inquérito aplicado (disponível em Apêndice VI) está estruturado em cinco dimensões: 

1. Dados pessoais 

2. Elementos patrimoniais relevantes de Evoramonte 

3. Preservação do património de Evoramonte 

4. Valorização dos elementos patrimoniais de Evoramonte 

5. Dificuldades, interesse e recetividade face à valorização dos elementos patrimoniais de 

Evoramonte 

Dificuldades, interesse e recetividade face à valorização dos elementos patrimoniais de 

Evoramonte 

Em todos os processos de observação indireta (entrevistas e questionários) foram obtidos os 

consentimentos informados e respeitados todos os princípios éticos e de proteção de dados. 

5. Técnicas de análise de dados 

De acordo com Marques o desígnio da análise de dados é obter respostas a questões (2013). 

Sendo as questões vagas, não poderemos “obter respostas diretas, pelo que devemos apenas 

descrever cuidadosamente os dados com vista a obter informação sobre os mesmos e suas 

relações” (idem, p. 282).  

À necessária interpretação preliminar dos dados obtidos para a compreensão das questões em 

estudo e para a consequente obtenção de conclusões, Wright (2003) propõe uma figura de 

analogia, considerando que a análise de dados deverá ser semelhante aos requisitos necessários 

à experiência de beber um bom vinho, “sendo importante cheirar e saborear o vinho, analisar o 

seu complexo bouquet e apreciar a experiência. Beber o vinho de uma só vez não funciona” 

(cit. por Marques, 2013). 

Nesse sentido, para as entrevistas estruturadas e semiestruturadas, feitas a atores-chave e 

stakeholders, e para as respostas abertas incluídas no questionário, procedeu-se à análise de 

conteúdo, técnica metodológica qualitativa que Bardin (1977) apresenta como “um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações” (p.31) e que Gaskell considera proporcionar “os dados 

básicos para o desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua 

situação” (2002, cit. por Câmara, 2012, p. 181) tendo como objetivo “uma compreensão 



39  

detalhada das crenças, atitudes, valores e motivação, em relação aos comportamentos das 

pessoas em contextos sociais específicos” (idem). 

No âmbito deste estudo, as entrevistas realizadas presencialmente e online foram registadas, 

com o consentimento dos participantes, com recurso a gravação áudio, sendo todas elas 

(incluindo as entrevistas feitas com recurso a email) posteriormente transcritas e incluídas em 

grelhas específicas de análise de conteúdo. As categorias assumidas na análise de conteúdo 

foram identificadas por inferência, ou seja, emergiram da identificação do sentido comum 

subjacente às unidades de registo obtidas nas respostas.  

No que respeita aos dados obtidos via inquérito por questionário, foi feita uma análise com 

recurso a medidas de estatística descritiva, através do software SPSS Statistics 26.  

A análise de dados potenciou a interpretação combinada e sequencial da informação recolhida, 

que foi explorada no sentido de identificar qual a opinião tida, por quem reside e por quem tem 

poder de decisão, responsabilidades e/ou interesses específicos no território e na freguesia de 

Evoramonte, sobre o potencial dos recursos patrimoniais existentes para o desenvolvimento 

local. 

PARTE III. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

1. OPINIÃO DE ATORES-CHAVE DA COMUNIDADE SOBRE OS RECURSOS 

PATRIMONIAIS DE EVORAMONTE E O SEU POTENCIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

Tendo como objetivo averiguar quais os principais recursos patrimoniais de Evoramonte, bem 

como outras apreciações acerca desses mesmos recursos, foram efetuadas entrevistas a sete 

atores-chave, residentes na referida freguesia do município de Estremoz. 

Com idades compreendidas entre os 31 e os 74 anos, estes interlocutores (doravante 

referenciados de E1 a E7) foram intencionalmente selecionados pelo facto de deterem um 

conhecimento relevante e aprofundado sobre as dinâmicas locais, resultante da sua experiência 

pessoal e profissional. Em concreto, são empreendedores locais – empresários de restauração, 

de hotelaria, de loja de produtos regionais, de agência de passeios turísticos – ou 

desempenham/desempenharam cargos em diversas instituições – diretor da Biblioteca e dos 

Arquivos do Paço Ducal de Vila Viçosa, provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

Evoramonte, presidente da Liga dos Amigos do Castelo de Évora Monte/presidente da Rede 

Europeia de Sítios da Paz.  
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A entrevista aplicada está estruturada em quatro subdimensões: 

 Elementos patrimoniais considerados mais relevantes para a comunidade e para o seu 

desenvolvimento. 

 Trabalho feito, até ao momento, para a valorização dos elementos patrimoniais. 

 Trabalho a fazer para melhor valorização dos elementos patrimoniais. 

 Obstáculos existentes para a valorização dos elementos patrimoniais. 

1.1 Elementos patrimoniais considerados mais relevantes para a comunidade e para o 

seu desenvolvimento  

1.1.1 Elementos patrimoniais distintivos de Evoramonte 

Os entrevistados consideram ser: 

 o Castelo 

“O Paço Ducal (…).” (E1);  

“Em primeiro lugar o castelo.” (E2);  

“ (…) O castelo (…).” (E3);  

“O castelo é o ponto de partida dos evoramontenses.” (E4);  

“O castelo (…).” (E5);  

“O castelo (…) é um elemento chave de tudo isto (…).” (E7). 

 a Paisagem  

“ (…) A fantástica vista panorâmica (…).” (E1);  

“ (…) A vista fabulosa desde o castelo (…).” (E3);  

“ (…) A paisagem, claro… é incrível.” (E4);  

“ (…) A paisagem.” (E5);  

“ (…) O património paisagístico.” (E6). 

 a Convenção de Evoramonte (tratado de paz que pôs termo a seis anos de guerra civil 

– 1828/1834 –, a única na história de Portugal)   

“ (…) O Tratado de Paz (…).” (E1);  

“ (…) A Convenção.” (E2);  
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“O Tratado de Paz (…).” (E3);  

“O que (…) distingue esta terra de outras (…) é o seu património imaterial, que resulta 

do facto de, a 26 de maio de 1834, ter sido aqui assinada a Convenção de Evoramonte.” 

(E6). 

 o Património Religioso 

“ (…) As muitas e belíssimas igrejas” (E1); 

“ (…) As igrejas (…).” (E5); 

“ (…) O património religioso (…).” (E6); 

“ (…) As igrejas da Misericórdia e a de Santa Maria são importantíssimas, com 

azulejos do século XV (…).” (E7). 

 a Biodiversidade 

“A diversidade de fauna (…).” (E1);  

“O olival e o montado, aqui tão bem preservado que proporciona um ecossistema que 

abriga espécies de aves que não se encontram em, praticamente, mais lugar nenhum.” 

(E2); 

“A caça é, mais um, dos patrimónios que aqui existem.” (E4). 

“É uma terra de machados [tiradores de cortiça], onde o montado se dá muito bem.” 

(E7); 

O castelo, a paisagem, a Convenção de Evoramonte, o património religioso e a biodiversidade 

foram os elementos mais citados pelos entrevistados.  

Foram também destacados, embora com menor frequência, outros elementos do património 

local, como: 

 a Gastronomia – “ (…) Pratos como as migas de coentros, a açorda alentejana ou a 

sopa de cação” (E4);  

 a Tranquilidade do local – “ (…) A tranquilidade. (…). Que dia é hoje? Sábado, 11:30 

da manhã. O que é que ouvimos? Apenas os pássaros. É isto que torna este lugar tão 

especial” (E3); 

 as azinhagas – (…) As azinhagas, caminhos rurais (…)” (E1).  
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Os dois subgrupos de elementos patrimoniais elencados integram elementos do património 

material e imaterial. Assim, a secular “responsabilidade” do património histórico e a 

“atmosfera” paisagística, existentes no local, parecem integrar-se, constituindo a identidade 

patrimonial de Evoramonte, na perspetiva dos entrevistados. 

1.1.2 Elementos patrimoniais que mais têm contribuído para o desenvolvimento 

da comunidade de Evoramonte 

 o Castelo 

“A torre é incontornável e emblemática (…). (…) A esta torre, (…), ninguém consegue 

ficar indiferente. Arquitetonicamente é quase única (…), é (…) um marco na paisagem, 

num raio de 40/50 quilómetros a torre surge sempre, lá no alto” (E2); 

“ (…) O castelo é icónico, (…). (…) Vê-se desde todo o lado (…). Tem um lugar 

destacado, inequívoco, no horizonte. Essa marca no horizonte atrai as pessoas” (E3); 

“O castelo, sem dúvida” (E4); 

“O castelo (…). (…), criaram alguns postos de trabalho e contribuíram para o 

desenvolvimento do comércio local” (E5); 

“ (…) As muralhas, a torre (…). Evoramonte como local de visita e local com história, 

que pode, efetivamente, ajudar (…) ” (E7). 

 o Património Religioso 

“ (…) As igrejas, porque criaram alguns postos de trabalho e contribuíram para o 

desenvolvimento do comércio local” (E5); 

“ (…) O património religioso (…) ” (E7). 

 a Convenção de Evoramonte 

“Apesar de Evoramonte ter perdido o estatuto de concelho, pouco mais de 20 anos após 

a assinatura18 (…), a Convenção de Evoramonte é o património que mais contribuiu 

para o desenvolvimento da comunidade (…) ” (E6). 

 o Património Agrícola  

                                                
18 A 24 de outubro de 1855 o concelho de Evoramonte foi definitivamente extinto, sendo o seu antigo termo 
repartido pelos concelhos vizinhos de Estremoz, Évora, Arraiolos e Redondo. Disponível em 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-
em-vias-de-classificacao/geral/view/70670/. 
 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-
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“A agricultura é a chave de Evoramonte, neste momento já nem serviços há ” (E7). 

 a Paisagem 

“A vista panorâmica” (E3). 

 a Tranquilidade  

“ (…) A tranquilidade que aqui existe motiva as pessoas a virem até aqui. Vêm para 

relaxar (…) ” (E3). 

Também os edifícios, intramuralhas, correspondentes “ (…) ao antigo Celeiro Comum (…) e à 

“ (…) antiga Casa da Câmara” (E7), onde hoje se encontram a funcionar, respetivamente, uma 

loja/ateliê de artesanato e uma empresa de atividades turísticas, foram mencionados como atuais 

recursos de atratividade turística. 

1.1.3 Elementos patrimoniais que podem vir a contribuir, no curto/médio prazo 

para o desenvolvimento da comunidade de Evoramonte  

 a Gastronomia 

 “ Há muita gente (…) que aqui vem de propósito para comer as migas ou os lagartos 

de porco preto” (E4); 

 “A gastronomia (…) poderá potenciar a abertura de novos restaurantes e, 

consequentemente, a criação de postos de trabalho” (E5). 

 o Património Religioso – destacando a sua beleza e antiguidade, mas também, 

paradoxalmente, a impossibilidade de ser visitado: 

“ (…) As igrejas, como as da Misericórdia e a de Santa Maria, que são lindíssimas, 

estão sempre fechadas” (E3). 

“São lugares de culto, antiquíssimos, com muitas centenas de anos. Devem poder 

constituir-se como promotores de turismo, em prol da comunidade” (E2). 

 a Convenção de Evoramonte – com referências ao encerramento da casa onde foi 

assinado o tratado de paz, à sua ineficiente sinalização e à necessidade da sua 

valorização museológica: 

“ A casa está fechada e passa despercebida porque não está devidamente sinalizada, 

tem apenas uma pequenina lápide que mal se vê. Era importantíssimo que ali fosse 

criado um centro interpretativo do Tratado” (E1); 
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“Evoramonte é hoje conhecida a nível europeu por aqui ter sido assinado um tratado 

de paz. Esta ideia da paz tem que ser trabalhada (…), tem de se valorizar, no sentido 

de trazer mais visitantes ao sítio e a partir daí pensar no seu desenvolvimento social e 

económico” (E6). 

São ainda referidos outros elementos patrimoniais, tais como: 

 a Biodiversidade – “O montado – há aqui boa cortiça” (E4); 

 o Artesanato – “ (…) Um pouco de artesanato. Também não nos podemos ‘alargar’, 

senão facilmente isto descamba logo para o ‘plástico’” (E7). 

 o casario existente na vila – “ Tudo o que está entremuros. (…).“Cada uma destas 

casas tem um bocadinho de história, são casas muito antigas que acarretam muita 

beleza” (E2); 

 “ (…) Os poços e as fontes (…) ” (E2); 

 “ (…) As lendas associadas (as mouras encantadas, portais para outro mundo).” (E2). 

Os resultados apurados permitem perceber que o castelo, a paisagem, a Convenção de 

Evoramonte, o património religioso e a biodiversidade são os elementos patrimoniais que, na 

opinião dos entrevistados, melhor caracterizam a freguesia de Evoramonte.  

Da mesma forma, o castelo surge, destacado, como sendo o elemento que mais tem contribuído 

para o desenvolvimento da comunidade, acompanhado, neste capítulo, de referências ao 

património religioso, à Convenção, ao património agrícola, à paisagem, à tranquilidade e a 

projetos de âmbito turístico, localizados na “vila” (intramuralhas). 

No que respeita aos elementos patrimoniais que mais poderão vir a contribuir, no curto/médio 

prazo, para o desenvolvimento da comunidade, a gastronomia, pela qualidade dos produtos 

regionais e tipicidade das receitas, destaca-se como a mais referenciada, ainda que a Convenção 

de Evoramonte, o património religioso, a biodiversidade, o artesanato, o casario existente na 

vila, elementos ligados à água e elementos ligados à tradição oral, tenham também sido 

referidos.  

1.2 Trabalho feito para a valorização dos elementos patrimoniais de Evoramonte 

À pergunta “Considera que os elementos do património local estão suficientemente 

valorizados e dinamizados em prol da comunidade local?”, os entrevistados expuseram, 

maioritariamente, uma resposta negativa: 
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“Nós estamos (…) no meio do Alentejo com um património, edificado, paisagístico, 

espetacular…temos tudo para dar e vender e estamos aqui perdidos, sem nada…” (E2). 

apoiando as suas apreciações 

 no prolongado encerramento dos elementos históricos edificados, com referências 

diretas ao castelo, às igrejas e à Casa da Convenção: 

 “Não, de todo. (…). As igrejas estão fechadas (…) ” (E2); 

“A igreja matriz (…), está praticamente sempre fechada. (…) A Casa da Convenção, 

um sítio tão importante, está fechada…” (E3); 

 “ (…) O principal ponto de memória do Tratado de Paz chama-se Casa da Convenção, 

(…) está fechada desde 2013. (…). (…) Muitas vezes a torre encontra-se fechada…” 

(E6); 

“ (…) A Casa da Convenção, um sítio tão importante, está fechada…” (E3); 

“Não, não estão. Com tudo fechado não vamos a lado nenhum” (E1). 

 no incerto e incompreensível horário/calendário de abertura do castelo, ao público: 

“O castelo (…) está sempre fechado no segundo fim de semana de cada mês. Em agosto 

(…) o castelo está três semanas fechado. (…). Não se compreende porque é que isto 

acontece” (E3); 

“A torre tem um horário muito maleável, funciona quando deus quer (…) ” (E7). 

 no descuidado atendimento turístico: 

(…) Este é um castelo tão pouco amável. As senhoras que vendem os bilhetes parecem 

estar sempre zangadas, os visitantes chegam e nem olham para eles, (…), limitam-se a 

anunciar o preço –‘dois euros, é por aí, subir as escadas’. E isto acontece se estiver 

aberto, se conseguires entrar… É uma pena e é frustrante ” (E3);  

“A própria torre, apesar de estar de pé, não tem nada de chamativo – está ali uma 

pessoa a vender bilhetes…se lhe perguntar duas ou três coisas sobre a torre não sabe 

responder (…) ” (E6). 

 na negligente preservação de alguns dos elementos patrimoniais e da sua envolvente: 
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 “ (…) Os poços estão todos em péssimo estado (…). (…) Muros que estão 

perigosíssimos, completamente derrocados (…). A muralha e os torreões… A calçada, 

que vai dar à Porta do Freixo, está perigosíssima…” (E2). 

Interrogados sobre o que destaca acerca do trabalho que tem sido feito em benefício da 

valorização dos recursos patrimoniais, as alusões às ações desenvolvidas são escassas, 

sendo apenas apresentados como exemplos positivos: 

“Um bom exemplo são as casas alentejanas pintadas pela Censa, nas pedras do chão 

das ruas da vila. Esse toque de cor ajudou (…) as visitas. O povo ver que há alguém 

interessado em preservar o património é muito importante ” (E4); 

“Se olharmos para o centro histórico de Evoramonte – o que é que vemos: artesanato, 

gente que faz passeios turísticos, um alojamento local que tem tido muita relevância … 

tudo isto é turismo. É a partir daí que se pode (…), falar em desenvolvimento. A oferta 

turística pode e deve ser muito alargada ” (E6);   

“Há coisas que estão no bom caminho…o Celeiro Comum [loja de artesanato] bem 

como a Casa da Câmara [atividades turísticas] estão a ser bem geridas e utilizadas ” 

(E7). 

Os escassos exemplos suprarreferidos resultam, exclusivamente, de iniciativas desenvolvidas 

por empresários privados.  

1.3 Trabalho a fazer para melhor valorização dos elementos patrimoniais de 

Evoramonte 

Em relação à dimensão “O que pode ser feito a curto/médio prazo em benefício da 

valorização do património existente?”, os entrevistados avançam como hipótese:  

 o aproveitamento de Evoramonte como palco privilegiado de manifestações/projetos 

artísticos/culturais:  

“Existem todas as condições para se criarem aqui eventos culturais ao longo de todo o 

ano (…). Música, teatro, exposições – isto tem tanto potencial para todas as áreas das 

artes… Mas não se faz nada (…) ” (E1); 

“Este castelo tem tanto potencial, para concertos, (…), para eventos, (…) … É preciso 

alterar toda a visão que existe sobre o que o castelo deve ser. (…). É preciso ‘abri-lo’ 

às pessoas, (…) ” (E3);  
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“Fazer umas festas, uns arraiais, um festival de música no castelo (…). (…) Artistas a 

colaborar com a comunidade” (E4); 

“ (…) Dinamização da torre (…) – através de atividades culturais, como exposições, 

concertos e visitas guiadas (…) ” (E5). 

 “A constituição de um centro interpretativo na Casa da Convenção” (E6);  

 “ (…) A abertura das igrejas ao público e a recuperação das muralhas do castelo” 

(E5);  

 “A criação de (…) um passeio à volta das muralhas, com condições de visita” (E6). 

O castelo tem de ser visitado a pé (…). (…). “É (…) muito incómodo meter automóveis 

lá dentro (…). A pé sente-se o chão, sentem-se as árvores, (…) as pedras (…) ” (E7). 

É também destacado por um dos entrevistados a necessidades de se elaborar um plano de 

recuperação:  

“ (…) Estratégico, com a Direção Regional de Cultura19 (…), em parceria com o 

Turismo do Alentejo, com a freguesia, com as várias associações de Evoramonte, com 

os particulares que aqui investem. O plano teria o objetivo de promover a valorização 

do património existente – Paço Ducal, património religioso, tudo – (…) todo ele é 

importante” (E6).  

Suscitada a necessidade de perspetivar o futuro tendo como mote: “Se tivesse nas suas mãos 

a possibilidade de avançar com um projeto de valorização do património de Evoramonte, 

que elementos do património local trabalharia?”, os entrevistados, assumiram como 

hipóteses:  

“Mantinha o castelo visitável todos os dias (…) ” (E1);  

“ (…) Mantinha (…) abertas as igrejas – (…) é preciso entrar, vê-las por dentro, 

maravilhosas” (E3); 

“Organizava eventos culturais. Dinamizava o rancho, promovia noites de contos, 

música, dança, teatro, exposições” (E4); 

                                                
19 A Direção Regional de Cultura do Alentejo, com sede em Évora, é um serviço periférico da administração direta 
do Estado, dotado de autonomia administrativa. A sua área de atuação circunscreve-se ao Alentejo, distritos de 
Portalegre, Beja, Évora, bem como aos quatro concelhos alentejanos do distrito de Setúbal - Alcácer do Sal, 
Grândola, Sines e Santiago do Cacém.  
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(…) Criava um festival de música de qualidade, lá em cima, nas igrejas, nas ruas no 

anfiteatro, na torre” (E6); 

“Trabalharia a valorizarão do centro histórico” (E5); 

“Criava um mercado onde as pessoas pudessem petiscar. (…). Pensava num festival 

gastronómico. Há aqui muito boas cozinheiras, (…) que fazem pratos de caça (…) ” 

(E4); 

“ (…) Um restaurante no castelo funcionaria muito bem, (…) – mas um, não são cinco 

(…), porque isto não pode receber mil visitantes por dia (…) ” (E7) ”; 

“Desenvolvia o turismo de observação de aves, (…) o turismo sunset (…), a observação 

matinal do fantástico nevoeiro e as caminhadas pelas azinhagas (…) ” (E1). 

“Arranjar a estrada que vem dar ao castelo, arranjar um parque de estacionamento, 

arranjar os muros de pedras, cortar as ervas que crescem imenso” (E3). 

Um dos entrevistados considera ainda ser necessário trabalhar num plano de ação geral, 

englobando vários elementos: 

“ (…) É preciso enterrar os cabos, são precisas canalizações, (…). Quando chove muito 

há inundações, água por estas ribanceiras abaixo. Fazer uma ETAR20, começar pelo 

básico, relativamente aos edifícios, às ruas. Tentar perceber como, melhorando isso, 

conseguimos atrair mas pessoas. (…). (…) Um plano é essencial. Se não, repara-se um 

muro de um lado e ele acaba por cair pelo outro (…) ” (E2). 

1.4 Obstáculos existentes para a valorização dos elementos patrimoniais em 

Evoramonte 

Sobre “Quais as principais causas da insuficiente valorização/dinamização do património 

local?”, e considerando que “ (…) Evoramonte pode atrair, pela sua história e beleza, turistas 

de todo o lado (…) ” (E3), os entrevistados destacaram a existência de alheamento comunitário, 

mas, fundamentalmente, de alheamento dos poderes público e político: 

 “ (…) Nunca vi ninguém que olhasse para esta terra com um pensamento de 

desenvolvimento, que lhe atribuísse o potencial que lhe está subjacente (…) ” (E1); 

 “Há um desinteresse da comunidade e do poder político (…). (…) Ninguém nos liga 

nenhuma ” (E2); 

                                                
20 ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais, equipamento inexistente em Evoramonte. 
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 “ (…) Ninguém se preocupa com o património de Evoramonte. (…).“A falta de 

interesse é capaz de ser o problema fundamental. Não sei qual é o plano do presidente 

da Câmara de Estremoz, (…),… não se faz nada por esta terra” (E3); 

 “Há falta de pessoas com iniciativa (…)” (E4); 

“ (…) Falta empenho às entidades competentes (…) ” (E5); 

“ (…) Em oposição ao que acontece em Marvão ou Monsaraz, (…) os responsáveis 

públicos nunca quiseram saber de Evoramonte. (…). O poder autárquico não tem 

qualquer plano para Evoramonte, nunca teve (…) ” (E6); 

“ (…) Tem havido algum desinteresse das entidades oficiais ” (E7). 

Uma outra fator mencionado prende-se com a migração/emigração da população jovem natural 

da freguesia e a sua descrença em olhar o património como promotor de empregabilidade: 

 “ (…). A maioria dos jovens vai-se embora, os poucos que cá ficam não querem 

trabalhar nestas coisas, porque não confiam (…) naquilo que temos. Na verdade nunca 

aqui se viveu do turismo e as pessoas não acreditam que essa atividade lhes possa 

garantir um sustento, um futuro ” (E1); 

 (…) As casas na vila estão abandonadas, (…) as pessoas desapareceram ” (E3). 

A progressiva redução populacional de Evoramonte21 não deverá, obviamente, ser excluída da 

problemática da dificuldade de valorização patrimonial, sendo mesmo sublinhada, por um dos 

entrevistados, como um do fatores-chave a bloquear o potencial desenvolvimento comunitário 

de Evoramonte:  

“Mesmo que se criem (…) centros de interpretação, formação de pessoal, igrejas 

abertas, promoção, (…), é preciso uma base humana. E o problema é que a maioria 

das casas, intramuralhas, está vazias, (…) e um centro histórico sem vida e sem pessoas 

morre” (E6). 

Refletindo sobre “de que forma poderiam essas dificuldades ser ultrapassadas?”, os 

entrevistados consideraram vários cenários, nomeadamente a necessidade:  

                                                
21 População residente em Evoramonte, segundo os resultados apurados nos últimos quatro Censos do Instituto 
Nacional de Estatística: ano de 2021 – 506 habitantes (dados atualizados em 6 de maio de 2022); ano de 2011 – 
569 habitantes; ano de 2001 – 724 habitantes; ano de 1991 – 732 habitantes. De acordo com estes dados, a 
população residente de Evoramonte terá tido um decréscimo, nos últimos trinta anos, de 30,87%. 
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 de um maior envolvimento dos cidadãos: 

“Temos de começar pela comunidade, temos de perceber que isto é importante para 

nós todos, porque saímos todos a ganhar” (E2); 

“Em primeiro lugar teríamos de falar com as pessoas de cá (…). (…).A ideia só tem 

que nascer” (E4); 

“Eu tenho o sonho de poder ser criada uma associação (…), para poder pegar em todos 

estes elementos (…) e começar a fazer ‘as coisas acontecerem’ ” (E1); 

“Se houver aqui uma ou duas pessoas, profissionais, que se dediquem a esta matéria – 

na torre, na Convenção, nas igrejas – não precisamos do Turismo de Estremoz, nem do 

Turismo de Évora, para nada. É fundamental que sejam pessoas de cá ” (E7). 

 de uma diferente perceção, face ao património de Evoramonte, por parte dos 

responsáveis políticos  

“Para essas dificuldades serem ultrapassadas era preciso existir um executivo 

camarário (…) que percebesse que o desenvolvimento de Evoramonte é o ponto fulcral 

para o desenvolvimento do concelho de Estremoz, (…) benéfico para toda a região. Isso 

nunca foi percebido por nenhum dos dirigentes (…) ” (E6).  

Em resultado dos resultados apurados, é possível concluir, em síntese, que, na opinião dos 

entrevistados há, em Evoramonte, importantes e diversos recursos patrimoniais que carecem, 

no entanto, de preservação e valorização. São vários os fatores que justificam esta situação, 

tendo sindo apontados com mais frequência: i) o desinteresse das entidades públicas e políticas, 

sobre o estado do património evoramontense e em apostar na sua valorização; ii) a diminuição 

progressiva e contínua de naturais residentes na freguesia, particularmente jovens e com 

iniciativa, e iii) o insuficiente envolvimento da população local, em questões relacionadas com 

o “seu” património.  

Para os entrevistados, o património de Evoramonte poderá vir a constituir-se, pelo seu 

indiscutível valor implícito, como um importante fator de desenvolvimento, em prol da 

comunidade. Apesar das muitas dificuldades elencadas e da sua considerada difícil reversão é 

manifesta a desejável agilização da sua valorização.  
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2. A OPINIÃO DE STAKEHOLDERS22 LOCAIS E REGIONAIS SOBRE OS 

RECURSOS PATRIMONIAIS DE EVORAMONTE E O SEU POTENCIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO  

Foram efetuadas entrevistas a oito stakeholders, públicos e privados, escolhidos pela sua 

capacidade de envolvimento nas tomadas de decisão no modelo de governação do território e 

na gestão do património de Evoramonte, mas também pelo seu conhecimento abalizado sobre 

as questões da valorização dos elementos patrimoniais do Alentejo e, particularmente, da 

localidade em estudo, com o objetivo de explorarmos as suas opiniões sobre a importância do 

património existente em Evoramonte para o desenvolvimento da localidade. Os informadores 

entrevistados foram:  

 Diretora Regional de Cultura do Alentejo;  

 Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e da 

Comissão Diretiva do Alentejo 2020;  

 Presidente da Turismo do Alentejo;  

 Presidente da Câmara Municipal de Estremoz;  

 Presidente da Junta de Freguesia de Evoramonte;  

 Diretora-Geral da Spira-Agência de Revitalização Patrimonial;  

 Coordenadora da Rede Europeia de Sítios da Paz – Places of Peace;  

 Responsável pelo Departamento de Projetos e Cooperação para o Desenvolvimento do 

Monte-Desenvolvimento Alentejo Central. 

A entrevista aplicada está estruturada em quatro subdimensões: 

 Elementos patrimoniais considerados mais relevantes para a comunidade e para o 

desenvolvimento de Evoramonte; 

 Trabalho realizado, até ao momento, para a valorização dos elementos patrimoniais 

existentes em Evoramonte; 

 Trabalho a fazer para a valorização dos elementos patrimoniais existentes; 

 Obstáculos existentes para a valorização dos elementos patrimoniais. 

                                                
22 Responsáveis/representantes de organismos locais e regionais com ação direta e indireta no domínio das opções 
de desenvolvimento assumidas na freguesia de Evoramonte. 
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2.1 Elementos patrimoniais considerados mais relevantes para a comunidade e para o 

desenvolvimento de Evoramonte  

Questionados sobre o que consideram serem os principais elementos patrimoniais distintivos 

de Evoramonte, os entrevistados (doravante referenciados de E8 a E15) mencionaram: 

 o Castelo 

“As fortificações (…). (…) Elemento mais simbólico (…) na paisagem ” (E8). 

 “O castelo (…) ” (E15). 

“ (…) O Paço (…) ” E13. 

“ (…) Uma torre de castelo singular, (…) um exemplar único da arquitetura militar de 

transição, entre o Gótico/Manuelino e o Renascimento, (…), isso distingue-nos” (E12). 

 “O Castelo de Evoramonte. (…) O elemento patrimonial com maior poder de 

atratividade, (…),atendendo à sua implantação num dos picos da Serra (…) ” (E10). 

“As muralhas e o castelo (…), o mais emblemático em termos de visualização (…) ” 

(E11) 

 a Convenção de Evoramonte  

 “Evoramonte está ligada a um dos maiores tratados de paz, em termos internacionais 

(…) ” (E9). 

“ (…) A ligação ao estabelecimento da paz (…) é o elemento mais simbólico, 

historicamente (…) ” (E8). 

“ (…) A Convenção (…) ” (E13). 

“ (…) A Convenção de Evoramonte – (…) momento importante da história nacional 

mas também um património único que valoriza esta vila” (E14).  

“O facto de ter sido aqui assinada a Convenção de Evoramonte acaba por ser um fator 

distintivo” (E12). 

“ (…) A Casa da Convenção (…) tem um simbolismo único (…). Dá um traço distinto 

e diferenciador em relação a tudo o resto (…) ” (E11). 

 a riqueza paisagística 

“Evoramonte (…) tem uma simbologia única também pela sua localização, (…), na 

forma como contempla a planície alentejana” (E9). 
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“ (…) A paisagem que a localidade disponibiliza sobre as planícies e a serra 

alentejanas, a história que guarda sobre o desenvolvimento da região. (…). (…) São 

únicas, não se repetem em outro local (…)” (E15). 

“ (…) Estarmos inseridos (…) no extremo ocidental da Serra de Ossa permite que (…) 

possamos tirar partido da paisagem envolvente (…). (…).Todo o território da freguesia, 

(…) de património natural, essencialmente associado ao montado e á serra” (E12). 

“ (…) Evoramonte (…) é a freguesia que temos com o ponto de cota mais elevado, de 

onde é possível ter uma noção, em termos paisagísticos, de 360 graus, (…), com a beleza 

que dai advém” (E11). 

 o centro histórico 

“ (…) É daquelas aldeias que se mantêm intactas no tempo, como se voltássemos 

séculos atrás, e isso (…) é a principal dimensão, quando falamos de Evoramonte. (…). 

É uma pérola, pelas suas características únicas, (…) pela sua arquitetura muito 

preservada” (E9). 

“ (…) Acima de tudo o núcleo histórico que fica dentro das muralhas (…). (…). Com 

(…) o valor do seu património histórico (…) intacto” ” (E11). 

“O centro histórico possui uma beleza monumental muito vasta” (E12). 

 as igrejas 

 “Evoramonte tem um espólio religioso extraordinário, (…), igrejas (…) com uma 

beleza no seu interior que é necessário apreciar” (E11).  

“ (…) O património religioso (…) ” (E12). 

“ (…) A igreja matriz, que tem frescos, e (…) muitas mais igrejas e ermidas…” (E13). 

Para além dos já mencionados, são referidos outros elementos patrimoniais, como: 

“ (…) Evoramonte tem a sua zona baixa (…) e os assentos de lavoura que estão 

dispersos por todo o território e que (…) contribuem para enriquecer patrimonialmente 

a (…) freguesia e favorecer este conjunto histórico do castelo e (…) toda a sua 

envolvente” (E12). 

 a antiga Casa da Câmara  

“ (…) Foi recuperada e o objetivo é que seja toda ela (…) aproveitada” ” (E11). 
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O castelo, a Convenção de Evoramonte, a paisagem, o centro histórico e o património religioso 

foram os elementos patrimoniais mais citados pelos entrevistados. Para além destes, foram 

ainda mencionados, como elementos distintivos da localidade a zona baixa habitacional da 

localidade, a Casa da Câmara e os vários montes ou lugares de assentamento – propriedades 

rurais. 

2.2 Elementos patrimoniais que mais têm contribuído para o desenvolvimento da 

comunidade de Evoramonte 

 O castelo 

“A torre” (E8). 

“A Torre/Paço Ducal, (…) elemento patrimonial de grande beleza e imponente” (E14). 

“ (…) A imponência da torre, pela sua construção e pela paisagem que dela, lá de cima, 

se pode beneficiar (…) ” (E11). 

 A Convenção de Evoramonte  

 “ (…) Através da valorização que a Rota Places of Peace faz deste património 

imaterial” (E14). 

“A Casa da Convenção, pelo seu simbolismo (…) ” (E11). 

“ (…) A assinatura de um importante tratado de paz – a Convenção de Evoramonte” 

(E8). 

 O conjunto, uno, dos vários elementos patrimoniais de Evoramonte e do seu centro 

histórico e a sua inserção na paisagem: 

 “ (…) É o conjunto dos vários elementos que mais tem contribuído para o (…) 

desenvolvimento.” (E15). 

“ (…) O conjunto é a mais-valia que Evoramonte tem para oferecer” (E11). 

“ (…) Apesar de termos a torre, (…) um exemplar único, (…) é este conjunto, toda a 

vila, (…) a sua inserção na própria paisagem, que marca a diferença, (…) ” (E12). 

Assim, voltam a ser o castelo e a Convenção de Evoramonte, bem como todo o conjunto que 

constitui o centro histórico, os elementos patrimoniais mais referenciados, assumindo-se como 

os que, na ótica dos entrevistados, mais contribuem para o desenvolvimento da comunidade.  
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2.2.1 Elementos patrimoniais que podem vir a contribuir, no curto/médio prazo, 

para o desenvolvimento da comunidade de Evoramonte 

As referências voltam a recair: 

 na Casa da Convenção 

“Penso que a Casa da Convenção, após a intervenção23 e quando estiver devidamente 

divulgada, será um elemento único que poderá levar a Evoramonte muitos académicos, 

muitos investigadores e muitos amantes da História. A sua implementação (…) será, 

sem dúvida, um valor atrativo altamente distintivo e (…) diferenciador” (E9). 

 no castelo 

“As muralhas passaram, há algum tempo para a responsabilidade da câmara e (…) 

assinámos há poucos dias o documento que leva à passagem do castelo para a 

responsabilidade do município” (E11). 

O que na ótica de E11 trará consequentes vantagens na preservação e valorização deste 

elemento patrimonial: 

“ (…) A gestão vai passar para o município e a partir daí haverá uma nova dinâmica 

em torno desse espólio. (…). Quer na (…) sua recuperação, quer no sentido de (…) 

dinamizá-lo de uma forma que a administração central não faz, (…) aqui no interior 

(…) ” (E11). 

A mesma ideia é partilhada por E12: 

“ (…) Passando a Câmara de Estremoz a ser responsável pela abertura daquele espaço 

(…) será um melhor funcionamento, (…), mais horários de abertura, um horário mais 

prolongado (…) ” (E12). 

2.3 Trabalho feito, até ao momento, para a valorização dos elementos patrimoniais de 

Evoramonte 

À pergunta “Considera que os elementos do património local estão suficientemente 

valorizados e dinamizados em prol da comunidade local?”, os entrevistados assumiram 

maioritariamente que não:  

                                                
23 O entrevistado refere-se ao Centro Interpretativo de Evoramonte, inaugurado, após esta entrevista, no dia 10 de 
dezembro de 2021. 
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“Não. (…). Alguém tem de criar espaços atrativos, visitáveis, (…) de os promover – 

isso é uma tarefa da ERT Alentejo, das autarquias, de empresas privadas de animação 

turística que possam surgir. Alguém terá de fazer esse esforço, empreender essa 

dinâmica de valorização.” (E9). 

“A Torre/Paço merecia uma maior valorização, com um atendimento mais de acordo 

com os horários do turismo e com exposições e motivos de atratividade para além da 

própria infraestrutura, que acaba por proporcionar uma visita rápida” (E14). 

 “ (…) Julgo que temos muitos passos a dar, nessa matéria. (E12). 

“O património nunca está suficientemente valorizado (…) e o seu contributo para a 

comunidade terá que estar em constante evolução” (E8). 

“Não, não estão nada valorizados. É um desperdício. E acho que é possível alterar a 

dinâmica” (E13).   

E13 a propósito manifesta, inclusive, a sua incredulidade: 

“Não é compreensível que Evoramonte não seja um sítio obrigatório de visita, (…) para 

todos os miúdos que andam na escola, porque todos eles dão esta matéria – como é que 

não vão (…) a Evoramonte, (…) quando estão a dar a guerra civil24? Isso não é uma 

coisa muito complicada de (…) pôr em funcionamento, é preciso uma junta querer, uma 

câmara autorizar” (E13).  

Infere-se dos resultados apurados nas entrevistas que a opinião maioritária é a de que o trabalho 

feito até ao momento para a valorização e dinamização do património de Evoramonte ainda é, 

em termos globais, insuficiente, sendo apresentadas como evidências específicas de tal facto a 

subvalorização feita do castelo, do potencial inerente à Convenção de Evoramonte, bem como, 

à riqueza patrimonial e respetiva divulgação da localidade, como um todo.  

Questionados sobre o que tem sido feito, ou está em vias de ser feito, em benefício da 

valorização dos recursos patrimoniais, são apresentados como exemplos concretos: 

 a reabilitação de património: 

“Neste momento, para nós, a prioridade é recuperar património, recuperar a Casa da 

Convenção, a Casa da Câmara (…) ” (E11). 

                                                
24 A Convenção de Evoramonte é lecionada na disciplina de História e Geografia de Portugal, do 6.º ano de 
escolaridade, no âmbito do conteúdo programático intitulado “ A Revolução Liberal de 1820”. 
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“ (…) Temos, neste momento, um projeto que assenta muito na reabilitação, através da 

requalificação do espaço público” (E12). 

 a criação de um novo motivo de atração turística – baloiço panorâmico: 

“ (…) Chegámos à conclusão que só a riqueza patrimonial que temos (…) não era 

suficiente para continuar a atrair visitantes. (…) Fomos um pouco atrás das modas (…) 

e criámos um baloiço panorâmico, uma moldura panorâmica e um letreiro, o que fez 

com que houvesse mais visitantes” (E12). 

 o desenvolvimento de candidaturas para financiamento futuro de intervenções no 

território: 

“ (…) Recuperação do edifício conhecido como Casa da Convenção (…). Trata-se de 

um investimento de 62 mil euros (…) ” (E9). 

“ (…) Obra de requalificação do espaço público de Evoramonte, nomeadamente a 

Praça dos Aviadores de Evoramonte. (…).Um investimento de 340 mil euros” (E9).  

“The Place at Evoramonte, unidade de restauração e alojamento, (…) abertura de uma 

cafetaria e alojamento local (…), um investimento de 110 mil euros (…) ” (E9). 

 o desenvolvimento de projetos de promoção de recursos endógenos locais: 

“A Estratégia de Desenvolvimento Local, no âmbito da implementação da abordagem 

Leader25 (…), para (…) o Alentejo Central –, promove essa valorização, (…) 

nomeadamente através da (…) promoção de produtos de qualidade locais, onde ao 

longo deste período foram realizadas diversas intervenções na região” (E15). 

“Os projetos desenvolvidos pela Turismo do Alentejo têm sempre como objetivo a 

valorização do património cultural, bem como do património natural e paisagístico, 

através da criação de produtos destinados ao público final, mas incentivando, também, 

as empresas turísticas a incluir esses produtos na sua oferta” (E10).   

Neste contexto, E10 destaca que Evoramonte está integrada: a) nas rotas do património cultural 

(resultantes do Plano Estratégico de Touring Cultural e Paisagístico); b) nos caminhos de 

                                                
25 “A abordagem Leader foi lançada em 1991 com o objectivo de aumentar o potencial de desenvolvimento das 
zonas rurais, baseando-se em iniciativas e competências locais (…) ” in 
https://www.rederural.gov.pt/images/A_abordagem_LEADER.pdf. 

https://www.rederural.gov.pt/images/A_abordagem_LEADER.pdf.
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Santiago; c) nos percursos de cycling e d) nas ações integradas de divulgação do património da 

região. 

2.4 Trabalho a fazer para melhor valorização dos elementos patrimoniais de 

Evoramonte 

Em relação à dimensão “O que pode ser feito a curto/médio prazo em benefício da 

valorização do património existente?”, os entrevistados consideraram, antes de mais, a 

urgência no procedimento de trabalhos de recuperação e conservação das muralhas, que se 

encontram, em alguns pontos, em avançado estado de degradação e, consequentemente, em 

perigo de derrocada26.  

“As muralhas precisam de uma intervenção de fundo (…), uma intervenção meticulosa 

(…) acompanhada por arqueólogos e por a DRCAlentejo (…). (…) Corre-se o risco 

(…) de em alguns espaços poder haver derrocada, se não houver essa manutenção” 

(E11). 

“Terá que haver uma conservação e recuperação das muralhas, claramente” (E9). 

“ (…) As muralhas e os torreões estão num estado avançado de degradação e precisam 

de intervenção (…) ” (E12). 

“ (…) Acessibilidades melhores (…) ao castelo (…). (…). Reparação de calçadas para 

permitir que (…) se possam fazer esses percursos em segurança” (E11). 

“ (…) A contenção de muros, alguns deles de natureza privada, outros de natureza 

pública, que desmoronaram em função das chuvas e da falta de manutenção” (E11). 

São ainda apontadas lacunas no castelo e na Casa da Convenção, relacionadas com a 

funcionalidade dos espaços, com a inadequação dos horários de abertura e de atendimento 

turístico ao público e com a iluminação: 

“ (…) Tem de haver um trabalho de valorização da Torre/Paço, seja enquanto 

monumento, seja no seu horário de abertura e atendimento. O mesmo deve acontecer 

com a Casa da Convenção” (E14). 

                                                
26 A Direção Regional de Cultura do Alentejo tem afixado, junto à Porta do Freixo e à Porta do Sol, desde março 
de 2021 (Fonte: Direção regional de Cultura do Alentejo), placas indicativas de “Perigo/Danger”, proibitiva: “Por 
razões de segurança, não é permitido subir à muralha – ELEVADO RISCO DE QUEDA”. O mesmo aviso 
encontra-se, também, em língua inglesa (ver Apêndice VII). 
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“ (…) Vivemos numa região com um calor enorme, o horário de verão não pode ser 

igual ao horário de inverno, não vale a pena abrir às nove se os turistas só vêm às 11 

da manhã, e não vale a pena fechar às 17 e 30 se podemos fechar às oito da noite – isto 

é algo que terá de ser definido em todo o território. (…). (…) este problema compete à 

DRC Alentejo” (E9). 

“A necessidade de alargamento do horário de atendimento ao público, informação e 

atendimento em idiomas estrangeiros (…) ” (E10). 

“ (…) Terá de haver um tratamento específico na iluminação do Paço Ducal, de forma 

a ganhar maior expressão, (…) visualizado a longa distância pode valorizar o 

património” (E9). 

“ (…) Desenvolver percursos pedonais, com acessibilidade mais fácil, (…) em torno 

das muralhas para que se possa tirar partido da paisagem que se pode visualizar em 

cada um dos pontos desse percurso muralhado” (E11) 

“ (…) Alargar a zona de estacionamento (…). (…).Estivemos em negociação com um 

terreno contiguo à porta principal do castelo para ver se conseguíamos um terreno 

para que os autocarros possam chegar o mais próximo possível (…). (E11) 

Colocada a questão “Concorda com a sugestão apresentada pelos atores-chave em ‘abrir’ 

a localidade a eventos culturais/artísticos?”, em benefício da comunidade, os entrevistados 

manifestam: 

“Esta é uma linha de atuação muitíssimo importante (…). Tal como sucedeu em 

Marvão, com o festival de música clássica, também Evoramonte pode criar o seu ícone, 

(…) promovido por um conjunto de entidades – o turismo, a cultura – (…), com a 

intervenção da sociedade civil (…) ” (E9). 

“Os eventos culturais têm poder de captação e conferem maior visibilidade ao destino 

em que se realizam” (E10). 

“ (…) Temos todas as condições para o fazer (…), terá que haver iniciativa da junta, 

do município, (…) das associações locais que queiram dinamizar estes eventos e haver 

financiamento externo, eventualmente através de programas comunitários (…), para 

criar uma agenda cultural, ao longo do ano” (E12). 
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“Primeiro tem de haver um trabalho de valorização da Torre (…) e da Casa da 

Convenção. Com estas questões (…), é possível complementar com um programa 

cultural. Mas tem de haver estratégia e não tratar do telhado sem paredes” (E14). 

“É óbvio que aquele é um espaço (…) extraordinário para poder fazer eventos dessa 

natureza (…) ” (E11). 

2.4.1 Projetos considerados mais adequados para serem desenvolvidos em 

Evoramonte 

Os entrevistados avançam as seguintes hipóteses: 

 projetos histórico/culturais e artísticos  

“ Diversificação da oferta cultural, integrando a herança histórica com a cultural 

popular” (E10). 

“O concelho de Estremoz tem três castelos, podia haver um roteiro dos três castelos e 

quem chega (…) visita Estremoz, Evoramonte e Veiros, há aqui este triângulo que me 

parece importante valorizar (…) ” (E12). 

“ (…) A criação de um espaço dedicado ao Places of Peace Evoramonte que (…) criasse 

a noção de rede e a possibilidade de dinamizar a Casa da Convenção (…) ” (E14). 

“ (…) Uma tipologia de eventos (…) de grande nível cultural. Evoramonte tem que pôr 

a sociedade civil a discutir com (…) entidades públicas (…) e ver qual será a melhor 

tipologia (…), face às suas características distintivas (…) ” (E9). 

“ (…) Recriar uma feira medieval, no espaço do castelo (…), feiras de artesanato, 

eventos ligados a ranchos folclóricos, a bandas populares, tudo isso são dinâmicas que 

(…) devem acontecer” (E11); 

 projetos académico/científicos  

“A arqueologia poderá ser mais uma área, (…) vir a ser potenciada, na eventualidade 

de se começar a encontrar algum espólio que justifique (…) ” (E11). 

“ (…) Estudo e investigação e produção de conhecimento histórico e patrimonial” (E8). 

 reabilitação habitacional e comercial do centro histórico  

“ (…) Reabilitação das habitações, bem como a sua dinamização através da instalação 

de pequenas atividades comerciais, de restaurantes, de cafés, de alojamento local. (…). 
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Ter um centro histórico vazio, sem pessoas, não faz sentido. Quem visita (…) precisa 

de ver vida” (E12). 

“ (…) Todo esse espólio público tem de funcionar como efeito catalisador (…) para a 

iniciativa privada (…), para que se instale no espaço intramuralhas um conjunto de 

iniciativas (…). (…) É importante que existam lá dormidas, (…) restauração, (…) venda 

de produtos regionais (…). Todas estas vertentes se (…) convenientemente 

aproveitadas, (…), levarão a Evoramonte muitos mais visitantes (…) e funcionará como 

efeito propulsor, do ponto de vista económico” (E11). 

 projetos desportivos  

 “ (…) A questão do parapente (…) – (…) vejo que Evoramonte possa potenciar uma 

atividade dessa natureza. (…).“ (…) Corridas noturnas em Evoramonte, passando pelo 

castelo (…) ” (E11). 

 planos de visita do património monumental: 

“Não é possível, para as câmaras e juntas de freguesia, colocar pessoas em todas as 

igrejas, mas (…) uma empresa de animação turística (…) pode ter os contactos, os 

percursos, os roteiros, (…), para que as pessoas possam (…) visitar as igrejas (…). Há 

que definir horários específicos para (…) fazer essas visitas (…) ” (E9).  

“ (…) Assumir a torre como ponto central da visita e haver, durante o dia, uma ou duas 

visitas guiadas ao restante património (…) – esta poderia ser uma solução” (E12). 

Um outro entrevistado sugere a elaboração de um evento intitulado, “ (…) vamos imaginar, 

‘Semana Aberta em Evoramonte’”, que possibilitaria “visitas gratuitas, acompanhadas” e cuja 

organização envolveria  

“ (…) A comunidade, a junta, a câmara, (…), parcerias com a Universidade de Évora, 

(…), para esses períodos em que tudo está aberto” (E13).   

Para E13 faria sentido um projeto de incentivo à visita ao património monumental, com 

periodicidade bianual – a primeira durante o ano letivo: 

“ (…) Comunicando às escolas que durante aquela semana podem fazer visitas guiadas 

a Evoramonte – e eles enquadram isso nas suas visitas de estudo) –, estendendo para o 

fim-de-semana, para se poder ir em família” (E13);  

e uma segunda edição, no Verão: 
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“ (…) Julho ou agosto (preferencialmente a segunda quinzena de julho), para turistas 

nacionais e turistas estrageiros” (E13). 

2.5 Obstáculos existentes para a valorização dos elementos patrimoniais existentes em 

Evoramonte 

Sobre as principais causas/dificuldades da insuficiente valorização/dinamização do 

património local os entrevistados destacam: 

 escasso investimento público e desinteresse político 

“ (…) Falta de reconhecimento do seu elevado potencial, pouco investimento público e 

pouco interesse em apoiar iniciativas que, (…), não (…) contribuem para o reforço de 

visibilidade política” (E14). 

“ (…) É um património que não é só do concelho de Estremoz – é um património 

nacional e nessa perspetiva deverá ser potenciado e ajudado do ponto de vista 

financeiro, para que a sua recuperação seja uma realidade” (E11). 

 falta de iniciativa privada 

“ (…) Há um problema: a falta de iniciativa privada – neste momento o centro histórico 

de Evoramonte não tem um restaurante, um café aberto (…), não fica cá nada, não se 

gera riqueza” (E12). 

“A sociedade civil não pode só criticar, tem de ser interventiva. As primeiras pessoas 

que têm de lutar pela dinâmica de desenvolvimento de Evoramonte são aquelas que lá 

vivem (…), têm de ser impulsionadoras e depois as outras entidades devem estar na 

primeira linha dessa intervenção: a câmara, a junta, a DRC Alentejo, a ERT Alentejo, 

(…) que têm responsabilidades ao nível desse património” (E9). 

 dificuldade de articulação entre entidades detentoras de património 

“ (…) Nem sempre é fácil, (…) porque o património monumental não é de uma única 

entidade. (…) Neste momento está a ser feita a transferência da tutela da torre da 

Direção Regional de Cultura do Alentejo para o Município de Estremoz, (…). Depois 

temos as igrejas que são da paróquia, algumas que são da Misericórdia, a antiga Casa 

da Câmara é património da junta de freguesia, a Casa da Convenção é património do 

município – há aqui uma série de entidades que nem sempre conseguem articular-se 

(…) ” (E12). 
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“ (…) Era preciso as direções regionais reconhecerem a importância do património e 

fazerem alguma coisa por isso, mas como não há articulação, e como não é essa a 

filosofia de atuação, também não sucede” (E13).  

 falta de recursos humanos e de dotação orçamental 

“Dificuldades de ordem financeira e de recursos humanos qualificados. (…). Esses 

recursos são fundamentais para uma estratégia de valorização” (E8). 

À pergunta “Como poderão ser superadas essas dificuldades de valorização/dinamização 

do património local?”, os entrevistados assumem ser necessário(a): 

 uma maior articulação entre entidades públicas e entre estas e os agentes privados 

“ (…) Articulação entre entidades, que permita uma estratégia de desenvolvimento, 

promoção e dinamização conjunta deste centro histórico, na sua totalidade” (E12).  

“É preciso que exista uma interação (…) entre a iniciativa pública e a iniciativa privada 

para transformar Evoramonte, ainda mais, num local de destino de muitos visitantes 

(…). (E11). 

“ (…) Era preciso essas direções regionais reconhecerem a importância (…), mas (…) 

não há articulação (…), não é essa a filosofia de atuação” (E13). 

“ (…) Um protocolo entre as várias entidades que têm tutela sobre o património do 

centro histórico, no sentido de poder garantir a visita de todos estes monumentos, 

nomeadamente a torre, o centro interpretativo da Convenção de Evoramonte (quando 

ele vier a abrir), as igrejas” (E12). 

 o incremento da iniciativa privada  

 “Parece-nos importante que haja iniciativa privada ao nível do alojamento, da 

restauração, do comércio, outras casas de artesanato, de produtos regionais, para que 

prendam, mais tempo, as pessoas em Evoramonte.” (E12). 

“É importante (…) que os proprietários dos prédios privados percebam que (…) 

aquelas casas poderão ser (…) potenciadas do ponto de vista turístico (…). (…) Podem 

ter ali uma fonte de rendimento ao nível do arrendamento ou da exploração de espaços 

comerciais” (E11). 
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“Tem que haver a criação de auto emprego, tem que haver empresas de animação 

turística, os próprios habitantes de Evoramonte têm de fazer algo pela sua terra (…), 

isso (…) é decisivo” (E9). 

 promover Evoramonte como destino turístico e cultural 

“ (…) Quando estiverem reunidas (…) condições, é necessário fazer a promoção 

adequada de Evoramonte. A publicidade, dinâmica do ponto de vista turístico, tem que 

chegar bem longe. (…) É preciso divulgar, dizer o que é que temos (…), e o que tem 

para se oferecer tem de ter qualidade – se tiver qualidade tem um efeito multiplicador” 

(E11). 

“ (…) A dinamização de iniciativas locais de carater privado e público. Com a 

integração da oferta cultural de Evoramonte nos itinerários culturais do concelho e da 

região” (E10) 

 elaborar um programa de educação patrimonial 

“Se na escola houvesse um discurso habitual de que o património é um ativo 

fundamental. (…). (…) A Câmara de Estremoz (…) pode ter um programa escolar que 

implique a visita a Evoramonte (…) de miúdos que estão a estudar a guerra civil, que 

fossem lá, regularmente” (E13) 

 garantir uma gestão do património menos politizada e mais descentralizada, por parte 

das entidades públicas 

“ (…) Apenas com uma mudança de mentalidade, que saiba ler o território e valorizar 

o seu potencial, sem atribuir cores políticas ou questões pessoais que possam interferir 

na gestão de bens públicos que devem (…) beneficiar a população” (E14) 

“ (…) Mudando (…) o comportamento institucional, nomeadamente com uma gestão 

descentralizada, de proximidade. Era necessário capacitar a Câmara de Estremoz ou 

uma associação do território para que tivessem capacidade, efetiva, de atuação. Não 

vai ser em Évora que se vão lembrar de Evoramonte, (…), muito menos no Palácio da 

Ajuda27” (E13) 

 aumentar os recursos financeiros e humanos disponíveis 

                                                
27 Referência à Direção-Geral do Património Cultural, cujos serviços funcionam no Palácio Nacional da Ajuda, 
em Lisboa. 
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“Com maior dotação orçamental e reforço de recursos humanos qualificados” (E8). 

Os entrevistados enfatizam a necessidade de uma maior articulação entre as várias entidades 

públicas com responsabilidades na gestão do património de Evoramonte, e entre estas e o setor 

privado, que permita dinamizar e promover, em conjunto, o centro histórico de Evoramonte.  

O desenvolvimento do empreendedorismo privado, da participação da sociedade civil, é 

mencionado, também, como fator-chave para desbloquear a desvalorização observada, sendo 

imprescindível, para este desígnio, a recuperação do casario, a abertura de negócios de 

alojamento, de restauração, de comércio, a constituição de empresas de animação turística, entre 

outras iniciativas, que consigam potenciar a atratividade da localidade e, consequentemente, a 

sua atividade económica. 

A adequada promoção de Evoramonte, a dinamização de iniciativas culturais, uma mais eficaz 

e despolitizada gestão do património, por parte das entidades públicas, o empoderamento de 

organismos ao nível local, a criação de programas de educação patrimonial, uma maior dotação 

orçamental, o reforço de recursos humanos no atendimento turístico e um plano de visitação ao 

património monumental local são outras das propostas apresentadas, no sentido de se conseguir 

ultrapassar o défice de valorização mencionado. 

3. A OPINIÃO DA COMUNIDADE DE EVORAMONTE SOBRE OS RECURSOS 

PATRIMONIAIS DA FREGUESIA E O SEU POTENCIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

Através de um questionário, que pretende avaliar a perceção que a população de Evoramonte 

tem do seu património local, foram inquiridos 153 indivíduos28 residentes na freguesia, 78 do 

sexo feminino (50,9% da amostra) e 75 do sexo masculino (49,01%)29. Com idades entre os 18 

e mais de 75 anos, os respondentes apresentam uma média etária compreendida no intervalo 

50-54 anos30. 

3.1 Elementos patrimoniais considerados mais relevantes para a comunidade e para o 

desenvolvimento de Evoramonte 

                                                
28 O número de inquiridos corresponde a 30,23% da população de Evoramonte, recenseada nos Censos 2021 (506 
indivíduos).  
29 Números de acordo com a distribuição por género verificada nos Censos 2021, em Evoramonte, em que se 
apurou um número de mulheres (264=52,17% da população) ligeiramente superior ao dos homens (242=47,82% 
da população). 
30 A média de idades da amostra está incluída no grupo etário dos 25/64 anos, o mais representativo de Evoramonte, 
de acordo com os dados dos Censos 2021. 
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Questionados sobre “Quais os três principais elementos patrimoniais que distinguem 

Evoramonte?”, (e pedindo aos inquiridos para os identificar de 1 a 3, sendo 1 o mais distintivo), 

135 dos inquiridos (88,2%) colocaram o Castelo de Evoramonte em 1.º lugar (Tabela 11).  

Tabela 11 – Relevância do Castelo de Evoramonte como elemento patrimonial distintivo, de 
acordo com os inquiridos por questionário 

Castelo de Evoramonte Frequência % 

 1.º lugar 135 88,2 

2.º lugar 15 9,8 

3.º lugar 2 1,3 

Não respondeu   1 0,7 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

A Convenção de Evoramonte (Tabela 12) foi escolhida por 53 dos inquiridos como sendo o 2.º 

elemento patrimonial mais relevante.  

Tabela 12 – Relevância da Convenção de Evoramonte como elemento patrimonial distintivo, de 
acordo com os inquiridos por questionário 

Convenção de Evoramonte Frequência % 
 1.º lugar 16 10,5 

2.º lugar 53 34,6 

3.º lugar 18 11,8 

Não respondeu   66 43,1 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Em terceiro lugar, os inquiridos colocaram a paisagem (Tabela 13), tendo sido escolhida por 44 

dos inquiridos, a tranquilidade (Tabela 14) e as igrejas (Tabela 15). 

Tabela 13 – Relevância da paisagem como elemento patrimonial distintivo, de acordo com os 
inquiridos por questionário 

Paisagem Frequência % 

 1.º lugar 6 3,9 

2.º lugar 33 21,6 

3.º lugar 44 28,8 

Não respondeu   70 45,8 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

De salientar que para 34 dos 153 inquiridos a tranquilidade é o terceiro elemento patrimonial 
mais distintivo (Tabela 14). 
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Tabela 14 – Relevância da tranquilidade como elemento patrimonial distintivo de Evoramonte, 
de acordo com os inquiridos por questionário 

Tranquilidade Frequência % 

1.º lugar 10 6,5 

2.º lugar 3 2,0 

3.º lugar 34 22,2 

Não respondeu 106 69,3 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Da mesma forma, as igrejas (Tabela 15) foram escolhidas por 33 dos inquiridos como sendo o 

3.º elemento patrimonial mais relevante de Evoramonte. 

Tabela 15 – Relevância das igrejas como elemento patrimonial distintivo, de acordo com os 
inquiridos por questionário 

Igrejas Frequência % 

 1.º lugar 7 4,6 

2.º lugar 28 18,3 

3.º lugar 33 21,6 

Não respondeu   85 55,5 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

No que respeita aos “Elementos patrimoniais que mais têm contribuído para o 

desenvolvimento da comunidade de Evoramonte”, (e pedindo aos inquiridos para os 

identificar de 1 a 3, sendo 1 o mais contributivo), 132 dos inquiridos (86,3%) colocaram o 

Castelo de Evoramonte em 1.º lugar (Tabela 16).  

Tabela 16 – Contributo do Castelo de Evoramonte para o desenvolvimento da comunidade, de 
acordo com os inquiridos por questionário 

Castelo de Evoramonte Frequência % 

1.º lugar 132 86,3 

2.º lugar 13 8,5 

3.º lugar 2 1,3 

Não respondeu   6 3,9 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 
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Em segundo lugar, os inquiridos destacaram a paisagem (Tabela 17) e a Convenção de 

Evoramonte (Tabela 18), tendo sido classificadas nesse lugar por 44 e por 37 dos 153 inquiridos, 

respetivamente.  

Tabela 17 – Contributo da paisagem para o desenvolvimento da comunidade, de acordo com os 
inquiridos por questionário 

Paisagem Frequência % 

1.º lugar 14 9,2 

2.º lugar 44 28,8 

3.º lugar 40 26,1 

Não respondeu     55 36,0 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Tabela 18 – Contributo da Convenção de Evoramonte para o desenvolvimento da comunidade, de 
acordo com os inquiridos por questionário 

Convenção de Evoramonte Frequência % 

 1.º lugar 5 3,3 

2.º lugar 37 24,2 

3.º lugar 16 10,5 

Convenção de Evoramonte Frequência % 

Não respondeu   95 62,1 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Em terceiro lugar na hierarquia de contributo para o desenvolvimento da comunidade, os 

residentes colocam a tranquilidade (Tabela 19), tendo sido escolhida por 36 dos 153 inquiridos.   

Tabela 19 – Contributo da tranquilidade para o desenvolvimento da comunidade, de acordo com 
os inquiridos por questionário 

Tranquilidade Frequência % 

 1.º lugar 9 5,9 

2.º lugar 5 3,3 

3.º lugar 36 23,5 

Não respondeu   103 67,3 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Pedida uma justificação sobre o porquê das escolhas dos elementos patrimoniais que mais 

têm contribuído para o desenvolvimento da comunidade de Evoramonte as justificações 

recaem sobretudo sobre o Castelo: 

“É a principal atração do concelho, o elemento dinamizador do turismo local”  
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“Atrai pessoas para visitar Evoramonte”; 

A paisagem 

“A maioria visita Evoramonte devido á paisagem” 

“A paisagem tem atraído muitas pessoas do País e estrangeiros, que têm comprado cá 

casa”; 

A tranquilidade 

“Muitas pessoas preferem viver cá, pela tranquilidade que a terra tem” 

“Atrai pessoas para residir em Evoramonte”. 

De referir ainda duas justificações, “pela negativa”, de dois dos inquiridos, sobre a sua decisão 

em não assinalar quaisquer dos elementos patrimoniais como contributivos para o 

desenvolvimento da comunidade: 

“Na verdade nenhum destes elementos contribuiu para o desenvolvimento da 

comunidade. Apenas atraem pessoas, turistas, o que pode ajudar um pouco os negócios 

qua cá existem, cafés, restaurantes. Mas não considero que contribuam para o 

desenvolvimento da população”. 

“Todos estes elementos são importantes para o desenvolvimento de Evoramonte, 

embora na minha opinião o desenvolvimento tenha sido pouco ou quase nenhum”. 

3.2 Preservação dos elementos patrimoniais existentes em Evoramonte 

Questionados sobre o estado geral de preservação do património de Evoramonte (Tabela 20), 

podemos constatar que 46,4% da amostra considera o património como estando pouco 

preservado e 45,1% considera-o preservado.  

Tabela 20 – Consideração dos inquiridos por questionário acerca da preservação do património 
de Evoramonte, na generalidade 

Preservação do património de Evoramonte Frequência % 

Nada preservado 4 2,6 

Pouco preservado 71 46,4% 

Preservado 69 45,1% 

Muito preservado 7 4,6 

Total 151 98,7 

Não respondeu 2 1,3 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 
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Solicitada uma análise individualizada sobre o estado de preservação de cada um dos elementos 

patrimoniais, os dados apurados são os seguintes:  

 Castelo de Evoramonte (Tabela 21), a maioria dos inquiridos (61,4%) consideram-no 

preservado.  

Tabela 21 – Classificação da preservação do Castelo de Evoramonte, de acordo com os inquiridos 
por questionário 

Preservação do Castelo de Evoramonte Frequência % 

 Nada preservado 5 3,3 

Pouco preservado 48 31,4 

Preservado 94 61,4% 

Muito preservado 6 3,9 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

 Convenção de Evoramonte (Tabela 22): 55,2%, da amostra consideram que está Nada 

ou Pouco preservada. 

Tabela 22 – Classificação da preservação da Convenção de Evoramonte, de acordo com os 
entrevistados 

Preservação da Convenção de 
Evoramonte Frequência % 

%  
válida 

% 
acumulativa 

Nada preservada 25 16,3 17,5 17,5 

Pouco preservada 54 35,3 37,8 55,2% 

Preservada 60 39,2 42,0 97,2 

Muito preservada 4 2,6 2,8 100% 
 Total 143 93,5 100% 

Não respondeu 10 6,5 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

 Relativamente à biodiversidade (Tabela 23), a maioria (59,7%) considera que se 

encontra preservada. 

Tabela 23 – Classificação da preservação da biodiversidade, de acordo com os inquiridos por 
questionário 

Preservação da biodiversidade Frequência % % válida % acumulativa 
Nada preservada 8 5,2 5,8 5,8 

Pouco preservada 45 29,4 32,4 38,1 

Preservada 83 54,2 59,7% 97,8 

Muito preservada 3 2,0 2,2 100% 

Total 139 90,8 100% 
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Não respondeu 14 9,2 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

 Em relação à gastronomia (Tabela 24), a maioria (56,3%) considera que se encontra 

nada preservada ou pouco preservada. 

Tabela 24 – Classificação da preservação da gastronomia, de acordo com os inquiridos por 
questionário 

Preservação da gastronomia Frequência % % válida % acumulativa 

Nada preservada 22 14,4 15,5 15,5 

Pouco preservada 58 37,9 40,8 56,3% 

Preservada 58 37,9 40,8 97,2 

Muito preservada 4 2,6 2,8 100% 

Total 142 92,8 100% 

Preservação da gastronomia Frequência % 
Não respondeu 11 7,2 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

 As igrejas (Tabela 25) estão, para a maioria dos inquiridos (58,1%), preservadas ou 

muito preservadas (25%).  

Tabela 25 – Classificação da preservação das igrejas, de acordo comos inquiridos por questionário 

Preservação das igrejas Frequência % % válida 
Nada preservadas 0 0,0 0,0 

Pouco preservadas 25 16,3 16,9 

Preservadas 86 56,2 58,1% 

Muito preservadas 37 24,2 25,0% 
Total 148 96,7 100% 

Não respondeu 5 3,3 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

 A paisagem (Tabela 26) é classificada pela maioria dos inquiridos (65%) como 

preservada.  

Tabela 26 – Classificação da preservação da paisagem, de acordo com os inquiridos por 
questionário 

Preservação da paisagem Frequência % % válida 
Nada preservada 3 2,0 2,1 

Pouco preservada 24 15,7 16,6 

Preservada 95 62,1 65,5% 
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Muito preservada 23 15,0 15,9 

Total 145 94,8 100% 

Não respondeu 8 5,2 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

 E, por último, em relação à tranquilidade (Tabela 27), a maioria considera que está 

preservada (52,8%) ou muito preservada (36,8%).  

Tabela 27 – Classificação da preservação da tranquilidade, de acordo com os inquiridos por 
questionário 

Preservação da tranquilidade Frequência % % válida 

Nada preservada 2 1,3 1,4 

Pouco preservada 13 8,5 9,0 

Preservação da tranquilidade Frequência % % válida 

Preservada 76 49,7 52,8% 

Muito preservada 53 34,6 36,8% 

Total 144 94,1 100% 
 Não respondeu 9 5,9 
 Total 153 100% 

Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Questionados sobre “o que destaca em relação ao que tem sido feito, nos últimos anos, em 

benefício da valorização do património de Evoramonte?” os inquiridos que responderam 

(69 dos 153) consideram, em particular (Tabela 28): 

 a valorização do património religioso, nomeadamente a preservação e restauro de igrejas 

e ermidas da localidade.  

 a criação de novas atrações turísticas também mereceu uma menção diferençada. 

 A conservação das estradas de acesso ao castelo. 

 A conservação das ruas e do castelo.  

Tabela 28 – O que destaca em relação ao que tem sido feito, nos últimos anos, em benefício da 

valorização do património de Evoramonte? (pergunta dirigida aos inquiridos por questionário) 

 Destaques do trabalho de valorização efetuado Frequência 

 Conservação das igrejas 32 

Novas atrações turísticas (baloiço panorâmico, moldura fotográfica 
panorâmica, letreiro “Évoramonte”, à entrada da localidade) 

21 

Conservação das estradas de acesso ao castelo 8 

Conservação das ruas 7 

Conservação do castelo 6 
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Limpeza das ruas 4 

Conservação dos cemitérios 3 

Caiações de imóveis 2 

Divulgação de Evoramonte nas redes sociais 2 

Oferta de alojamento turístico 2 

Alargamento da zona habitacional 1 
 A abertura de uma casa de artesanato 1 
 Mesas de piquenique 1 
 Obras no edifício da junta de freguesia 1 
 Restauração da Casa da Convenção 1 
 Restauração Casa da Câmara 1 
 Recuperação parcial das muralhas 1 
 Responderam 69 
 Não responderam 84 

Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

3.3 Valorização dos elementos patrimoniais existentes em Evoramonte 

A fim de recolher a opinião da população residente em Evoramonte sobre hipotéticos projetos 

de valorização dos distintos elementos patrimoniais existentes, foi solicitado que, primeiro, 

classificassem essas hipóteses numa escala de opinião, de 1 (Nada importante) a 5 (Muito 

importante), e que, depois, justificassem a sua opinião. Destaca-se que as hipóteses de projetos 

foram identificados a partir dos resultados apurados através das entrevistas aplicadas, 

anteriormente, aos atores-chave e stakeholders, 

Relativamente à possibilidade de dinamização do Castelo de Evoramonte, através de eventos 

culturais e artísticos (Tabela 29), 60,3% da amostra considera esta hipótese como muito 

importante.  

Tabela 29 – Importância atribuída à dinamização cultural do Castelo de Evoramonte, de acordo 
com os inquiridos por questionário 

Dinamizar o castelo Frequência % % válida 

Nada importante 0 0,0 0,0 

Importância 2 3 2,0 2,0 

Importância 3 16 10,5 10,6 

Importância 4 41 26,8 27,2% 

Muito importante 91 59,5 60,3% 

Total 151 98,7 100% 

Não respondeu 2 1,3 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 
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Pedida uma justificação para a resposta dada, 12 dos 34 cidadãos de Evoramonte que o fizeram, 

consideram que a dinamização cultural e artística do castelo poderá atrair turistas (Tabela 30), 

sendo que oito deles consideram ainda que pode contribuir para reanimar um espaço que se 

encontra atualmente “sem vida”. 

Tabela 30 – Justificação da importância de dinamizar o Castelo de Evoramonte 

Dinamização do castelo Frequência % 

 Atrair turistas 12 

Reavivar um espaço “sem vida” 8 

Dar à população momentos de lazer 5 

Dar a conhecer a localidade 4 

Desenvolver social e economicamente a localidade 4 
 Valorizar o conjunto patrimonial 1 

 Não respondeu 119 77,8% 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Relativamente à possibilidade da criação de um núcleo museológico na Casa da Convenção 

(Tabela 31), 62,5% dos inquiridos considera esta hipótese de valorização muito importante 

(62,5%).  

Tabela 31 – Importância da criação de um museu na Casa da Convenção, de acordo com os 
inquiridos por questionário 

Museu na Casa da Convenção Frequência % % válida 

Nada importante 2 1,3 1,3 

Importância 2 7 4,6 4,6 

Importância 3 11 7,2 7,2 

Importância 4 37 24,2 24,3% 

Muito importante 95 62,1 62,5% 

Total 152 99,3 100% 

 Não respondeu 1 0,7 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Pedida uma justificação para a resposta anterior dada (Tabela 32), a maioria dos cidadãos de 

Evoramonte que o fizeram, considera, fundamentalmente, que a abertura de um núcleo 

museológico na Casa da Convenção contribuiria para dar a conhecer a história de Evoramonte 

e de Portugal, bem como para atrair turistas. 

Tabela 32 – Justificação da importância de criar um museu na Casa da Convenção 

Museu na Casa da Convenção Frequência % 
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 Dar a conhecer a história de Evoramonte e de 
Portugal 

12 

Atrair turistas 9 

Valorizar a identidade 4 

Valorizar o conjunto patrimonial 3 

Desenvolver social e economicamente a localidade 1 
 Criar posto de trabalho 1 

 Não respondeu 121 79,1% 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Relativamente à possibilidade de o património religioso de Evoramonte poder ser mais 

facilmente visitado (Tabela 33), 64,7% assume que seria muito importante. 

Tabela 33 – Importância da possibilidade de as igrejas de Evoramonte poderem ser visitadas, de 
acordo com os inquiridos por questionário 

Visitação das igrejas Frequência % 
 Nada importante 0 0,0 

 Importância 2 2 1,3 

Importância 3 16 10,5 

Importância 4 36 23,5% 

Muito importante 99 64,7% 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Para justificar a sua opinião (Tabela 34), a maioria dos que o fizeram, considera que o vasto e 

rico património religioso de Evoramonte, na possibilidade de ser visitado, contribuiria, 

fundamentalmente, para valorizar o conjunto patrimonial da localidade e constituir-se como 

mais um importante polo de atração turística.  

Tabela 34 – Justificação da importância de as igrejas de Evoramonte poderem ser visitadas 

Visitação das igrejas Frequência % 

 Valorizar o conjunto patrimonial de Evoramonte 14 

Atrair turistas 12 

Contribuir para o conhecimento e cultura 5 

Possibilidade de se organizar um roteiro de igrejas 1 

 Não respondeu 124 81% 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Relativamente à possibilidade de as muralhas do Castelo de Evoramonte poderem ser 

recuperadas (Tabela 35), 69,3% considera que esta hipótese seria muito importante.  
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Tabela 35 – Importância da recuperação das muralhas do Castelo de Evoramonte, de acordo com 
os inquiridos por questionário 

Recuperação das muralhas Frequência % 

 Nada importante 1 0,7 

Importância 2 2 1,3 

Importância 3 13 8,5 

Importância 4 31 20,3% 

Muito importante 106 69,3% 

Total 153 100,0 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Os que justificaram a sua opinião (Tabela 36), consideram, na sua maioria, que a intervenção 

nas muralhas do castelo possibilitaria a preservação e valorização do património, garantindo 

uma maior segurança dos visitantes.  

Tabela 36 – Justificação da importância da recuperação das muralhas do Castelo de Evoramonte 

Recuperação das muralhas Frequência % 

 Preservar e valorizar o castelo 26 

Aumentar a segurança dos visitantes 13 

Possibilitar o percurso pedonal das muralhas 2 

 Não respondeu 113 74,5% 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Relativamente à possibilidade de existirem visitas turísticas guiadas aos vários elementos 

patrimoniais no recinto muralhado (Tabela 37), 56,6% assume que seria uma atividade muito 

importante.  

Tabela 37 – Importância da existência de visitas guiadas aos elementos patrimoniais situados 
intramuralhas, de acordo com os inquiridos por questionário 

Visitas guiadas intramuralhas Frequência % % válida 

 Nada importante 2 1,3 1,3 

Importância 2 6 3,9 3,9 

Importância 3 16 10,5 10,5 

Importância 4 42 27,5% 27,6 

Muito importante 86 56,2% 56,6 

Total 152 99,3 100% 

Não respondeu 1 0,7  

Total 153 100%  
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 
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Para justificar a sua opinião (Tabela 38), a maioria, dos que o fizeram, considera a hipótese 

como valorizadora da história da localidade e dinamizadora do recinto. Também a oferta de 

postos de trabalho foi referida, por quatro dos inquiridos. 

Tabela 38 – Justificação da importância de visitas guiadas aos elementos patrimoniais situados 

intramuralhas 

Visitas guiadas intramuralhas Frequência % 
 Explicar a história de Evoramonte 26 

Dinamizar o turismo 13 

Criar postos de trabalho 4 

 Não respondeu 121 79,1% 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Sobre a possibilidade de ser criado um festival gastronómico (Tabela 39), 41,4% considera a 

hipótese como muito importante. 

Tabela 39 – Importância da criação de um festival gastronómico em Evoramonte, de acordo com 

os inquiridos por questionário 

Festival de gastronomia Frequência % % válida 

Nada importante 7 4,6 4,6 

Importância 2 5 3,3 3,3 

Importância 3 36 23,5 23,7 

Importância 4 41 26,8% 27,0 

Muito importante 63 41,2% 41,4 

Total 152 99,3 100% 

Não respondeu 1 0,7  

Total 153 100%  
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Na justificação da sua opinião (Tabela 40), a maioria, dos cidadãos que o fizeram, considera 

que a criação de um festival de gastronomia, em Evoramonte, seria importante para dar a 

conhecer e preservar o património gastronómico da região, atraindo, ao mesmo tempo, 

visitantes, à localidade. Contudo, parte dos inquiridos questiona-se acerca dessa possibilidade, 

pelo facto de existir apenas um restaurante aberto, na localidade. 

Tabela 40 – Justificação da importância da criação de um festival gastronómico em Evoramonte 

Festival de gastronomia Frequência % 

 Dar a conhecer e preservar o património 
gastronómico 

9 
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Atrair visitantes 8 

Não há restaurantes para um evento dessa natureza 8 
 Possibilitar o desenvolvimento da restauração 4 
 Possibilitar a aposta nos produtores locais 1 

 Não respondeu 120 78,4% 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Sobre o potencial de desenvolvimento de turismo de natureza em Evoramonte (Tabela 41), 

47,1% considera a hipótese de valorização muito importante.  

Tabela 41 – Importância do desenvolvimento do turismo de natureza em Evoramonte, de acordo 
com os inquiridos por questionário 

Desenvolvimento do turismo de natureza Frequência % 

 Nada importante 1 0,7 

Importância 2 3 2,0 

Importância 3 22 14,4 

Importância 4 55 35,9% 

Muito importante 72 47,1% 
Total 153 100% 

Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Para os que justificaram a sua opinião (Tabela 42), a hipótese de apostar no desenvolvimento 

do turismo de natureza ajudaria a valorizar e a proteger o património ambiental da freguesia, 

atrairia visitantes e criaria postos de trabalho. 

Tabela 42 – Justificação da importância do desenvolvimento do turismo de natureza em 
Evoramonte 

Desenvolvimento do turismo de natureza Frequência % 
 Ajudar a valorizar e proteger o património 

ambiental de Evoramonte 
10 

Atrair visitantes 7 

Criar postos de trabalho 2 

 Não respondeu 128 83,7% 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Por último, sobre a recuperação do casario intramuralhas (Tabela 43), 67,3% da amostra 

considera-a como uma intervenção muito importante.  

Tabela 43 – Importância da reabilitação do casario intramuralhas, em Evoramonte, de acordo 
com os inquiridos por questionário 

Recuperação do casario intramuralhas Frequência % 
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 Nada importante 1 0,7 

Importância 2 4 2,6 

Importância 3 7 4,6 

Importância 4 38 24,8 

Muito importante 103 67,3% 
Total 153 100% 

Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Para a maioria dos cidadãos que justificou a sua opinião, a reabilitação das casas existentes na 

vila, maioritariamente desabitadas, seria fundamental para fixar habitantes e reavivar o local, 

ajudando a valorizar o conjunto patrimonial do local (Tabela 44).  

Tabela 44 - Justificação da importância do casario situado casario intramuralhas, em Evoramonte 

Recuperação do casario Frequência % 

 Reabilitar os imóveis ajudaria à fixação de 
habitantes 

18 

A degradação das casas desvaloriza o conjunto 
patrimonial e dececiona os visitantes 

10 

 Não respondeu 125 81,7% 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Ainda para aferir a opinião da população residente sobre o estado de valorização do património 

existente, e colocados perante a afirmação: “Não é necessário fazer nada porque o 

património de Evoramonte está bem preservado”, uma expressiva maioria (69,3%) dos 

inquiridos assume que não está de acordo, o que corrobora a conclusão de que a valorização é 

fundamental (Tabela 45). 

Tabela 45 – opinião dos inquiridos por questionário à afirmação “Não é necessário fazer nada 
porque o património está bem valorizado” 

O património está bem valorizado Frequência % 

1 – Nada de acordo 106 69,3 

2 26 17,0 

3 12 7,8 

4 8 5,2 

5 – Totalmente de acordo 1 0,7 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Colocados perante a hipótese “Se tivesse nas suas mãos a possibilidade de avançar com um 

projeto de valorização do património de Evoramonte, que decisão tomaria?”, as respostas 

dos inquiridos são muito variadas. Contudo, a maioria dos cidadãos de Evoramonte que 
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responderam a este item, consideram a reabilitação do centro histórico (nas suas funções 

habitacional e preservadora do património edificado), a dinamização cultural, artística e 

turística do castelo e a recuperação das muralhas como as suas principais prioridades (Tabela 

46). 

Tabela 46 – “Que decisão tomaria para um projeto de valorização de um projeto de Evoramonte?” 

 Decisão que tomaria Frequência 

 Reabilitava o centro histórico 16 

Dinamizava cultural, artística e turisticamente o castelo 12 

Recuperava as muralhas 10 

Criava uma zona industrial 7 

Abria as igrejas ao público 5 

Criava uma ETAR31 4 

Criava visitas guiadas ao património 3 

Abria restaurante típico 3 

Apoiaria projetos de restauração e hotelaria 2 

Arranjava as ruas e as acessibilidades ao castelo 2 

Construía um parque para camiões 1 

Fazia uma rampa de parapente na zona do castelo 1 

Criava espaços verdes 1 

Criava um roteiro das ermidas 1 

Criava programas de atividades para os idosos 1 

Criava programas de desporto na natureza 1 

Recuperava o caminho romano, de São Sebastião ao poço da vila 1 

Fazia um carrossel para crianças 1 
 Fazia um alojamento local no antigo Hospital da Misericórdia 1 
 Libertava espaço para se poder construir casas de habitação 1 
 Viabilizaria a vinda de um médico e de um enfermeiro para a freguesia 1 
 Fazia obras no rossio de Evoramonte 1 

Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Questionados sobre “O que poderia permitir a criação de novos projetos de valorização do 

património de Evoramonte?”, e pedindo aos inquiridos para, de um conjunto de 12 hipóteses 

apresentadas, hierarquizassem de 1 a 3 os principais efeitos dai decorrentes, conclui-se que para 

os inquiridos as três principais consequências positivas seriam as seguintes (Tabela 47): 

Tabela 47 – Principais efeitos positivos da criação de novos projetos de valorização do património 
de Evoramonte, de acordo com os inquiridos por questionário 

O que poderá permitir a criação de novos projetos de valorização Frequência 

 Potenciar o turismo 53 
                                                
31 Estação de Tratamento de Águas Residuais – a freguesia de Evoramonte não possui nenhuma. 
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Criar emprego 47 

Desenvolver a economia 38 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

3.4 Dificuldades, interesse e recetividade face à valorização dos elementos patrimoniais 

existentes em Evoramonte 

Questionados sobre “Quais as principais dificuldades que o desenvolvimento de novos 

projetos de valorização do património de Evoramonte poderiam ter de enfrentar?”, 

solicitando aos inquiridos para que, de um conjunto de 10 hipóteses apresentadas, 

identificassem as que pensam ser mais constrangedoras, constata-se que nos resultados 

apurados (Tabela 48), destacam-se, a falta de: 

 apoio do Estado; dinheiro disponível para apoiar esses projetos; apoio da Câmara 

Municipal de Estremoz; apoio da DRCAlentejo; pessoas e/ou empresas interessadas em 

avançar para projeto de valorização; apoio do Turismo do Alentejo. A falta de apoio da 

Junta de Freguesia de Evoramonte é a dificuldade menos apontada. 

Tabela 48 – Dificuldades á criação de novos projetos de valorização do património de Evoramonte, 
de acordo com os inquiridos por questionário 

Dificuldades  Frequência % 

Falta de apoio do Estado 99 17,9 

Falta de dinheiro para apoiar esses projetos 98 17,7 

Falta de apoio da Câmara de Estremoz 68 12,3 

Falta de apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo 56 10,1 

Falta de pessoas/empresas interessadas em avançar para esses 
projetos 

56 10,1 

Falta de apoio do Turismo do Alentejo 52 9,4 

Desinteresse da população residente em Evoramonte 44 8,0 

Dificuldade de realizar esses projetos por Evoramonte ser uma 
localidade pequena 

38 6,9 

Incapacidade dos empresários de Evoramonte 24 4,3 

Falta de apoio da Junta de Freguesia de Evoramonte 17 3,1 

Outra razão 1 (não especificou) 0,2 

Total 553 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Sobre a avaliação feita sobre “o interesse da população residente em participar na realização de 

novos projetos de valorização do património de Evoramonte”, os inquiridos consideram, 

maioritariamente, que a população está interessada (40,7%) ou muito interessada (20%) em 

participar (Tabela 49).  
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Tabela 49 – Interesse da população em participar em novos projetos de valorização do património 
de Evoramonte, de acordo com os inquiridos por questionário 

Interesse da população Frequência % % válida 

Nada interessada 8 5,2 5,3 

Pouco interessada 44 28,8 29,3 

Interessada 61 39,9 40,7% 

Muito interessada 30 19,6 20,0% 

Não sei avaliar 7 4,6 4,7 

Total 150 98,0 100% 

 Não respondeu 3 2,0 

Total 153 100% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Curiosamente, pedida uma justificação sobre as respostas anteriormente dadas, a maioria dos 

inquiridos que o fizeram indicaram exclusivamente razões pelas quais a população está pouco 

ou nada interessada em participar (Tabela 50), destacando o facto de estarmos perante uma 

população envelhecida. 

Tabela 50 – Justificação da falta de interesse da população em participar em projetos de 
valorização do património de Evoramonte 

Justificações das avaliações Frequência % 

 População envelhecida 12 

Falta de iniciativa da população  7 

Eventos não incluem a população local 3 

População jovem pouco participativa 3 

Pouca divulgação dos eventos que existem 2 

Falta de união entre os habitantes 4 

 Não respondeu 125 81,7% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

À pergunta “Como avalia a aceitação da população residente à realização de projetos de 

valorização do património de Evoramonte?”, a maioria dos inquiridos considera (Tabela 51), 

que a população está recetiva (45,4%) ou muito recetiva (32,2%).  

Tabela 51 – Aceitação da população a projetos de valorização do património de Evoramonte, de 

acordo com os inquiridos por questionário 

Recetividade da população Frequência % % válida 

Nada recetiva 2 1,3 1,3 

Pouco recetiva 24 15,7 15,8 

Recetiva 69 45,1 45,4% 

Muito recetiva 49 32,0 32,2% 
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Não sei avaliar 8 5,2 5,3 

Total 152 99,3 100% 

Não respondeu 1 0,7  

Total 153 100%  
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Pedida uma justificação sobre as respostas dadas, a maioria dos inquiridos que o fez, invoca 

que a evidência de que a população sempre demonstrou disponibilidade e recetividade para 

novos projetos (Tabela 52).  

Tabela 52 – Justificação da avaliação da aceitação da população a projetos de valorização do 
património de Evoramonte 

Justificações das avaliações Frequência % 

 A população está sempre recetiva a novos projetos de 
valorização da freguesia 

12 

Poderia ser mais recetiva se a população estivesse 
mais informada 

4 

Poderia ser mais recetiva se houvesse mais jovens 3 

Há dúvida e descrença a novos projetos   3 

 Não respondeu 132 86,3% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

Questionados sobre “Como avalia o interesse da população em relação à possibilidade de se 

realizarem novos projetos de valorização do património de Evoramonte?”, os inquiridos 

manifestaram, maioritariamente, a opinião de que a população está interessada (47%) ou muito 

interessada (33,8%) na sua implementação (Tabela 53).  

 

 

Tabela 53 – Interesse da população na implementação de novos projetos de valorização do 
património de Evoramonte, de acordo com os inquiridos por questionário 

Interesse da população Frequência % % válida 

Pouco interessada 24 15,7 15,9 

Interessada 71 46,4 47,0 

Muito interessada 51 33,3 33,8 

Não sei avaliar 5 3,3 3,3 

Total 151 98,7 100% 

Não respondeu 2 1,3  

Total 153 100%  
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 
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Pedida uma justificação sobre as respostas dadas, a maioria dos inquiridos que o fez indicara 

(Tabela 54) que novos projetos de valorização do património poderão trazer investimento, 

movimento e “vida” a Evoramonte. 

Tabela 54 – Justificação da avaliação sobre o interesse da população na implementação de novos 
projetos de valorização do património de Evoramonte 

Justificações das avaliações Frequência % 

 Valorização do património e investimento é muito 
importante para a terra “não morrer” 

8 

As pessoas valorizariam mais se houvesse se fossem 
incluídas na escolha e planeamento dos projetos 

5 

As pessoas gostariam mas ninguém faz nada 3 

Os mais velhos estão desinteressados 3 

Poderiam permitir a criação de emprego   1 
 Os mais jovens estão interessados  

 Não respondeu 134 87,6% 
Fonte: Inquérito aplicado à população de Evoramonte entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, iremos proceder à análise conjunta da informação recolhida junto dos 

informadores privilegiados (atores-chave e stakeholders) e da população de Evoramonte. 

Pretende-se, desta forma, destacar e refletir sobre as principais dimensões estruturantes, 

convergentes e divergentes, da opinião partilhada pelos participantes no estudo.  

4.1 Principais características patrimoniais distintivas de Evoramonte 

Quando falamos do património de Evoramonte, não podemos deixar de mencionar, como seus 

principais elementos patrimoniais identificadores, o Castelo de Evoramonte; a assinatura da 
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Convenção, que tomou o nome da localidade; o vasto, secular e rico património religioso, 

existente na freguesia; a admirável paisagem que se pode contemplar desde a vila. 

São estes os elementos simultaneamente mais citados pelos três conjuntos de entrevistados que, 

em concordância, partilham a escolha destes quatro elementos patrimoniais, como sendo os 

mais relevantes de Evoramonte.  

Uma seleção representativa na Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e 

Natural, adotada pela Unesco, onde se incluem elementos do património cultural – “obras 

arquitectónicas, (…) e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de vista 

da história, da arte (…) ” (Unesco, 1972, p.2), bem como “locais de interesse naturais ou zonas 

naturais estritamente delimitadas, com valor universal excepcional do ponto de vista (…), da 

conservação ou da beleza natural” (idem).  

A Convenção de Evoramonte, outro dos elementos maioritária e simultaneamente referidos, 

constitui-se, à luz da supracitada convenção da Unesco, como elemento do património material 

cultural, pela importância histórica do imóvel onde o tratado de paz foi assinado, a 26 de maio 

de 1834, pelas duas fações fratricidas beligerantes – o exército liberal, comandado por D. Pedro 

e o exército absolutista, comandado pelo seu irmão D. Miguel, que capitulou. 

Contudo, este mesmo tratado, também se constituirá, em simultâneo, pelo conceito de paz 

associado à localidade, que subsiste na identidade cultural dos seus cidadãos e na memória 

coletiva do País, “transmitido de geração em geração, (…) constantemente recriado pelas 

comunidades” (Unesco, 2003, p.2), como elemento do património imaterial, definido, de acordo 

com a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Unesco, como sendo 

“ (…) as práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões – bem como os 

instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as 

comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte 

integrante do seu património cultural” (idem).  

A referência a este conjunto patrimonial eclético, distinguido pela sua relevância, no entender 

da maioria dos intervenientes deste estudo, vai ao encontro do enunciado por Duclos (1997), 

considerando que “a imagem do legado que uma geração deixa aos seus sucessores para que a 

vida continue não parece ter perdido a validade, independentemente do património ao qual nos 

possamos referir” (p.7), o que, de acordo com Mendes, acentua a importância do conceito de 

herança patrimonial, algo valioso que se pretende transmitido, sucessivamente, de geração para 

geração, independentemente da materialidade ou imaterialidade sob a qual se constitui, 
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carregando “os nexos de continuidade, de entrega e recebimento, de tradição (tradição dizia-se 

em latim traditio, ação de passar algo às mãos de alguém) ” (2012, p. 12) e muito para além da 

“noção de teor económico e jurídico que designa um conjunto de bens e de direitos e obrigações 

avaliáveis em dinheiro” (idem).  

Outros elementos patrimoniais foram elencados por os três grupos de participantes no estudo, 

ainda que de forma menos preponderante do que os já supracitados, se atendermos à 

inexistência de simultaneidade entre os grupos. Destes elementos, merecem realce, por parte 

dos atores-chave e da população respondente ao inquérito, a biodiversidade  – muito assente 

em montados de sobro e olivais tradicionais, que se constitui, ecológica e economicamente, de 

revelante importância, abrigando um importante conjunto de espécies de fauna e flora e 

garantindo rendimento e emprego a grande parte da população ativa, através das atividades 

agrícola e pecuária que proporciona; a tranquilidade – atributo caracterizador da localidade e 

muito valorizado pela população participante no inquérito por questionário, que refere a sua 

contribuição para a fixação de novos residentes, corroborando, acerca da atual importância 

desta característica, a ideia que refere a tendência de os turistas procurarem cada vez mais “ 

(…) a tranquilidade e paz de espírito, que já não têm nas grandes zonas urbanas” (Condesso, 

2001, p. 212); a gastronomia – elaborada através de receitas tradicionais e produtos autóctones, 

nomeadamente a caça –, elemento passível de se distinguir, de acordo com alguns dos atores-

chave, como importante veículo promotor de desenvolvimento da comunidade, a curto/médio 

prazo.  

Alguns dos stakeholders referenciam também o património abrangente do centro histórico, 

agregador do casario e de todos os elementos patrimoniais existentes intramuralhas; da zona 

baixa da localidade, o “rossio” e bairros adjacentes, onde maioritariamente a população vive; 

dos assentos de lavoura, montes rurais que se constituem ao redor da localidade. As veredas, 

caminhos rurais, é um outro elemento patrimonial, referenciado por um dos atores-chave. 

As várias escolhas não simultâneas de elementos patrimoniais culturais, referenciados por uns 

e ausentes na referência de outros, parece estar de acordo com a perspetiva de Silva (2000), que 

se refere ao processo de transmissão do património cultural como sendo, fundamentalmente, 

um processo seletivo, que define qual o legado de expressões culturais é merecedor da 

dignidade de ser transmitido ao futuro. Desta forma, existe uma escolha consciente da “herança 

cultural do passado, vivida no presente, que será transmitida às gerações futuras” (Rodriguez, 

2012, p.4), normalmente decidida por uma elite, “política, científica, económica e religiosa” 
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(idem), que tem o poder de definir o que preservar, simbólica e materialmente, como património 

coletivo, de forma a garantir a sua continuidade. 

4.2 Elementos patrimoniais que mais têm contribuído para o desenvolvimento da 

comunidade  

Os elementos suprarreferidos (em III.4.1) como mais distintivos de Evoramonte são, de um 

modo geral, os mesmos que são referenciados, pelos três grupos de interlocutores, como os que 

mais têm contribuído para o desenvolvimento da comunidade de Evoramonte. 

Assim, o Castelo e a Convenção de Evoramonte são os elementos simultaneamente 

referenciados pelos três grupos de entrevistados (atores-chave, população de Evoramonte 

respondente ao questionário e stakeholders) como os que mais têm contribuído para o 

desenvolvimento da comunidade, sendo que a paisagem e os atributos inerentes à tranquilidade, 

apanágio da freguesia, são também distintamente referenciados pelos dois primeiros grupos, 

embora ausentes das referências feitas pelos stakeholders que, referenciam, uma vez mais, para 

além do castelo e da Convenção, a importância da unicidade conjunta do centro histórico.  

Os atores-chave fazem ainda referência aos patrimónios religiosos e agrícola e aos edifícios 

originalmente correspondentes ao Celeiro Comum e à Casa da Câmara, onde hoje funcionam, 

respetivamente, uma agência de passeios turísticos e uma loja/ateliê de artesanato. 

Alguns dos respondentes ao inquérito colocado à população de Evoramonte, ainda que 

declarando o que consideram ser a importância dos vários elementos patrimoniais locais, 

manifestaram a opinião que qualquer um destes elementos elencados parcamente tem 

contribuído como provedor de desenvolvimento local:  

“Na verdade nenhum destes elementos contribuiu para o desenvolvimento da 

comunidade. Apenas atraem pessoas, turistas, o que pode ajudar um pouco os negócios 

que cá existem, cafés, restaurantes. Mas não considero que contribuam para o 

desenvolvimento da população”. 

“Todos estes elementos são importantes para o desenvolvimento de Evoramonte, 

embora na minha opinião o desenvolvimento tenha sido pouco ou quase nenhum”. 

Considerações que poderão ser entendíveis pela omissão de modificações tangíveis operadas, 

através do património local – “ (…) de grande importância para a sociedade de um ponto de 

vista cultural, ambiental, social e económico” (Conselho da União Europeia, 2014, p. C183/36) 

–, no desenvolvimento comunitário, encarado que deve ser, de acordo com Oliveira (2002), 
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“como um processo complexo de mudanças e transformações de ordem económica, política e, 

principalmente, humana e social” (idem, p.40).  

4.3 Atual preservação/valorização dos elementos do património local  

De uma forma geral, os três grupos de respondentes a este estudo consideram, maioritariamente, 

que o património de Evoramonte não se encontra adequadamente preservado e/ou valorizado, 

apontado deficiências na capacidade da sua conveniente apresentação ao público, na sua 

preservação e na sua dinamização.  

O constante encerramento do património religioso edificado, constituído por dez templos, “ 

(…) de origem medieval ou moderna, decorada com recheios maneiristas e barrocos (…) ” 

(Guerreiro et al., 2006, p.110), inclusive após as obras de restauro, verificadas na última década, 

em algumas das mais relevantes igrejas32 e ermidas33 da freguesia, é um dos aspetos, referentes 

à desvalorização do património de Evoramonte, mais apontado, quer pelos atores-chave quer 

pela população respondente ao questionário – 64,7% dos cidadãos da amostra considera que 

seria muito importante este património, “ (…) com uma beleza no seu interior que é necessário 

apreciar” (E11), poder ser facilmente visitado.  

A impossibilidade de estes templos religiosos poderem abrir as suas portas, não só aos visitantes 

mas também à comunidade residente, impossibilita que esta o viva nas suas práticas quotidianas 

e impede, por esta via, o reforço da memória coletiva, “ (…) âncora que dá substância ao 

sentimento (…) de pertença” (Rodrigues, 2012, p. 3) e se constitui como um alicerce “ (…) que 

reforça o sentimento identitário e, (…), garante a coesão e a continuidade histórica do grupo” 

(idem), sendo que, para Seixas, “o passado comum, preservado pelas instituições, tradições e 

símbolos, é um instrumento crucial – na construção das identidades coletivas no presente” 

(citado por Solé, 2015, p. 193).  

Relativamente ao Castelo de Evoramonte, os atores-chave consideram, maioritariamente, que 

a sua valorização se encontra muito aquém do que seria expectável. Desde logo, pela 

subsistência de um “horário muito maleável” (E7) de visita ao Paço Ducal, encontrando-se 

fechado ao público em alguns fins-de-semana, e, por vezes, durante semanas seguidas, 

nomeadamente no mês de agosto, referem. Esta opinião, relativa à precaridade dos horários de 

                                                
32 Anos das conclusões das obras de conservação e restauro de igrejas de Evoramonte: 2012 – igreja de São Pedro; 
2016 – igreja de Santa Maria (igreja matriz) e igreja da Misericórdia. 
33 Anos das conclusões das obras de conservação e restauro de ermidas de Evoramonte: 2020 – ermida de São 
Sebastião; 2021 – ermida de Santa Margarida. 
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visita, é também exposta por alguns dos stakeholders, sendo colocada a consideração de ter de 

existir, para além de uma adequação quotidiana e semanal, uma adaptação dos horários de 

turismo de acordo com a sazonalidade, de forma a poder ajustar-se às díspares realidades 

climáticas das várias estações – “ (…) Vivemos numa região com um calor enorme, o horário 

de verão não pode ser igual ao de inverno, não vale a pena abrir às nove se os turistas só vêm 

às 11 da manhã e não vale a pena fechar às 17 e 30 se podemos fechar às oito da noite – isto 

é algo que terá de ser definido em todo o território” (E9).  

Outra das deficiências relatadas pelos atores-chave e stakeholders, a corrigir, no Paço Ducal, 

relaciona-se com a incapacidade de ser prestada informação histórica sobre o monumento, por 

parte de quem atende os visitantes, ou em dialogar com estes em outra língua que não o 

português –“Um destino não se valoriza com recurso a mão-de-obra pouco qualificada ou 

desadequada, nem pode conviver com horários de função pública. (…).Ter monumentos assim, 

desgasta a comunidade e as suas organizações, desgasta a imagem da vila, prejudica a sua 

reputação” (E14). 

Para além destas lacunas, relacionadas com o deficiente acolhimento turístico que se assinala 

na Torre, também o avançado estado de degradação que se verifica nas muralhas – com parte 

das ameias e dos torreões já derrocados, ou em iminente derrocada – é apontado pelos 

stakeholders como a principal ameaça (mais que deficiência) atualmente existente no castelo, 

colocando em perigo eminente moradores e visitantes, ideia corroborada por 69,3% dos 

respondentes ao questionário, que consideram ser “Muito importante” a recuperação das 

muralhas do Castelo de Evoramonte, indiciando, desta forma, a sua manifesta preocupação com 

o seu atual estado de degradação. Um risco publicamente manifestado, junto à Porta do Freixo 

e à Porta do Sol, pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, que expõe a perigosidade do 

local, em língua portuguesa e inglesa, através de uma placa proibitiva, ali colocada desde o mês 

de março de 202134: 

“Perigo/Danger: Por razões de segurança, não é permitido subir à muralha – ELEVADO 

RISCO DE QUEDA; For security reasons, it is not allowed to climb the wall – HIGH 

RISK OF FALLING”.  

Um outro elemento patrimonial referido pelos três grupos de entrevistados, como estando 

subvalorizado, é a Casa da Convenção – “ (…) principal ponto de memória do Tratado de Paz 

(E6) –, cujo armistício, ali assinado, se constitui, desde a sua assinatura em 1834, como forte 

                                                
34 Informação recolhida junto da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 
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pilar identitário dos cidadãos da freguesia e relevante episódio da história de Portugal – “ (…) 

A ligação ao estabelecimento da paz (…) é o elemento mais simbólico, historicamente (…) ” 

(E8) –, encontrando-se, contudo, fechada ao público desde 2013. Uma situação que um dos 

entrevistados classifica como inconcebível, uma vez que observa a facilidade em se conseguir 

a dignificação do valor histórico nacional intrínseco ao imóvel, caso haja vontade política dos 

poderes locais:  

“Não é compreensível que não seja um sítio obrigatório de visita, (…) para todos os 

miúdos que andam na escola, (…) – como é que não vão a Evoramonte, (…) quando 

estão a dar a guerra civil35? Isso não é uma coisa muito complicada de pôr em 

funcionamento – é preciso uma junta querer, uma câmara autorizar” (E13). 

Ainda no âmbito da necessidade desta valorização, de salientar que no inquérito por 

questionário colocado à população de Evoramonte, 62,5% dos respondentes classificaram como 

“Muito importante” a criação de um museu na Casa da Convenção, considerando que a sua 

abertura ajudaria, além de se constituir como polo de atração turística, para melhor dar a 

conhecer as histórias de Evoramonte e de Portugal.  

Um contributo que, paralelamente, permitiria reforçar, o próprio reconhecimento coletivo dos 

cidadãos da freguesia alentejana, tal como Seixas – “o passado comum, preservado pelas 

instituições, tradições e símbolos, é um instrumento crucial na construção das identidades 

coletivas no presente” (citado por Solé, 2015, p. 56) – e Rodriguez – “ (…) o património é um 

elemento fundamental na construção da identidade social/cultural e, simultaneamente, é a 

própria materialização da identidade de um grupo/sociedade” (2012, p. 4) – sugerem. 

4.4 Trabalho realizado em benefício da valorização dos recursos patrimoniais de 

Evoramonte  

Indo ao encontro do deliberado na Lei n.º 107/2001, do Estado português, que “estabelece as 

bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, como realidade 

da maior relevância para a compreensão, permanência e construção da identidade nacional e 

para a democratização da cultura” (Assembleia da República, 2021, p. 5808), que no seu Artigo 

3.º determina ser dever do Estado e das autarquias locais, “o conhecimento, estudo, proteção, 

valorização e divulgação do património cultural” (idem), os três grupos de entrevistados 

                                                
35 A Convenção de Evoramonte é lecionada na disciplina de História e Geografia de Portugal, do 6.º ano de 
escolaridade, no âmbito do conteúdo programático intitulado “ A Revolução Liberal de 1820”. 
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manifestaram-se acerca do trabalho que tem sido desenvolvido em benefício da valorização dos 

recursos patrimoniais de Evoramonte.  

Todavia, e em detrimento do consignado pelo Estado, os atores-chave consideram que, no 

âmbito dessa valorização, apenas foram levadas a cabo empreendimentos da responsabilidade 

exclusiva de agentes privados, nomeadamente ações com capacidade de promoção turística e 

constituição de ofertas várias do setor, no recinto intramuralhas.  

Já a população de Evoramonte, respondente ao inquérito, mencionou, de forma preponderante, 

duas ações: o trabalho de restauro e de recuperação efetuado em várias igrejas e ermidas da 

freguesia, da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Evoramonte e a criação de 

novas atrações turísticas – o baloiço panorâmico, a moldura fotográfica em forma de coração e 

o letreiro “Évoramonte”36, da responsabilidade da Junta de Freguesia de Evoramonte , à entrada 

da localidade, referências partilhadas por um dos stakeholders: 

“ (…) Chegámos à conclusão que só a riqueza patrimonial que temos (…) não era 

suficiente para continuar a atrair visitantes. (…) Fomos um pouco atrás das modas (…) 

e criámos um baloiço panorâmico, uma moldura panorâmica e um letreiro, o que fez 

com que houvesse mais visitantes” (E12). 

Outras ações, como a manutenção das ruas, do castelo e das estradas de acesso à vila, 

mereceram também referência de relevo por parte da população respondente ao inquérito por 

questionário. 

Para os stakeholders o destaque vai para o desenvolvimento de projetos de promoção de 

recursos endógenos locais, nomeadamente da (…) valorização do património cultural, bem 

como do património natural e paisagístico, através da criação de produtos destinados ao 

público final (…) ” (E10), destacando um outro interveniente as iniciativas culturais, 

desportivas e de promoção, nas quais Evoramonte se encontra integrada, particularmente as 

rotas do património cultural (resultantes do Plano Estratégico de Touring Cultural e 

Paisagístico), os caminhos de Santiago, os percursos de cycling e nas ações integradas de 

divulgação do património da região. 

A reabilitação de património e do espaço público, através do desenvolvimento de candidaturas 

para financiamento – como o investido na“ (…) Recuperação do edifício conhecido como Casa 

                                                
36 “ (…) A forma de escrever o nome ‘Évoramonte’ é claramente violadora das regras ortográficas do português, 
uma vez que as palavras em português só podem ser graficamente acentuadas numa das três últimas sílabas”, in 
https://www.flip.pt/Duvidas-Linguisticas/Duvida-Linguistica/DID/4832. 

https://www.flip.pt/Duvidas-Linguisticas/Duvida-Linguistica/DID/4832.
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da Convenção (…) ” ou na “(…) Obra de requalificação (…) da Praça dos Aviadores (…) ” 

(E9), são outros exemplos, manifestados por este grupo, do que já foi feito e do que está previsto 

fazer, no âmbito da valorização dos recursos patrimoniais de Evoramonte. 

4.5 Trabalho a fazer para uma melhor valorização dos elementos patrimoniais de 

Evoramonte 

4.5.1 O que deve ser feito, a curto/médio prazo, em benefício da valorização do 

património de Evoramonte? 

A urgente efetivação de um projeto de reabilitação estrutural das muralhas do Castelo de 

Evoramonte, que permita inverter o seu atual avançado estado de degradação, existente em 

parte dos muros, dos torreões, das portas em arco de ogiva e das ameias (com a reposição das 

já derrocadas), parece constituir-se como prioridade indispensável de execução. 

Uma imprescindibilidade que permitiria não só aumentar, obviamente, a segurança do edificado 

e, consequentemente, das pessoas, mas também a possibilidade de se poder pensar, após a 

reabilitação, na criação de um percurso pedestre turístico – “O castelo tem de ser visitado a pé. 

(…). A pé sente-se o chão, sentem-se as árvores, as pedras (…) ” (E7) –, ao longo do perímetro 

muralhado medieval, “com planta em forma de triângulo escaleno que contorna toda a vila, 

seguindo a configuração do morro de Evoramonte” (Direção-Geral do Património Cultural, 

2011).  

Do mesmo modo, 56,2% dos residentes que responderam ao inquérito considerou “Muito 

importante” a existência de visitas guiadas aos elementos patrimoniais situados intramuralhas, 

justificando esta opção pela capacidade da atividade permitir a valorização histórica da 

localidade, a dinamização do recinto e a criação de postos de trabalho. 

O processo de reabilitação das muralhas do Castelo de Evoramonte – “ (…) as muralhas e os 

torreões estão num estado avançado de degradação e precisam de intervenção (…) ” (E12) –, 

associado a projetos/atividades de exploração turística, “com condições de visita (…), à volta 

das muralhas” (E6), capazes de “ (…) tirar partido da paisagem que se pode visualizar em 

cada um dos pontos desse percurso muralhado” (E11), reúnem o consenso dos três grupos de 

inquiridos.  

A elencada necessidade de recuperação patrimonial deste conjunto edificado, classificado pelo 

Estado Português como “Monumento Nacional”37 (idem, 2011), será, de acordo com a Lei n.º 

                                                
37 Castelo de Evoramonte ou Évora Monte/Castelo e cerca urbana de Evoramonte - Categoria: MN - Monumento 
Nacional, Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23 de junho 1910 / ZEP, DG n.º 170 de 23 de julho 1948. 
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107/2001, dever do Estado, a quem compete a “salvaguarda e valorização do património 

cultural” – assegurando dessa forma a “transmissão de uma herança nacional cuja continuidade 

e enriquecimento unirá as gerações num percurso civilizacional singular” (p.6). 

Paralelamente, a necessidade de reabilitação do perímetro muralhado, encontra-se, 

consideramos, perfeitamente enquadrada nos objetivos de intervenção do Fundo de 

Salvaguarda do Património Cultural, da Direção Regional do Património Cultural, que expõe 

ter como prioridade o financiamento de medidas de proteção e valorização em relação a “ (…) 

bens culturais classificados, ou em vias de classificação, como de interesse nacional ou de 

interesse público em risco de destruição ou perda” (Direção Geral do Património Cultural, 2022, 

p.54). 

No que concerne à valorização do património local, é referida pelos atores-chave e população 

de Evoramonte, a necessidade de abertura do património religioso ao público. Uma opinião 

justificada pela capacidade intrínseca do património religioso se poder constituir como um 

importante polo dinamizador do local, capaz de atrair turistas e possibilitar uma maior 

valorização de todo o conjunto patrimonial de Evoramonte, sendo que, de acordo com Gomes, 

a religião e o turismo religioso assumem-se, atualmente na Europa, como “ (…) pilar 

fundamental para o setor turístico, por se considerar um dos vetores que gera mais impacto não 

só a nível económico, como também em termos de ocupação no setor hoteleiro” (2020, p. 35).  

Também a valorização da Casa da Convenção – através da constituição de um centro 

museológico e da “ (…) criação de um espaço dedicado ao Places of Peace Evoramonte (…) 

” (E14) –, e da Torre, adequando contemporaneidade à visitação, ao atendimento e à eficácia 

nos seus calendários e horários de abertura, são exemplos de soluções propostas para uma 

melhor valorização do centro histórico. 

Porém, as opções globalmente mais citadas pelos três grupos de entrevistados, no sentido da 

valorização do património evoramontense, relacionam-se com a necessidade de “pensar” 

Evoramonte como palco privilegiado de projetos artísticos e culturais – “Existem todas as 

condições para se criarem aqui eventos culturais, ao longo de todo o ano (…). Música, teatro, 

exposições (…) ” (E1).  

Esta forma de atuação artística/cultural, junto do espaço patrimonial, é considerada por um dos 

stakeholders como “ (…) muitíssimo importante (…) ”, utilizando na defesa da sua opinião o 

experienciado no distrito de Portalegre: “Tal como sucedeu em Marvão, com o festival de 
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música clássica, também Evoramonte pode criar o seu ícone, (…) ”, preferencialmente 

promovido “ (…) por um conjunto de entidades – “o turismo, a cultura – (…), com a 

intervenção da sociedade civil (…) ” (E9).  

A vantagem elencada da participação e articulação, entre vários atores, na persecução de um 

fim comum, está explícito no conceito de desenvolvimento comunitário, que se traduz, de 

acordo com Silva, por “ (…) uma união de esforços entre as populações e os poderes públicos, 

com o fim de melhorarem a situação económica, social e cultural de um país ou região” (citado 

por Lopes, 2017, p.29). 

De referir que 60,3% da população respondente ao questionário, atribui a classificação de 

“Muito importante”, à dinamização cultural do Castelo de Evoramonte.  

Também a recuperação do casario intramuralhas, com uma percentagem de desocupação de 

77,5%38, é referido como fundamental na valorização do centro histórico, considerando 67% 

da população de Evoramonte respondente ao inquérito, uma intervenção “Muito importante”, 

fundamental, justificam, para fixar habitantes e reavivar o local, ajudando a valorizar o seu 

conjunto patrimonial. Parte da amostra refere ainda que o atual estado de degradação 

apresentado por grande parte dos imóveis situados na vila dececiona os visitantes que 

Evoramonte recebe.  

Esta opinião, da necessidade de recuperação do casario intramuralhas é apoiada por atores-

chave – “Mesmo que se criem (…) centros de interpretação, formação de pessoal, igrejas 

abertas, promoção, (…), é preciso uma base humana. E o problema é que a maioria das casas, 

intramuralhas, está vazias, (…) e um centro histórico sem vida e sem pessoas morre” (E6) – e 

stakeholders: “É importante (…) que os proprietários dos prédios privados percebam que (…) 

aquelas casas poderão ser (…) potenciadas do ponto de vista turístico (…). (…) Podem ter ali 

uma fonte de rendimento ao nível do arrendamento ou da exploração de espaços comerciais” 

(E11). 

4.5.2 Outros projetos adequados a Evoramonte 

Para além das hipóteses anteriormente mencionadas, de projetos de valorização 

históricos/culturais/artísticos, os atores-chave referem a possibilidade da criação de eventos 

                                                
38 Na vila (espaço intramuralhas) o número de imóveis habitacionais é 40; o número de imóveis que se encontram 
habitados é 6; o número de imóveis que estão a funcionar como espaços comerciais é 3; o número de pessoas que 
vivem na vila é 12; o número de imoveis desocupados corresponde a 77,5% (Fonte: dados fornecidos pelo 
presidente da Junta de Freguesia de Evoramonte, em 17/05/2022).  
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gastronómicos, seja “ (…) um mercado onde as pessoas pudessem petiscar” ou um festival de 

gastronomia, tendo em conta as potencialidades cinegéticas da região – Há aqui muito boas 

cozinheiras, (…) que fazem pratos de caça (…) ” (E4).  

A possibilidade de criação de um festival gastronómico em Evoramonte é, numa escala de 1 

(“Nada importante”) a 5 (“Muito importante”), considerada como “Muito importante” por 

41,2% dos respondentes ao inquérito por questionário, tendo sido o segundo grau de grandeza 

(Importância 4), escolhido por 26,8% da população da mesma amostra. A soma destes dois 

valores (68%) e as justificações das escolhas de classificação sugerem que a efetivação dessa 

hipótese seria importante, para este grupo, como forma de dar a conhecer e de preservar o 

património gastronómico da região, atraindo, ao mesmo tempo, visitantes, à localidade. Uma 

ideia que vai ao encontro das considerações de um dos stakeholders (entrevista completa em 

anexo) que considera a importância dos destinos gastronómicos: 

“De todas as caraterísticas do Alentejo, aquela que mais tem contribuído para a sua 

afirmação como destino turístico, eu penso que não é o património cultural, mas sim o 

património gastronómico” (E13);  

Isto porque, diz: 

“Somos um destino que tem, maioritariamente, nacionais a ‘consumi-lo’, e aos 

portugueses, para se moverem para um outro território, não é propriamente a cultura, 

pura e dura, que os chama, mas sim a gastronomia. São as práticas gastronómicas que 

mais atraem as pessoas (…) ” (E13).  

A gastronomia portuguesa é, aliás, desde 26 de Julho de 2000, através da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 96/2000, considerada “como um bem imaterial integrante do 

património cultural de Portugal”. Um reconhecimento que tem, entre outros objetivos, – no 

quadro das “medidas de preservação, valorização e divulgação da gastronomia nacional 

enquanto valor integrante do património cultural português” (Presidência do Conselho de 

Ministros, 2000, p.3619) – a “promoção interna e externa da gastronomia nacional, 

designadamente com o objectivo de fomentar a procura turística” (idem), bem como a “ (…) 

criação de concursos locais, regionais e nacionais de gastronomia” (ibidem). 

Contudo, parte da população questiona-se acerca da possibilidade de se trabalhar, nos moldes 

descritos, o património gastronómico, pelo facto de existir apenas um restaurante aberto, 

atualmente na localidade. 
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O turismo de observação de aves e “a observação matinal do fantástico nevoeiro” (E1) – que 

ocorre ao nível das muralhas, em certas manhãs – bem como a valorização turística de percursos 

pedestres, ao longo das azinhagas rurais existentes na freguesia (conhecidas pela população 

local), são outras das opções apontadas pelos atores-chave. Opções que se enquadram no 

turismo de natureza, segmento de atividade turística que 47,1% da população de Evoramonte 

respondente ao inquérito considerou ser “Muito importante” desenvolver em Evoramonte, pela 

sua capacidade intrínseca de valorizar e proteger o património ambiental da freguesia, de atrair 

visitantes e de criar postos de trabalho.  

Estas considerações estão em linha com o defendido por Dias e Figueira (2010): “Neste início 

de século tem-se evidenciado o papel dos recursos endógenos na promoção do desenvolvimento 

local, com especial destaque para a biodiversidade vinculada ao turismo e constituindo-se 

assim, uma actividade económica dinâmica e com grande potencial em termos de 

sustentabilidade” (p.85). Relativamente à biodiversidade existente na freguesia, 59,7% da 

população inquirida considera-a como estando “Preservada”.  

Um dos atores-chave considera ser necessário trabalhar num plano de ação geral, englobando 

vários elementos: 

“ (…) É preciso enterrar os cabos, são precisas canalizações, fazer uma ETAR39, 

começar pelo básico, relativamente aos edifícios, às ruas. Tentar perceber como, 

melhorando isso, conseguimos atrair mas pessoas. (…). (…) Um plano é essencial. Se 

não, repara-se um muro de um lado e ele acaba por cair pelo outro (…) ” (E2). 

Alguns dos stakeholders avançam a possibilidade de planos de visita ao património 

monumental, através de uma empresa de animação turística, com horários predefinidos, 

assumindo “ (…) a torre como ponto central da visita e haver, durante o dia, uma ou duas 

visitas guiadas ao restante património (…) ”.  

Um desses entrevistados avança ainda a hipótese de uma parceria entre várias localidades, 

constituindo-se um roteiro turístico alicerçado nos três castelos existentes no Concelho de 

Estremoz: “(…) podia haver um roteiro dos três castelos e quem chega (…) visita Estremoz, 

Evoramonte e Veiros – há aqui este triângulo que me parece importante valorizar (…) ” (E12). 

Um outro stakeholder sugere a elaboração de um evento intitulado “Semana Aberta em 

Evoramonte”, de periodicidade bianual – a primeira durante o ano letivo:“ (…) Comunicando 

                                                
39 ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais, equipamento inexistente em Evoramonte. 
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às escolas que durante aquela semana podem fazer visitas guiadas a Evoramonte – e eles 

enquadram isso nas suas visitas de estudo) –, estendendo para o fim-de-semana, para se poder 

ir em família” (E13); e uma segunda edição, no Verão: “ (…) Julho ou agosto 

(preferencialmente a segunda quinzena de julho), para turistas nacionais e turistas 

estrageiros” (E13). 

O evento possibilitaria “visitas gratuitas, acompanhadas” e a organização envolveria “ (…) a 

comunidade, a junta, a câmara, (…), parcerias com a Universidade de Évora, (…), para esses 

períodos em que tudo está aberto” (E13).   

Relativamente à possibilidade de existirem visitas turísticas guiadas aos vários elementos 

patrimoniais no recinto muralhado, 56,6% da população da amostra do inquérito considera que 

seria uma atividade muito importante, valorizadora da história da localidade e dinamizadora do 

recinto, com a possibilidade de criação de postos de trabalho. 

A necessidade de reabilitação habitacional e dinamização comercial do centro histórico, como 

forma de promover a fixação de residentes, a atração de um maior número de visitas e, 

consequentemente, a dinamização económica – através da instalação de pequenas atividades 

comerciais, de restaurantes, de cafés, de alojamento local” (E12) – é referida por os três grupos 

de entrevistados.  

As propostas de valorização elencadas evidenciam o estabelecido na Convenção Quadro do 

Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património Cultural para a Sociedade (2008), 

assinada pelos Estados-membros do Conselho da Europa, os quais, reconhecendo a necessidade 

“de colocar a pessoa e os valores humanos no centro de um conceito alargado e interdisciplinar 

de património cultural” (2008, p.6648), salientam “o valor e as potencialidades de um 

património cultural bem gerido, enquanto fonte de desenvolvimento sustentável e de qualidade 

de vida numa sociedade em constante evolução” (idem). O artigo 8.º, da referida convenção, 

reforça a oportunidade de utilização do património cultural para o enriquecimento de “processos 

de desenvolvimento económico, político, social e cultural” (idem, p.6649), sendo que o seu 

Artigo 10.º especifica a previsão da potencial valorização do património cultural enquanto fator 

de desenvolvimento económico sustentável e atividade económica, responsabilizando-se os 

países signatários em prestar informação sobre as potencialidades económicas do património 

cultural, tendo em conta a especificidade singular de cada elemento e garantindo a sua 

integridade, sem comprometer o valor desse mesmo património. 
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De referir ainda as menções à possibilidade de criação de projetos académicos/científicos, 

nomeadamente na área da arqueologia, por parte dos stakeholders, à necessidade da ampliação 

do espaço para parqueamento rodoviário, à entrada do castelo – referência partilhada por atores-

chave e stakeholders. 

Foi também feita a alusão a projetos desportivos mais ou menos “radicais”, como corridas 

noturnas e o parapente – “ (…) vejo que Evoramonte possa potenciar uma atividade dessa 

natureza” (E11) –,opção evidenciada por um stakeholder e um respondente ao inquérito. 

5. Dificuldades/obstáculos para a valorização dos elementos patrimoniais de Evoramonte  

5.1 Dificuldades no desenvolvimento de projetos de valorização 

De acordo com os atores-chave, são várias as razões que têm contribuído para a inviabilização 

de um mais correto e benéfico enaltecimento do património de Evoramonte, em consonância 

com o seu valor e em prol da comunidade local. 

Neste contexto, é criticado, desde logo, por alguns atores-chave, o desinteresse do poder 

político – o municipal e o que tutela o património e a cultura – na persecução de um desígnio 

de valorização patrimonial – “ (…) Nunca vi ninguém [decisores políticos] que olhasse para 

esta terra com um pensamento de desenvolvimento, que lhe atribuísse o potencial que lhe está 

subjacente” (E1). A freguesia, dizem-nos, tem “valores objetivos suficientes para poder fazer 

do desenvolvimento turístico, com base no seu património material e imaterial, uma terra 

desenvolvida, que desse emprego a jovens. Falta investimento público” (E6).  

Contudo, as lacunas associadas à intervenção das autoridades com responsabilidades não 

justificam, na totalidade, as carências valorativas do património evoramontense, sendo, 

também, referido existir uma incredulidade/relutância por parte da população local em assumir 

o património como potencial fator de desenvolvimento – “Na verdade nunca aqui se viveu do 

turismo e as pessoas não acreditam que essa atividade lhes possa garantir um sustento, um 

futuro” (E1), havendo a necessidade, tal como assumido por alguns inquiridos, de se iniciar 

esse trabalho de consciencialização/informação/formação da comunidade, no sentido de 

inverter essa perceção: “ (…) temos de perceber que isto é importante para nós todos, porque 

saímos todos a ganhar” (E2). 

Por fim, a referência à progressiva diminuição populacional na freguesia – “As casas 

[intramuralhas] estão abandonadas, vazias, as pessoas desapareceram” (E3) – e à dificuldade 

de as gerações mais recentes se fixarem na sua terra de origem – “A maioria dos jovens vai-se 

embora, os poucos que cá ficam não querem trabalhar nestas coisas [património], porque eles 
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próprios não confiam, não acreditam naquilo que temos” (E1) –, itens que se constituem como 

agravantes para o renascer de novas ideias, tendo em vista um desígnio de desenvolvimento 

comunitário. 

A questão demográfica – consubstanciada em números do Instituto Nacional de Estatística40, é 

mesmo sublinhada, por um dos atores-chave, como o fator-chave para a revitalização 

patrimonial: “mesmo que se criem (…) centros de interpretação, formação de pessoal, igrejas 

abertas, promoção, (…), é preciso uma base humana. E o problema é que a maioria das casas, 

intramuralhas, está vazia, (…) e um centro histórico sem vida e sem pessoas morre” (E6). 

Também para alguns dos stakeholders as principais dificuldades de valorização patrimonial, 

em Evoramonte, relacionam-se com o escasso investimento público e desinteresse político 

relativamente a um património que “ (…) não é só do concelho de Estremoz – é um património 

nacional e nessa perspetiva deverá ser potenciado e ajudado do ponto de vista financeiro, para 

que a sua recuperação seja uma realidade” (E11); pela falta de iniciativa privada – “ (…) neste 

momento o centro histórico de Evoramonte não tem um restaurante, um café aberto (…), não 

fica cá nada, não se gera riqueza” (E12); dificuldade de articulação entre entidades detentoras 

de património – “ (…) Era preciso as direções regionais reconhecerem a importância do 

património e fazerem alguma coisa por isso, mas como não há articulação, e como não é essa 

a filosofia de atuação, também não sucede” (E13); falta de recursos humanos e de dotação 

orçamental – “Dificuldades de ordem financeira e de recursos humanos qualificados. (…). 

Esses recursos são fundamentais para uma estratégia de valorização” (E8). 

A população de Evoramonte, respondente ao inquérito, considera que as principais dificuldades 

de implementação de novos projetos de valorização do património de Evoramonte estão 

relacionadas com a falta apoio do Estado, de dinheiro disponível para apoiar esses projetos, de 

apoio da Câmara Municipal de Estremoz, de apoio da DRCAlentejo; pessoas e/ou empresas 

interessadas em avançar para projeto de valorização e do turismo do Alentejo.  

5.2 Formas de ultrapassar os obstáculos para a implementação de projetos de 

valorização 

                                                
40 População residente em Evoramonte, segundo os resultados apurados nos quatro mais recentes Censos do 
Instituto Nacional de Estatística: ano de 2021 – 506 habitantes (dados atualizados em 5 de maio de 2021); ano de 
2011 – 569 habitantes; ano de 2001 – 724 habitantes; ano de 1991 – 732 habitantes. De acordo com estes dados, a 
população residente de Evoramonte terá tido um decréscimo, nos últimos trinta anos, de 30,11%. 
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Os atores-chave e os stakeholders concordam na indispensabilidade de um maior envolvimento 

da sociedade civil nos processos participativos e decisórios das iniciativas enquadradas pelo 

património cultural. Neste âmbito, é referida a necessidade de mudar a perceção da população 

face à relevância dos vários elementos patrimoniais presentes – “temos de começar pela 

comunidade, temos de perceber que isto é importante para nós todos, porque saímos todos a 

ganhar” (E2). Esta mudança de perceção poderá conduzir os cidadãos a acreditar na criação de 

autoemprego, proporcionado através de iniciativas alicerçadas no espólio patrimonial local, 

levando consequentemente a um maior investimento privado, manifestado como 

economicamente profícuo e desejável – “Parece-nos importante que haja iniciativa privada, 

ao nível do alojamento, da restauração, do comércio, outras casas de artesanato, de produtos 

regionais (…) ” (E12). 

Sublinhado por vários dos stakeholders – “É preciso que exista uma interação (…) entre a 

iniciativa pública e a iniciativa privada para transformar Evoramonte, (…) num local de 

destino de muitos visitantes (…) ” (E11), o efeito positivo, e decisivo, da participação dos 

agentes privados no processo de revitalização do importante acervo patrimonial de Evoramonte, 

em maior articulação com as entidades públicas, vai ao encontro da origem do conceito de 

desenvolvimento local, alicerçado na teoria do desenvolvimento endógeno de Friedmann e 

Weaver (1979) e Stöhr (1981,1984), referenciada por Saúde, Lopes e Machado e segunda a 

qual os processos de desenvolvimento deverão ser impulsionados  

(…) a partir do nível ‘mais baixo’ da hierarquia territorial – o espaço local, tendo por 

base as potencialidades dos recursos endógenos (físicos, humanos e culturais) e a ação 

do poder local que, junto com os outros atores locais, são consideradas forças 

determinantes na luta contra as assimetrias territoriais. (2017, p. 57).  

Para que este processo de participação da população se energize, é avançada, por atores-chave 

e stakeholders, a necessidade de se informar corretamente a população acerca da importância 

contributiva que a valorização patrimonial poderá constituir para o desenvolvimento local, 

permitindo, paulatinamente, diminuir a descrença dos cidadãos, acerca dessa viabilização – “ 

(…) Por que é que deveriam [os cidadãos de Evoramonte] acreditar que ‘aquilo’ é uma fonte 

de desenvolvimento?! Tudo, no seu dia-a-dia, lhes diz o contrário” (E13).  

A inversão poder-se-ia iniciar, de acordo com um dos stakeholders, pela elaboração de um 

programa de educação patrimonial, mais institucional – “Se na escola houvesse um discurso 

habitual de que o património é um ativo fundamental. (…) ”(E13) – , ou menos institucional, 

que poderia surgir através da constituição de “brigadas do património”. Iniciativa que 
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envolveria a comunidade num projeto comunicacional fomentador de conhecimento, 

constituída “ (…) por voluntários que se disponibilizassem para ‘descer ao terreno’, estar, 

partilhar e receber conhecimento, com as pessoas da comunidade (…)”, garantindo dessa 

forma que o conhecimento, em vez de estar apenas concentrado na academia, seria passível de 

pertencer “às pessoas que convivem com esse património”, capacitando-as “para, elas 

próprias, poderem agir sobre esse património” (E13). 

Uma ação que permitiria “a integração das comunidades no poder de decisão, relativamente ao 

seu património” (Carvalho, 2016, p.60), promotora de um empenho de responsabilidade 

coletiva, de um envolvimento global na proteção e decisão do “seu” património identitário, que 

corrobora a ideia veiculada por Varine (2017), para quem a educação popular, assente nos 

elementos patrimoniais da comunidade, se constitui, atual e globalmente, como um dos fatores 

essenciais do desenvolvimento local sustentável, protetor dos recursos, autóctones, 

patrimoniais existentes – “o solo e a paisagem, a memória e os modos de vida dos habitantes, 

(...) ” (p.18). 

É também referida por atores-chave e stakeholders a importância de se conseguir alcançar, por 

parte das entidades públicas e dos responsáveis políticos uma diferente perceção, face ao 

património de Evoramonte, que permita atribuir-lhe o valor que lhe está associado – “Para 

essas dificuldades serem ultrapassadas era preciso existir um executivo camarário (…) que 

percebesse que o desenvolvimento de Evoramonte é o ponto fulcral para o desenvolvimento do 

concelho de Estremoz, (…) benéfico para toda a região” (E6); “ (…) Apenas com uma mudança 

de mentalidade, que saiba ler o território e valorizar o seu potencial, sem atribuir cores 

políticas ou questões pessoais que possam interferir na gestão de bens públicos que devem (…) 

beneficiar a população” (E14) 

Alguns dos stakeholders consideram ainda a necessidade de aumentar os recursos financeiros 

e humanos disponíveis e promover, adequadamente, os recursos patrimoniais endógenos, 

dinamizando a oferta cultural de Evoramonte e integrando-a “ (…) nos itinerários culturais do 

concelho e da região” (E10). 

A maioria da população de Evoramonte respondente ao inquérito considera que a população 

residente está recetiva (45,4%) ou muito recetiva (32,2%) à aceitação da realização de projetos 

de valorização do património de Evoramonte. 

PARTE IV. PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO IDENTIFICADAS A 

PARTIR DO ESTUDO EFETUADO  
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Tendo como base os dados recolhidos através do inquérito por questionário, colocado à 

população residente na freguesia, e das entrevistas, realizadas a atores-chave e stakeholders, 

apresentam-se, de seguida, as prioridades de intervenção elencadas, junto do património de 

Evoramonte.  

1. Reabilitação das muralhas do Castelo de Evoramonte 

Facilmente percepcionável pelos visitantes, o avançado estado de degradação das muralhas do 

Castelo de Evoramonte é institucionalmente sublinhado pelo Estado Português, através de uma 

placa, ali colocada, desde o mês de março de 202141, junto à Porta do Freixo, da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo, expondo, nas línguas portuguesa e inglesa, a perigosidade do 

local (ver Apêndice VII) –“Perigo/Danger: Por razões de segurança, não é permitido subir à 

muralha – ELEVADO RISCO DE QUEDA; For security reasons, it is not allowed to climb the 

wall – HIGH RISK OF FALLING”.  

A preocupação, pela debilidade que a muralha apresenta, é também manifestada pelos três 

grupos de entrevistados, com grande parte da população de Evoramonte respondente ao 

inquérito – 69,3% – a escolher, numa escala de 1 (“Nada importante”) a 5 (“Muito importante”), 

a opção “Muito importante”, relativamente à possibilidade de as muralhas do castelo de 

Evoramonte poderem ser recuperadas (Tabela 25), tendo o segundo grau de grandeza 

(Importância 4) sido escolhido por 20,3% da população da mesma amostra. A soma destes dois 

valores, 89,6%, sugere, inequivocamente, a importância com que é encarada a efetivação desta 

reabilitação, que possibilitaria, justificam alguns dos inquiridos, a preservação e a valorização 

do património, bem como maior garantia de segurança, aos visitantes. 

A necessidade de intervenção é corroborada por atores-chave e stakeholders: 

“ (…) Péssimo estado (…) muralha e os torreões” (E2) 

“Terá que haver uma conservação e recuperação das muralhas, claramente” (E9); 

“As muralhas precisam de uma intervenção de fundo (…), uma intervenção meticulosa 

(…) acompanhada por arqueólogos e por a DRCAlentejo (…). (…) Corre-se o risco 

(…) de em alguns espaços poder haver derrocada, se não houver essa 

manutenção” (E11); 

“ (…) As muralhas e os torreões estão num estado avançado de degradação e precisam 

de intervenção (…) ” (E12); 

                                                
41 Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo. 
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O negligente estado de conservação do perímetro muralhado, para além de se constituir, como 

um foco de perigosidade de um espaço público, interdita os visitantes e a população da 

freguesia, obviamente, de poderem usufruir da totalidade de uma magnífica vista, ao redor de 

360º, pelo impedimento em se percorrerem os cerca de 1 000 metros de perímetro muralhado. 

Opção que, com as muralhas reabilitadas, permitiria, de acordo com atores-chave e 

stakeholders, a criação de (…) um passeio à volta das muralhas, com condições de visita” 

(E6), possibilitando assim “ (…) tirar partido da paisagem que se pode visualizar em cada um 

dos pontos desse percurso muralhado” (E11). 

2. Recuperação do casario intramuralhas, possibilitando a sua habitabilidade e/ou 

atividade comercial  

A recuperação das casas que se situam na vila, maioritariamente desabitadas42, é um aspeto 

referidos como essencial à valorização do centro histórico. Desta forma, 67% da população de 

Evoramonte respondente ao inquérito, considera como “Muito importante” a reabilitação deste 

casario (Tabela 33), fundamental, justificam, para fixar habitantes e reavivar o local, ajudando 

a valorizar o conjunto patrimonial do centro histórico. 

Esta opinião, da necessidade de recuperação do casario intramuralhas é partilhada por atores-

chave e por stakeholders: 

“Mesmo que se criem (…) centros de interpretação, formação de pessoal, igrejas 

abertas, promoção, (…), é preciso uma base humana. E o problema é que a maioria 

das casas, intramuralhas, está vazias, (…) e um centro histórico sem vida e sem pessoas 

morre” (E6) 

“É importante (…) que os proprietários dos prédios privados percebam que (…) 

aquelas casas poderão ser (…) potenciadas do ponto de vista turístico (…). Podem ter 

ali uma fonte de rendimento ao nível do arrendamento ou da exploração de espaços 

comerciais” (E11). 

3. Visitação do património religioso 

O constante encerramento do rico património religioso edificado de Evoramonte, parte 

substancial dele recuperado na última década, é apontado como uma relevante lacuna, a 

                                                
42 Na vila (espaço intramuralhas) o número de imóveis habitacionais é 40; o número de imóveis que se encontram 
habitados é 6; o número de imóveis que estão a funcionar como espaços comerciais é 3; o número de pessoas que 
vivem na vila é 12; o número de imóveis desocupados corresponde a 77,5% (Fonte: dados fornecidos pelo 
presidente da Junta de Freguesia de Evoramonte, em 17/05/2022).  
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necessitar de ser colmatada. Assim, da totalidade dos respondentes ao inquérito, 64,7% dos 

cidadãos da amostra considera que seria “Muito importante” este património poder ser visitado 

(Tabela 23), almejando poder vir a constituir-se, justificam, como um importante polo de 

atração turística, contribuindo, paralelamente, para a valorização do conjunto patrimonial da 

localidade. 

A noção da imprescindibilidade em se poder visitar as igrejas de Evoramonte é comum a 

representantes dos atores-chave – “ (…) é preciso entrar, vê-las por dentro, maravilhosas” (E3) 

– e dos stakeholders – “Evoramonte tem um espólio religioso extraordinário, (…), igrejas (…) 

com uma beleza no seu interior que é necessário apreciar” (E11).  

4. Realização de eventos culturais/artísticos na zona do castelo de Evoramonte 

No sentido da valorização do património evoramontense, os três grupos de entrevistados 

referiram a necessidade de se “pensar” Evoramonte como palco privilegiado de eventos 

artísticos e culturais. Assim, da totalidade dos respondentes ao inquérito, 60,3% da amostra 

considera que a concretização desta possibilidade seria “Muito importante” (Tabela 19). 

A vantagem atribuída à dinamização artística/cultural do Castelo de Evoramonte é partilhada 

por atores-chave e por stakeholders: 

“Existem todas as condições para se criarem aqui eventos culturais ao longo de todo o 

ano (…). Música, teatro, exposições (…) ” (E1); 

“Este castelo tem tanto potencial, para concertos, (…), para eventos, (…) … É preciso 

alterar toda a visão que existe sobre o que o castelo deve ser. (…). É preciso ‘abri-lo’ 

às pessoas, (…) ” (E3);  

 “Esta é uma linha de atuação muitíssimo importante (…). Tal como sucedeu em 

Marvão, com o festival de música clássica, também Evoramonte pode criar o seu ícone, 

(…) promovido por um conjunto de entidades – o turismo, a cultura – (…), com a 

intervenção da sociedade civil (…) ” (E9). 

“ (…) Temos todas as condições para o fazer (…), terá que haver iniciativa da junta, 

do município, (…) das associações locais que queiram dinamizar estes eventos e haver 

financiamento externo, eventualmente através de programas comunitários (…), para 

criar uma agenda cultural, ao longo do ano” (E12). 

Contudo, um dos stakeholders, corroborando a ideia de valorização do centro histórico de 

Evoramonte através da arte e da cultura, aconselha: 
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“Primeiro tem de haver um trabalho de valorização da Torre (…) e da Casa da 

Convenção. Com estas questões (…), é possível complementar com um programa 

cultural. Mas tem de haver estratégia e não tratar do telhado sem paredes” (E14). 

5. Visitas guiadas ao património de Evoramonte, na zona do castelo 

Da população respondente ao inquérito, 56,6% considerou que a existência de visitas guiadas 

aos elementos patrimoniais situados intramuralhas seria uma atividade “Muito importante”, 

justificando esta opinião pela oportunidade que a atividade proporcionaria na valorização da 

história da localidade, na dinamização do local e na oferta de postos de trabalho. 

Esta ideia de valorização da vila através da criação de um plano de visitação, com guia, é 

partilhada por atores-chave e por stakeholders: 

“ (…) Dinamização (…) através de (…) visitas guiadas (…) ” (E5). 

“ (…) Assumir a torre como ponto central da visita e haver, durante o dia, uma ou 

duas visitas guiadas ao restante património (…) – esta poderia ser uma solução” 

(E12). 

“ (…) Comunicando às escolas que durante aquela semana podem fazer visitas guiadas 

a Evoramonte – e eles enquadram isso nas suas visitas de estudo) –, estendendo para o 

fim-de-semana, para se poder ir em família” (E13);  

6. Criação de um festival de gastronomia 

A possibilidade de criação de um festival gastronómico em Evoramonte é considerada como 

“Muito importante” por 41,2% dos respondentes ao inquérito por questionário, tendo o segundo 

grau de grandeza (Importância 4), sido escolhido por 26,8% da população da mesma amostra. 

A soma destes dois valores (68%) sugerem que a efetivação dessa hipótese seria, para este 

grupo, desejável, permitindo o evento preservar e dar a conhecer o património gastronómico da 

região, atraindo, ao mesmo tempo, visitantes, à localidade, justificam alguns dos respondentes. 

A importância da gastronomia, no desígnio de valorização do território é partilhada por atores-

chave e por stakeholders: 

“Criava um mercado onde as pessoas pudessem petiscar. (…). Pensava num festival 

gastronómico. Há aqui muito boas cozinheiras, (…) que fazem pratos de caça (…). (…). 

Há muita gente (…) que aqui vem de propósito para comer as migas ou os lagartos de 

porco preto ” (E4); 
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 “Somos um destino que tem, maioritariamente, nacionais a ‘consumi-lo’, e aos 

portugueses, para se moverem para um outro território, não é propriamente a cultura, 

pura e dura, que os chama, mas sim a gastronomia. São as práticas gastronómicas que 

mais atraem as pessoas (…) ” (E13).  

7. Outras prioridades de intervenção consideradas relevantes (mas não diretamente 

sugeridas, em simultâneo, por elementos dos três grupos de entrevistados) 

7.1. Desenvolvimento do turismo de natureza 

Sobre a importância do desenvolvimento do turismo de natureza em Evoramonte, beneficiando 

da biodiversidade existente na freguesia, assente num ecossistema de montados de sobro e 

olivais tradicionais, que abriga um importante conjunto de espécies de fauna e flora, 47,1% da 

população respondente ao questionário considera esta hipótese de valorização como “Muito 

importante” (Tabela 31). O segundo grau de grandeza (Importância 4) foi escolhido por 35,9% 

da população da mesma amostra. A soma destes dois valores (83%) indicam que a concretização 

desta hipótese é vista como conveniente, ajudando a valorizar e a proteger o património 

ambiental da freguesia, atraindo visitantes e possibilitando a criação de postos de trabalho, 

justificam alguns dos respondentes. 

Esta opinião, da importância do desenvolvimento do turismo de natureza em Evoramonte é 

partilhada por atores-chave: 

 “Desenvolvia o turismo de observação de aves, (…) o turismo sunset (…), a observação 

matinal do fantástico nevoeiro e as caminhadas pelas azinhagas (…) ” (E1). 

“O olival e o montado, aqui tão bem preservado que proporciona um ecossistema que 

abriga espécies de aves que não se encontram em, praticamente, mais lugar nenhum.” 

(E2); 

“Os caminhos (…) são ancestrais (…) e o caminharmos juntos, para mim faz muito 

sentido, particularmente neste momento [pandemia] que vivemos agora. Quase não 

podemos estar juntos mas ainda podemos fazer alguma coisa juntos – caminhar é uma 

delas” (E2). 

7.2 Adequação da informação prestada na Torre/Paço Ducal e revisão dos horários de 

abertura/fecho do monumento  

Vários atores-chave e stakeholders são muito críticos relativamente à forma, negligente, como 

os turistas são recebidos na Torre/Paço Ducal de Evoramonte, bem como na inadequabilidade 
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do calendário e dos horários de abertura do monumento: 

“O castelo (…) está sempre fechado no segundo fim-de-semana de cada mês. Em agosto 

(…), o castelo está três semanas fechado. (…). Não se compreende porque é que isto 

acontece” (E3); 

 “ (…) Está ali uma pessoa a vender bilhetes…se lhe perguntar duas ou três coisas 

sobre a torre não sabe responder (…) ” (E6). 

“ (…) Vivemos numa região com um calor enorme, o horário de verão não pode ser 

igual ao de inverno, não vale a pena abrir às nove se os turistas só vêm às 11 da manhã 

e não vale a pena fechar às 17 e 30 se podemos fechar às oito da noite (…) ” (E9). 

 “ (…) [Há] necessidade de (…) informação e atendimento em idiomas estrangeiros (…) 

” (E10). 

8. Prioridades de intervenção elencadas à data do inquérito por questionário colocado à 

população de Evoramonte43 já concretizadas 

 Musealização da Casa da Convenção 

A valorização da Casa da Convenção – através da constituição de um centro museológico 

relativo à assinatura do Tratado de Paz, de 26 de maio de 1834, que pôs fim à guerra civil 

fratricida, entre D. Pedro e D. Miguel, na luta pela sucessão da Coroa de Portugal, foi referida 

por os três grupos de entrevistados. Desta forma, 62,5% dos inquiridos considerou esta hipótese 

de valorização “Muito importante”, justificando a sua escolha pela capacidade de um núcleo 

museológico ali constituído poder atrair visitantes, dando a conhecer a história de Evoramonte 

e de Portugal. A importância da constituição de um núcleo museológico na Casa da Convenção 

foi partilhada por atores-chave e por stakeholders: 

“Era importantíssimo que ali fosse criado um centro interpretativo do Tratado” (E1); 

“Evoramonte é hoje conhecida a nível europeu por aqui ter sido assinado um tratado 

de paz. Esta ideia da paz (…) tem de se valorizar, no sentido de trazer mais visitantes 

ao sítio (…) ” (E6). 

“ (…) Tem de haver um trabalho de valorização da (…) Casa da Convenção” (E14). 

Entretanto, o Centro Interpretativo da Convenção de Evoramonte foi inaugurado no dia 10 de 

dezembro de 2021, situando-se na casa onde o Tratado de Paz foi assinado. De acordo com nota 

                                                
43 De 28 de agosto a 4 de setembro de 2021. 
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de imprensa44 divulgada pelo Município de Estremoz, trata-se de um equipamento que 

“pretende divulgar o importante acontecimento da História de Portugal, relatando os factos que 

levaram à sua ocorrência, bem como as suas consequências”. 

PARTE V. PLANO DE AÇÃO 

1. Recuperação das muralhas do Castelo de Evoramonte 

A elencada necessidade de recuperação patrimonial deste conjunto edificado, classificado pelo 

Estado Português como “Monumento Nacional”45, será dever do Estado, de acordo com a Lei 

n.º 107/2001, a quem compete a “salvaguarda e valorização do património cultural” – 

assegurando dessa forma a “transmissão de uma herança nacional cuja continuidade e 

enriquecimento unirá as gerações num percurso civilizacional singular” (Diário da República, 

2001, p.5808). 

Paralelamente, a necessidade de reabilitação do perímetro muralhado, encontra-se, 

consideramos, contemplada no Decreto-Lei n.º 42/2021 (em anexo), de 7 de junho, que alterou 

o Decreto-Lei n.º 138/2009, adaptando os objetivos de intervenção do Fundo de Salvaguarda 

do Património Cultural, da Direção Regional do Património Cultural.  

O mais recente mencionado decreto-lei que expõe como prioridade, na alínea b) do seu Artigo 

9.º, o financiamento de medidas de proteção e valorização em relação a “ (…) bens culturais 

classificados, ou em vias de classificação, como de interesse nacional ou de interesse público 

em risco de destruição ou perda” (Direção Geral do Património Cultural, 2022, p.54) estabelece 

que: 

“ (…) Constitui missão prioritária do Fundo de Salvaguarda financiar os investimentos 

em bens imóveis que, através de despacho do membro do Governo responsável pela 

área da cultura, sejam qualificados como urgentes tendo em conta determinados fatores, 

tais como o acesso do público aos bens, (…) e a adequabilidade dos investimentos aos 

fatores de risco e às necessidades de salvaguarda patrimonial” (idem, p.47). 

O documento revela ainda que “os fundos europeus, quer no âmbito dos instrumentos 

financeiros do ‘Next Generation EU’, designadamente no Mecanismo de Recuperação e 

Resiliência, quer no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual, assumem atualmente um 

                                                
44 Pode ser consultada em https://www.cm-estremoz.pt/noticias/centro-interpretativo-da-convencao-de-evora-
monte-ja-foi-inaugurado. 
45 Castelo de Evoramonte ou Évora Monte/Castelo e cerca urbana de Evoramonte - Categoria: MN - Monumento 
Nacional, Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23 de junho 1910 / ZEP, DG n.º 170 de 23 de julho 1948. 
 

https://www.cm-estremoz.pt/noticias/centro-interpretativo-da-convencao-de-evora-
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relevante papel enquanto fontes de financiamento”, sendo que o contrato de financiamento, 

dependente da apreciação de vários requisitos, será celebrado, a ser atribuído, entre a comissão 

diretiva do Fundo de Salvaguarda “e a entidade gestora ou o proprietário do bem cultural 

beneficiário de financiamento” (ibidem, p.55). 

Estando a tutela do Castelo de Evoramonte a cargo da Câmara Municipal de Estremoz, 

recomenda-se o estudo de viabilização de candidatura a fundos comunitários para obras de 

reabilitação das muralhas do referido castelo, no âmbito do Fundo de Salvaguarda do 

Património Cultural.  

Mais ainda se recomenda o parecer, face a esta questão, da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

2. Recuperação do casario intramuralhas, possibilitando a sua habitabilidade e/ou (re) 

utilização para atividade comercial  

A recuperação das casas que se situam na vila, maioritariamente desabitadas, é um dos aspetos 

referido como essencial para a valorização do centro histórico. Assim, recomenda-se que a 

Câmara Municipal de Estremoz possa informar os proprietários dos imóveis acerca de 

instrumentos financeiros existentes para a reabilitação e revitalização urbanas, à semelhança do 

IFRRU 2020 – instrumento de política pública, no âmbito dos Fundos Europeus Estruturantes 

e de Investimento, destinado a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas e que tem 

por objetivo “contribuir para a revitalização dos centros urbanos, apoiando em condições 

favoráveis, operações de reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 

anos (…) ”. 

Recomenda-se ainda o estudo de viabilidade, por parte da Câmara Municipal de Estremoz, de 

incentivos fiscais específicos para obras de reabilitação no centro histórico de Evoramonte.  

No âmbito da requalificação imobiliária com fins comerciais, sugere-se à Câmara Municipal de 

Estremoz e/ou à Junta de Freguesia de Evoramonte o parecer da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, sobre a existência de candidaturas a fundos 

comunitários, com esse propósito, e a divulgação das mesmas, a existirem, junto da população 

de Evoramonte. 

3. Visitação do património religioso 

Criação da “Rota azulejar das Igrejas de Evoramonte”, um projeto estabelecido em parceria 

com a Santa Casa da Misericórdia de Evoramonte, entidade gestora dos bens imóveis do 
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património religioso da freguesia, e a Câmara Municipal de Estremoz, através do Gabinete de 

Comunicação, Eventos e Desenvolvimento Turístico, entidade que agilizaria a divulgação da 

rota e possibilitaria o transporte dos visitantes, de Estremoz para Evoramonte e vice-versa.  

A Rota das Igrejas de Evoramonte, que decorreria entre os meses de maio a setembro, fins-de-

semana intercalados, iniciar-se-ia na igreja de São Pedro e finalizar-se-ia na igreja matriz de 

Santa Maria, percorrendo, ao longo do trajeto, a igreja de São Sebastião (o percurso seria, a 

partir daqui, pedonal), a Igreja de Santa Margarida e a Igreja da Misericórdia. A visita guiada, 

com marcação prévia, incluiria a descrição arquitetónica generalizada de cada um dos templos, 

a sua cronologia e a explicação histórica do património azulejar que detém.  

Os guias seriam, preferencialmente, jovens desempregados residentes na freguesia, que 

receberiam formação adequada, patrocinada e em articulação com a Câmara Municipal de 

Estremoz, Junta de freguesia de Evoramonte, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Direção Regional de 

Cultura do Alentejo, Universidade de Évora (instituição que proporciona licenciatura em 

Turismo). 

Um desígnio que possibilite, afinal, a visualização dos “ (…) testemunhos de talha barroca, de 

azulejo, de imaginária sacra, de pintura fresquita e de cavalete, em que o acervo das igrejas e 

capelas [de Evoramonte] é rico (…) ” (Guerreiro et al., 2006, p.122). 

Existem, em localidades do interior de Portugal, vários exemplos de rotas a igrejas, dando 

enfase à importância da atividade do turismo religioso na valorização dos territórios. Um dos 

exemplos destas rotas, foco de uma reportagem jornalística da agência Lusa46, datada de 30 de 

Dezembro de 2021, acontece no sotavento algarvio e dá formação a desempregados “que se 

tornarão responsáveis por visitas guiadas a património que nem sempre está acessível” (2021), 

tornando visitáveis igrejas de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António. 

Também a Rota do Fresco, projeto da empresa Spira – Revitalização Patrimonial, presente em 

15 municípios alentejanos (Alvito, Cuba, Vidigueira, Viana do Alentejo, Portel, Évora, 

Montemor-o-Novo, Borba, Vila Viçosa, Alandroal, Serpa, Moura, Castro Verde, Aljustrel e 

Beja), que “para além de criar uma oportunidade única de transposição das portas, usualmente 

fechadas, de mais de 50 monumentos que integram a Rota, através da disponibilização 

de itinerários turístico-culturais, (…) promove também um trabalho de sensibilização 

                                                
46 Reportagem disponível em https://www.publico.pt/2021/12/30/fugas/noticia/turismo-religioso-algarve-vai-dar-
formacao-desempregados-tornarem-guias-igrejas-1990311. 
 

https://www.publico.pt/2021/12/30/fugas/noticia/turismo-religioso-algarve-vai-dar-


111  

patrimonial das comunidades envolvidas (…) ”, é um exemplo apreciável de valorização do 

património religioso ao público. 

4. Dinamização cultural do castelo 

4.1 Integração do Castelo de Evoramonte no programa Dinamizar Fortalezas 

Da responsabilidade do Turismo de Portugal, o programa Dinamizar Fortalezas, lançado a 23 

de julho de 2019, pretende “promover, de forma integrada, o acesso a exemplares únicos de 

arquitetura militar do passado e a sua fruição pelas populações locais e seus visitantes, bem com 

a sua transmissão às gerações futuras”, tendo como objetivos: 

 contribuir para o reforço de atratividade das respetivas regiões como destinos turísticos, 

gerando riqueza, criando postos de trabalho e, também, novas dinâmicas económicas; 

 combater os desequilíbrios relativamente às regiões do interior, contribuindo para a 

coesão económica e social do país; 

 descrever a geografia de um país com base no legado das fortificações, como por 

exemplo a linha de fronteira de Portugal com Espanha; 

 transformar estes espaços únicos de história e cultura, em locais dinâmicos e interativos 

de visita e de conhecimento do país e, em particular, das regiões; 

 agregar e divulgar a informação disponível sobre as fortificações abrangidas; 

 promover a ação articulada entre municípios e outros agentes públicos e privados na 

estruturação do produto, da criação de rotas e itinerários e outros programas turísticos 

(recriações históricas, teatros, espetáculos musicais, palestras, etc.).” 

Do projeto fazem parte 62 fortificações, onde se incluem o Castelo de Estremoz e o Castelo de 

Veiros, dois dos três castelos existentes no concelho de Estremoz, tendo ficado excluído do 

projeto o Castelo de Evoramonte. 

Parece-nos, assim, conveniente a Câmara Municipal de Estremoz refletir, em articulação com 

o Turismo de Portugal, acerca da possibilidade do Castelo de Evoramonte, classificado pelo 

Estado Português como Monumento Nacional47, integrar o programa Dinamizar Fortalezas, 

                                                
47 Castelo de Evoramonte ou Évora Monte/Castelo e cerca urbana de Evoramonte - Categoria: MN - Monumento 
Nacional, Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23 de junho 1910 / ZEP, DG n.º 170 de 23 de julho 1948. 
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uma vez que nos indica cumprir as condições necessárias de acesso, nomeadamente o requisito 

primordial – promoção de “exemplares únicos de arquitetura militar do passado”. 

4.2 Exposição Estação Imagem 

Programação anual de uma exposição fotográfica, no castelo de Evoramonte, dos trabalhos 

distinguidos pelo Prémio Estação Imagem – associação cultural que tem como finalidade 

estudar, debater e divulgar todos os aspetos ligados à imagem, com particular incidência na 

fotografia. 

4.3 Visitas guiadas através do perímetro muralhado 

O percurso pedonal das muralhas do castelo de Evoramonte, após a necessária reabilitação do 

seu perímetro, “com condições de visita (…), à volta das muralhas” (E6), capazes de “ (…) 

tirar partido da paisagem que se pode visualizar em cada um dos pontos desse percurso 

muralhado” (E11), é uma das propostas avançadas por atores chave e stakeholders. 

Através desse percurso, poder-se-ia proporcionar aos visitantes informação generalizada sobre 

os vários elementos patrimoniais de Evoramonte, à medida que nos fossemos aproximando de 

cada um deles, (portas do castelo, Paço Ducal, Celeiro Comum, Casa da Câmara, Convenção 

de Evoramonte, igrejas), bem como sobre a envolvente paisagística que rodeia a localidade, em 

particular sobre a Serra de Ossa, apontando as várias localidades que, da muralha se podem 

observar no horizonte. Em determinados dias, poder-se-ia ainda, através desse passeio, tirar 

partido da” (…) observação matinal do fantástico nevoeiro (…) ” (E1), que cobre o castelo, 

com as nuvens “aos nossos pés”. 

As visitas guiadas seriam, preferencialmente feitas por cidadão residentes em Evoramonte, que 

receberiam formação adequada, que poderia ser proporcionada em articulação entre várias 

entidades – Câmara Municipal de Estremoz, Junta de freguesia de Evoramonte, Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Instituto de Emprego e Formação 

Profissional e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, Universidade de Évora (instituição 

que proporciona licenciatura em Turismo). 

 Neste sentido, julgamos conveniente ser analisado, pela Câmara Municipal de Estremoz, 

entidade pública que tutela o Castelo de Evoramonte, o exemplo do Percurso Pedonal do Adarve 
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da Muralha de Guimarães, inaugurado em 201948, que permite percorrer as muralhas, em 

sentido único, de forma gratuita, todos os dias, entre as 10:00 e as 22:00 horas.  

Considera-se a necessidade do parecer da CCDR Alentejo e do Turismo do Alentejo, 

relativamente a esta viabilidade. 

5. Criação do Festival Gastronómico do Pombo Torcaz  

Indo ao encontro do referido por os três grupos de entrevistados, que consideraram o potencial 

gastronómico da região como meio de valorização patrimonial, sugere-se a criação de um 

festival de culinária, cujas principais receitas seriam de caça. Estando a atividade cinegética 

aberta de final de agosto a final de fevereiro49 o festival, a decorrer de sexta-feira a domingo, 

seria estabelecido entre esses meses.  

Evoramonte é por tradição, à semelhança de grande parte das localidades do interior alentejano, 

uma terra de caçadores, com o tordo, o javali e o pombo torcaz a serem as espécies mais caçadas, 

após o declínio, verificado um pouco por todo o país, de espécies como a perdiz, o coelho bravo 

e a lebre.  

Na freguesia, o pombo-torcaz (Columba palumbus), que ocorre no país sobretudo durante a 

estação fria, com a maioria dos indivíduos invernantes oriundos de diversos países europeus, é 

atualmente a espécie à qual os caçadores mais dedicam a sua paixão, por a região ser visitada, 

sobretudo de outubro a fevereiro, por bandos numerosos destas aves, à procura de um dos seus 

alimentos prediletos – a bolota. Sendo Evoramonte uma zona de excelência de montado, a vinda 

do pombo-torcaz é consistente, ano após ano, salvo raras excecionais, o que explica a 

nomenclatura do festival que, desta forma, se individualiza de outras festividades 

gastronómicas, com a caça como produto principal, existentes no país (a nomenclatura não 

impediria, obviamente a apresentação de pratos de caça de várias espécies). 

Na edição de 22 de março de 2020 da revista britânica The Field, fundada em 1853, o pombo 

torcaz é apresentado por vários chefes, galardoados com estrelas Michelin, como uma das 

melhores carnes a que se pode ter acesso, muito pela qualidade da sua proteína, estando a ave 

(que em inglês se denomina woodpigeon) apresentada em várias receitas dos seus cardápios. 

                                                
48 A notícia da abertura do referido percurso está disponível em https://www.cm-
guimaraes.pt/conhecer/noticia/percurso-pedonal-do-adarve-da-muralha-foi-aberto-ao-publico-em-cerimonia-
publica. 
49 O calendário da época venatória 2021-2022, da responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas abrangeu o período de 15 de agosto a 28 de fevereiro. Exceção feita à caça das espécies javali, veado, 
gamo, corço, muflão, permitida ao longo de todo o ano. 

https://www.cm-


114  

Para esta inclusão argumentam que o pombo torcaz “representa o melhor da caça sustentável 

(…). É magro, barato, rico em ferro e é uma ótima fonte de proteína. Também é rápido de 

cozinhar, apresenta-se lindamente como entrada ou prato principal e funciona lindamente em 

saladas, ensopados e assados (…) ” (The Field, 2020, tradução própria50) 

No sentido de se efetivar o referido festival gastronómico aconselha-se incluir na organização 

do festival, desejavelmente/hipoteticamente promovido pela Câmara Municipal de Estremoz e 

a Junta de Freguesia de Evoramonte, a Associação de Caçadores da Convenção de Evoramonte 

e cozinheira(o)s amadores e/ou profissionais detentores de receitas de caça, envolvendo, desta 

forma, a população, na construção do evento, que poderia ser realizado, na Casa do Povo de 

Evoramonte. 

Para publicitar mediaticamente o evento, poder-se-ia convidar chefes de cozinha, reconhecidos, 

preferencialmente ligados à região, à semelhança do que se fez no Festival Arrebita Portugal – 

evento com a missão de estimular a economia rural do interior e o comércio locais, dinamizar 

as cidades e incentivar o turismo nacional” (Etaste, 2020), que em outubro de 2020 levou à 

aldeia histórica de Idanha-a-Nova, classificada como Monumento Nacional, 25 chefes 

portugueses que cozinharam com ingredientes locais51.  

6. Visitas pedagógicas ao local onde foi assinada a Convenção de Evoramonte 

Sendo o episódio histórico da assinatura do armistício – A Convenção de Evoramonte – ser 

parte integrante da disciplina de História e Geografia de Portugal, do 6.º ano de escolaridade, 

no âmbito do conteúdo programático, da Direção-Geral da Educação, intitulado “A Revolução 

Liberal de 1820”, consideramos ser pertinente a visita de turmas escolares do concelho e do 

distrito, ao local onde o tratado foi assinado. Tal, permitiria não só sublinhar pedagogicamente, 

in loco, a importância do episódio – permitindo aos professores e aos alunos “sentir” a 

atmosfera do local onde, há 188 anos, teve lugar o tratado de paz – mas também dinamizar o 

espaço intramuralhas, tirando partido do Centro Interpretativo da Convenção de Evoramonte, 

inaugurado no dia 10 de dezembro de 2021, e fazendo jus às premissas da constituição deste 

equipamento, que, de acordo com o Município de Estremoz, “pretende divulgar o importante 

                                                
50 “ (…) woodpigeon represents the best of sustainable game (…). It’s lean, inexpensive, rich in iron and is a great 
source of protein. It’s also quick to cook, dresses beautifully as a starter or a main course, and works beautifully 
in salads, stews and slow-braised (…) ”. 
51 A notícia sobre o evento está disponível em https://etaste.pt/gastronomia/arrebita-idanha-bio-um-festival-de-
gastronomia-na-aldeia/. 

https://etaste.pt/gastronomia/arrebita-idanha-bio-um-festival-de-
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acontecimento da História de Portugal, relatando os factos que levaram à sua ocorrência, bem 

como as suas consequências”52. 

Considera-se, desta forma, no sentido de se viabilizarem, anualmente, estas visitas educativas, 

a articulação entre a Câmara de Estremoz, a Junta de Freguesia de Evoramonte e os vários 

agrupamentos escolares do distrito de Évora – porventura, de outros distritos, uma vez que o 

episódio é globalmente lecionado, em todo o País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

O estudo desenvolvido, apresentado ao longo das páginas anteriores, teve como principal 

objetivo explorar e caracterizar a importância e o potencial do património da freguesia de 

Evoramonte, concelho de Estremoz, para o desenvolvimento comunitário, tendo por base a 

opinião da população residente e de atores-chave, locais e regionais. 

Através deste caminho, feito ao longo do tempo necessário para a elaboração desta dissertação, 

o autor foi assimilando conceitos, analisando pontos de vistas, percecionando confrontações 

ideológicas entre vários autores e atores, sobre o que é, ou se julga dever ser, desenvolvimento 

comunitário e de como o conceito poderá surgir, explanado na prática, através de projetos reais, 

desenvolvidos em prol das populações, a partir de elementos patrimoniais locais. 

Desta forma, parece-nos manifesta a necessidade de se entender a ideia de desenvolvimento 

comunitário a partir de uma base de carater humano, no sentido da impossibilidade de se refletir 

adequadamente sobre o conceito sem que este seja percecionado como inequivocamente ligado 

                                                
52 Em nota de impressa da Câmara Municpal de Estremoz. Disponível em https://www.cm-
estremoz.pt/noticias/centro-interpretativo-da-convencao-de-evora-monte-ja-foi-inaugurado 

https://www.cm-
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aos cidadãos, não apenas como seus principais beneficiários mas, também, como participantes 

e empreendedores, nesse devir. 

Este pensamento, da imperiosa necessidade participativa da população, em articulação com 

entidades, será assim, julgamos, condição sine qua non para que a simbiose entre 

desenvolvimento comunitário e património local, enquanto estratégica beneficiária dos 

territórios, possa eclodir de forma vigorosa, de maneira a ultrapassar os obstáculos existentes e 

a se poder atingir uma maior qualidade de vida dos cidadãos, em termos económicos, sociais, 

culturais, reforçando ao mesmo tempo a comunhão identitária. 

Outra das condições imprescindíveis para atingir esse mesmo desenvolvimento comunitário é 

este ser, efetivamente, sustentável – não como aparatosa “palavra oca”, proferida num vão e 

oportunista discurso político, mas como verdadeira ideia humanista e ecologicamente 

preponderante, no sentido do dever que temos em preservar e valorizarmos, para as gerações 

vindouras, os recursos patrimoniais culturais e naturais dos quais hoje somos, ou deveríamos 

ser, prestados guardiões. 

Neste sentido, e na persecução de elencar os vários elementos patrimoniais de Evoramonte, 

bem como classificar a perceção da sua preservação e da sua capacidade de se constituírem 

como ativos estratégicos de desenvolvimento local, procedeu-se à recolha de dados através de 

entrevistas a atores locais, bem como, de questionários a uma amostra caracterizadora da 

comunidade residente em Evoramonte.  

Conclui-se genericamente, da análise desses resultados, sobre a débil situação de preservação e 

de valorização em que se encontra parte considerável dos elementos patrimoniais locais, tidos 

como relevantes para a região e para o país – no âmbito nacional são particularmente 

significativos os casos das necessidades de elevação do tratado de paz ali assinado, de 

valorização da Torre/Paço Ducal e de reabilitação das muralhas do Castelo de Evoramonte – 

constituindo-se estes dois últimos como Monumento Nacional e a Convenção de Evoramonte 

como marcante episódio da História de Portugal. 

A situação identificada ficará a dever-se a vários fatores, nomeadamente ao alheamento dos 

decisores públicos nacionais e regionais, perante a localidade; à falta de articulação entre 

instituições e entre estas e a comunidade, no planeamento de projetos de preservação e de 

valorização patrimonial; à incredulidade da população local face à capacidade de “o seu” 

património se poder constituir como fator de desenvolvimento local; à progressiva redução 

populacional que se verifica no território. 
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Contudo, os vários grupos de participantes no estudo, desde representantes de entidades com 

responsabilidades regionais e municipais, a empreendedores locais e residentes, mostraram-se, 

em termos gerais, interessados nas questões que a investigação levanta, revelando espírito 

crítico face à atual situação e considerando hipóteses para a superação dos obstáculos existentes. 

Uma atitude colaborante, em nada obstaculizante da reflexão, que nos leva a admitir que a frágil 

situação apresentada não impede a existência de uma ideia confiante em relação à capacidade 

de beneficiação de Evoramonte, através do seu importante espólio patrimonial.  

Deste modo, consideramos que o estudo, pelo grupo de inquiridos que englobou e, 

consequentemente, pelas análises que possibilitou, permitiu um diagnóstico claro, acerca das 

necessidades sentidas pelo território e pelos atores que engloba, identificando, através da análise 

de resultados, prioridades de intervenção junto dos elementos patrimoniais de Evoramonte e 

planos de ação associados, devidamente fundamentados. Entre estes planos de ação encontram-

se contemplados, entre outros, a recuperação das muralhas do castelo de Evoramonte, a 

recuperação habitacional e/ou comercial do casario intramuralhas, a dinamização cultural do 

castelo e a criação de um festival gastronómico, associado à atividade cinegética. 

Porque questionar, documentar, alertar e analisar através da investigação é fundamental para a 

defesa e valorização do património, em benefício das comunidades que o acolhem geográfica e 

identitariamente, consideramos ter dado um passo valorativo, nesse desígnio.  

Colocando um ponto final nesta investigação, não podemos deixar de sublinhar a óbvia 

perceção de que o referido passo dado através deste estudo, não sendo displicente é, contudo, 

ínfimo, comparativamente ao potencial intrínseco, de história e de beleza, que o património de 

Evoramonte envolve em si. Por conseguinte, incentivamos os agentes locais e nacionais e a 

população de Evoramonte a olharem para este património como riqueza maior do território, 

desejando, incomensuravelmente, que esta nossa convicção seja célere e corretamente 

impulsionada, posta em prática através de projetos provindos de um esforço coletivo, em prol 

do desenvolvimento comunitário.  

Como sugestão de investigações futuras equacionamos: 

 a análise do ponto de situação da valorização patrimonial do espólio existente e 

identificado em Evoramonte, daqui a cinco anos: que intervenções foram, ou não, 

concretizadas; de que forma o potencial identificado neste estudo foi efetivamente, ou 

não, mais potenciado em benefício do desenvolvimento local; 

 dinamizar percursos de investigação-ação em outros territórios semelhantes ao de 
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Evoramonte, existentes a nível nacional, e cuja base de valorização está, também, 

subestimada. 

 
 
 

  



119  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Álvares, M. (2020). Introdução à investigação quantitativa e análise spss. Investigação em 

Administração e Gestão Educacional, Universidade Aberta, pp. 1-42. Disponível em 

https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/10529 

Amaro, R. (2004). Desenvolvimento – um conceito ultrapassado ou em renovação? Da teoria à 

prática e da prática à teoria. Cadernos De Estudos Africanos, n.º4, pp. 35-70. 

Disponível em https://revistas.rcaap.pt/cea/article/view/8659 

Amaro, R. (2017). Desenvolvimento ou Pós-Desenvolvimento? Des-Envolvimento e... Noflay!. 

Cadernos de Estudos Africanos,, n.º34, pp. 75-111. Disponível em 

https://journals.openedition.org/cea/2335#tocto1n1 

Anico, M. (2004). Património, turismo e políticas culturais autárquicas. Conflitualidade ou 

convergência de interesses? 4to Congreso Virtual de Antropología y Arqueología. 

Disponível em http://ns1.cuco.com.ar/congreso2004/ponencias/marta_anico.htm 

Assembleia da República (2001). “Lei n.º 107/2001”. Diário da República, Série I-A. 

Disponível em https://dre.pt/dre/detalhe/lei/107-2001-629790 

Bresser-Pereira, L. (2014). Desenvolvimento, progresso e crescimento econômico. Lua Nova: 

Revista De Cultura E Política, n.º 93, pp. 33-60. Disponível em 

https://www.scielo.br/j/ln/a/Qn76SFwhyHVMmJjBjRBX7ny/?lang=pt&format=pdf  

Caixeiro, A. (2014). Liderança e cultura organizacional: O impacto da liderança do diretor 

na(s) cultura(s) organizacional(ais) escolar(es). (Tese de doutoramento, Universidade 

de Évora). Disponível em 

https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/11416?locale=pt 

Câmara, R. (2012). Análise de conteúdo: Da teoria à prática em pesquisas sociais aplicadas às 

organizações. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, pp. 179-191. 

Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1983-

82202013000200003   

Carmo, H. (2001). Actas da 1ª conferência sobre desenvolvimento comunitário e saúde mental. 

Instituto Superior de Psicologia Aplicada, p.1-28. Disponível em 

https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/1853  

https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/10529
https://revistas.rcaap.pt/cea/article/view/8659
https://journals.openedition.org/cea/2335#tocto1n1
http://ns1.cuco.com.ar/congreso2004/ponencias/marta_anico.htm
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/107-2001-629790
https://www.scielo.br/j/ln/a/Qn76SFwhyHVMmJjBjRBX7ny/?lang=pt&format=pdf
https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/11416?locale=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1983-
https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/1853


120  

Carvalho, D. (2016). Património cultural ‐ Reflexão sobre o conceito, aspectos técnicos e 

teóricos. In A. Cruz (Ed.), O ideário patrimonial. Instituto Politécnico de Tomar, n.º6, 

pp. 57-74. Disponível em 

http://www.cda.ipt.pt/?pagina=vinculo_cta&seccao=O_Ideario_Patrimonial&idrevist

a=195#media 

Carvalho, P. (2012). Património cultural e estratégias de desenvolvimento em Portugal: balanço 

e novas perspetivas. Pombalina – Imprensa da Universidade de Coimbra, pp. 39-58. 

Disponível em https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/29999/1/2-

Patrim%C3%B3nio%20Cultural%20e%20Paisag%C3%ADstico%20-%202012.pdf 

Carvalho, P. (2017). Património cultural e iniciativas de desenvolvimento local no espaço rural. 

Jornadas Ibéricas sobre Cultura, Património e Turismo na Sociedade Digital, 

Universidade de Coimbra, pp. 199-227. Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/312372855 

Câmara Municipal de Estremoz. (s.d). Disponível em https://www.cm-

estremoz.pt/pagina/camara-municipal/evoramonte 

CIMAC (Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central). (s.d). Disponível em 

https://www.cimac.pt/visitante/municipios-associados/municipio-de-estremoz/ 

Condesso, F. (2011). Desenvolvimento rural, património e turismo. Cuadernos de desarrollo 

rural, volume 8 (66), pp. 197-222. Disponível em 

http://www.scielo.org.co/pdf/cudr/v8n66/v8n66a09.pdf 

Conselho da União Europeia. (2014). Conclusões do Conselho, de 21 de maio de 2014, sobre 

o património cultural como recurso estratégico para uma Europa sustentável. Jornal 

Oficial da União Europeia, 2014/C 183/08, pp C183/36-C183/38. Disponível em 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52014XG0614%2808%29 

Contreiras, M. (2013). Castelo de Evoramonte ou Évora Monte/Castelo e cerca urbana de 

Evoramonte. Direção-Geral do Património Cultural. Disponível em 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2720 

Correia, S. (2013). Empreendedorismo cultural: o arquivo visto sob o objetivo de incubadora 

cultural/criativa. (dissertação de Mestrado, Universidade da Beira Interior – Artes e 

Letras). Disponível em 

http://www.cda.ipt.pt/?pagina=vinculo_cta&seccao=O_Ideario_Patrimonial&idrevist
https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/29999/1/2-
https://www.researchgate.net/publication/312372855
https://www.cm-
https://www.cimac.pt/visitante/municipios-associados/municipio-de-estremoz/
http://www.scielo.org.co/pdf/cudr/v8n66/v8n66a09.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2720


121  

https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1835/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Sa

ndra%20Correia_Empreendedorismo%20Cultural.pdf 

Dias, R., Figueira, V. (2000). O turismo de observação de aves: um estudo de caso do município 

de Ubatuba/SP-Brasil. Revista de Estudos Politécnicos, Vol VIII (14). Disponível em 

https://repositorio.ipbeja.pt/bitstream/20.500.12207/527/2/O%20turismo%20de%20o

bservacao%20de%20aves.pdf 

Direção-Geral do Património Cultural. (2011). Castelo de Evoramonte ou Évora Monte/Castelo 

e cerca urbana de Evoramonte. Disponível em 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2720 

Direção-Geral do Património Cultural. (2011). Fundo de Salvaguarda do Património Cultural. 

Disponível em http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/recursos/fundo-de-

salvaguarda-do-patrimonio-cultural/ 

Duclos, J.C. (1997). Prólogo. Antropología y patrimonio. Llorenç Prats. Editora Ariel, 

Barcelona. 1997, pp. 1-54. Disponível em 

https://www.academia.edu/35794292/_Lloren%C3%A7_Prats_Antropolog%C3%A

Da_y_Patrimonio 

Etaste. (2020). Arrebita Idanha Bio: um festival de gastronomia na aldeia. Disponível 

em https://etaste.pt/gastronomia/arrebita-idanha-bio-um-fest ival-de-

gastronomia-na-aldeia/ 

Evoramonte: Das alturas deste Alentejo apetece dizer, “o Mundo mora todo neste 

lugar”. (2019). Disponível em https://lifestyle.sapo.pt/casa-e-lazer/viagens-

e-turismo/artigos/evoramonte-das-alturas-deste-alentejo-apetece-dizer-o-

mundo-mora-todo-neste-lugar  

Fernandes, A. (2015). Património Cultural Mirandês Um contributo para uma abordagem 

político-económica (Mestrado em Gestão Artística e Cultural). Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo, Viana Do Castelo. Disponível em 

http://repositorio.ipvc.pt/handle/20.500.11960/1600 

Fernandes, A.A.A. (2015). Património cultural mirandês. Um contributo para uma abordagem 

político-económica (Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo). Disponível em http://repositorio.ipvc.pt/handle/20.500.11960/1600 

https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1835/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Sa
https://repositorio.ipbeja.pt/bitstream/20.500.12207/527/2/O%20turismo%20de%20o
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2720
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/recursos/fundo-de-
https://www.academia.edu/35794292/_Lloren%C3%A7_Prats_Antropolog%C3%A
http://repositorio.ipvc.pt/handle/20.500.11960/1600
http://repositorio.ipvc.pt/handle/20.500.11960/1600


122  

Ferreira, B., & Raposo, R. (2017). Evolução do (s) Conceito (s) de Desenvolvimento. Um 

Roteiro Crítico. Cadernos De Estudos Africanos, n.º 34, pp. 113-144. Disponível em 

https://journals.openedition.org/cea/2293 

FFMS. (2021). Quadros-resumo especiais - Censos 2021. Lisboa: PORDATA. Disponível em 

https://www.pordata.pt/Municipios 

Figaro, R. (2014). A triangulação metodológica em pesquisas sobre a comunicação no mundo 

do trabalho. Revista Fronteiras – estudos midiáticos, 16 (2), pp.124-131. Disponível 

em 

http://www.revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2014.162.06/41

96 

Finanças e cultura. (2022). “Decreto-Lei n.º 42/2021”. Diário da República, 1.ª série, 6. 

Disponível em https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0004700056.pdf 

Fragoso, A. (2005). Contributos para o debate teórico sobre o desenvolvimento local: Um 

ensaio baseado em experiências investigativas. Revista Lusófona De Educação, 5, pp. 

63-83. Disponível em http://www.scielo.mec.pt/pdf/rle/n5/n5a04.pdf. 

Fulgêncio, E.F.C. (2012). Projeto de desenvolvimento comunitário. Maceira – uma aldeia 

cultural. (Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Viseu). Disponível em 

https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/1701 

Gomes, M. (2020). A valorização do património histórico e turismo religioso no norte de 

Portugal: Rota dos Mosteiros, (dissertação de Mestrado, Politécnico do Porto - Escola 

Superior de Hotelaria e Turismo). Disponível em 

https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/16694/1/DM_M%c3%b3nicaGomes_2020.p

df  

Guerreiro, H. (2001). Evoramonte um contributo para a sua história e património cultural 

edificado. Junta de Freguesia de Evoramonte. 

Guerreiro, H., Rodrigues, R., Ruivo, M., Santos, J., Xavier, S., Palma, J.,…Serrão, V & Ruas, 

J. (Coords.). 2006. Um castelo de histórias. Estremoz: Câmara Municipal de 

Estremoz, pp.14-23. 

Henriques, R. (2015). A promoção da autonomia numa sala do movimento da escola moderna 

(dissertação de Mestrado, Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de 

Educação de Lisboa). Disponível em https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/5192 

https://journals.openedition.org/cea/2293
https://www.pordata.pt/Municipios
http://www.revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2014.162.06/41
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00600/0004700056.pdf
http://www.scielo.mec.pt/pdf/rle/n5/n5a04.pdf.
https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/1701
https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/16694/1/DM_M%c3%b3nicaGomes_2020.p
https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/5192


123  

Henriques, R. (2015). A promoção da autonomia numa sala do movimento da escola moderna 

(dissertação de Mestrado, Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de 

Educação de Lisboa). Disponível em https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/5192 

Expresso. (2022, julho, 02). Guias de verão – Alentejo, pp. 3-50 

Jornal Oficial da União Europeia. (2014). Conclusões do Conselho, de 21 de maio de 2014, 

sobre o património cultural como recurso estratégico para uma Europa sustentável, p. 

1. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A52014XG0614%2808%29 

Jornal Oficial da União Europeia. (2014). Conclusões do Conselho, de 21 de maio de 2014, 

sobre o património cultural como recurso estratégico para uma Europa sustentável, 

pp. C183/36-C183/38. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A52014XG0614%2808%29 

Junior, E., Oliveira, G., Santos, A. & Schnekenberg, G. (2021). Análise documental como 

percurso metodológico na pesquisa qualitativa. Cadernos da Fucamp, v.20, n.44, pp.36-51. 

Disponível em https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2356 

Lacerda, T. (2012). Associações de base local: um contributo para o desenvolvimento local e 

comunitário  (tese de Mestrado em Ciências da Educação). Universidade de Lisboa 

Instituto da Educação. Disponível em https://repositorio.ul.pt/handle/10451/7677 

Lopes, Ana. (2017). Projeto de desenvolvimento social comunitário de combate ao 

despovoamento no concelho de Penamacor, (dissertação de Mestrado, Instituto 

Universitário de Lisboa - Departamento de Sociologia e Políticas Públicas). 

Disponível em https://repositorio.iscte-

iul.pt/bitstream/10071/14818/1/Vers%C3%A3o%20Final%20-

%20Trabalho%20de%20Projeto%20-%20MSS_ISCTE-IUL_%20Ana%20Rita.pdf 

Lopes, M.T. (2017). Perspetivas sobre o património e educação patrimonial no início do 

período democrático (1974-1985) (Dissertação de mestrado, ISCTE-IUL – Instituto 

Universitário de Lisboa). Disponível em https://repositorio.iscte-

iul.pt/bitstream/10071/15631/1/maria_torres_lopes_diss_mestrado.pdf 

Lopes, P. (2016). Património, comunidade e identidade: análise de dinâmicas ocorridas no 

espinhal a nível do património cultural  (tese de Mestrado em Educação de Adultos e 

https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/5192
https://eur-lex.europa.eu/legal-
https://eur-lex.europa.eu/legal-
https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2356
https://repositorio.ul.pt/handle/10451/7677
https://repositorio.iscte-
https://repositorio.iscte-


124  

Desenvolvimento Local). Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 

Coimbra. 

Lusa. (2021). Turismo religioso: Algarve vai dar formação a desempregados para se tornarem 

guias nas igrejas. Disponível em 

https://www.publico.pt/2021/12/30/fugas/noticia/turismo-religioso-algarve-vai-dar-

formacao-desempregados-tornarem-guias-igrejas-1990311 

Machado, M. (2019). O empreendedorismo em territórios de baixa densidade – o caso de 

estudo das empresas familiares no município de Cabeceiras de Basto (dissertação de 

Mestrado, Universidade do Minho – Instituto de Ciências Sociais). Disponível em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/60698 

Magalhães, F. (2005). Museus, património e identidade (ritualidade, educação, conservação, 

pesquisa, exposição).  (1.ª ed., p. 21). Profedições, Lda./ Jornal a Página 

Marques, T. (2013). Técnicas de análise e tratamento de dados. Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada, pp. 280-290. Disponível 

em https://www.scielo.br/j/fractal/a/9RLM4CjqTbtnZwSF9cyVJkM/?format=pdf&la

ng=pt 

Mendes, A. R. (2012). O que é património cultural.(1.ª ed., pp. 9-45). Gente Singular Editora. 

Disponível em http://hdl.handle.net/10400.1/2506 

Mestre, J. (2015). El patrimonio, la educación y el factor emocional. In Centro de Investigação 

em Educação (Cied), Instituto de Educação, Universidade do Minho (Ed.), Educação 

patrimonial: Contributos para a construção de uma consciência patrimonial. 

Universidade do Minho, Instituto de Educação, Centro de Investigação em Educação. 

Disponível em http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40238 

Ministros da União Europeia responsáveis pelo ordenamento do território, pelo 

desenvolvimento territorial e/ou pela coesão territorial. (2020). Agenda Territorial 

2030 da União Europeia. Leipzig, Alemanha. 

Monte – Desenvolvimento Alentejo Central. (2020). Relatório I - Diagnóstico Social do 

Alentejo Central. Disponível em https://www.cm-evora.pt/wp-

content/uploads/2020/10/DiagnosticoSocialAlentejoCentra_VF.pdf  

Natário, M., Braga, A., & Rei, C. (2016). A valorização dos recursos endógenos no 

desenvolvimentos dos Territórios Rurais. In Artigos em Acta de Conferência 

https://www.publico.pt/2021/12/30/fugas/noticia/turismo-religioso-algarve-vai-dar-
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/60698
https://www.scielo.br/j/fractal/a/9RLM4CjqTbtnZwSF9cyVJkM/?format=pdf&la
http://hdl.handle.net/10400.1/2506
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/40238
https://www.cm-evora.pt/wp-


125  

Internacional (ESTG) (pp. 34-36). Guarda; Instituto Politécnico da Guarda/Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG). Retrieved 7 July 2020, from 

http://hdl.handle.net/10314/3264. 

Oliveira, E., Manso, J. (2010). Turismo sustentável: utopia ou realidade? Revista de Estudos 

Politécnicos (Vol VIII, n.º 14), pp. 235-253. Disponível em 

http://bdigital.ipg.pt/dspace/bitstream/10314/2635/1/Ermelinda_oliveira.pdf 

Oliveira, G. (2002). Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento. Revista da FAE - 

Business School, volume 5 (2), pp 37-48. Disponível em 

https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/477   

Palmeiro, C. (2011). Desenvolvimento de um turismo sustentável em áreas de montado: o caso 

do concelho de Coruche (Dissertação de mestrado, Universidade de Évora). 

Disponível em https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/15157 

Pereira, O., Marques, A. (2012). Desenvolvimento e identidade em Penedos (Mértola) – 

Metodologias de ação em territórios de baixa densidade. IV Congresso de Demografia 

Évora, pp. 1-18. Disponível em https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/7846 

Pérez, X.P. (2009).Turismo Cultural. Uma visão antropológica. Colección PASOS Edita, nº2, 

pp.1-324. Disponível em 

https://www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita2.pdf 

Places of Peace. (s.d). A Convenção de Évora Monte 1834. Disponível em 

https://placesofpeace.eu/a-rota/evora-monte/?lang=pt-pt 

Presidência do Conselho de Ministros. (2000). “Resolução do Conselho de Ministros n.º 

96/2000”. Diário da República, Série I-B. Disponível em 

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/96-2000-314179  

Rigueiro, I. (2014). Desenvolvimento local sustentável: uma abordagem à sustentabilidade dos 

projetos de empreendedorismo social. (dissertação de Mestrado, Faculdade de 

Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra). Disponível em 

https://eg.uc.pt/handle/10316/25685 

Rodriguez, D. (2012). Património cultural, memória social e identidade: uma abordagem 

antropológica. Revista Ubimuseum (Volume 1), pp. 45-52. Disponível em 

http://www.ubimuseum.ubi.pt/n01/docs/ubimuseum-n01-pdf/CS3-rodrigues-

http://hdl.handle.net/10314/3264.
http://bdigital.ipg.pt/dspace/bitstream/10314/2635/1/Ermelinda_oliveira.pdf
https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/477
https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/15157
https://dspace.uevora.pt/rdpc/handle/10174/7846
https://www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita2.pdf
https://placesofpeace.eu/a-rota/evora-monte/?lang=pt-pt
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/96-2000-314179
https://eg.uc.pt/handle/10316/25685
http://www.ubimuseum.ubi.pt/n01/docs/ubimuseum-n01-pdf/CS3-rodrigues-


126  

donizete-patrimonio-cultural-memoria-social-identidade-uma%20abordagem-

antropologica.pdf 

Saúde, S., Lopes, S., & Machado, F. (2017). Educação e Desenvolvimento local: pressupostos 

teóricos e práticos de uma relação virtuosa a partir do estudo de caso do município de 

Alvito. Revista Portuguesa de Estudos Regionais, nº 48, pp. 56-69. Disponível em 

http://www.apdr.pt/siterper/numeros/RPER48/48.4.pdf 

Silva, E.P. (2000). Património e identidade. Os desafios do turismo cultural. Antropológicas 

(n.º4), pp. 218-224. Disponível em 

https://revistas.rcaap.pt/antropologicas/article/view/932/734 

Silva, M. (2019). O património e a oferta turística como potenciadores de desenvolvimento 

sustentável: Contributos para plano municipal de cultura e turismo de Baião. 

(dissertação de Mestrado, Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Lamego). Disponível em 

https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/6460/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O

%20%28Manuel%20Ant%C3%B3nio%20Pereira%20da%20Silva_2814%29.pdf 

Silva, S. (2008). Capital Humano e Capital Social: Construir Capacidades para o 

Desenvolvimento dos Territórios (dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa – 

Faculdade de Letras). Disponível em https://repositorio.ul.pt/handle/10451/379 

Solé, G. (2014). Educação patrimonial: novos desafios pedagógicos [E-book]. Disponível em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/31352 

Solé, G. (2015). Introdução. Educação histórica e educação patrimonial – novos desafios. 

Barca, I., Solé, G., Pinto, H.& Lopez, R.. Disponível em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/53131 

The Field. (2020). Why we should cook pigeon, the chef’s favourite. Disponível em 

https://www.thefield.co.uk/food/cook-pigeon-chefs-favourite-42494 

Turismo do Alentejo. (2018). Conheça a fascinante vila de Evoramonte. Disponível em 

http://turismodoalentejo.com.br/blog/2018/01/08/conheca-a-fascinante-vila-de-

evoramonte/ 

Unesco. (1972). Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural. Paris. 

Disponível em https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/a-cnu/setores-de-

programa/cultura. 

http://www.apdr.pt/siterper/numeros/RPER48/48.4.pdf
https://revistas.rcaap.pt/antropologicas/article/view/932/734
https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/6460/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O
https://repositorio.ul.pt/handle/10451/379
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/31352
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/53131
https://www.thefield.co.uk/food/cook-pigeon-chefs-favourite-42494
http://turismodoalentejo.com.br/blog/2018/01/08/conheca-a-fascinante-vila-de-
https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/a-cnu/setores-de-


127  

Unesco. (2003). Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Paris. 

Disponível em https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa 

Unesco. (2003). Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Paris. 

Disponível em https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa 

Varine, H. (2012), As raízes do futuro: o patrimônio a serviço do desenvolvimento local. Porto 

Alegre: Medianiz. 

Varine, H. (2017). Património e educação popular. In P. Leite (Ed.), Museologia social e 

educação popular patrimonial (pp.38-46).Lisboa, Portugal: Marca d’Água. 

Disponível em 

https://www.academia.edu/32006856/Museologia_Social_e_Educa%C3%A7%C3%

A3o_Popular_Patrimonial 

Viveiros, A. (2017). As narrativas do património e os trilhos do desenvolvimento comunitário 

local: uma revisitação na perspetiva do animador sociocultural. Painel IV Património 

e Desenvolvimento Local XXIV Congresso Internacional de Animação Sociocultural 

Património e Comunidade, Setúbal, pp.119-128. Disponível em 

https://www.academia.edu/35076265/As_narrativas_do_patrim%C3%B3nio_e_os_tr

ilhos_do_desenvolvimento_comunit%C3%A1rio_local_uma_revisita%C3%A7%C3

%A3o_na_perspetiva_do_animador_sociocultural 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndices 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa
https://www.academia.edu/32006856/Museologia_Social_e_Educa%C3%A7%C3%
https://www.academia.edu/35076265/As_narrativas_do_patrim%C3%B3nio_e_os_tr


128  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice I. Consentimento informado – entrevistas atores-chave 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Objetivos: Através da perspetiva de alguns atores locais, identificar os principais traços 

patrimoniais distintivos da localidade de Evoramonte – concelho de Estremoz, distrito de Évora 



129  

– capazes de poder contribuir, de forma mais expressiva e abrangente na comunidade, para o 

desenvolvimento local. 

Esta entrevista será aplicada no âmbito da investigação em curso do Mestrado em 

Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), 

intitulada “Valorização patrimonial e desenvolvimento comunitário em Evoramonte”. 

Nota: Agradecendo a sua colaboração, informo que os dados recolhidos serão apenas utilizados 

no âmbito do estudo em curso, garantindo-se total confidencialidade e anonimato (os 

entrevistados serão identificados apenas pelo perfil funcional e nunca pelo nome). 

Informa-se adicionalmente que a participação nesta investigação tem um carácter voluntário, 

pelo que pode negá-la ou decidir interromper a realização da entrevista, a qualquer momento, 

se assim o entender.  

Nos termos constantes do RGPD – Regulamento Geral sobre Proteção de Dados informa-se 

ainda que: 

1) Os dados que irão ser recolhidos servirão apenas para os fins do estudo em curso, 

não sendo alvo de divulgação a mais ninguém ou entidade. 

2) No fim do estudo, o registo áudio da entrevista será destruído  

3) O responsável pela recolha e tratamento dos dados é o mestrando José Manuel 

Brizido Serrano (aluno n.º 4687), contactável através do número de telefone 96 409 24 

91 e do Email jose.brizido@gmail.com  

4) O estudo está a ser realizado sob a coordenação/supervisão da Profª Sandra 

Saúde (ssaude@ipbeja.pt) docente do IPBeja.   

5) Pode expor reclamação para o Encarregado da Proteção de Dados no IPBeja : 

epd@ipbeja.pt, se aplicável. 

Tendo tomado conhecimento sobre a informação acerca do estudo e os meus direitos no âmbito 

do RGPD, declaro que:   

 

____/____/2020 □ Aceito participar □ Não aceito participar  

Rubrica: _____________________________________________ 

 

mailto:jose.brizido@gmail.com
mailto:(ssaude@ipbeja.pt)
mailto:epd@ipbeja.pt,
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Apêndice II. Consentimento informado – entrevistas stakeholders 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Objetivos: Através da perspetiva de alguns representantes de entidades públicas e privadas, 

locais e regionais, identificar os principais traços patrimoniais distintivos do Alentejo e, em 

particular, da localidade de Evoramonte – concelho de Estremoz, distrito de Évora – capazes 
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de poder contribuir, de forma mais expressiva e abrangente na comunidade, para o 

desenvolvimento local.  

Esta entrevista será aplicada no âmbito da investigação em curso do Mestrado em 

Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), 

intitulada “Valorização patrimonial e desenvolvimento comunitário em Evoramonte”. 

Nota: Agradecendo a sua colaboração, informo que os dados recolhidos serão apenas utilizados 

no âmbito do estudo em curso, garantindo-se total confidencialidade e anonimato (os 

entrevistados serão identificados apenas pelo perfil funcional e nunca pelo nome). 

Informa-se, adicionalmente, que a participação nesta investigação tem um carácter 

voluntário, pelo que pode negá-la ou decidir interromper a realização da entrevista, a qualquer 

momento, se assim o entender.  

Nos termos constantes do RGPD – Regulamento Geral sobre Proteção de Dados informa-se 

ainda que: 

1) Os dados que irão ser recolhidos servirão apenas para os fins do estudo em curso, 

não sendo alvo de divulgação a mais ninguém ou entidade. 

2) No fim do estudo, o registo áudio da entrevista será destruído  

3) O responsável pela recolha e tratamento dos dados é o mestrando José Manuel 

Brizido Serrano (aluno n.º 4687), contactável através do número de telefone 96 409 24 

91 e do Email jose.brizido@gmail.com  

4) O estudo está a ser realizado sob a coordenação/supervisão da Profª Sandra 

Saúde (ssaude@ipbeja.pt) docente do IPBeja.   

5) Pode expor reclamação para o Encarregado da Proteção de Dados no IPBeja : 

epd@ipbeja.pt, se aplicável. 

Tendo tomado conhecimento sobre a informação acerca do estudo e os meus direitos no 

âmbito do RGPD, declaro:  

 

____/____/2021 □ Aceito participar □ Não aceito participar  

Rubrica: _____________________________________________ 

 

mailto:jose.brizido@gmail.com
mailto:(ssaude@ipbeja.pt)
mailto:epd@ipbeja.pt,
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Apêndice III. Consentimento informado – inquérito à população residente na freguesia 

de Evoramonte 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Objetivos do Inquérito: Perceber a relação entre os inquiridos e o património de Evoramonte, 

o seu conhecimento acerca de alguns elementos e a sua opinião sobre a necessidade da sua 

preservação e valorização. Este inquérito será aplicado no âmbito da investigação em curso do 
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Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, do Instituto Politécnico de 

Beja (IPBeja), com as seguintes dimensões orientadoras: 

1) Elementos patrimoniais relevantes de Evoramonte 

2) Preservação do património de Evoramonte 

3) Valorização dos elementos patrimoniais de Evoramonte 

4) Dificuldades, interesse e recetividade face à valorização dos elementos patrimoniais de 

Evoramonte 

Nota: Agradecendo a sua colaboração, informo que os dados recolhidos serão apenas utilizados 

no âmbito do estudo em curso, garantindo-se total confidencialidade e anonimato. 

Informa-se, adicionalmente, que a participação neste inquérito tem um carácter voluntário, pelo 

que pode negá-lo ou decidir interromper a realização do questionário, a qualquer momento, se 

assim o entender.  

Nos termos constantes do RGPD – Regulamento Geral sobre Proteção de Dados informa-se 

ainda que: 

1) Os dados que irão ser recolhidos servirão apenas para os fins do estudo em curso, não sendo 

alvo de divulgação a mais ninguém ou entidade. 

2) No fim do estudo os dados recolhidos serão destruídos. 

3) O responsável pela recolha e tratamento dos dados é o mestrando José Manuel Brizido 

Serrano (aluno n.º 4687), contactável através do número de telefone 964092491 e do Email 

jose.brizido@gmail.com 

4) O estudo está a ser realizado sob a coordenação/supervisão da Profª Sandra Saúde 

(ssaude@ipbeja.pt) docente do IPBeja.   

5) Pode expor reclamação para o Encarregado da Proteção de Dados no IPBeja: 

epd@ipbeja.pt, se aplicável. 

6) Tendo tomado conhecimento sobre a informação acerca do estudo e os meus direitos no 

âmbito do RGPD, declaro que:   

 Aceito participar                 Não aceito participar 

30/08/2021  

Rubrica do (a) inquirido (a)________________________________________      

mailto:jose.brizido@gmail.com
mailto:(ssaude@ipbeja.pt)
mailto:epd@ipbeja.pt,
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Apêndice IV. Guião de entrevista aplicada aos atores-chave 

I. Perfil biográfico do Entrevistado  

1. Idade  

2. Data de Nascimento  

3. Naturalidade 

4. Nacionalidade  
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5. Local atual de residência  

6. Estado civil  

7. Número de elementos do agregado familiar  

8. Habilitações académicas  

9. Profissão atual 

II. Opinião sobre o Património Material e Imaterial de Evoramonte   

1. Na sua perspetiva, quais as principais características patrimoniais distintivas de 

Evoramonte? (O castelo, a Convenção de Evoramonte, as igrejas, a paisagem, a fauna, 

a flora, a gastronomia, o vinho, a cortiça, a gastronomia, outras)  

2. De entre os vários elementos patrimoniais de referência que elencou quais os que mais 

têm contribuído para o desenvolvimento da comunidade? Porquê? 

3. E quais aqueles que podem, no curto/médio prazo, vir ainda a contribuir? Porquê? 

4. Considera que esses elementos do património local estão suficientemente valorizados e 

dinamizados em prol da comunidade local? Se sim, porquê? O que destaca, em relação 

ao que tem sido feito, em benefício dessa valorização? Considera que ainda pode ser 

feito algo mais, a curto/médio prazo? O quê, por exemplo? 

5. Em caso negativo (ou seja, se considera que esses elementos patrimoniais não estão 

suficientemente valorizados), porquê é que acha que isso acontece? Na sua perspetiva o 

que pode ser feito a curto/médio prazo em benefício dessa valorização?  

6. Se tivesse nas suas mãos a possibilidade de avançar com um projeto de valorização do 

património de Evoramonte, que elementos do património local trabalharia? Quais as 

principais dificuldades que julga poderiam existir para o desenvolvimento desse projeto 

de valorização do património de Evoramonte? Porquê? E de que forma poderiam essas 

dificuldades ser ultrapassadas? 

 

Apêndice V. Guião de entrevista aplicada aos stakeholders 

I. Perfil biográfico do entrevistado  

1. Idade  

2. Tempo de desempenho no cargo que ocupa 
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II. Elementos patrimoniais relevantes do Alentejo e trabalho feito em prol da sua 

valorização 

3. Na sua perspetiva, quais as principais características patrimoniais distintivas do 

Alentejo? Porquê? 

4. De entre os vários elementos patrimoniais de referência que elencou quais os que mais 

têm contribuído para o desenvolvimento do Alentejo? Porquê? 

5. E quais aqueles que podem, no curto/médio prazo, vir ainda a contribuir? Porquê? 

6. Considera que, em termos gerais, esses elementos do património local estão 

suficientemente valorizados e dinamizados em prol do desenvolvimento do Alentejo? 

Se sim, porquê?  

Se não, porquê? 

7. O que destaca, em relação ao que tem sido feito, em benefício dessa valorização?  

III. Elementos patrimoniais relevantes de Evoramonte 

1. Na sua perspetiva, quais as principais características patrimoniais distintivas de 

Evoramonte? 

Porquê? 

2. De entre os vários elementos patrimoniais de referência que elencou quais os que mais 

têm contribuído para o desenvolvimento de Evoramonte? 

Porquê? 

IV. Trabalho feito em prol da valorização dos elementos patrimoniais de Evoramonte 

1. Considera que, em termos gerais, esses elementos do património local estão 

suficientemente valorizados e dinamizados em prol do desenvolvimento da 

comunidade? 

Se sim, porquê?  

Se não, porquê? 

2. Quais as principais dificuldades que, em termos gerais, a valorização do património de 

Evoramonte enfrenta?  

Porquê? 
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3. E como podem ser superadas essas dificuldades? 

4. Tem a entidade que representa algum projeto delineado que vise contribuir para essa 

valorização? 

Em resultado de um estudo exploratório feito, através de sete entrevistas a atores-chave 

de Evoramonte53, foi possível concluir que estes consideram que o património local não 

se encontra devidamente valorizado, em prol da comunidade local. Apoiam as suas 

apreciações referindo: 

 O habitual e prolongado encerramento da Casa da Convenção (encerrada desde 2013) e 

das igrejas (restauradas, riquíssimas, algumas delas com painéis de azulejos do século 

XV); 

 Os imprecisos e incompreensíveis horários de abertura do castelo, bem como o 

negligente atendimento turístico, que ali é prestado; 

 A descuidada preservação de e em alguns dos elementos patrimoniais e na sua 

envolvente – muralha, torreões, poços, muros, calçadas.  

5. Tem conhecimento destas insuficiências relatadas? 

6. Procedeu a entidade que representa, ou estão previstas, algumas diligências para 

contrariar parte destes exemplos referidos de incapacidade de valorização do património 

de Evoramonte? 

Se sim, pode identificar?  

Se não, porquê? 

 

 

 

V. Trabalho a fazer para garantir uma melhor valorização dos elementos patrimoniais de 

Evoramonte 

                                                
53 Estes interlocutores foram intencionalmente selecionados pelo facto de deterem um conhecimento relevante e 
aprofundado sobre as dinâmicas locais, resultante da sua experiência pessoal e profissional (em concreto 
desempenham ou desempenharam cargos em instituições e/ou são empreendedores locais).  
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1. Na sua perspetiva o que pode ser feito, a curto/médio prazo, em benefício da melhor 

valorização do património de Evoramonte? 

Os entrevistados sugerem, a “abertura” da localidade (à semelhança de localidades 

históricas, próximas de Evoramonte, como Marvão e Monsaraz) a vários tipos de 

eventos culturais/artísticos – concertos de música, exposições, teatro, mostras de 

gastronomia, considerando ali existirem condições excecionais para a criação de um 

programa cultural, delineado ao longo de todo o ano.  

2. Concorda com a sugestão apresentada pelos atores-chave? 

3. De que forma a entidade que representa pode contribuir em benefício da valorização do 

património de Evoramonte? 

4. Que entidades devem assumir maior protagonismo e responsabilidade em prol da 

melhor valorização do património de Evoramonte?  

Porquê?  

Como? 

5. Que tipo de projetos considera mais adequados para serem desenvolvidos, no território, 

com esse objetivo?  

Dinamizados por quem?  

De que forma a entidade que representa pode/poderá apoiar esses projetos? 

6. Como perspetiva que possa ser reforçado, a curto/médio prazo, o papel do património 

existente, para a promoção do desenvolvimento de Evoramonte? 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VI. Inquérito por questionário aplicado à população de Evoramonte (amostra)  

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO  
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I – DADOS PESSOAIS 
1. Sexo: (assinale com X a opção correta) 

(1.1)      Masculino    

(1.2)      Feminino   

2. Idade: (assinale com X a opção correta)  

(2.1)      18 - 24 anos    

(2.2)      25 - 29 anos   

(2.3)      30 - 34 anos   

(2.4)      35 - 39 anos     

(2.5)      40 - 44 anos  

(2.6)      45 - 49 anos  

(2.7)      50 - 54 anos  

(2.8)      55 - 59 anos  

(2.9)      60 - 64 anos  

(2.10)    65 - 69 anos  

(2.11)   70 - 74 anos  

(2.12)    75 ou mais anos  

3. Nacionalidade: 

4. Concelho de naturalidade:  

5. Estado Civil: (assinale com X a opção correta) 

(5.1)      Solteiro(a)  

(5.2)      Casado(a)  

(5.3)      Em união de facto  

(5.4)      Divorciado(a)  

(5.5)      Viúvo(a)  

 

6. Habilitações literárias: (assinale com X a opção correta) 

(6.1)      Não sabe ler nem escrever                         
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(6.2)      Sabe ler e escrever, mas nunca frequentou a escola   

(6.3)      4.º ano    

(6.4)      6.º ano  

(6.5)      9.º ano  

(6.6)      12.º ano  

(6.7)      Bacharelato  

(6.8)      Licenciatura  

(6.9)      Mestrado  

(6.10)    Doutoramento  

7. Número de elementos do agregado familiar? 

N.º   

8. Quem vive consigo em sua casa? (assinale com X as opções corretas) 

(8.1)      Vive sozinho(a)  

(8.2)      Cônjuge   

(8.3)      Filhos/as  

(8.4)      Netos/as  

(8.5)      Pais  

(8.6)      Sogros  

(8.7)      Irmãos  

(8.8)      Outros  . Especificar ________________________________________ 

9. Há quanto tempo reside em Evoramonte? (assinale com X a opção correta) 

(9.1)      Desde sempre  

(9.2)      5 a 10 anos   

(9.3)      10 a 20 anos  

(9.4)      20 a 40 anos         (9.5) Outra opção                 (anos) 

10. Situação profissional: (assinale com X a opção correta) 

(10.1)      Trabalhador(a) por contra de outrem    (10.1.1.) Profissão 

___________________ 
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(10.2)      Trabalhador(a) por conta própria           (10.2.1.) Profissão 

____________________ 

(10.3)      Trabalhador(a) doméstico não remunerado  

(10.4)      Estudante  

(10.5)      Reformado(a)  

(10.6)      Desempregado(a)  

II – ELEMENTOS PATRIMONIAIS RELEVANTES DE EVORAMONTE 

1. Quais são os três principais elementos patrimoniais que distinguem Evoramonte? 
(identifique-os de 1 a 3, sendo 1 o mais distintivo) 

(1.1)      O Castelo de Evoramonte _______ 

(1.2)      A Convenção de Evoramonte _______           

(1.3)      A biodiversidade (fauna e flora) ______ 

(1.4)      A gastronomia ______ 

(1.5)      As igrejas ______ 

(1.6)      A paisagem ______ 

(1.7)      A tranquilidade ______ 

2. Quais os três elementos que mais têm contribuído para o desenvolvimento da 
comunidade de Evoramonte? (identifique-os de 1 a 3, sendo 1 o que mais tem contribuído) 

(2.1)      O Castelo de Evoramonte _______    

(2.2)      A Convenção de Evoramonte ______          

(2.3)      A biodiversidade (fauna e flora) ______ 

(2.4)      A gastronomia _______ 

(2.5)      As igrejas ______ 

(2.6)      A paisagem ______ 

(2.7)      A tranquilidade ______ 

3. Justifique a opinião dada na questão anterior (2): 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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III. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO DE EVORAMONTE 

1. Na generalidade considera o património de Evoramonte como: (assinale com X a 

opção que considera mais ajustada à sua opinião) 

(1.1)      Nada preservado  

(1.2)      Pouco preservado            

(1.3)      Preservado  

(1.4)      Muito preservado  

2. Classifique o nível de preservação dos seguintes elementos do património de 
Evoramonte: (assinale com X as opções que considera mais ajustadas à sua opinião) 

 1. Nada 
preservado 

2.Pouco 
preservado 3.Preservado 4.Muito 

preservado 
2.1.O Castelo de 
Evoramonte     

2.2.A Convenção de 
Evoramonte     

2.3.A biodiversidade 
(fauna e flora)     

2.4. A gastronomia     
2.5. As igrejas     
2.6. A paisagem     
2.7. A tranquilidade     

 

3. O que destaca em relação ao que tem sido feito, nos últimos anos, em benefício da 
valorização do património de Evoramonte? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 

IV. VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS DE EVORAMONTE 

1. Que importância dá às seguintes hipóteses a implementar para valorização do 
património de Evoramonte?  

a) Dinamização do Castelo através de eventos culturais e artísticos (concertos, teatros, 
exposições); (assinale com X a opção que considera mais ajustada à sua opinião) 
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1. Nada 
importante 

2. 3. 4. 5. Muito 
importante 

     

a.1. Justifique a sua opinião: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b). A Criação de um museu na Casa da Convenção (assinale com X a opção que considera 

mais ajustada à sua opinião) 

1. Nada 
importante 

2. 3. 4. 5. Muito 
importante 

     

b.1. Justifique a sua opinião: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

c) A possibilidade das igrejas serem visitadas (assinale com X a opção que considera mais 

ajustada à sua opinião) 

1. Nada 
importante 

2. 3. 4. 5. Muito 
importante 

     

c.1. Justifique a sua opinião: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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d) A recuperação das muralhas (assinale com X a opção que considera mais ajustada à sua 

opinião) 

1. Nada 
importante 

2. 3. 4. 5. Muito 
importante 

     

d.1. Justifique a sua opinião: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

e) A oferta turística de visitas guiadas na vila/recinto muralhado (assinale com X a opção 

que considera mais ajustada à sua opinião) 

1. Nada 
importante 

2. 3. 4. 5. Muito 
importante 

     

e.1. Justifique a sua opinião: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

f) A criação de um festival gastronómico (assinale com X a opção que considera mais 

ajustada à sua opinião) 

1. Nada 
importante 

2. 3. 4. 5. Muito 
importante 

     

f.1. Justifique a sua opinião: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

g) O desenvolvimento do turismo de natureza (assinale com X a opção que considera mais 

ajustada à sua opinião 

1. Nada 
importante 

2. 3. 4. 5. Muito 
importante 

     

g.1. Justifique a sua opinião: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

h) A recuperação do casario existente na vila (assinale com X a opção que considera mais 

ajustada à sua opinião) 

1. Nada 
importante 

2. 3. 4. 5. Muito 
importante 

     

h.1. Justifique a sua opinião: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

i) Não é necessário fazer nada porque o património está bem valorizado (assinale com X 

a opção que considera mais ajustada à sua opinião) 

1. Nada de 
acordo 

2. 3. 4. 5.Totalmente 
de acordo 
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i.1. Justifique a sua opinião: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Se tivesse nas suas mãos a possibilidade de avançar com um projeto de valorização 
do património de Evoramonte, que decisão tomaria? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 

4. O que poderia permitir a criação de novos projetos de valorização do património de 
Evoramonte? (identifique de 1 a 3 os três principais efeitos positivos, sendo 1 o mais 

importante) 

(4.1)      Potenciar o turismo  

(4.2)      Divulgar a localidade  

(4.3)      Desenvolver a economia  

(4.4)      Criar emprego  

(4.5)      Dar a conhecer a história de Evoramonte  

(4.6)      Fortalecer as relações entre os habitantes   

(4.7)      Atrair novos residentes  

(4.8)      Promover o desenvolvimento global de Evoramonte  

(4.9)      Evitar o despovoamento de Evoramonte  

(4.10)    Enriquecer o turismo do concelho de Estremoz  

(4.11)    Promover o desenvolvimento do concelho de Estremoz  

(4.12)    Aproximar o nível de desenvolvimento de Evoramonte do das outras freguesias do 

concelho  

(4.13) Outra razão:    Especifique: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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________ 
V. DIFICULDADES, INTERESSE E RECETIVIDADE FACE À VALORIZAÇÃO DOS 
ELEMENTOS PATRIMONIAIS DE EVORAMONTE 

1. Quais as principais dificuldades que o desenvolvimento de novos projetos de 
valorização do património de Evoramonte poderia ter de enfrentar? (assinale com X a 

opção /opções que considerada ajustada(s) à sua opinião) 

(1.1)      Falta de apoio do Estado  

(1.2)      Desinteresse da população residente em Evoramonte  

(1.3)      Falta de apoio da Câmara de Estremoz  

(1.4)      Falta de dinheiro para suportar esses projetos  

(1.5)      Falta de pessoas/empresas interessadas em avançar para esses projetos  

(1.6)      Falta de apoio da Junta de Freguesia de Evoramonte   

(1.7)      Dificuldade de realizar esses projetos por Evoramonte ser uma localidade pequena 
     

(1.8)      Falta de apoio da Direção Regional de Cultura  

(1.9)      Incapacidade dos empresários que estão em Evoramonte  

(1.10)    Falta de apoio do Turismo do Alentejo  

(1.11)    Outra(s) razão/razões  

(1.11.1) Identifique: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 

2. Como avalia o interesse da população residente em participar na realização de novos 
projetos de valorização do património de Evoramonte (assinale com X a opção que 

considera mais ajustada à sua opinião) 

1.Nada 
interessada 

2.Pouco 
interessada 

3. 
Interessada 

4.Muito 
interessada 

5. Não sei 
avaliar 
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3. Justifique a opinião dada na questão anterior (2): 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

4. Como avalia a aceitação da população residente à realização de novos projetos de 
valorização do património de Evoramonte? (assinale com X a opção que considera mais 

ajustada à sua opinião) 

1. Nada 
recetiva 

2.Pouco 
recetiva 

3. Recetiva 4. Muito 
recetiva 

5. Não sei 
avaliar 

     

5. Justifique a opinião dada na questão anterior (4): 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___ 

6. Como avalia o interesse da população residente em relação à possibilidade de se 
realizarem novos projetos de valorização do património de Evoramonte? (assinale com 

X a opção que considera mais ajustada à sua opinião) 

1. Nada 
interessada 

2. Pouco 
interessada 

3. 
Interessada 

4. Muito 
interessada 

5. Não sei 
avaliar 

     

 

7. Justifique a opinião dada na questão anterior (6): 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 
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 O inquérito chegou ao fim.  

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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Apêndice VII. Placa de PERIGO/DANGER junto às muralhas do Castelo de 

Evoramonte54 

                                                
54 Placa colocada, de acordo com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, em março de 2021. 
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Anexo I. Texto da Convenção de Evoramonte 

A Convenção de Evoramonte 

A Convenção de Evoramonte foi assinada em 26 de maio de 1934, pelos marechais Saldanha e 

Duque da Terceira, representantes de D. Pedro IV e dos liberais, e pelo marechal Azevedo e 

Lemos, representante de D. Miguel e dos absolutistas.  

Esta Convenção, ou Concessão, pôs termo à única guerra civil que Portugal conheceu, 

resultando na rendição e no exílio de D. Miguel, bem como no triunfo do regime liberal e o 

reconhecimento de D. Maria II como Rainha de Portugal.  

Texto do documento “Convenção de Evoramonte” 

“Sua Magestade Imperial o Senhor D. Pedro, Duque de Bragança Regente em Nome da Rainha 

Senhora Donna Maria Segunda, movido do desêjo de que, quanto antes, termine a efusão de 

sangue Português e se pacifique completamente o Reyno, outorga às forças reunidas em Evora, 

e em todos os demais pontos da Monarquia, assim como a todos os indivíduos que se submettem 

à obediência da Rainha, em Nome da Mesma Senhora, o seguinte:  

Artigo 1.º - Concede-se amnistia geral por todos os delitos politicos commettidos desde o dia 

21 de Julho de 1826.  

Para os amnistiados ficará suspensa a execução do Decreto de 31 de Agosto de 1833 até que as 

Cortes deliberem acerca do seu objecto.  

Os amnistiados entrarão na posse dos seus bens, mas não poderão alienalos até à decisão das 

Cortes.  

A amnistia não envolve restituição em empregos Ecclesiásticos, políticos e civis nem a Bens 

da Coroa e Ordens, Commendas ou Pensões, nem comprehende obetidos contra particulares, 

assim como não exime da responsabilidade pelo prejuízo de terceiros.  

Artigo 2.º - Quaisquer amnistiados Nacionais ou Estrangeiros poderão livremente sahir de 

Portugal, e dispôr de seus bens, com tanto que fiquem salvas as restrições do artigo antecedente, 

e que deêm a sua palavra, de não tomarem parte, de qualquer modo, nos objectos políticos deste 

Reyno.  

Artigo 3.º - Os officiais militares aministiados garantirão seus postos, legitimamente 

conferidos, e o Governo se obriga a prover à sua subsistência na proporção das suas graduações.  
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Artigo 4.º - Haverá com os empregados Ecclesiásticos e civis a contemplação de que elles por 

seus serviços e qualidades se tornarem dignos.  

Artigo 5.º - Assegura-se ao Senhor D. Miguel a pensão mensal de sessenta contos de reis, 

attendendo à elevada cattegoria em que nasceu, e se lhe permitte dispôr da sua propriedade 

particular e pessoal, devendo restituir as joias, e quaisquer artigos pertencentes à Coroa ou a 

particulares.  

Artigo 6.º - Poderá embarcar em um Navio de Guerra de qualquer das Potencias Alliadas pelo 

Tratado de Londres de 22 de Abril deste anno, o qual se lhe promptificará no Porto que lhe 

appenas affincando-se-lhe toda a segurança para a sua Pessoa e cometiva, bem como todo o 

decoro devido ao seu alto nascimento.  

Artigo 7.º - O Senhor D. Miguel se obrigará a sahir de Portugal no prazo de quinze dias, com 

a declaração de que nunca mais voltará a parte alguma da Peninsula das Hespanhas, ou dos 

Domínios Portuguezes, nem por modo algum concorrerá para perturbar a tranquilidade deste 

Reyno: em caso contrario perderá o direito à pensão estabelecida e ficará sugeito às demais 

consequencias do seu procedimento.  

Artigo 8.º - As tropas que se acham no serviço do Senhor D. Miguel entregarão as Armas no 

Deposito que lhes fôr indicado.  

Artigo 9.º - Todos os Regimentos e Corpos que se acham ao serviço da usurpação, depois da 

entrega das armas, cavallos e munições, se dissolverão pacificamente voltando todos aos seus 

domicílios sob pêna de perderem os beneficios da presente amnistia.  

---§---  

O Commandante em Chefe das forças reunidas em Evora, depois de acceitar a referida 

concessão em nome de todas as pessoas nella comprehendidas, conveio para a levar a effeito 

nos seguintes artigos de execução:  

Artigo 1.º - Expedir-se-hão immediatamente ordens a todos os Commandantes de Praças e 

forças em Campanhas e a todas as authoridades que ainda reconhecem o Governo do Senhor 

D. Miguel, para immediatamente fazerem a sua submissão ao Governo de Sua Magestade 

Fidellissima a Senhora Donna Maria Segunda, com a punição das condições acima declaradas.  

Artigo 2.º - O disposto no artigo antecedente sera extensivo a todas as authoridades 

Ecclesiásticas, Civis e militares dos Dominios Ultramarinos da Monarquia.  
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Artigo 3.º - O Senhor D. Miguel sahirá da Cidade de Evora no dia 30 do corrente mez de Maio 

para a Villa de Sines onde (segundo sua escolha) tera logar o seu embarque, accompanhado no 

seu transito pelas pessoas da sua cometiva pessoal, por vinte cavallos dos que antes serviam no 

seu Exercito e por dois esquadrões de Cavallaria dos Exercitos da Rainha.  

O Commandante das forças reunidas em Evora, mandara uma relação nominal das pessoas da 

Cometiva do Senhor D. Miguel aos Marechaes Commandantes dos Exercitos da Rainha.  

Artigo 4.º - No dia 31 de Maio corrente as tropas reunidas em Evora largarão as armas no 

Edifício do Seminário daquella Cidade, e dividir-se-hão segundo a naturalidade das praças, em 

tropas que debaixo da responsabilidade de seus antigos officiais, marcharão para as localidades 

abaixo designadas recebendo na marcha pão e etape, e chegadas aos seus destinos receberão 

guias para os seus destinos digo domicílios.  

Naturaes da Beira Baixa ………........ Abrantes  

“ da Beira Alta …………….... Vizeu  

“ de Traz os Montes …………. Villa Real  

“ d’ Entre Douro e Minho…… Porto  

“ d’ Alemtéjo………………..... Guias immediatamente  

“ do Algarve …………………. Fáro  

Os Milicianos, Ordenanças e Voluntários de qualquer denominação que sejam receberão 

immediatamente guias para os seus domicílios.  

E por se ter assim definitivamente concordado os Marechaes Commandantes dos Exercitos da 

Rainha e o Commandante das forças reunidas em Evora, José António d’Azevedo Lemos o 

assignaram em duplicado.  

Evoramonte vinte e seis de Maio de 1834.  

Duque da Terceira  

Marechal do Exercito  

Conde de Saldanha  

Marechal do Exercito  

José Ant d’Azev Lemos  

Nota: na transcrição do texto da Convenção de Evoramonte foi mantida a ortografia original. 
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Fonte: Câmara Municipal de Estremoz 
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Anexo II. Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, de 2008 a 2021 

Tabela 55 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2008 

2008 Castelo de 
Evoramonte 

janeiro 206 
fevereiro 418 

março 706 
abril 794 
maio 824 
junho 464 
julho 250 

agosto 1.212 
setembro 502 
outubro 655 

novembro 346 
dezembro 194 

Total 6.571 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 

Tabela 56 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2009 

2009 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 263 

fevereiro 168 
março 425 
abril 889 
maio 1.054 
junho 322 
julho 543 

agosto 1.089 
setembro 270 
outubro 313 

novembro 156 
dezembro 136 

Total 5.628 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 
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Tabela 57 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2010 

2010 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 229 

fevereiro 299 
março 324 
abril 709 
maio 426 
junho 445 
julho 181 

agosto 856 
setembro 412 
outubro 624 

novembro 355 
dezembro 203 

Total 5.063 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 

Tabela 58 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2011 

2011 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 246 

fevereiro 364 
março 411 
abril 579 
maio 432 
junho 402 
julho 247 

agosto 1.152 
setembro 510 
outubro 453 

novembro 244 
dezembro 300 

Total 5.340 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 
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Tabela 59 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2012 

2012 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 257 

fevereiro 325 
março 486 
abril 556 
maio 421 
junho 589 
julho 241 

agosto 1.307 
setembro 468 
outubro 548 

novembro 321 
dezembro 347 

Total 5.866 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 

Tabela 60 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2013 

2013 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 146 

fevereiro 257 
março 625 
abril 513 
maio 1.243 
junho 426 
julho 447 

agosto 803 
setembro 494 
outubro 633 

novembro 321 
dezembro 377 

Total 6.285 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 
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Tabela 61 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2014 

2014 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 185 

fevereiro 272 
março 539 
abril 610 
maio 611 
junho 494 
julho 506 

agosto 1.234 
setembro 479 
outubro 280 

novembro 320 
dezembro 388 

Total 5.918 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 

Tabela 62 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2015 

2015 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 343 

fevereiro 337 
março 578 
abril 482 
maio 577 
junho 578 
julho 647 

agosto 1.432 
setembro 757 
outubro 558 

novembro 381 
dezembro 434 

Total 7.104 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 
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Tabela 63 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2016 

2016 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 336 

fevereiro 580 
março 872 
abril 750 
maio 633 
junho 598 
julho 572 

agosto 1.314 
setembro 899 
outubro 573 

novembro 399 
dezembro 487 

Total 8.013 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 

Tabela 64 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2017 

2017 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 310 

fevereiro 486 
março 825 
abril 1.220 
maio 786 
junho 723 
julho 869 

agosto 1.536 
setembro 1.206 
outubro 826 

novembro 515 
dezembro 703 

Total 10.005 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 
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Tabela 65 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2018 

2018 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 408 

fevereiro 608 
março 653 
abril 821 
maio 3.099 
junho 887 
julho 853 

agosto 1.532 
setembro 840 
outubro 818 

novembro 116 
dezembro 958 

Total 11.593 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 

Tabela 66 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2019 

2019 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 853 

fevereiro 671 
março 674 
abril 1.528 
maio 1.169 
junho 812 
julho 966 

agosto 1.853 
setembro 940 
outubro 856 

novembro 694 
dezembro 419 

Total 11.435 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 
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Tabela 67 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, em 2020 

2020 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 726 

fevereiro 920 
março 313 
abril Fechado (medidas sanitárias – Covid 19) 
maio 65 
junho 421 
julho 411 

agosto 1.495 
setembro 976 
outubro 905 

novembro 153 
dezembro 343 

Total 6.728 
Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 

Tabela 68 – Número de visitantes do Castelo de Evoramonte, de janeiro a junho de 2021 

2021 
Castelo de 

Evoramonte 
janeiro 67 

fevereiro Fechado (medidas sanitárias – Covid 19) 

março Fechado (medidas sanitárias – Covid 19) 

abril 221 
maio 724 
junho 1.001 
Total 2.013 

Fonte: Direção Regional de Cultura do Alentejo 


